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 چکیده

 

جوانان به دالیل مختلفی از مبادرت به ازدواج . ایرانی به شمار می آیدامروزه ازدواج جوانان یکی از چالشهای اصلی جامعه 

دوری می کنند و پدیده تاخیر در سن ازدواج نه بعنوان یک مساله و مشکل شخصی بلکه به عنوان یک مساله اجتماعی نمود 

لمان زن شهرستان بوکان مع اضطراب اجتماعیدوران تجرد بر هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات طوالنی شدن .پیدا کرده است

سال متاهل ومجرد تفاوت وجود  52تا  52بین زنان گروه سنی ( مولفه های آن)وضطراب اجتماعی افرضیه پژوهش بین . بود

جهت جمع انتخاب و  ساده  وسیله نمونه گیری تصادفیه نفر از زنان متاهل ومجرد ب 061جهت انجام پژوهش . دارد، می باشد

توصیفی برای تجزیه تحلیل داده ها از آمار . استفاده شد اضطراب اجتماعی کانور و همکاران ی پرسشنامهآوری اطالعات از 

واریانس چند متغیره بیانگر  تحلیلنتایج  طبق اطالعات بدست آمده.استفاده شده است(تحلیل واریانس چند متغیره)استنباطیو

سال متاهل و مجرد در سطح معناداری  52تا  52روه سنی وجود تفاوت معنادار بین نمرات دو گروه از معلمان زن گ

(P<0/01)،  از اعتماد  فراد متاهل نسبت به افراد مجردبنابراین می توان نتیجه گرفت که ا. را نشان داداضطراب اجتماعی

 نتایج این پژوهش می تواند .بنفس باالتر و ابراز وجود بیشتر در جامعه و اماکن عمومی نسبت به افراد مجرد برخوردار می باشند

 .در زمینه سیاستگذاریهای سازمان جوانان و سازمانهای ذیربط مثمر ثمر باشد

  

 

 معلمان زن اضطراب اجتماعی، طوالنی شدن تجرد، :کلید واژگان
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 مقدمه

قدمت حیات خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تاریخی به 

به لحاظ اهمیت و نقشی که این نهاد در سالمت و تداوم حیات جامعه دارد همواره یکی از موضوعات مورد عالقه و . انسان دارد

آنچه مسلم است خانواده همچون سایر سازمانها و نهادهای تشکیل دهنده جامعه . توجه متفکران اجتماعی و تاریخی بوده است

وسعت و اهمیت این تغییرات تا آنجاست که امروزه بسیاری از جامعه . نی های عمیق گردیده استدر طول تاریخ دچار دگرگو

ه سخن می گویند شناسان و صاحب نظران نگران آینده این نهاد بوده و از کاهش اهمیت و حتی زوال آن بویژه در جوامع پیشرفت

 (.0830گیدنز، )

به همین خاطر، این مسله ، عالوه بر ادیان . در طول تاریخ بوده وهست له ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم بشرئمس

از این رو، . بوده است...و مذاهب، مورد توجه حوزه های علمی مختلف چون جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و

ییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی با اهتمام به اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه، در صورت هرگونه تغ

افزایش سن ازدواج جوانان و بروز پدیده تجرد قطعی در بین آنان، از زمره این تحوالت است که . در این نهاد نیز ایجاد خواهد شد

کشورهای پدیده افزایش سن ازدواج نه فقط در ایران، بلکه حتی در . در نتیجه تغییرات کالن در سطح جامعه حادث شده است

توسعه یافته فراصنعتی مانند ایاالت متحده آمریکا نیز مشاهده می شود، به طوری که بر اساس نتایج مطالعات موجود، سن 

لوگران و زیسموپولوس، )به طرز برجسته ای در بین جمعیت آن افزایش یافته است  0661ازدواج در این کشور از اواسط  دهه 

5115.)  

جوانان به دالیل مختلفی از مبادرت به . یکی از چالشهای اصلی جامعه ایرانی به شمار می آیدامروزه ازدواج جوانان 

ازدواج دوری می کنند و پدیده تاخیر در سن ازدواج نه بعنوان یک مساله و مشکل شخصی بلکه بعنوان یک مساله اجتماعی 

به خانه نشینی می شوند و جوانانی که دوست دارند جوانانی که به خاطر سنتهای غلط اجتماعی مجبور . نمود پیدا کرده است

ه های ایرانی با آن مواجه مجرد بمانند، همه و همه پدیده تجرد را به صورت یک مشکل عمومی درآورده است که بیشتر خانواد

 (.0831اسکندی چراتی،) هستند

مستقیم عنان گسیختگی غرایز جنسی  ازدواج می تواند از اشاعه فحشا، فساد و رفتارهای ناپسندی که می تواند پیامد

از نقطه نظر اجتماعی بدون تردید ازدواج واجد ارزش است و . باشد جلوگیری کند و یکی از پایه های حفظ سالمت جامعه است

از آن جمله آداب اجتماعی است که در تمام جوامع بشری آن طور که تاریخ نشان می دهد تا به امروز متداول بوده و این خود 

اگر . تغییر در الگوی ازدواج یکی از شاخص های اصلی تغییرات اجتماعی است. یلی بر اینکه یک سنت فطری است می باشددل

شواهد نشان دهنده کاهش بسیار در میزان ازدواج باشد،جامعه با فروپاشی خانواده و در نهایت نوگرایی افراطی روبرو خواهد بود 

 (.0835کاظمی پور، )

ور جوان است و در این بین تعداد مجردها کم نیست و آسیب های ناشی از مجرد بودن جوانان می یک سوم جمعیت کش

در واقع وقتی جوانی مجرد است و به هر دلیلی توان ازدواج ندارد بدون تردید . تواند بر دامنه ناهنجاری های اجتماعی بیفزاید

طبیعی است اگر برنامه ریزی در این زمینه نباشد درصد زیادی تامین نیازهای خود را در جای دیگری جست و جو خواهد کرد و 

از جوانان با جابه جایی نیازهای خود، در مسیر انحراف قرار خواهند گرفت و با مشکالت روحی و روانی که دامنگیر آنان می شود، 

ری و شیوع انواع بیماری های جسمی هر روز جامعه باید شاهد افزایش آمار اعتیاد، بزهکاری، بی بند و باری، بداخالقی، پرخاشگ

 (.0833کاظمی پور،)و روحی در بین جوانان باشد

دختران و پسران کنونی مثل دوران گذشته نمی توانند همسر خود را ندیده و نشناخته انتخاب نمایند و امیدوار به 

همسانی فکری، ارزشی و هنجاری در زندگی مشترک آینده شان باشند، لذا توجه جوانان به همسانی فکری، اخالقی وهنجاری 

مده و در بسیاری موارد به عنوان مانعی در امر ازدواج آنان قرار گرفته درامر همسرگزینی به صورت یکی از مشکالت آنها درآ
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آنها به خوبی دریافته اند که عدم توجه به این امر می تواند موجب شکنندگی ازدواج شده و در نهایت به طالق منجر شود . است

 (.0835کاظمی پور، )

طوالنی شدن تجرد در بین جوانان می ی هدایت کرد مطالعه اضطراب اجتماعیکی از عواملی که پژوهشگر رابه سو ی  

اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از انواع خاص اضطراب وسومین مشکل بزرگ بهداشت روانی جهان امروز خواه بعنوان یک  .باشد

قابلیتهای  تشخیص بالینی و خواه بعنوان اضطراب زیاد در موقعیتهای اجتماعی، بدون درمان می تواند بر ظرفیتها و

اضطراب ( 5111)8به عقیده میلر(. 5116، 5و همکاران0دیوس) اجتماعی،تحصیلی و حرفه ای فرد در سرتاسر عمر آسیب برساند

اجتماعی یک ترس مشخص و مزمن از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که فرد خود را در معرض موشکافی به وسیله دیگران 

شکل بالینی و شدید اضطراب . م دهد که باعث خجالت باشد یا تحقیر آمیز به نظر آیدترسد مبادا کاری انجا می بیند و می

منطقی، مشخص و  اجتماعی، طبق راهنمای تشخیص و آماری اختالل های روانی فوبی اجتماعی نامیده می شود که با ترس غیر

ل مالحضه ای در زندگی روزانه فرد اختالل پابرجا از موقعیت های اجتماعی که یک پاسخ اضطرابی را برانگیخته و به طرز قاب

این ترس مشخص از نقص اجتماعی شامل هم عقاید مربوط به ارزشیابی خود وهم ارزشیابی . ایجاد می نماید، مشخص می شود

هنگامی که تشخیص فوبی اجتماعی،مناسب  وجود اضطراب اجتماعی غالباً. توانایی های خود در موقعیت های اجتماعی است

پژوهشها پیشنهاد می کنند که اضطراب ( 5116 و همکاران،5وان روی)یا عملی نباشد، مطرح و مورد آزمون قرار می گیرد ،آسان 

قطب دیگر آن افزایش چشمگیر اضطراب در  اجتماعی بر روی پیوستاری قرار می گیرند که در یک قطب آن فوبی اجتماعی و در

دو عامل تبیین کننده اضطراب ( 0635)به عقیده شلنکر ولیری (. 0661 ران،و همکا نورتون)موقعیت های اجتماعی قرار دارد

و دیگری ( منعکس کننده نگرانی های خاص در خصوص موقعیتهایی معمولی)اجتماعی، یکی شامل ترس از ارزیابی منفی است 

 مبتال افراد بیشتر .است( ع شدنمورد انتقاد واق منعکس کننده نگرانی های فرد در مورد شکستهای اجتماعی و)خودپنداره منفی 

 این در چند هر وارد شوند می ترسند آن از که هایی موقعیت از تعدادی به منظم طور به مجبورند اجتماعی، اضطراب به

 می گفته رو همین از. می کند پیدا تداوم ترس های آنها وجود، این با می کنند دریافت منفی بازخورد ندرت به ها، موقعیت

هیرش و ) باشد اجتماعی اضطراب تداوم کننده توجیه تنهایی نمی تواند به اجتماعی های موقعیت از اجتناب که شود

 (.2،5115کالرک

ویژگی تشخیصی محوری این اختالل ترس بارز و پایدار از موقعیتهای اجتماعی است که در آن احتمال ارزیابی برای فرد 

رفتاری مختلفی در اختالل اضطراب اجتماعی نقش بازی  -لفه های شناختیعوامل ژنتیکی، صفات شخصیتی و مو. وجود دارد

معتقدند با وجود گام های بزرگی که در فهم عوامل نگهدارنده این اختالل ( 5115)1ریپ و اسپنس(. 6،5113کیمبرل)می کنند

.  تماعی می شود در پیش داریمبرداشته شده است، ولی هنوز راه زیادی تا فهم این که چرا فردی مبتال به اختالل اضطرب اج

تغییر پذیری در شیوع اضطراب اجتماعی می تواند . درصد در مطالعات گزارش شده است 08تا  1شیوع اضطراب اجتماعی بین 

 (.3،5115فارمارک)باشد به نقش متغیرهای اجتماعی، محیطی و فرهنگی در این اختالل مربوط

هراس اجتماعی از دیگر انواع هراسها پیچیده تر است، چون حول محور ترس از رویدادهای غیر قابل مشاهده مانند 

ارزیابی منفی، انتقاد و یا طرد شدن از جانب دیگران دور می زند و کال در هراس اجتماعی، افکار نارحت کننده نقش مهمی 

افراددارای هراس اجتماعی معتقدند، نتیجه مشاهده شدن (. 0835م زاده، ؛ ترجمه قاس0631هاوتون،  ساکووس، کالرک، )دارند

                                                           
-deyvis  
-tarsa
 

 
-miler  
-van roy 

 - Hirsch & Clark 

 - Kimbrel 
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این سبک شناختی نه تنها به وخامت . تحقیر، تنفر، بی ارزشی یا احمق بودن آنها توسط دیگران خواهد بود: توسط دیگران

بر طبق (. 0665، رو همکارانکلویت)می کنداضطراب اجتماعی شدت می بخشد، بلکه در تداوم این اختالل نیز نقشی مهم ایفا 

 (.5113ونسکین و بوگلس، )مدل شناختی مشخصه افراد اجتماع هراس ادراک سوگیرانه در عملکرد اجتماعی می باشد 

ویرایش متنی )نخستین نشانه های اختالل هراس اجتماعی بر اساس تعریف راهنمایی تشخیصی و آماری اختالالت روانی

مالک مهم دیگر آن است . ترس شدید و پایدار از یک یا چند موقعیت اجتماعی: عبارتست از( 5115)بیلز وسچنییر،( چاپ چهارم

مالک اجتناب از . که فرد مبتال از موقعیتهای اجتماعی اجتناب می کند و یا آنها را با آزردگی های بسیار تحمل می کند

برای . اضطرابی دیگر محور اول متمایز می کند موقعیتهای ترس آور و تحمل آنها اختالل هراس اجتماعی را از اختالالت

تلویح این دوگانگی . تشخیص این اختالل در بزرگسالی باید فرد مبتال، آزردگی های بالینی بسیاری ناشی از اختالل را تجربه کند

ما لزوماً تمامی این است که همه افراد با اختالل هراس اجتماعی، ترس دهنی، آزردگی و نارسایی های کنشی تجربه می کنند ا

برخی از این افراد تا آنجا که ممکن . افراد مبتال به اختالل هراس اجتماعی، از موقعیتهای اضطراب برانگیز اجتناب نمی کنند

است از بسیاری موقعیت های اجتماعی اجتناب می کنند، در نتیجه نمی توانند اشتغال داشته باشند، در بیرون از خانه کار کنند 

نتایج یک فراتحلیلی که توسط لتلیتون، (. 5111بیدل و تیومر، )ندک و یا تماسهای بسیار کم اجتماعی دارندو دوستان ا

هورسلی، جان و نلسون؛  در زمینه روشهای مقابله ای و آزردگیهای روانی انجام شده است، نشان داد که روشهای مقابله ای 

عالوه بر این سطوح باالی اضطراب اجتماعی با . روانی همبسته هستند اجتناب مدار به طور معنی داری با افزایش آزردگی های

 (.5111لتلیتون و همکاران، )اجتناب از تعارض و وابستگی بین فردی بیشتر و رفتار جرأت ورزی پایین تر مرتبط است

اکنشی است که اجتناب مخل ترین و. هراس در فرد منجر به میل اجباری برای اجتناب از موقعیتهای ترس آور می شود

فرد به موقعیت هراس زا نشان می دهد و اضطراب را پایدار می سازد، چون مانع یادگیری این امر می شود که موقعیت یا شیئ 

بدین ترتیب اجتناب از طریق ایجاد دور . خطرناک نیست( یا به همان اندازه ای که بیمار فکر می کند)ترسناک،در حقیقت

هنگامی که این ترس و رفتار اجتنابی حالت افراطی پیدا کند . شد و باعث پایداری هراس می شودمعیوب، ترس را تداوم می بخ

ساراسون و )با درجاتی از ناتوانی برای فرد همراه بوده و با عملکرد روانی یا تطابق اجتماعی فرد، به طور جدی تداخل می نماید

این افراد به خاطر نگرانی از بابت موشکافی شدن از سوی (. 0830؛ ترجمه نجاریان، اضغری مقدم و دهقانی، 0631ساراسون، 

حضور خود در اجتماعات را ( 0831دادستان پریرخ، )دیگران در موقعیتهای اجتماعی به رفتارهای اجتنابی متعددی، دست زده

ایت امکان اجتناب موفق در ولی در نه. محدود می کنند و احساس ناکامی، نگرانی، اعتماد به نفس پایین به آنها دست خواهد داد

فیدم و سیمرینگ، (. 0838؛ ترجمه سید یحیی محمدی، 5118هالجین و کراس، )مقایسه با سایر انواع هراسها کمتر می باشد

همچنین خود ارزیابی منفی . معتقدند که معموال اجتناب از موقعیتهای اجتماعی عامل اصلی تداوم هراس اجتماعی خواهد شد

 .ارز استدر این اختالل ب

عالئم جسمی که معموال . انند دیگر اختاللهای اضطرابی در اضطراب اجتماعی دیده می شودمواکنشهای فیزیولوژیکی ه

در . همراه اضطراب اجتماعی هستند شامل سرخ شدن، تعرق زیاد، لرزش، تپش قلب، احساس دل آشوب و لکنت زبان می شود

تشخیص و دخالت زود هنگام در این اختالل می . نیز ممکن است اتفاق بیافتد 0مواردی نگرانی و ترس شدید حمالت اضطرابی

تواند به حداقل شدن عالئم و کند شدن پیشرفت آن کمک قابل توجهی کند و از بروز عوارض بعدی نظیر افسردگی شدید 

ش اعتماد به نفس و عملکرد بعضی از مبتالیان از الکل یا مواد مخدر و روانگردان برای کاهش ترس، افزای. جلوگیری نماید

 (.0835؛ ترجمه قاسم زاده، 0636هاوتون، سالکووس و کالرک، )اجتماعی بهتر استفاده می کنند

 عدم و ازدواج متوسط افزایش سن و دارد، انسان شخصیت گوناگون وجوه در ازدواج که مزایایی کلیه به توجه با بنابراین

 انجام ضرورت و اهمیت صاحبنظران، همه نگرانی و ایران خانواده در تشکیل و ازدواج به جوان پسران و دختران از بسیاری تمایل

برنامه هایی،  تدوین و طرح با بتوانند ها خانواده و مشاوران ها، سازمان مسئولین، تا شود، برجسته می دست این از پژوهشهایی

                                                           
- panic attack 
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 یاری آنان به و سازند توانا و سنجیده آماده و بینانه روشن ازدواجی برای شوند می محسوب جامعه طپش پر نبض که را جوانان

 و آرامش اساسی نیاز این ارضای طریق از هنگام به و مناسب با ازدواجی کوشش، و جوشش و دوراندیشی و نگری آینده با رسانند

نقل از )بردارند گام خویش شخصیت تعالی راه در و کنند تجربه زناشویی زندگی در و جان روح عمق از را صمیمیت

 (.0835پورسینا،

 

بین  در معلمان زن و فرضیه پژوهش ن دوران تجرد بر اضطراب اجتماعی بررسی تاثیر طوالنی شدهدف پژوهش حاضر 

 .ال متاهل و مجرد تفاوت وجود دارد می باشدس 52تا  52بین زنان گروه سنی ( و مولفه های آن )اضطراب اجتماعی 

اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار داده  ران تجرد را با پژوهشی که تاثیر طوالنی شدن دودر بررسی پژوهشهای انجام شده، 

  .اشاره می کنیمانجام شده  در این راستا به پژوهشهای دیگری که با این متغیرهاشد، یافت نشد و با

لد  افراد متأهل از فواید حمایت های اجتماعی و ( 5112)ویلسون و اوسوا اقتصادی بیان کردند که 

رند ز ازدواج لذت می ب زدواج با ( 5116)داینر، گوم، سو و اوشی  .حاصل ا نشان دادند که وضعیت تأهل و ا

فراد مجردند ز ا افراد متأهل به طور میانگین شادکام تر ا رد و مشخص شد  وزیری و . شادکامی ارتباط دا

( 0861)فتند ولی کرمی و همکاران بین باورهای فراشناختی با فوبی ارتباط معناداری یا( 0831)همکاران

در بررسی تعامالت ( 5112)تیلور و آلدن. بین باورهای فراشناختی با هراس اجتماعی ارتباطی یافت نکردند

افراد دارای هراس اجتماعی فراگیر دریافتند که افراد مضطرب اجتماعی،به خود ارزیابی منفی  اجتماعی 

در بررسی های خود نتیجه ( 0665)لیشتر . ریفی نداشتندتحریف شده پرداخته ولی تفسیر اجتماعی تح

زدواج و خانواده و نقشهای زنان در خانواده در زمان ازدواج موثر است . گرفت که گرایش به سمت اهمیت ا

زنان جوانی که به ارزش های سنتی کمتر معتقدند، بیشتر احتمال دارد که ازدواج را به خاطر تحصیالت 

ر کار به تاخیر بیندازندباالتر یا وارد شدن ب بررسی پیامد "پژوهشی تحت عنوان ( 0836)شهروزی .ه بازا

افزایش سن ازدواج دختران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تایج این پژوهش . انجام داد "اجتماعی  ن

نتخاب همسرو  حاکی از آن است که بین سطح تحصیالت عالی، استقالل طلبی، فشار اجتماعی، روش ا

دریافتند که در نتیجه ( 0635)زنوس و سوکورو  .افزایش سن ازدواج دختران رابطه معناداری وجود دارد

رند و در ادامه چنین وضعی،  ز ازدواج دا اقتصادی، دختران برداشت های جدید و متفاوتی ا توسعه سریع 

بیمار مبتال به اختالل  01بر روی ( 5116)نتایج پژوهش ولز .شاهد تاخیر ازدواج در بین آنها خواهیم بود

اضطراب فراگیر نشان داد که وضعیت بیماران بعد از اجرای درمان فراشناختی به نحو معناداری بهبود یافت 

تحت عنوان الکل و ( 5112)نتایج تحقیق لی  .درصد بود 2/31ومیزان بهبود بعد از اجرای این نوع درمان 

تی و بهزیستی نشان داد که بین حمایت اجتماعی از سوی غلبه بر استرس و تاثیر حمایت اجتماعی بر سالم

لکل و سالمت جسمی  ابعاد عملی، عاطفی و اطالعاتی و متغیرهای افسردگی، مصرف ا دوستان و خانواده در 

نشان دادند که نگرانی و اضطراب یکی از ( 5101)هادسون والیس  .و روانی رابطه معنی داری وجود دارد

ا مولفه های اساسی اختالال ت اضطرابی، مانند اختالل اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی است که به ویژه ب

بررسی "پژوهشی تحت عنوان ( 0655)مک دونالد هیوول  .باورهای مثبت و منفی فراشناختی ارتباط دارد

دنا "فزایش سن ازدواجا علل عوامل : وی در مورد علل افزایش سن ازدواج چنین اظهار می کند. جام دا

ا تاخیر  متعددی بر زمان ازدواج موثر هستند، یکی از مهمترین عومل موثر، تحصیالت عالی زنان است، که ب
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در پژوهشی که ( 5101)دایتز و گیلز  .دومین عامل اشتغال زنان می باشد. ان می دهدشازدواج همبستگی ن

انجام دادند، گزارش کردند که خشونت 521بر روی  ز کارکنان کانادایی  افراد  نفر ا در بین افراد متأهل، 

رند، بیشتر است تایج پژوهش های اداره بهداست عمومی  .مطلقه و افرادی که خانواده های تک والدینی دا ن

ز  افراد مجرد در وضعیت بهتری ا آمریکا نیز نشان داده است به طور معنی داری افراد متأهل در مقایسه با 

ز آنها مبتال به بیماریهای جسمی و روانی هستندنظر سالمت روان قرار دارند و درصد کمتری  نقل از ) ا

درمان شناختی و رفتاری مدیریت استرس را عامل ( 0861)رضایی و همکاران  (.5116استاک و اشلمن، 

ز آموزش ( 0861)اما خلعتبری و عزیززاده حقیقی .موثری در کاهش شکایات جسمی اعالم کردند پس ا

 .اری در زیر مقیاس نشانه های جسمانی سالمت مشاهده نکردندمهارت های زندگی تغییر معنی د

 

 روش پژوهش

در واقع با توجه به اهداف و . روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، بر اساس هدف تحقیق از نوع بنیادی است

 .مقایسه ای می باشد -فرضیه های پژوشی مطالعه حاضر توصیفی از نوع علی

اجرا شد، لذا جامعه  0868 -65در سال تحصیلی  52 -52معلمین زن شهرستان بوکان در محدوده سنی پژوهش حاضر در بین 

( 0682)نفر دیگر متأهل ؛ ودر کل ( 0551)از آنها مجرد و ( 502)آماری پژوهش شامل کلیه معلمین زن شهرستان بوکان که 

به این ترتیب که ابتدا با همکاری مسئولین . استفاده شد در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده .نفر می باشند، است

تهیه شد و پس از مشخص  52 -52کارگزینی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان لیستی از معلمین زن در محدوده سنی 

، (متاهل نفر 31)و ( نفر مجرد 31)کردن وضعیت تاهل آنها به نسبت جامعه آماری متاهلین و مجردان از هر دو گروه به تعداد 

پژوهشگر به . می باشد؛ انتخاب شده و سپس مدارس محل خدمت آنان مشخص گردید( نفر 061نمونه انتخابی )که در کل 

ی مدارس منتخب مراجعه کرده و پس از برقراری رابطه با معلمین مدنظر؛ و توضیحات الزم در خصوص پژوهش، پرسشنامه 

 .ه و آنها نیز همکاری الزم را به عمل آورده انداضطراب اجتماعی را در اختیار آنها قرار داد

به منظور ارزیابی ( 5111)ابزاری است که برای نخستین بار توسط کانور و همکارانپرسشنامه اضطراب اجتماعی 

، (ماده 6)ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس 01این ابزار یک مقیاس خودسنجی . اضطراب اجتماعی تهیه گردید

هر ماده یا سوال بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای از به هیچ وجه . می باشد( ماده 5)و ناراحتی فیزیولوژیک( ماده 1)اجتناب

ضریب آلفای پرسشنامه را در نیمه اول آزمون ( 52)حسنوند عموزاده و همکاران. درجه بندی می شود 5صفر تا بی نهایت 

/. 60و شاخص اسپیرمن براون را برابر /. 35و همبستگی دو نیمه آزمون را برابر /. 16وبرای نیمه دوم آزمون برابر با /. 35برابر

روایی همزمان پرسشنامه بر اساس رابطه آن با اضطراب فوبیک از نسخه تجدید نظر شده چک لیست نشانگان . برآورد نموده اند

آلفای کرونباخ خرده ( 0865)وشن چلسیدر پژوهش حسنوند عموزاد و ر. بدست آمد/. 1برابر با ( SCL-90-R)سوالی  61

بدست آمد که نشان دهنده همسانی /. 32و /. 16مقیاس های سیاهه فوبیای اجتماعی پس از اجرای نهایی روی تمام نمونه ها 

 (.0865نقل از حسنوند عموزاد و روشن چلسی،)درونی خوب سیاهه مذکور است

در آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی . استفاده می شوددر این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی 

تحلیل واریانس  و در آمار استنباطی از آزمون( میانگین، خطای استاندارد میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات)

 .جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است
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 یافته های پژوهش
 :بررسی توصیفی

 نفر بوند 061سال متاهل و مجرد که  52تا  52حاضر بر روی نمونه ای از دو گروه از معلمان زن گروه سنی پژوهش 

  .نشان داده شده است -0لجدوبافت سنی و سطح تحصیالت دو گروه در . ، انجام گرفته است( مجرد 31متاهل و  31) 

 

 بررسی ویژگیهای آزمودنیها از لحاظ  سن و وضعیت تحصیلی -0جدول 
 شاخص ها

 

 گروهها

 تحصیالت دامنه سنی 

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی میانگین حداکثر حداقل

 2 44 91 26/62 54 62 متاهل

 99 46 91 96/64 56 64 مجرد

سال متاهل به نسبت مجرد حدود یک تا دو درصد  52تا  52نشان میدهد که میانگین سنی معلمان زن گروه سنی  -0جدول 

 .  بیشتر بوده است

سال  52تا  52از معلمان زن گروه سنی در دو گروه اضطراب اجتماعی  های آماری مربوط به پرسشنامه ی در این بخش داده

 .ر آورده شده استدر قالب جداول و نمودامتاهل و مجرد 

 

 اضطراب اجتماعیپرسشنامه ی های توصیفی آماره  -5جدول شماره 

معلمان زن گروه تعداد، میانگین، خطای استاندارد میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیهای دو گروه از  -5جدول شماره 

توزیع نمرات خام آزمودنیهای دو گروه را در  5-5تا  0-5نمودارهای . نشان می دهدسال متاهل و مجرد را  52تا  52سنی 

محور افقی نمرات اکتسابی و محور عمودی فراوانی . نشان میدهند یسرمایه روان شناختی و اضطراب اجتماع پرسشنامه های

 .نشان میدهند( اندتعداد افرادی که آن نمره را کسب کرده)

 

 

 گروه                      

 متغیر

 مجرد متاهل

 میانگین
 خطای استاندارد

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

خطای 

 استاندارد

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

راب اضط

 اجتماعی

 498/0 353/9 060/51 339/0 069/9 099/51 ترس

 594/3 381/9 641/54 303/3 315/9 099/56 اجتناب

ناراحتی 

 فیزیولوژیکی
611/53 059/9 445/5 101/58 098/9 401/5 

 135/3 851/9 811/19 993/1 110/9 111/81 کل
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 .سال متاهل و مجرد از نظر اضطراب اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد 52تا  52زنان معلم گروه سنی  بین: پژوهش فرضیه

نتایج آزمون لوین . برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد که نتایج در جداول زیر آورده شده است

 . ارائه گردیده است -8لش فرض تساوی واریانسها در جدومبنی بر پی

 

  نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها  -8جدول 
 سطح معناداری 0درجه آزادی  5درجه آزادی  F مولفه ها

 555/9 514 5 196/8 ترس

 898/9 514 5 199/9 اجتناب

 030/9 514 5 996/9 ناراحتی فیزیولوژیک

 

 .لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسهای گروهها در جامعه تایید گردید آزمونمشاهده می شود   -8همانطور که در جدول

در  سال متاهل و مجرد 52تا  52معلمان زن گروه سنی از گروه  دودر  اضطراب اجتماعینمرات مقایسه نتایج تحلیل واریانس 

 .ارائه شده است -5جدول 

 

 52تا  52از معلمان زن گروه سنی گروه  دودر  اضطراب اجتماعینمرات مقایسه  آنالیز واریانس چند متغیرهنتایج  -5جدول 

 سال متاهل و مجرد

 درجه آزادی F مقدار منابع تغییرات
سطح 

 معناداری
 توان آماری مجذور اتا

 999/5 008/9 999/9 3 991/51 008/9  اثر پیالیی

 999/5 008/9 999/9 3 991/51 116/9 المبدای ویکلز

 999/5 008/9 999/9 3 991/51 040/9 آزمون هتللینگ

 999/5 008/9 999/9 3 991/51 040/9 آزمون روی

 

سال متاهل  52تا  52از معلمان زن گروه سنی نتایج آنالیز واریانس چند متغیره بیانگر وجود تفاوت معنادار بین نمرات دو گروه 

می باشد، با توجه به اینکه این تفاوت بطور کلی معنادار است به منظور اینکه مشخص گردد  10/1در سطح معناداری  و مجرد

 . آمده است  -2یز واریانس بصورت جزئی در جدول تفاوت معنادار بوده، نتایج آنالبین دو گروه در کدام مولفه ها 

از گروه  دودر  اضطراب اجتماعی مولفه هایبرای مقایسه میانگین نمرات  چندمتغیره نتایج تحلیل واریانس  -2جدول شماره 

 سال متاهل و مجرد 52تا  52معلمان زن گروه سنی 

 

 متغیر
 مجموع مجذورات

درجه 

 آزادی
 Fضریب  میانگین مجذورات

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتا
 توان آماری
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 608/1 166/1 110/1 066/00 526/15 0 526/15 ترس

 663/1 080/1 11/1 615/58 216/551 0 216/551 اجتناب

 350/1 121/1 115/1 510/3 611/53 0 611/53 ناراحتی فیزیولوژیک

از معلمان گروه  دودر  اضطراب اجتماعیمولفه های ، مقایسه میانگین نمرات چندمتغیره نتایج تحلیل واریانس -2جدول شماره 

در مولفه  مشاهده شده Fرا نشان میدهد که  با توجه به اطالعات جدول میزان  سال متاهل و مجرد 52تا  52زن گروه سنی 

معنادار می باشند؛ (  P <10/1)آلفای در سطح ( 510/3)و ناراحتی فیزیولوژیک ،(615/58)اجتناب ،(066/00) ترسهای 

اضطراب مولفه های که بین  گفتبنابراین فرض صفر رد می گردد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد و می توان 

 . تفاوت معنادار وجود دارد سال متاهل و مجرد 52تا  52از معلمان زن گروه سنی گروه  دودر  اجتماعی

 بحث و نتیجه گیری

ازدواج یکی از رویدادهای مهم زندگی است واز نظر اجتماعی به عنوان پیوندی با ثبات و هدفمند میان زن و مرد شناخته می  .

هر چند ازدواج به عنوان یک عمل ارادی تابع خواست، تمایالت و دیدگاه های فردی است اما زندگی اجتماعی انسان و . شود

رادرارتباط متقابل با متغیرهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سیاسی  روابط پیچیده او با پیرامونش، ازدواج

 .قرار می دهد

 مختلف مکاتب و ها دیدگاه مورد تأیید تجرد، های پیامد و تأهل مثبت اثرات نظری صورت به هرچند دیگر سوی از

 ویژه به کمی پژوهش موضوع، اهمیت رغم به آمده عمل به جستجوهایی که با ولی است، شده صحبت زیاد آن مورد در و است

 خاصی و بداعت نوآوری از میتواند طرح این نتایج بنابراین. است گرفته طوالنی شدن دوران تجرد صورت زمینه در ایران در

 هایی ریزی برنامه و سیاستگذاریها به بلکه آورد، فراهم را فرهنگی بین و ملی محلی، پژوهشهای زمینه تنها نه و باشد برخودار

 .شود منتهی جوانان در تشکیل خانواده و ازدواج انگیزه ایجاد برای کاربردی

به روش علی  ان شهرستان بوکوالنی شدن دوران تجرد بر اضطراب اجتماعی معلمان زن هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات ط

سال متاهل و مجرد  در اضطراب  52تا  52نتایج پژوهش حاکی از تفاوت بین دو گروه از معلمان گروه سنی  .مقایسه ی بود

در بررسی  پیشینه پژوهش، مطالعاتی که طوالنی شدن دوران تجرد را با اضطراب اجتماعی  .بود( و مولفه های آن)اجتماعی 

 (5112)داینر، ولسیک و فوجیتا  .ودر اینجا به پژوهشهای دیگر که دراین راستا صورت گرفته می پردازیم. نشان دهد یافت نشد

بی پایان، فوبی ووحشتزدگی در افراد مجرد ناشی از این  رونی، اضطراب، افسردگی و غمنشان دادند بسیاری از چالش های د

در پژوهش خود بیان می کند، طبیعی است وقتی کسی نیازی دارد و نیاز او برطرف نمی (  0860)نوروزی  .خالء بزرگ است

. این می تواند زمینه ساز آسیب های بعدی هم باشد.  انی دچار مشکل می شودشود هم از بعد روانی و هم از بعد امنیت رو

 55تحقیقات نشان داده است وقتی فرد نیاز جنسی دارد یا به اصطالح تحریک شده است اما امکان ارضای نیاز او وجود ندارد تا 

نتایج تحقیق  .دیگر تبدیل می شود این تنش بر اساس اصل بقای انرژی از حالتی به حالت. ساعت مضطرب است وتنش دارد

نشان داد که دختران بر این باورند ازدواج موجب می شود تا آنها از برخی فرصت های دیگر به ( 0861)گتابی و غفاری 

خصوص پیشرفت در کار و شغل خود جا بمانند و هزینه این فرصت ها بیش از آن است که فرد باید با ازدواج نکردن از دست 

ه از یک طرف موقعیت های ازدواج را از دست می دهند واز طرف دیگر نمی توانند از موقعیت اجتماعیشان بگذرند اینک. بدهد

افزون بر این، این نگرش به افزایش هزینه های فرصت در میان دخترانی که . اضطراب و پریشانی در آنها به وجود می آورد

لوگران و . ارزش فرصت های از دست رفته برای آن ها باالتر است تحصیالت باالتری دارند، بیش تر وجود دارد، چرا که

در تحقیق خود دریافته بودند که ممانعت ازدواج از توسعه ی شغلی فرد، موجب تاخیر ازدواج در بین ( 5115)زیسیموپولوس
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اد رابطه ی معناداری از پژوهش نتیجه گرفت که بین استرس و سالمت روانی با بهره وری افر( 5115)کیم  .دختران شده است

نتیجه گرفتند که ( 0663)مگی و همکاران  .استرس شغلی به صورت نیرومندی با افسردگی و اضطراب رابطه دارد. وجود دارد

حسنوند . ر اضطراب اجتماعی تاثیر گذار استترس از ایجاد نارحتی برای دیگران به واسطه ترس از ارزیابی منفی دیگران د

پژوهش خود نشان داد که بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان و در دانشجویان در ( 0860)عموزاده 

این یافته بدین معنی می باشد که دانشجویانی که به توانمند بودن خویش در . دختر وپسر رابطه منفی و معنی دار وجود دارد

یافته های پژوهش حاضر با پژوهشهای شرر و . جربه می نمایندانجام موقیت آمیز کارها باور دارند اضطراب اجتماعی کمتری را ت

و ( 5118)، گادیانو وهربرت (5115)، پاترسون و همکاران (0663)، پسین، مکاری، فیرورث، ویوت و گرچن (0635)همکاران 

یی استفاده از در مطالعه ای با هدف بررسی تفاوت در توانا( 5112)ونزل و همکاران  .همسو می باشد( 0836)مسعودی نیا 

اجتماعی ( نفر05)و غیر مضطرب ( نفر08)مهارتهای ارتباطی موثر و مهارتهای اجتماعی در ارتباطات عاطفی بین افراد مضطرب 

 .بیان کردند اضطراب اجتماعی با کمبود و ناتوانی در رفتار تداوم دهنده ارتباط همبسته می باشد

نی یا استرس عبارت است از واکنش های جسمی، ذهنی و عاطفی در تبیین این فرضیه می توان گفت که فشار روا

تغییرات می تواند بزرگ یا کوچک باشد و پاسخ افراد به این . که در نتیجه ی تغییرات و نیازهای زندگی فرد تجربه می شود

ر از هر مرحله گذ. برخالف تصور بسیاری از افراد، استرس تنها مربوط به محیط های کاری نیست. تغییرات متفاوت است

بر اساس مطالعات متعدد و . زندگی که کار هم جزیی ار آن محسوب می شود، استرس و فشارهای خاص خود را دارد

روانی انسان را به مخاطره انداخته و به عنوان  -بررسی های به عمل آمده، ثابت شده که استرس، سالمت جسمی و روحی

همانطور در فصل چهار بیان شد بین زنان متاهل ومجرد با فاصله . ه ای داردعامل بسیاری از بیماریها، نقش تعیین کنند

یعنی می توان گفت که افراد متاهل . از لحاظ اضطراب اجتماعی و مولفه های آن تفاوت معنادار وجود دارد 52تا  52سنی 

 .جرد برخوردار می باشنداز اعتماد بنفس باالتر و ابراز وجود بیشتر در جامعه و اماکن عمومی نسبت به افراد م

سازمان ها به پژوهشگران عالقه مند توصیه می شود این پژوهش را با دوره پیگیری در میان کارکنان در

و رده های مختلف به تفکیک متغیرهای مانند جنسیت، سن و میزان تحصیالت انجام دهند تا از طریق طرح 

با توجه به تا ثیر منفی استرس  .د شده مشخص شودهای پژوهشی درازمدت میزان ثبات و بقای تاثیرات ایجا

شغلی بر سرمایه رونشناختی سازمانها، و تمام ابعاد زندگی افراد پیشنهاد می شود که با ایجاد مراکز مشاوره ای فعال و قوی، 

ن بدون روانی کارکنان به مخاطره نیفتد و کارکنا -میزان استرس در محیط کار را کاهش داد تا سالمت جسمی و روحی

 .تنش به انجام فعالیت ها بپردازند
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