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Assessing Sabzevar university of Medical Science students’ viewpoint
regarding marriage in 2011
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Introduction: Evaluation of youth attitude toward marriage in student life is the purpose of
present study.
Material and methods: Total of 137 resident and nonresident students of Sabzevar University
of Medical Science enrolled in this cross sectional study after filling an informed consent form.
Students were chosen by census sampling and the viewpoint of students was evaluated by
married students’ attitude questionnaire. Study results were analyzed by use of SPSS software
and chi esquire, t-test and fisher tests were performed .
Results: Our results show that from total of 137 students, 62% have positive and 38% have
negative point of view with confidence level of 95%. Paramedic students got the highest grades.
The most important reason of marriage was loneliness and need of a companion (46.2%) among
Sabzevar University of medical science students. The most common type of acquaintanceship of
couples was offered by families (42.2%).
Conclusion: Our findings indicate that most of students have positive viewpoint regarding
marriage in their student life. Also, loneliness and need of companion seems to be the reason of
this positive attitude .
Keywords: student marriage, university student, viewpoint
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مقدمه :هدف از انتخاب این موضوع و طرح آن مشخص نمودن نگرش جوانان در مورد ازدواج و متاهل بودن در دوران دانشجویی
میباشد.
مواد و روش ها :این پژوهش ،پژوهشی توصيفی -تحليلی از نوع مقطعی است که پس از کسب رضایت نامه کتبی از گروه
هدف بر روي  731نفر از دانشجویان دختر و پسر متاهل بومی و غير بومی مشغول به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
صورت گرفته است .روش نمونهگيري از طریق سر شماري صورت گرفته است و از طریق پرسشنامه نگرش دانشجویان متاهل نسبت
به هدف پژوهش سنجيده شد .تجریه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار اماري  spssو آزمونهاي آماري کاي-دو و فيشر و
 t-testانجام شده است.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که با حجم نمونه  731نفردانشجوي متاهل ،و ضریب اطمينان  %26 ،%59دانشجویان نگرش مثبت
و  %33دانشجویان نگرش منفی دارند ،دانشجویان پيراپزشكی امتياز نگرش بيشتري داشتند ..مهمترین عامل ازدواج در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشكی سبزوار احساس تنهایی و نياز به داشتن همدم ،درصد بيشتري ( )%2266را از بين عوامل دیگر گرفته است و
بيشترین طریقه آشنایی براي ازدواج ،از طریق خویشاوندي( )%2666بوده است.
نتیجهگیری :یافتههاي تحقيق نشان میدهد که بيشتر دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به ازدواج در دوران دانشجویی دارند که
این به دليل نياز آن ها به داشتن همدم و احساس تنهایی میباشد.
واژه های کلیدی :ازدواج دانشجویی ،دانشجو  ،نگرش

 -7کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،عضو فعال کميته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،سبزوار ،ایران
-6دانشجوي کارشناسی هوشبري دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،عضو فعال کميته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه :
دانشجویان به عنوان سرمایههاي ملی و نيروي انسانی
سازندۀ فردا همواره مورد توجه خاص برنامه ریزان و
سياستگزاران جامعه بوده اند این افراد که به دنبال
فرآیندهاي برگزینش مكرر موفق به ورود به دانشگاهها
می شوند گروهی منتخب و برگزیده هستند که از نظر آماري
 %71برتر جامعه در توانایی هوشی و شناختی را تشكيل
می دهند ( .)71ازدواج اولی گام براي پيوند خانوادگی و
پرورش نسل آینده میباشد از این رو به عنوان مهمترین
عامل ارتباطی بين انسانها معرفی شده است ( . )76وقتی
دو نفر تصميم می گيرند زندگی مشترکی را باهم شروع
کنند این تصميم بر کيفيت زندگيشان تاثير زیادي می
گذارد ازدواج آنها می تواند خوشبختی و سعادت و یا
احساس شكست  ،نواميدي و سرخوردگی را براي آنها ببار
بياورد ازدواج با هزاران اميد شروع می شود رویاي دوست
داشتن و دوست داشته شدن شناختهشدن مورد پذیرش قرار
گرفتن  ،صميمت ،احساس تعلق ،امنيت و رویاي یک پيوند
دائمی و ماندار میباشد نشان پژوهشها نشان میدهد زوج
هایی که رابطه شان رشد میکند عمق پيدا میکند و دوام
میکند مهارتهاي خاصی را دارا هستند (.)77
ازدواج الفباي تاریخ بشریت است ،ازدواج اولين گام جهت
تشكيل خانواده و تكامل جامعه انسانی است ،ازدواج یک
سنت دیرینه اجتماعی است که از بدو خلقت بشر مرسوم
بوده است )7( .اولين موضوعی که در زمينهي ازدواج از
شرایط آمادگی ازدواج موفق به شمار می آیدکسب اطالعات
الزم براي ازدواج است  .دومين شرط ،رسيدن به بلوغ
جسمانی (تغيير در سطح هورمون هاي جنسی وبروز
تغييرات جسمی در فرد) ،بلوغ روانی (ثبات و آرامش نسبی
روانی) ،بلوغ اجتماعی (مسئوليت نسبت به دیگران ،غلبه بر
احساس ،عالقه به ازدواج و برقراري روابط عميق و پایداردر
فرد) ،بلوغ اقتصادي( تمكن مالی ) است و سومين شرط الزم
براي ازدواج موفق ،داشتن انگيزش براي ازدواج است (.)6
ازدواج اگر همراه با دانش و مشاوره صورت گيرد سراسر
فایده است ،فواید ازدواج در یک نگرش کلی گرا میتواند
شامل :ایجاد محيط آرام ومحترم براي ارضاي جنسی ،ایجاد
محيط خانوادگی ،عمل به دستورات مذهبی ،دوري گزیدن از
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انحرافات اجتماعی ،یافتن احساس مرد شدن و زن شدن به
دنبال زندگی زناشویی ،داشتن کسی براي دوست داشتن و
عشق کسی دیگر بودن ،امكان پدر و مادر شدن ،کسب
تجربه در مورد روشهاي سازش ،کسب تجربه براي اقتدار
ونحوه ي به کارگيري آن در زندگی ،می باشد (.)3
ازدواج در دوران دانشجویی با مشكالت و موانعی نيز روبرو
میباشد که شامل  :موانع اقتصادي ( کمبود شغل مناسب.،
نداشتن مسكن مناسب ،عدم توان براى خریدهاى سنگين و
مراسمهاى پرهزینه و نداشتن جهيزیه مناسب) ،موانع قانونی
( نادیده گرفتن جایگاه ازدواج در زمان تحصيل)  ،موانع
اجتماعی (پيدا نكردن مورد مناسب براى ازدواج ،اشتغال
دختران ،تحصيالت دانشگاهى دختران) ،موانع فرهنگی (عدم
اهتمام الزم از سوى خانواده ها نسبت به فرزندانشان ،ضعف
انگيزه و یا عدم انگيزه براى ازدواج ،زود دانستن ازدواج براى
تازه جوانان) می باشد (.)2
در کشور ما بيش از %29جمعيت را جوانان و نوجوانان دختر
وپسر تشكيل می دهند .آمارن شان میدهد :ميانگين سن
ازدواج در مردان  6266سال و در زنان با یک صدم سال
کاهش نسبت به سال  19به  6366سال رسيده است .طبق
آخرین آمار سن ازدواج در مردها  2دهم سال و در زنان 3
دهم سال نسبت به ده سال اخير افزایش یافته است .با
ازدواج دانشجویی سن ازدواج از  63سال (نرخ مرسوم
جامعه) به  63سال و  9ماه رسيده و  55درصد ازدواج ها
تداوم یافته است (.)9
اگرچه مطالعات متعددي در زمينه ازدواج صورت گرفته ،اما
کمتر نگرش جوانان دانشجوي متاهل نسبت به متاهل بودن
در این دوران مورد توجه قرار گرفته است در این پژوهش ما
بر آن شدیم که به نگرش دانشچویان در این زمينه بپردازیم.
روش کار :
این پژوهش ،پژوهشی توصيفی -تحليلی از نوع مقطعی
است که بر روي  731نفر از دانشجویان دختر و پسر متاهل
بومی و غير بومی مشغول به تحصيل که از تمامی رشته
هاي موجود در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار انتخاب گردیده
اند صورت گرفته است از این تعداد  713نفر ( ) % 15دختر
و  65نفر ( ) % 67پسر بوده اند.از نظر سنی % 2563
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دانشجویان بين  73تا  63سال و  % 6263دانشجویان بين
 62تا  65سال و  % 963دانشجویان باالي  31سال بوده اند.
از لحاظ رشته تحصيلی  92نفر ( )% 3562رشته بهداشت و
 33نفر ( ) % 2169رشته هاي پيراپزشكی بوده اند .از لحاظ
شغل  % 3163فقط دانشجو % 7762 ،داراي شغل ازاد و 562
 %کارمند بوده اند.از الحاظ نوع سكونت  % 21679دانشجویان
خوابگاهی  % 7366 ،داراي منزل شخصی و  % 7966ساکن
منزل پدر ي بوده اند.
روش نمونه گيري به صورت تصادفی و از طریق سر شماري
صورت گرفته است و از طریق پرسشنامه نگرش دانشجویان
متاهل نسبت به هدف پژوهش سنجيده می شود .ابزار
گردآوري در این پژوهش یک پرسشنامه دو قسمتی می
باشد که قسمت اول آن مربوط به اطالعات دموگرافيک و
قسمت دوم آن شامل  71سوال مختلف در رابطه با نگرش
دانشجویان متاهل می باشد .این پرسشنامه که توسط
پژوهشگر طراحی شده توسط دو تن از اساتيد دانشكدذه
مورد ارزشيابی قرار گرفته و نيز در طرح پایلوت روایی و
اعتبار آن سنجيده شده است که پس از اخذ رضایت نامه
کتبی از گروه هدف در اختيار نمونه هاي مورد پژوهش قرار
گرفته است .در برابر هر سوال پنج گزینه خيلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خيلی زیاد منظور گردیده و نمراتی به ترتيب
بين  7تا  9به انها تعلق می گردد .مجموع سواالت قسمت
دوم پرسشنامه به غير از سوال هاي ( 6و 73و )71امتياز
نگرش ازدواج دانشجویان را ،تعيين می کند.
پایين ترین امتيازنگرش  62و باالترین امتياز نگرش  29می
با شد که از امتياز 62تا  22نگرش منفی و از امتياز 21تا
 29نگرش مثبت محسوب می شود  .تجریه و تحليل داده ها
با استفاده از نرم افزار اماري  spssو آزمونهاي آماري
کاي-دو و فيشر و  t-testانجام شده است.
یافته ها:
در این مطالعه  731نفر از دانشجویان دختر و پسر متاهل
بومی و غير بومی مشغول به تحصيل از تمامی رشته هاي
موجود در دانشگاه انتخاب گردیده اند .نتایج نشان ميدهد
که با حجم نمونه  731نفردانشجوي متاهل ،وضریب
اطمينان  %26 ،%59دانشجویان نگرش مثبت و%33
دانشجویان نگرش منفی دارند .
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جدول شماره  :7نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج
عنوان

تعداد

درصد

نگرش مثبت

39

26

نگرش منفی

96

33

جمع

731

711

در بررسی ارتباط بين سن و نگرش با تو جه به ضریب
همبستگی که  -./73 2می باشد نشان دهنده این است که
با باال بودن سن ،امتياز نگرش کمتر و با پایين بودن سن
امتياز نگرش بيشتر می شود (.ارتباط معكوس)
و با ضریب اطمينان  %59ارتباط معنی داري بين جنس و
نگرش وجود ندارد.
در بررسی ارتباط بين مدت زمان ازدواج و نگرش دانشجویان
ضریب همبستگی -./ 791،حاصل شد  .که ارتباط معكوس
بين مدت زمان ازدواج و نگرش دانشجویان نشان می دهد،
یعنی با باالرفتن مدت زمان ازدواج امتياز نگرش کمتر و با
کوتاه بودن مدت زمان ازدواج امتياز نگرش بيشتر می باشد.
از  96نفر نگرش منفی  %23در خوابگاه %63،در منزل
شخصی و %73در منزل پدري سكونت دارند .نتایجی که از
بررسی ارتباط بين نوع سكونت و نگرش دانشجویان بدست
امد نشان می دهد ارتباط معنی داري بين نوع سكونت و
نگرش وجود ندارد.
نتایج نشان می دهد که رابطه بين رشته تحصيلی
دانشجویان و نگرش آنها  ،دانشجویان پيراپزشكی امتياز
نگرش بيشتري داشتند.
نتایج بررسی ارتباط بين مقطع تحصيلی با نگرش نشان می
دهد که رابطه معناداري بين مقطع ونگرش دانشجویان
وجود ندارد .در بررسی ارتباط بين درآمد ماهانه خانواده و
نگرش دانشجویان که ضریب همبستگی  ./677می باشد که
نشان دهنده ارتباط مستقيم درآمد بر نگرش می باشد یعنی
با باال رفتن درآمد ماهانه خانوار ،امتياز نگرش بيشتر و با
پایين آمدن درآمد ماهانه خانوار ،امتياز نگرش کمتر می
باشد.
نتایج بررسی ارتباط بين شغل و نگرش دانشجویان نشان
داد ،باضریب اطمينان  %59بين شغل ونگرش دانشجویان
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رابطه معناداري وجود ندارد .و نيز بيشترین طریقه آشنایی
براي ازدواج  ،از طریق خویشاوندي( )%2666بوده است.
بحث و نتیجه گیری :
درنتایج به دست آمده از پژوهش حاضر  ،بين امكانات مالی و
ميزان درآمد ماهيانه خانواده با نگرش دانشجویان رابطه ي
معنا داري وجود دارد ،یعنی با افزایش ميزان درآمد ماهيانه
خانواده ،امتياز نگرش بيشتر شده است  )P=173(.در حاليكه
بين شغل و نگرش دانشجویان ارتباط معنی داري وجود
ندارد.
همچنين بناکار در مقاله خود تحت عنوان بررسيی نگيرش
دانشجویان دانشكده علوم پزشكی فسا نسيبت بيه مشيكالت
ازدواج دردوران دانشجویی ) که در سيال 7337کيه بير روي
 37نفر از دانشجویان دختر()%19و پسر( )%69مجيرد انجيام
داده به این نتایج رسيده است که نمونه هاي ميورد پيژوهش
نگرش خود را نسبت به مسائل اقتصادي و رفاهی بيا اهمييت
باال  ،نسبت به مسائل اجتماعی و مذهبی بيا درجيه اهمييت
متوسط ،نسبت به مسایل فرهنگی و سنتی با درجيه اهمييت
پایين بيان کرده اند (.)7
درنتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بين متغير سن با
نگرش دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد  ،یعنی با
افزایش سن دانشجویان ،امتياز نگرش پایين تر بوده
است() p-value=1/137
مهمترین عامل ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی
سبزوار احساس تنهایی و نياز به داشتن همدم  ،درصد
بيشتري ( )%2266را از بين عوامل دیگر گرفته است.
جدول شماره  :6مهمترین عوامل ازدواج
مهمترین عامل ازدواج

تعداد

درصد

احساس تنهایی و نياز به داشتن همدم

26
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همچنين حق دوست در پژوهشی مشابه نشان میدهد که
در رابطه با سن ازدواج ،بين زنان و مردان تفاوت آماري
معناداري دیده می شود و نيز مهمترین انگيزه ازدواج در
جوانان چه پسر و چه دختر احساس شدید روانی به داشتن
همدم و همراز است (.)2
یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که جنسيت در نگرش
دانشجویان متاهل تاثيري نداشته است  ،اما بين متغير هاي
سن و مدت زمان ازدواج با نگرش دانشجویان متاهل  ،رابطه
آماري معناداري وجود دارد یعنی با افزایش سن و مدت
زمان ازدواج  ،امتياز نگرش پایين تر است p-=1/137 .
 valueدر حاليه که دکتر شعاع کاظمی و جعفري در
مطالعه خود با عنوان (بررسی مقایسه اي نگرش دانشجویان
مجرد و متاهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعيت درمانی
گالسر) بر خالف نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر به این
نتيجه رسيدند که جنسيت تاثير بارزي در نگرش دانشجویان
دارد ولی بين سن و مدت زمان ازدواج دانشجویان تهران با
نگرش آنها ارتباط موثر معناداري وجود ندارد (.)1
در این پژوهش بين دو متغير شغل و مقطع تحصيلی با
نگرش دانشجویان متاهل رابطه آماري معناداري وجود ندارد،
اما بين ميزان درآمد ماهيانه خانواده (شرایط اقتصادي) با
نگرش دانشجویان متاهل رابطه آماري معناداري وجود دارد .
یعنی با افزایش ميزان درآمد ماهيانه خانواده  ،امتياز نگرش
بيشتر شده است )P=.173( .ولی مشكانی – غفاریان در
پژوهش خود با عنوان (بررسی تأثير ازدواج درست بر
سالمت و دوام و نقش آن بر زندگی زوجين ) بيان ميكند که
شرایط اقتصادي نمیتواند عامل مؤثري در تزلزل براي
تصميم گيري در ازدواج باشد .همچنين ميزان تحصيالت
فرد در هنگام ازدواج با  53درصد میتواند به عنوان عاملی
مهم در انتخاب همسر به عنوان مالک باشند و شغل مناسب
در حد  52درصد نيز می تواند به عنوان عامل مهمی در
هنگام ازدواج میباشد(.)3
درنتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بين دو متغير مدت
زمان ازدواج و نگرش دانشجویان متاهل رابطه معكوسی
وجود دارد یعنی هرچه مدت ازدواج بيشتر می شود  ،امتياز
نگرش دانشجویان کمتر می شود  .و بين دو متغير ميزان
درآمد ماهانه خانوار و نگرش دانشجویان متاهل رابطه مثبت
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وجود دارد یعنی با افزایش درآمد خانوار  ،امتياز نگرش
دانشجویان بيشتر می شود )P=.173( .همچنين دکتر
ایمان و اسكافی در پژوهشی با عنوان (عوامل مؤثر بر
نگرش افراد متأهل نسبت به همسان همسري) که در
شيراز انجام داده اند به این نتيجه رسيده اند که مدت
ازدواج یكی از مهمترین متغيرهایی است که می تواند در
نگرش افراد نسبت به همسان همسري مؤثر باشد .هرچه
مدت ازدواج بيشتر می شود ،نگرش پاسخگویان نسبت به
همسان همسري افزایش می یابد .همچنين بين متغير
ميزان درآمد ماهانه خانوار با نگرش نسبت به همسان
همسري رابطه مثبت و معناداري دارد .بدین معنا که
هرچه درآمد افراد افزایش می یابد نگرش آنها به همسان
همسري بيشتر می شود (.)5
پژوهش حاضر محدودیتهایی را از جهت زمان و  ...داشته
است ولی با این وجود نتایج حاصل از این پایان ناميه ميی
تواند مكمل سایر مطالعات مشيابه و همچنيين رهگشيایی
براي مطالعات بعدي در زمينههاي ازدواج باشد.
پیشنهادات :

با توجه به نتایج این پژوهش ستادهاي ازدواج در عرصه
دانشگاهها اولویت ها را مد نظر داشته باشند و براي رفع
موانع موجود با درایت و تيزبينی برنامه هاي خود را تدوین
نمایند .بهتر است از تصميم گيري هاي شتابزده و سليقه
اي خودداري تا امرمقدس ازدواج خدشه دار نگردد.
بمنظور دستيابی به اطالعات گسترده تر در زمينه ازدواج
دانشجویی پيشنهاد می گردد پژوهش هاي در زمينه
مشكالت دانشجویی در شهرستانها در زمان دانشجویی
انجام گرفته شود و به مدیران نيز پيشنهاد می گردد توجه
وافر مسئولين دانشگاهها و دانشكده ها به برگزاري جشن
هاي ازدواج دانشجویی  ،توسعه هر چه بيشتر
خوابگاههاي متاهلی  ،الویت دادن فرصت هاي شغلی به
دانشجویان متاهل  ،از اهم پيشنهاد ها است  .همچنين در
زمينه افزیش آگاهی والدین از طریق رسانه ها و مدارس و
دانشگاهها جلسات آموزشی برگزار شود .
در خاتمه از همكاري اساتيد ارجمند جناب آقاي کاظم
مسكنی  ،آقاي تبرایی  ،حاج آقا مهدوي نسب  ،سرکار
خانم دارینی و خانم کيقبادي و کليه پرسشگران و پاسخ
دهندگان گرامی که در مراحل مختلف کار از حمایتهاي
آنها بهره مند بودیم تقدیر و تشكر بعمل می آید.
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