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Abstract 

 

Introduction: Recent developments in current societies have brought about changes in the age 

of marriage, so that the number of single people is increasing. These conditions are unpleasant 

for some people and they experience the fear of being single. 

Aim: The aim of this study was to predict the fear of being single based on personality types, 

emotional intelligence and demographic variables. 

Method: The research method was descriptive-correlational studies. The statistical population of 

the study included all students of the University of Tehran in the academic year of 2019-2020, 

who were selected by available sampling method and answered online questionnaires by calling 

online. Demographic questionnaires, fears of being single (2013), Myers-Briggs personality 

traits (1987), and Bar-on's emotional intelligence (1997) were used to collect data. The data 

collected were analyzed through SPSS-22 software. 

Results: The results showed that there was a significant relationship between personality types, 

emotional intelligence and demographic variables (age, income and education) with fear of being 

single (P<0.05). Moreover, personality types, emotional intelligence and demographic variables 

were able to predict 28%, 16% and 9% of the variance of fear of being single, respectively. 

Conclusion: The results of the present study can be used to identify variables related to fear of 

being single in individual and premarital counseling and accordingly used appropriate preventive 

and interventions methods. 

Keywords: Fear of being single, Personality types, Emotional intelligence, Demographic 

variables, Students 
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 چکیده

 

این شرایط . تعداد مجردها رو به فزونی است که یطور  بهتحوالت اخیر جوامع کنونی تغییراتی را در سن ازدواج ایجاد کرده، : مقدمه

 .کنند یمبرای برخی از افراد ناخوشایند بوده و ترس از تجرد را تجربه 

انجام  جمعیت شناختیهای شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای  ی ترس از تجرد بر اساس تیپنیب شیپ هدف باپژوهش حاضر  :هدف

 .گرفت

 9310-11جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی  .همبستگی بود-روش پژوهش توصیفی :روش

ها از  برای گردآوری داده. صورت اینترنتی انجام گردید  ها به صورت در دسترس بود و توزیع پرسشنامه  گیری به روش نمونه. بود

و هوش هیجانی ( 9101)بریگز -ی شخصیت مایرزشناس پیت، (5193)های محقق ساخته اطالعات دموگرافیک، ترس از تجرد  پرسشنامه

 .تحلیل قرار گرفت و  مورد تجزیه SPSS-55افزار  شده از طریق نرم  آوری های جمع داده. استفاده شد( 9111)آن -بار

با ترس از ( یمقطع تحصیلسن، درآمد و )های شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای دموگرافیک  نتایج نشان داد که بین تیپ :ها یافته

به ترتیب قادر به  جمعیت شناختیهای شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای  همچنین تیپ (.>51/1P)تجرد رابطه معناداری وجود دارد 

 .درصد از واریانس ترس از تجرد بودند 1درصد و  94، درصد 50بینی  پیش

های فردی و پیش از  مرتبط با ترس از تجرد در مشاورهدر جهت شناخت متغیرهای توان میاز نتایج پژوهش حاضر  :گیری نتیجه

 .های پیشگیرانه و مداخالتی مناسبی را به کار گرفت و مطابق با آن روش ازدواج بهره جست

 ، دانشجویانیشناخت تیجمعهای شخصیتی، هوش هیجانی، متغیرهای  ترس از تجرد، تیپ :ها کلیدواژه

 
 
 

 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی



     56      و همکاران سمیه شاهمرادی

55-46، 9311، 5م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال   

 مقدمه

بر اساس دیدگاه تکاملی، نیاز ذاتی به تعلق داشتن در 

ایده اساسی این . ها مشترک است بین تمامی انسان

نظریه این است که افراد از انگیزه درونی نیرومندی 

برای ایجاد و حفظ روابط عمیق بین فردی برخوردار 

ها، رابطه یک فرد با  از بین روابط متعدد انسان. هستند

رابطه بین  نیتر مهماش  دگیهمسر یا شریک زن

، 9گانیرو  دیبرش) شود یممحسوب  ها آنفردی 

برای  شناختی  روان نظر ازروابط عاشقانه (. 5194

از اهمیت باالیی برخوردار است  5بزرگسالی نوظهور

تر تلقی  و اغلب از کار، سرگرمی یا دوستی مهم

های  افراد انگیزه ،بنابراین ؛(5191، 3کورتی)شود  می

ای برای دستیابی و حفظ روابط  و ریشه ذاتی

ها منجر به ایجاد  این انگیزه. اجتماعی نزدیک دارند

برای برقراری  شناختی رواننوعی فشار بیولوژیکی و 

پیوند عاطفی خواهند شد که ممکن است در به 

نقش داشته باشند  6ترس از تجرد وجود آمدن

دونالد، مکسول، ژول، پراگین، ، مکاسپیلمان)

 (.5193، 5مویس و ایمپت

( 5193)ترس از تجرد را اسپیلمان و همکاران 

نگرانی، اضطراب یا »: اند تعریف کرده گونه نیا

پریشانی معطوف به تجربه فعلی یا آینده به دلیل 

بر اساس نظریه . «نداشتن یک شریک عاشقانه

نیاز به برقراری پیوندهای نزدیک فراتر از  بستگیدل

وده و جوانان و بزرگساالن نیز کودک ب-رابطه والد

عنوان   را با افراد نزدیک خود به هایی ستگیلب د

                                                             
1
- Berscheid & Regan 

2
- Emerging adulthood 

3
- Corretti 

4
- Fear of Being Single 

5
- Spielmann, MacDonald, Maxwell, Joel, Peragine, Muise & 

Impett 

و پایگاهی امن برای تأمین آسایش  بستگیدلتصاویر 

ناکامی در دستیابی به . کنند و امنیت روانی برقرار می

، 4بالبی)گردد  این هدف منجر به ناامنی و پریشانی می

ترس از (. 5195؛ 1کوهن، رولز و پاتزولد؛ 9105

: ، ازجملهردیپذ یمتجرد از عوامل مختلفی تأثیر 

ی شخصیتی، احساس ها یژگیو، یبستگدلی ها سبک

، (5193اسپیلمان و همکاران، )تنهایی، نیاز به تعلق 

اسپیلمان، مکسول، )ادراک از وضعیت بدنی 

، اهداف (5151، 0ین و ایمپتدونالد، پراگ مک

متغیرهای مربوط به رابطه اجتناب از روابط عاشقانه و 

ترس از  (.5191، 1تیمرمانز، کوئنن و واندن بولک)

نفس و  تجرد با کاهش سطح خودکارآمدی و عزت

های انتخاب همسر همراه متعاقباً پایین آمدن مالک

نتایج یک (. 5151اسپیلمان و همکاران، )است 

واکنش افراد به مجرد که پژوهش کیفی نشان داد 

ت و برای برخی از افراد احساس بودن متفاوت اس

غفاریان مبهوت، )ترس و نگرانی زیادی در بر دارد 

های اختالف افراد در میزان  یکی از نشانه (.5195

گرفته از  نشئتتعلق پذیری و ترس از تجرد، 

تیمرمانز و )هاست  های شخصیتی آن تفاوت

مجموعه  91های شخصیت تیپ(. 5191همکاران، 

مشخصی از تمایالت رفتاری و صفات نسبتاً پایدار 

ی و ریگ جهتهستند که تفاوت در نگرش، 

و  ندهد یمی افراد را نشان ریگ میتصمی ها سبک

بینی الگوهای رفتار و  در پیش کننده  نییتعنقشی 

، وود و زیبو)کنند  حاالت روانی فراهم می

                                                             
6
- Bowlby 

7
- Paetzold, Rholes & Kohn 

8
- Spielmann, Maxwell, MacDonald, Peragine & Impett, 

9
- Timmermans, Coenen & Van den Bulck 

10
- Personality Types 
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( 5193)اسپیلمان و همکاران (. 5194، 9فرگوسن

پایدار  شناختی روانی ها یژگیودریافتند که برخی 

توانند ترس از تجرد را  مانند صفات شخصیتی می

 روانها نشان داد که بین  نتایج آن. بینی کنند پیش

با ترس از تجرد رابطه مثبتی برقرار است و  رنجوری

و  مداری وظیفهگرایی، گشودگی به تجربه،  برون

-دی. با ترس از تجرد رابطه منفی دارند پذیری توافق

مانند )های شخصیتی  برخی ویژگی( 5196) 5پائولو

را ( گرایی، گشودگی به تجربهثبات هیجانی، برون

 مجردداند که از  های اصلی افرادی می یکی از مزیت

دریافتند ( 5194) 3هریس و وزیر. ترسند نمی بودن

جذابیت های شخصیتی نزد دیگران از که برخی تیپ

و جاذبه بیشتری برخوردار بوده و یافتن شریک 

؛ لذا چالش کمتری همراه استبا  هابرای آن زندگی

مجرد بودن خود  ازکمتری  یها ینگراناین افراد 

( 5191)های تیمرمانز و همکاران  نتایج بررسی. دارند

 وهای شخصیتی احساسی  نیز نشان داد که بین تیپ

های رمانتیک با ترس از تجرد ارتباط  به فیلم شیگرا

عامل دیگری که در تشخیص،  .مثبتی وجود دارد

تعدیل و تنظیم ترس از تجرد و مواجهه با آن 

 شوت، مالوف) است 6تأثیرگذار است، هوش هیجانی

( 5191) 4آن-بار(. 5196، 5نسونیتورستو  شوت

، ها مهارتی از ا مجموعههوش هیجانی را شامل 

داند که  می شناختی غیری ها ییتوانااستعدادها و 

 توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و

هوش هیجانی . دهد اقتضاهای محیطی افزایش می

                                                             
1
- Boyce, Wood & Ferguson 

2
- DePaulo 

3
- Harris & Vazire 

4
- Emotional Intelligence 

5
- Malouff, Schutte & Thorsteinsson, 

6
- Bar-On 

کننده در برآیندهای زندگی  عاملی مؤثر و تعیین

های  واقعی مانند مدیریت هیجانات و ترس

خدابخش پیرکالنی، امانی، )شناختی دارد  روان

افراد فاقد هوش هیجانی (. 9311، رئیسی و حاج کرم

- باال ممکن است نتوانند روابط عاشقانه موفقیت

، خود ماندن مجرد به خاطرآمیزی را تشکیل دهند و 

هوش  (.5191، 1فاکورید) شوند دچار ترس و نگرانی

هوش هیجانی در تشخیص ترس از تجرد 

کننده بوده و احتمال بروز رفتارهای تکانشی و  کمک

دهد  کیفیت عاشقانه را کاهش می ورود به روابط بی

-اسپیلمان، مک نتایج پژوهش(. 5190، 0آیگورو)

بر روی زنان جداشده  (5194) 1دونالد، ژول و ایمپت

هیجانی  هوش باجداشده از همسر نشان داد که افراد 

، دارای ترس از تجرد ضعیف و توانایی تنظیم هیجانی

  شکستبیشتری بوده و به احتمال بیشتری به روابط 

 .گردند یبازمخود  قبلی خورده

شده در ایجاد   افزون بر نقش عوامل روانی مطرح

نیز  جمعیت شناختیترس از تجرد، برخی متغیرهای 

. توانند با ترس از تجرد رابطه داشته باشند می

ساز   ای که برخی از این متغیرها زمینه گونه به

آسودگی خاطر و پایگاهی امن برای ماندن در 

کنند و برخی دیگر سبب  وضعیت تجرد ایجاد می

چنگ و -بای)گردند  تهدید و ترس از تجرد می

ت دریاف( 9314) گروهافضلی(. 5194، 91گودکایند

سن با افزایش نگرانی و ترس از تجرد  رفتن باالکه 

نتایج پژوهش شهانواز و اعظم زاده . در ارتباط است

-نشان داد که با ارتقای جایگاه اجتماعی( 9311)

                                                             
7
- Fakorede 

8
- Aigoro 

9
- Spielmann, MacDonald, Joel & Impett 

10
- Bay-Cheng & Goodkind 
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اقتصادی، افراد تمایل دارند تا با ترس و نگرانی 

نتایج یک  .ندازندیبکمتری ازدواج خود را به تعویق 

دختران فشارهای روانی و  که نشان داد پژوهش

اجتماعی بیشتری به دلیل مجرد بودن خود متحمل 

از تجرد بیشتری ترس نسبت به پسران دارای شده و 

، 9فونیسکا، گوویا، سانتوس، کوتو و کوهلو)هستند 

و محدود  شده ذکربا توجه به مبانی نظری  .(5191

ترس از تجرد، درک  سازهبودن ادبیات مربوط به 

بینی کننده آن، زمینه را  بهتر این متغیر و عوامل پیش

بنابراین  ؛کند فراهم می شناخت و کنترل آنبرای 

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش 

های شخصیتی، هوش هیجانی و  است که آیا تیپ

را  ترس از تجردتوانند  می جمعیت شناختیمتغیرهای 

 بینی کنند؟ پیش

 

 وشر

از نوع مطالعات  ،روش پژوهش حاضر توصیفی

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه . همبستگی بود

-11دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول . بود 9310

گیری در  نفر به روش نمونه 695مورگان، تعداد 

ی ها مالکانتخاب و بر اساس  و داوطلبانه دسترس

. های آنالین پاسخ دادند ورود و خروج به پرسشنامه

و  ها کانالبدین ترتیب که پس از شناسایی و بررسی 

ی دانشگاه تهران، ها دانشکدهی مجازی معتبر ها گروه

صورت گسترده در این فضاها   لینک پرسشنامه به

صورت داوطلبانه   به کنندگان شرکتتوزیع شد و 

ها را شده و پرسشنامهوارد صفحه اینترنتی مربوطه 

ی ورود به پژوهش شامل ها مالک. تکمیل نمودند

                                                             
1
- Fonseca, Gouveia, dos Santos, Couto & Coelho 

، مجرد دانشگاه تهرانیکی از مقاطع دانشجو بودن در 

 شناختی؛نبون به اختالالت روانمبتال بودن و 

، بودن لیالتحص فارغی خروج نیز شامل ها مالک

، عدم ها دانشگاهتأهل، شرکت دانشجویان سایر 

های  داده. پژوهش بودتمایل به شرکت در 

های آمار توصیفی  شده از طریق شاخص  آوری جمع

ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون )و استنباطی 

 SPSSافزار  نرم 55و با استفاده از نسخه ( زمان هم

الزم به ذکر است . تحلیل قرار گرفت و  مورد تجزیه

منظور رعایت مالحظات اخالقی، در   که به

کنندگان  امه به شرکتتوضیحات اولیه پرسشن

اطمینان خاطر داده شد که پذیرش پرسشنامه بدون 

نیاز به درج نام است و رازداری و محرمانه بودن 

 .گردید اطالعات لحاظ

 

 ابزار

این پرسشنامه  :شناختی جمعیتپرسشنامه اطالعات 

 جمعیتتوسط پژوهشگران جهت سنجش اطالعات 

کنندگان از قبیل سن، جنسیت،  شرکت شناختی

 .درآمد و مقطع تحصیلی تهیه و تنظیم شده است

FOBSS)مقیاس ترس از تجرد 
این مقیاس توسط  (:2

دونالد، مکسول، ژول، پراگین، اسپیلمان، مکتوسط 

. شده است  تهیه و تنظیم( 5193)مویس و ایمپت 

  گویه است و در طیف لیکرت پنج 91 یدارا

( 5)تا کامالً درست ( 9)کامالً غلط ای از  درجه

نمرات باالتر به معنای ترس . شود گذاری می نمره

بررسی ساختار عاملی . بیشتر از مجرد بودن است

دهد که این  تأییدی مقیاس ترس از تجرد نشان می

این مقیاس روایی . ساختاری یک عاملی دارد مقیاس

                                                             
2
- Fear of Being Single Scale 
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 در مطالعات اولیه مطلوب گزارش شده و میزان

در  01/1تا  15/1آمده از   دستی کرونباخ بآلفا

(. 5193اسپیلمان و همکاران، )تغییر بوده است 

 بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه توسط فونیسکا

 مقیاسبین این  که دهد نشان می( 5191) و همکاران

با احساس تنهایی و رضایت از زندگی همبستگی 

همگرای آن  روایی نشانگرمعناداری وجود دارد که 

گزارش  00/1آمده نیز   ستاست؛ آلفای کرونباخ بد

در پژوهش این مقیاس میزان آلفای کرونباخ . شد

 .به دست آمد 01/1حاضر برابر با 
بریگز -شناسی شخصیت مایرز پرسشنامه تیپ

(MBTI
توسط مایرز و بریگز  پرسشنامهاین  (:1

های شخصیتی ساخته  جهت سنجش تیپ( 9101)

های مختلفی است که تیپ  دارای فرم اسمقیاین . شد

-گراییدرونگروه و چهار بعد اصلی  94فرد را در 

، 6احساسی-عقالنی ،3شهودی-یحس ،5گراییبرون

سازد و در این  مشخص می 5منعطف-باساختار

. سؤالی آن استفاده شد 41پژوهش از فرم کوتاه 

نشان داد که با ( 9114) 4های فارنهام نتایج بررسی

های شخصیتی از ثبات  افزایش سن، نمرات تیپ

بیشتری برخوردار است و مقدار اعتبار بازآزمایی در 

برای  03/1تا  41/1ماهه از  طی یک دوره دو

همچنین بین ابعاد . های شخصیتی گزارش شد تیپ

 تجربهگرایی و شناسی، برون ، وظیفهپذیری توافق

های  با تیپ 1نئوهای شخصیتی  مقیاس ویژگی پذیری

همبستگی معناداری یافت که  MBTIشخصیتی 

                                                             
1
- Myers-Briggs Type Indicator 

2
- Introversion-Extraversion (I-E) 

3
- Sensing-Intuition (S-N) 

4
- Thinking-Feeling (T-F) 

5
- Judgment-Perception (J-P) 

6
- Furnham 

7
- NEO Personality Inventory 

. نشان از روایی همگرای باالی این پرسشنامه دارد

در ایران توسط محمودیان دهکردی  مقیاساین 

هنجاریابی شده است که ضریب پایایی ( 9304)

های آن به روش آلفای کرونباخ برای  مقیاس

شهودی -، حسی15/1درونگرایی -بررونگرایی

منعطف -و باساختار 11/1احساسی -، عقالنی11/1

ضریب آلفای کرونباخ در . محاسبه شد 16/1

 .به دست آمد 09/1پژوهش حاضر 

Bar-On EQ-i)آن -قیاس هوش هیجانی بارم
 :) 

شده   تهیه و تنظیم( 9111)آن -این مقیاس توسط بار

گذاری آن بر روی یک مقیاس  نحوه نمره. است

تا کامالً ( 5نمره )ای از کامالً موافقم  درجه 5لیکرت 

سؤالی مشتمل  11 مقیاساین . است( 9نمره )مخالفم 

بعد کلی  5 خرده مقیاس است که در 95بر 

های درون فردی  مهارت -9: شوند بندی می دسته

، 1خودآگاهی هیجانی: )های شامل خرده مقیاس

 خود، 95ود، احترام به خ99، خودشکوفایی91استقالل

شامل خرده  فردی بینهای  مهارت -5( 93ابرازی

، 95پذیری اجتماعی  ، مسئولیت96همدلی: )های مقیاس

کنترل استرس شامل خرده  -3( 94روابط بین فردی

 -6( 90، کنترل تکانه91تحمل فشار روانی: )های مقیاس

: های سازگاری شامل خرده مقیاس -6

 -5( 59گرایی ، واقع51، حل مسئله91پذیری انعطاف)

                                                             
8
- Bar-On Emotional Quotient Inventory 

9
- Emotional Self - Awareness 

10
- Independence 

11
- Self-Actualization 

12
- Self-Regard 

13
- Assertiveness 

14
- Empathy 

15
- Social Responsibity 

16
- Interpersonal Relationship 

17
- Stress Tolerance 

18
- Social Responsibility 

19
- Flexibility 

20
- Problem Solving 

21
- Reality Testing 
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بینی،  خوش: )های خلق کلی شامل خرده مقیاس

ماده  4در این ابزار برای هر خرده مقیاس (. شادمانی

های خود  در بررسی( 5191)آن -بار. وجود دارد

 13/1برای کل مقیاس را  شده  محاسبهضریب آلفای 

 04/1تا  41/1های آن بین  و برای خرده مقیاس

اولین بار در ایران این پرسشنامه توسط . گزارش کرد

هنجاریابی شد و ضریب پایایی ( 9305)دهشیری 

طور  پرسشنامه با استفاده از روش آزمون مجدد به

د و میانگین ضرایب پایایی گزارش ش 16/1متوسط 

جهت تأیید . گزارش شد 11/1تا  50/1ها بین  مؤلفه

مذکور از آلفای کرونباخ استفاده  مقیاسپایایی 

 .به دست آمد 11/1گردید که مقدار آن ضریب 

 

 هایافته

 695از بین جمعیت شناختی نشان داد که  یها افتهی

 مؤنثنفر  559پژوهش  کننده حاضر درشرکت

( درصد 5/31) مذکرنفر  946و ( درصد 5/41)

تا  51، سن (نفر 946)سال  51دامنه سنی زیر . بودند

 .بود( نفر 53)سال  31و سن باالی ( نفر 564)سال  31

نفر  503، کنندگان شرکتاز لحاظ مقطع تحصیلی 

 1/59)نفر  19در مقطع کارشناسی، ( درصد 5/40)

 1/1)نفر  69در مقطع کارشناسی ارشد و ( درصد

کنندگان در مقطع دکتری در حال از شرکت( درصد

نفر  555از لحاظ وضعیت درآمد  .تحصیل بودند

نفر  955میلیون تومان،  5درآمد زیر ( درصد 0/41)

میلیون  91تا  5دارای درآمد بین ( درصد 4/51)

 91دارای درآمد باالی ( درصد 1/1)نفر  69تومان و 

های  آماره 9شماره  در جدول .میلیون تومان بودند

مطالعه به همراه ضریب  توصیفی متغیرهای مورد

همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه متغیرهای 

  دادهنشان ( ترس از تجرد)بین با متغیر مالک  پیش

 .است شده

 

 های توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها یافته 1جدول 

 R گیدکشی کجی انحراف معیار میانگین زیر مؤلفه متغیر

 9** -56/1 -11/1 10/93 15/60 - ترس از تجرد

 35/1** 09/9 30/5 59/1 56/91 گرایی درون های شخصیتی ویژگی

 -35/1** 09/9 30/5 59/1 56/91 گرایی برون

 -51/1** -11/1 -13/1 16/3 36/1 حسی

 51/1** -11/1 -13/1 16/3 36/1 شهودی

 -51/1** -64/1 -51/1 91/3 11/0 عقالنی

 51/1** -64/1 -51/1 91/3 11/0 احساسی

 59/1** -04/1 14/1 59/3 19/1 با ساختار

 -59/1** -04/1 14/1 59/3 19/1 منعطف
 

 

 هوش هیجانی

 -35/1** 61/9 -40/1 51/94 96/915 یدرون فردمهارت 

 15/1 -14/1 -54/1 41/0 09/40 مهارت بین فردی

 -53/1** -61/1 -91/1 59/0 49/34 کنترل استرس

 -39/1** 11/1 -34/1 59/1 41/51 سازگاری
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 -55/1** -96/1 -55/1 60/1 35/63 خلق کلی

 56/1** 90/9 51/9 15/6 11/55 - سن

 -99/1** 56/63 01/5 55/56 111/511/6 - درآمد

 19/1معناداری در سطح **                         15/1معناداری در سطح * 

که  شود یممشخص  9جدول ی ها داده بر اساس

 ها مؤلفهیک از   شاخص کجی و کشیدگی هیچ

 ها آن توان یمبنابراین  ؛نیست  (-3، 3) بازهخارج از 

نتایج . را نرمال یا تقریب نرمال در نظر گرفت

های  دهد که بین تیپ ضرایب همبستگی نشان می

شخصیتی با ترس از تجرد رابطه معنادار وجود دارد 

(19/1p< .)های هوش هیجانی  همچنین تمامی مؤلفه

مهارت بین فردی با ترس از تجرد رابطه  جز  به

 (.>19/1p)معنادار دارند 

 
 های شخصیتیبینی ترس از تجرد بر اساس تیپ خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش 2جدول 

R R سطح معناداری tآماره  ضرایب رگرسیون بین متغیر پیش
2 

 استانداردشده استانداردنشده

 513/1 555/1 119/1 55/39  55/15 مقدار ثابت

 119/1 13/1 35/1 31/9 گراییدرون

 119/1 -13/1 -35/1 -31/9 گراییبرون

 119/1 04/3 94/1 19/1 شهودی

 119/1 -04/3 -94/1 -19/1 حسی

   119/1 -15/4 -51/1 -91/9 عقالنی

   119/1 15/4 51/1 91/9 احساسی

   119/1 50/6 91/1 45/1 با ساختار

   119/1 -50/6 -91/1 -45/1 منعطف

 

که مقدار  کنند را تبیین می درصد ترس از تجرد 50های شخصیتی حدود  مندرج در جدول فوق، تیپ 2Rبا توجه به مقادیر 

 .معناداری است

 
 بینی ترس از تجرد بر اساس هوش هیجانی خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش 3جدول 

سطح  tآماره  ضرایب رگرسیون بین متغیر پیش

 معناداری

R R
2 

 استانداردشده استانداردنشده

 956/1 315/1 119/1 15/90  93/03 مقدار ثابت

 119/1 -45/6 -33/1 -54/1 یدرون فردمهارت 

 09/1 40/3 90/1 51/1 یفرد نیبمهارت 

 165/1 -15/9 -91/1 -94/1 کنترل استرس

 130/1 -11/5 -95/1 -90/1 سازگاری

 151/1 01/9 95/1 -55/1 خلق کلی
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 همدر این بخش با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون 

های هوش  بینی ترس از تجرد بر اساس مؤلفه به پیش زمان 

مندرج در  2Rبا توجه به مقادیر . هیجانی پرداخته شد

از درصد  94های هوش هیجانی حدود ، مؤلفه3جدول 

که مقدار  کنند را تبیین می ترس از تجردواریانس 

 .معناداری است

 
 بینی ترس از تجرد بر اساس متغیرهای دموگرافیک خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش 4جدول 

سطح  tآماره  ضرایب رگرسیون بین متغیر پیش

 معناداری

R R
2 

 استانداردشده استانداردنشده

 100/1 511/1 119/1 90/1  40/31 مقدار ثابت

 195/1 53/5 91/1 53/1 سن

 166/1 -15/5 -93/1 -31/9 درآمد

 161/1 11/9 91/1 11/5 مقطع تحصیلی

 955/1 63/9 11/1 00/9 جنسیت

 

منظور بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر ترس   به

. از تجرد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده شد

دهد عوامل سن  نشان می 6طور که نتایج جدول  همان

(91/1=β) مقطع تحصیلی ،(91/1=β ) 93/1)و درآمد-

=β ) درصد رابطه معنادار  5با ترس از تجرد در سطح

 درواقع سن و مقطع تحصیلیدارند و مثبت بودن ضرایب 

میزان ، این عوامل دهنده این است که با افزایش  نشان

 ضریب منفی درآمد نشان. یابد ترس از تجرد افزایش می

دهنده این است که با افزایش درآمد، میزان ترس از تجرد  

رابطه بین جنسیت و ترس از تجرد در . یابد کاهش می

متغیرهای جمعیت درمجموع . درصد معنادار نبود 5سطح 

درصد از واریانس  1بینی حدود  شناختی قادر به پیش

 .ترس از تجرد بودند

 

 بحث

بینی ترس از تجرد بر اساس  هدف پژوهش حاضر پیش

جمعیت های شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای  تیپ

نتایج نشان . در بین دانشجویان دانشگاه تهران بود شناختی

های شخصیتی و ترس از تجرد  تیپ رابطه بینداد که 

 هایتیپها نشان داد که بین  این یافته .معنادار است

با  با ساختارگرا، شهودی، احساسی و  شخصیتی درون

دار وجود داشته و رابطه  ترس از تجرد رابطه مثبت معنی

گرا، حسی، تفکری و  شخصیتی برون هایتیپبین 

ها با  این یافته. منعطف با ترس از تجرد منفی است

، دی پائولو (5193)های اسپیلمان و همکاران  یافته

، تیمرمانز و همکاران (5194)، هریس و وزیر (5196)

های شخصیتی بر ترس از  مبنی بر تأثیر ویژگی( 5191)

ات پایدار های شخصیتی جزو صف تیپ. تجرد همسو بود

وجود آدمی است که بر بسیاری از افکار و هیجانات 

بینی  توانند ترس از تجرد را پیش تأثیرگذار بوده و می

ها  در تبیین این یافته(. 5193اسپیلمان و همکاران، )کنند 

توان گفت در بسیاری از مواقع موفقیت در یافتن  می

ا شریک عاشقانه معلول روابط بیرونی و اجتماعی است ت

بنابراین ؛ (5194بویز و همکاران، )عوامل درونی و ذهنی 

هستند، دارای روابط اجتماعی محدودتری که گراها  درون

نظر خود  شانس کمتری را برای پیدا کردن شریک مورد
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بعد . کنند ترس از تجرد بیشتری تجربه میو  متصور هستند

ها و حضور در لحظه  واقعیت شخصیتی حسی مرتبط با

« اینجا و اکنون»تأکید این دسته از افراد بر  .حال است

بوده و کمتر تحت تأثیر احساسات متمرکز بر وضعیت 

و  وتیهان)گیرند  مانند ترس از مجردماندن قرار میآینده 

 و  بعد عقالنی شخصیت مربوط به تجزیه(. 5195، 9کیتون

تحلیل دقیق وقایع بوده و ناکامی در ازدواج را با دالیل 

ها بر اساس  در مقابل احساسی. کنند منطقی توجیه می

گیرند و در صورت  ارزش شخصی خود تصمیم می

مجرد های ناشی از  ناتوانی در کنترل هیجانات و ترس

در بین عاشقانه کیفیت  احتمال ورود به روابط بی ،ماندن

مانند   به های شخصیتی منعطف تیپ. آنان بیشتر است

و، در رویکرد پنج عاملی نئ پذیریویژگی شخصیتی تجربه

میزان گشودگی افراد نسبت به تجربیات و روابط جدید را 

در مقابل . (5195هانیوت و همکاران، ) دهد نشان می

یافته   ، تمایل به برقراری روابط سازمانبا ساختارهای  تیپ

تری را برای  گیرانه معیارهای سختداشته و  و متعهدانه

بنابراین شانس ؛ گیرند ورود به روابط عاشقانه در نظر می

و ترس از تجرد  دانند یمخود را برای ازدواج کردن کمتر 

 .کنندبیشتری را تجربه می

هوش هیجانی با بین دیگر این پژوهش نشان داد که   یافته

که  طوری  به. ابطه منفی معنادار وجود داردترس از تجرد ر

. یابد با افزایش هوش هیجانی، ترس از تجرد کاهش می

های درون فردی، کنترل  این رابطه مربوط به ابعاد مهارت

های این بخش از  یافته. استرس، سازگاری و خلق کلی بود

، (5194)اسپیلمان و همکاران  های پژوهش با یافته

ین در تبی. همسو بود( 5191)و فاکورید ( 5191)آیگورو 

های درون فردی به افراد  توان گفت مهارت می  این یافته

                                                             
1
- Honeycutt & Keaton 

کند تا نسبت به هیجانات منفی خودآگاهی  کمک می

طور مناسبی مدیریت   کسب نموده، آن را پذیرفته و به

آوری مؤلفه کنترل استرس تاب(. 9111 آن،-بار)کنند 

همچنین  برد؛افراد را در مدیریت ترس از تجرد باال می

در برقراری روابط بین فردی  نفسه  یفاسترس،  بعد کنترل

و رابطه با جنس مخالف تأثیر مثبتی داشته و اطرافیان افراد 

با سطح آرامش و کنترل استرس باال را به افراد ناآرام و 

به همین دلیل این . دهند فاقد کنترل استرس ترجیح می

افراد نماینده بهتری برای ازدواج خواهند بود و ترس از 

مؤلفه سازگاری نیز . اهند کردخواحساس تجرد کمتری 

های ما را در تنظیم هیجانات، اداره کردن شرایط توانایی

خلق  مؤلفه. دهد یمزا و نحوه برخورد با آن نشان استرس

بینی و شادمانی نسبت به  دهنده میزان خوش کلی نشان

روابط فعلی و آتی بوده و ترس از تجرد را کاهش 

و شادمانی بینی  پرواضح است که خوش. دهد می

آن، -بار)طورکلی با نگرانی دو قطب متضاد هستند  به

بینی و شادمانی  که هرچه میزان خوش طوری به(. 5191

های فرد در زمینه تجرد و سایر  بیشتر باشد، نگرانی

ها نشان داد  سایر یافته. های زندگی کمتر خواهد بود جنبه

 های عنوان یکی از مؤلفه  به یفرد نیبهای  مهارتکه 

هوش هیجانی با ترس از تجرد رابطه معناداری نداشته 

این عامل روی ماهیت، چگونگی و چرایی . است

رسد که  احساسات دیگران متمرکز است و به نظر می

جای دیگران در  ها و احساسات خود به تمرکز بر مهارت

تشخیص و کنترل آن کمک بیشتری به شخص خواهد 

 .کرد

بین متغیرهای که فرضیه دیگر این پژوهش نشان داد 

سن، درآمد و مقطع تحصیلی با ترس از  یشناخت تیجمع

تجرد رابطه معنادار برقرار بوده و بین جنسیت و ترس از 
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جایگاه در این راستا . تجرد رابطه معناداری یافت نشد

مانند شغل، درآمد، مقطع )مطلوب اجتماعی و اقتصادی 

را برای کسب هویت اجتماعی و فردی  زمینه( تحصیلی

 مجردمستقل فراهم کرده و مشکالت کمتری در باب 

ها  در تبیین این یافته(. 5194، 9بادجن)کند  ایجاد می بودن

توان گفت که باال رفتن سن با افزایش فشارهای  می

و فشارهای بیرونی ( افکار و هیجانات منفی)درونی 

 همراه استبودن  ناشی از مجرد( جامعه و اطرافیان)

ساز پایگاه امنی   درآمد باال زمینه(. 9311گروه، افضلی)

برای استقالل و آزادی افراد فراهم کرده و نگرانی 

شهانواز و ) کندایجاد میمجرد بودن  بابتکمتری 

در تبیین یافته مربوط به مقطع تحصیلی . (9311همکاران، 

ورود به مقاطع تحصیلی باالتر با افزایش  توان گفت کهمی

از یکسو  سطح انتظارات و فشارهای بیرونی برای ازدواج

که ترس از  همراه است سن از سوی دیگر باال رفتنو 

یافته دیگر پژوهش نشان . دهدتجرد را تحت تأثیر قرار می

داد تفاوت معناداری بین دختران و پسران ازلحاظ میزان 

های فونیسکا و  نداشت که با یافته ترس از تجرد وجود

رسد تحوالت  به نظر می. همسو نبود( 5191)همکاران 

باال رفتن استقالل و  به سمتاخیر جامعه ایرانی و حرکت 

ی جنسیتی در ها شهیکلپایگاه امن اجتماعی و اقتصادی، 

مورد دختران مجرد را کاهش داده و این اختالف در 

 .ر نبوده استمیزان ترس از تجرد نیز معنادا

 

 گیرینتیجه

ی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که طورکل  به

های شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت  تیپ

توانند  شناختی با ترس از تجرد رابطه معناداری داشته و می

                                                             
1
- Budgeon 

ی پژوهش حاضر ها تیمحدوداز . بینی کنند آن را پیش

جامعه آماری  گیری، محدود بودن توان به روش نمونه می

و استفاده از شیوه آنالین  به دانشجویان دانشگاه تهران

در تعمیم  ستیبا یماشاره کرد که  هابرای توزیع پرسشنامه

به پژوهشگران پیشنهاد . نتایج جانب احتیاط رعایت شود

ها نیز  گردد به سنجش ترس از تجرد در بین سایر گروه می

های مختلف  پرداخته و پیامدهای ترس از تجرد را بر جنبه

نتایج این پژوهش به . بررسی قرار دهند زندگی مورد

کند  مشاوران و متخصصان حوزه سالمت روان کمک می

های فردی و پیش از ازدواج به نقش ترس از  تا در مشاوره

ها و ترجیحات افراد توجه داشته باشند و  تجرد در انتخاب

متناسب با آن راهکارهای عملی و درمانی مناسبی اتخاذ 

 .کنند

 

 سپاسگزاری

هران که حاضر پژوهشگران از کلیه دانشجویان دانشگاه ت

به همکاری در پژوهش با کد اخالق 

IR.UT.PSYEDU.REC.1399.027  بودند، کمال

 .تشکر و قدردانی را دارند
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