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Affecting Factors on Marital Attitude Pattern in 
Police Staff; Path Analysis Model 

[1] A qualitative exploration of married students attitudes toward marriage [2] Marital 
transitions, marital beliefs and mental health [3] Measuring the attitude of young people 
towards marriage and recognizing its effects and consequences, with emphasis on 
university student marriages [4] Perception of iranian middle-aged women regarding 
moral health concept: A content analysis [5] Role of the father-adolescent relationship in 
shaping adolescents’ attitudes toward divorce [6] Primary attachment to parents and 
peers during adolescence: differences by attachment style [7] Social cognitive mediators 
and relational outcomes associated with parental divorce [8] Sexual and premarital 
attitudes of Iranian college students [9] The study of knowledge, attitude and marriage 
expectation in Tehran police single staff [10] Trends in family attitudes and values in Hong 
Kong [11] ’Arranged’marriage, co-residence and female schooling: a model with evidence 
from India [12] “His” and “her” marriage expectations: determinants and consequences 
[13] Gender analysis of perceived (expected) and performed roles of women in family [14] 
The cause of divorce among men and women referred to marriage and legal office in 
Qazvin, Iran [15] Marriage postponement in Iran: accounting for socio-economic and 
cultural change in time and space [16] College student attitudes toward interreligious 
marriage [17] Attitudes toward marriage: embeddedness and outcomes in personal 
relationships [18] Family violence and divorce: effects on marriage expectations 
(dissertation) [19] Spirituality and family therapy [20] Partner choice and the differential 
retreat from marriage [21] The marriage and family experience: intimate relationships in 
a changing society [22] Marriage and divorce: changes and their driving forces [23] Family 
environment as a predictor of the quality of college students’ friendships [24] Familial 
conflict and attitudes toward marriage: a psychological wholeness perspective [25] PIn-
vestigation of variables influencing college students’ marital attitudes and fear of  
intimacy (dissertation)

Aims Marriage attitude is a cognitive phenomenon that has a considerable influence on 
willingness to get married, age when married and the stability of marriage. This study was 
done with the aim of exploration affecting factors on marriage attitude pattern.
Instruments & Methods This cross sectional study was done with using two-stage cluster 
sampling in year 2015-2016, on 750 Tehran, Iran, police personnel. Self-made questionnaire on 
marital attitude was used to data collection. Data was analyzed using factor analysis Spearman 
correlation coefficient and path analysis in SPSS 23 and AMOS 23.
Findings The number of siblings, work experience and the ideal number of children indicators 
had a positive significant correlation and the ideal age had a significant negative correlation 
with the marital attitude. The correlation between age and economic situation indicators 
with marital attitude was not significant (p>0.05). The goodness of fit index with values of 
RMSEA=0.00, GFI=0.99, NFI=0.99 and CMIN/DF=0.73, showed that the path model is suitable. 
In the path analysis test it was determined that gender, the ideal age for marriage and the 
number of siblings had direct effects and age, years of work experience, the ideal number of 
children and the economic situation had indirect effects on marital attitude. 
Conclusion Creating the culture of having more children in the family, stabilize the employment 
situation and having appropriate work experience increase attitudes toward marriage.  
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  چکيده

 سن ازدواج، به رغبت بر ازواج یک پدیده شناختی است که به نگرش :فاهدا
شناسایی  هدف با حاضر مطالعه. دارد یتوجه قابل ریتاث آن یداریپا و ازدواج
  شد. انجام ازدواج به نگرش یالگو بر مؤثر عوامل
 یا خوشه یریگ نمونه از استفاده با یمقطع مطالعه نیا :ها روشو  ابزار
 تهران شهر یانتظام نیروی پرسنل از نفر ٧٥٠ در ١٣٩٣-١٣٩٤ سال در یا مرحله٢

 ازدواج به نگرشخودساخته  نامه پرسشها از  برای گردآوری داده. شد انجام
 یهمبستگ بیضر ،یعامل لیتحل یها آزمونبا استفاده از  ها داده استفاده شد.
 و هیتجز AMOS 23و  SPSS 23 افزار نرمدر قالب  ریمس لیتحل و اسپیرمن

  .شدند لیتحل
 فرزندان آل دهیا تعداد و کار سابقه خواهر، و برادر تعداد یها شاخص ها: يافته

 با یمعنادار یمنف یهمبستگ زین آل دهیا سن و معنادار مثبت یهمبستگ
 تیوضع و سن یها شاخص یهمبستگ. داشتند ازدواج به نگرش شاخص
 ییکوین  شاخص .)<۰۵/۰p( نبود معنادار ازدواج به نگرش شاخص با یاقتصاد
 CMIN/DF=۷۳/۰ و RMSEA، ۹۹/۰=GFI، ۹۹/۰=NFI=۰۰/۰با مقادیر  برازش
بودن مدل مسیر بود. در آزمون تحلیل مسیر مشخص شد که  دهندۀ مناسب نشان
 به نگرش بر میمستق اثر برادر و خواهر تعداد و ازدواج یبرا آل دهیا سن ت،یجنس
 اثر ی نیزاقتصاد تیوضع و فرزند آل دهیا تعداد کار، سابقه سن، و ازدواج

  . داشتند ازدواج به نگرش بر میرمستقیغ
 به دنیبخش ثبات ،خانواده در شتریب فرزند داشتن فرهنگ جادیا :یگير نتيجه
 شیافزا را ازدواج به نگرش مناسب کار سابقه داشتن و افراد یاستخدام تیوضع
  .دهد یم

  ، پلیسازدواج نگرش، ها: هکليدواژ
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  مقدمه
 که است یخانوادگ یزندگ چرخه در مرحله نیتر مهم و نیاول ازدواج
بسیار  مرحله نیا در تیموفق به یزندگ مراحل گرید در تیموفق

 نسبت فرد نگرش ،یاجتماع شناسان روان دگاهید از. [1]وابسته است
 یانفعاالت و فعل گونه چیه بدون و یناگهان صورت به ءیش کی به

ی طی گذشت مختلف عوامل جهینتدر تواند یم بلکه رد،یگ ینم شکل
 راتییتغ شاهد یانسان جوامع ،ریاخ قرن ٢ زمان ایجاد شود. در

 یکشورها در نخست راتییتغ نیا که اند بوده ازدواج سن در یاساس
 حال در یکشورها به ستمیب قرن در سپس و هافتاد اتفاق ییاروپا
 یالگوها در رییتغ ر،یاخ یها دهه در. [2]ه استنمود تیسرا توسعه
 یکل طور بـه ای باال نیسن در ازدواج ازدواج، به یرغبت یب ازدواج،
 ریسا مانند هم رانیا. است داشته یریچشمگ شیافزا نکردن، ازدواج
 که است تهیمدرن به سنت از گذار مرحله در سوم جهان یکشورها

 ازجمله یاجتماع یها دهیپد همه در را یعیوس یاجتماع راتییتغ
 نشان موجود یآمارها. است کرده جادیا ینیهمسرگز و ازدواج

 یا عمده تحول بادر ایران نیز  ازدواج سن نیانگیم که دهد یم
 احساسات دهندهٔ  نشان ازدواج به نگرش سازه. [3]است شده رو هروب
 ها ترس ،تصورات ،شده  یریسوگ دیعقا ای ها یداور شیپ الت،یتما و
 به نگرش یریگ شکل. است ازدواج مورد در افراد راسخ دیعقا و

 کهاست  آن اولرویکرد . است هیتوج قابل ینظر کردیرو ٢ از ازدواج
 خصوص به( هیاول مراقبان ای نیوالد رابطه یدلبستگ هینظر براساس
 از یکی است ممکن یدرون فعال یالگوها. [4]دارد نقش (Internal Working Models) یدرون فعال یالگوها جادیا در) مادر
 تیمیصم به نسبت نگرش آن قیطر از که باشد ییها سمیمکان
 کودک - والد رابطه یکنون یدلبستگ یها هینظر در. [5]ابدی یم انتقال
 زین ینوجوان دوران در بلکه است، مهم یکودک دوران در تنها نه
 یریادگی هینظر براساس کهاست   آن دوم رویکرد .[6]دارد تیاهم

 از را مخالف جنس با رابطه به راجع خود یها دهیا نیوالد ،یاجتماع
 انتقال خود فرزندان به ینیجانش یریادگی و یالگوساز قیطر
 مشاهده قیطر از تیمیصم به نسبت فرزندان نگرش و دهند یم

  .[7 ,5]شود یم یالگوبردارآنها  نیب روابط و نیوالد
 جادیا یبرا ییمبنا عنوان به را نیوالد و خود رابطه تجربه فرزندان
 یگرید منابع از یریادگی نیا. برند یم کار به روابط در تیمیصم
 قاتیتحق. [5]ردیگ یم صورت زین دوستان ای مدرسه ها، رسانه مانند
 و ازدواج به نگرش در خانواده طیمح و ساختار که اند داده نشان
 شوق ی،عیطب هایازین. [8]دارد نقش فرزندان یخانوادگ یزندگ
 و یفرهنگ راثیم حفظ و یسازندگ احساس ،انزوا از زیگر ی،همدل
 فرزندان داشتن و خانواده لیتشک به ،ینیهمسرگز به آن یاعتال
  .شود یم منجر
 پرسنلویژه  روانی افراد به آرامش بهبود موجب تواند یم ازدواج

این  ۀجینت دارند، شود. پرمشغله و مهمکه شغلی  یانتظام یروین
 یانتظام یروین در مشغول افراد ییکارا آرامش روانی، افزایش

 ازدواج، به مثبت شیگرا بر گذار ریتاث عوامل شناخت. خواهد شد
 مطالعه نیا .دهد شیافزا پرسنل نیا در را ازدواج به عالقه تواند یم
 با ازدواج به نگرش یالگو بر مؤثر عواملشناسایی  هدف با نیز

  .شد انجام یانتظام یروین پرسنلدر  ریمس لیتحل مدل از استفاده
  

  ها روش و ابزار
نیروی  پرسنل در کلیه ١٣٩٣-٩٤سال  در یمقطع پژوهش نیا

 ،مطالعه به ورود های مالک. انجام شد بزرگ تهران انتظامی
 مالک و سابقه سال کی حداقل داشتن و یمانیپ ای یرسم استخدام
بود. با استفاده از  نامه پرسشنمونه به تکمیل  لیتما عدم نیز خروج
تخمین حجم نمونه همبستگی، با استفاده از روش  ۀرابط
  . [9]انتخاب شدند نفر ٧٥٠ ای، ای دومرحله خوشهبرداری  نمونه

  استفاده شد. ازدواج به نگرش نامه پرسشها از  برای گردآوری داده
 ساخته محقق نامه پرسشاین  :ازدواج به نگرش نامه پرسش

. گرفت قرار یابیارز مورد محتوا ییروا روش از استفاده با ی،الئوس ١٠
نفره مجزا ١١گروه  ٢ نظر اساس بر محتوا یفیکروایی کمی و  یبررس

 یطراح یها طهیح در تجربه و دانش یدارا انمتخصصمتکشل از 
 ،یشناس جامعه بهداشت، انتظامی، یروین ،یشناس روان ابزار،
در . انجام شد یاسالم و ینید علوم ،یتیترب علوم ،یشناس تیجمع

 دستور تیرعا یارهایمع اساس بر بررسی کیفی محتوا متخصصان
 یریگ قرارو  تیاهم ضرورت، مناسب، یها واژه از استفاده زبان،
در مرحلۀ . ادندد ارائه را الزم یبازخوردها ،مناسب یجا در عبارات

 ازدر این مرحله . شد استفاده (CVI: Content Validity Index) محتوا ییروا شاخص و (CVR: Content Validity Ratio) محتوا ییروا نسبت شاخص ٢ از بررسی کمی نیز
 بر را تمیآ هر تا شد درخواست) قبل مرحله از متفاوت( متخصصان

 یضرور یول است دیمف است، یضرور( یقسمت٣ فیط اساس
 ارزش حداقل با استفاده از .ندینما یبررس) ندارد یضرورت و ستین

 ،(Lawshe) الوشه جدولبر اساس محتوا  ییروا نسبت شاخص
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۷دوره                     پژوهشی طب انتظامی-علمینامه  صلف

  بحث
 ازدواج به نگرش یالگوبر  مؤثر عوامل یبررس هدف با حاضر مقاله

 تهران یانتظامنیروی  پرسنلبا استفاده از مدل تحلیل مسیر در 
 به یکمتر نگرش ها زن شد که مشاهده مطالعه نیا در. شد انجام
 یبرا آل دهیا سنتربودن  شتند. پاییندا مردها به نسبت ازدواج
شد  ازدواج به نگرشباعث افزایش  نیز کار سابقهو داشتن  ازدواج
 محقق را امر نیا افراد یاستخدام تیوضع به دنیبخش ثبات که
 مکان ،یتجنس سن، ازنیز  همکاران و چو مطالعه در. دینما یم

 عوامل عنوان به یاجتماع و یاقتصاد تیموقع و ییایجغراف
 برده نام ازدواج درباره دیجد یها نگرش و ها دهیا وردندهآ وجود به
  .[10]است شده
 به نگرش و سنراستا با این مطالعه، میان  هم داسگوپتا مطالعه در

 آن از ازدواج به نگرش. [11]ردندا وجود یدارامعن ارتباط ازدواج
 ییزناشو ابطور از تیرضا و امدهایپ که است تیاهم واجد جهت
ه داد نشان همکاران و راودراد مطالعه. [12]دهد یم شکل را ندهیآ در
 با ازدواج از بعد یها نقش و ازدواج مورد در زنان و مردان نگرش که
 زنان در عمل و نظر انیم فاصله جهیدرنت و است متفاوت گریگدی
 لوم و شادر پژوهش . [13]است مردان در فاصله نیهم از شتریب

 به نگرش با ییایجغراف مکان و یتجنس آموزش، مشخص شده که
 به نگرش نهیزم در زنان و مردان گروه ٢ میان و دارد ارتباط ازدواج
 در مردان که  یطور به شود می دهید تفاوت یتیجنس یها نقش
  .[10]رندیپذ یم شتریب را یسنت یها نقش زنان با سهیمقا
 باعث یاقتصاد تیوضع و آل دهیا سن شیافزا مطالعه نیا در

 زین نیشیپ مطالعات در موضوع نیا شد و ازدواج به نگرش کاهش
 برای ازدواج انداختن ریتأخ به بنابراین. [15 ,14 ,9]است شده مشاهده
 ازدواجبه  نگرش بر یمثبت ریتأث تنها نه ،شتریب درآمد به یابیدست

 و ناکس مطالعه با کهدارد  ی بر این امرکاهش ریتأث بلکه نداشته
 نگرش که اند داده نشان همکاران و ویگیر. [16]است همسو همکاران

 قضاوت کننده بینی پیش و دارد ریتأث ارتباط تیفیبرک ازدواج به
 یها نگرش. است ناشاد ای شاد یزندگ کی تجربه درباره اشخاص
 ارتباط در تیموفق به دیام و لیم تعهد، تعارض، با شده یدرون
 ریتأث فرد میرمستقیغ یها نگرش بر و دارد یهمبستگ ییزناشو
 اساس بر افراد اصل، کی عنوان به. [17]گذارد یم بسیاری

 افراد انتظارات ،گرید عبارت به ؛کنند یم عمل گریکدی از انتظاراتشان
 رگذاریتأث د،یآ یم شیپ نهاآ روابط در یواقع طور به آنچه بر

 در که است مرتبط یکار سابقه با ازدواج به نگرش. [18]است
 شدن بهتر با. [19]است شده اشاره رابطه نیا به نیشیپ مطالعات
 یها افتهی. [22-20]شود یم کمتر ازدواج به نگرش ی،اقتصاد تیوضع
 بر مبدأ خانواده ریتأثمربوط به  مطالعات جینتا با پژوهش نیا

 روند بر یاجتماع -یفرهنگ عوامل ریتأث ،[23]ها  نگرش یریگ شکل
  .[25 ,24]دارد یهمخوان ازدواج  های شارز تحول و ها نگرش یریگ شکل

 با همراه و کامل یده پاسخهای این پژوهش، عدم  از محدودیت
 با نیهمچن ؛دارد وجود یا نامه پرسش مطالعات در بود که صداقت
 یدسترس ،یانتظام یروین پرسنل رخیب یکار ی طهیح به توجه
 دادن قرار باشود  پیشنهاد می .نبود پذیر امکان افراد همه به کامل
 یقیتشو اقداماتو همچنین اجرای  استخدام یابتدا در التیتسه
 ناجا پرسنل ازدواج به نگرش، تر نییپا نیسن در پرسنل ازدواج یبرا

 پرسنل سطح در پژوهش نیا که نیا به توجه بارا بهبود بخشند. 
 پرسنل درشود  پیشنهاد می ،شد انجام بزرگ تهران یانتظام یروین
  .جرا شودانیز  کشور کل یانتظام یروین

  گیری نتیجه
 به دنیبخش ثبات ،خانواده در شتریب فرزند داشتن فرهنگ جادیا

 به نگرش ،مناسب کار سابقه داشتن و افراد یاستخدام تیوضع
  .دهد یم شیافزا را ازدواج

  
 دانشگاه از دانند یم الزم خود بر سندگانینو تشکر و قدردانی:

 تیحما که ناجا کل یبهدار یکاربرد قاتیتحق مرکز و مدرس تیترب
 از نیهمچن ،بودند دار عهده را مطالعه نیا انجام یمعنو و یمال
 دادن قرار اریاخت در با که مطالعه نیا در کننده شرکت افراد تمام
 یاری مطالعه نیا بهتر هرچه انجام در خود ارزشمند وقت
  .ندینما یم را یقدردان و تشکر کمال ،اند رسانده
 نگارنده ،)اول سندهینو( یغضنفر الهه :سندگانینو سهم
 بحث نگارنده/یآمار گر لیتحل/یاصل پژوهشگر/شناس روش/مقدمه

 ،)دوم سندهینو( نژاد کاظم روانیانوش ؛%)٣٥(
 محمد ؛%)٣٥( یآمار گر لیتحل/یاصل پژوهشگر/شناس روش
 یآمار گر لیتحل/یاصل پژوهشگر ،)سوم سندهینو( یفشارک یغالم

)٣٠(%.  
 مرکز اخالق تهیکم بیتصو به مطالعه نیا: یاخالق هیدییتأ
  است. دهیرس ناجا کل یبهدار یکاربرد قاتیتحق

  .است نشده گزارش سندگانینو طرف از یمورد: منافع تعارض
 مرکز و مدرس تیترب دانشگاهاين مطالعه توسط : یمال منابع
  .مورد حمايت قرار گرفته است ناجا کل یبهدار یکاربرد قاتیتحق
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