
 

ی 
قیق
تح
ه 
قال
م

 

 دوره فاطمه زهرا )س( رامسر ییماما یخزر، دانشکده پرستار یسالمت و سالمند مجله

 51-16، صفحه6931 پاییز وزمستان، 2، شماره دوم

 
 یيبه مشکالت ازدواج در دوره دانشجو مشهد يدانشگاه علوم پزشک یاننگرش دانشجو بررسي

 

 2 (BScرودکنار ) یمیعظ یدهسپ ،*9(PhD) یفاطمه غفار ،2 (MSc)رودکنار  یمیعظ یفتحعل، MSc)(6دربان فاطمه 
 
 

 ، ایرانو بلوچستان یستانس، یرانشهرا یدانشگاه علوم پزشک یرانشهر،ا ییو ماما یدانشکده پرستار-6

 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار-2

 بل، ایران، بابابل یپژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک ی،پرستار یهامراقبت یقاتمرکز تحق-9
 

 61/62/31 ، پذیرش:61/62/31، اصالح:6/62/31دریافت: 

 خالصه
 ین ا یتاهم رغمی. علیدنما ینهداده و آن را نهاد یجقشر دانشجو ترو یژهجوانان بو یانو ازدواج آسان را در م یستیتواند فرهنگ ساده ز یم ییازدواج در زمان دانشجو :سابقه و هدف

نگنرش  ینی مطالعنه، تع ی . لذا هدف از اکنندیخود مشاهده م یرو یشپ یادیدر امر ازدواج، موانع و مشکالت ز یعلوم پزشک هایدانشگاه یانانشجود ویژه به یانموضوع دانشجو

 .باشدیم ییمشهد به مشکالت ازدواج در دوره دانشجو یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 یوهکه به ش دادندیم یلمشهد تشک یدانشگاه علوم پزشک یاننفر از دانشجو 511پژوهش آن را  یبود که واحدها یطرح مقطع با یلیتحل یفیای  مطالعه از نوع توص: هاروشمواد و 

 یدن توسط اسناتآ ییو روا سنجیدیرا م ییدانشجو ورهسوال مشکالت ازدواج در د 61بود که با  ایساخته پژوهشگر پرسشنامه ها،انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ایطبقه ایخوشه

 شد. یدتائ یدرون یآزمون مجدد و همسان-آزمون یوهآن به ش یاییو پا یدانشگاه فردوس یتیمشهد و دانشکده علوم ترب یدانشگاه علوم پزشک

(، %1/15) ینندهدر انتخاب همسر آ یستقالل فکرنداشت  ا یببه ترت یاندانشجو یدگاهاز د ییمشکالت ازدواج در دوره دانشجو ی مطالعه نشان داد که مهمتر ی ا هاییافته :هایافته

بر انجنام  ی ( و اصرار والد%4/69) یلیبر ازدواج فام الدی (، اصرار و%2/66) یدرس یرغ هاییت( بود. عوامل وجود فعال%1/55) یعدم تطابق فرهنگ یم( و ب%2/54) یاقتصاد یتوضع

 داشتند. یلبه ازدواج در دوره تحص یانودانشج یلرا بر عدم تما یرتاث ی ( کمتر%1/61) یازدواج سنت

 یان،لذا منظور حفظ و ارتقاء سالمت دانشجو برخوردار بودند، یادیز یتاز اهم یاندانشجو یبرا یو رفاه یاقتصاد یلازدواج و مسا ینهدر زم یاستقالل فکر که آنجاییازگیری: نتیجه

 انجام شود. یشتریتا ازدواج با سهولت ب یندرا فراهم نما یبستر ی،و اجتماع ینید ی،فرهنگ یارهایعبا در نظر گرفت  م یزانمسئوالن و برنامه ر شودیم یشنهادپ

 .ازدواج، مشکل، نگرش، دانشجو کلیدی: یهاواژه

 

                                                 

 
 فاطمه غفاریدکتر  :مقاله مسئول*

 E-mail:ghafarifateme@yahoo.com                            +1111111111تلفن: دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا)س( رامسرمیدان انقالب، بیمارستان امام سجاد)ع(، :آدرس

 مقدمه
کنه ننه  شنودیانسان محسوب م یزندگ یدادهایرو تری از مهم یکیازدواج 

در ورود انسان به  یش مهمفرد موثر است بلکه نق یو روان یتنها در سالمت جسم

اسنت کنه بنه موجنب آن، زن و  ی(. در واقع ازدواج قرارداد6)دارد  یدوره بزرگسال

. دهنندیرا شنکل من ایو متحند شنده و خنانواده یکشر یکدیگربا  یمرد در زندگ

شندن  یمیصم یبرا ییچون توانا یتابع عوامل مهم یزبا ثبات ن ایخانواده یلتشک

عمده بحسناب  یفیبا همسر تکل یمیصم ایرابطه یاج برقرار(. در امر ازدو2است )

و ثبات ارتباط با همسر و قوام  یمبه تحک یمیتیصم ی چن یبرقرار ییو توانا آیدیم

داشنته اسنت و اسناس  یندمهنم تاک ین بر ا یزاسالم ن ی (. د9) انجامدیخانواده م

 یطرفن از (.5اسنت )و مساوات استوار ساخته  یخانواده را بر آرامش، مودت، مهربان

مطلنق و فنارا از بسنتر زمنان و  اییدهنکته توجه داشت که ازدواج پد ی به ا یدبا

دگرگنون  یزدر هر جامعه چهره خاص دارد و با جامعه ن در هر زمان و یست؛مکان ن

تحنر   هنایشناخ  تنری همسر از مهنم ینش(. در واقع ازدواج و گز1شود )یم

 یکه نظام سننت دهدیت مختلف نشان میقاتحق یجدر هر جامعه است. نتا یاجتماع

 در حال توسعه  یبلکه در کشورها یافتهتوسعه  یانتخاب همسر نه تنها در کشورها

 

 ییزناشنو هنای(. سنجش ارزش1شده است ) یاساس هاییدستخوش دگرگون یزن

مشتر  منادام  یزندگ یک یلتشک یبرا یکمتر یلدهد که تمایدر غرب نشان م

 یامر سبب بنروز مشنکالت متعندد ی (. ا7ه نسل قبل از خود دارد )العمر نسبت ب

 یمناریب یوعوشن یبه انحرافات اجتماع یشگرا ی،چون اختالل در ارتباطات اجتماع

خانواده سنالم و محکنم،  یل(؛ اما ازدواج و به تبع آن تشک4) شودیم یزشیآم یها

 یندنما منلع یاحتمنالمشنکالت  ی در مقابل ا ناپذیرنفوذ یبه عنوان سد تواندیم

هسنتند،  ایهر جامعنه یروین تری و سازنده ی که نسل جوان بهتر ییآنجا از (.3)

 یفناجامعنه ا یشرفتدر پ ینقش مهم قشر ی خانوداه در ا یلتشک یازهایتوجه به ن

جهنت  6945دولنت در سنال  ینزامر، در کشنور منا ن ی (. با توجه به ا61) کندیم

طبق آن دولت مکلف به فراهم  ررا ارائه نمود که ب ایازدواج جوانان مصوبه یلتسه

 یمنیقشر عظ ینکهتوجه به ا با (.66) باشدیازدواج جوانان م یبرا یالتنمودن تسه

ازدواج در دوره  یجتننرو دهننند،یمنن یلتشننک یاناز جوانننان کشننور مننا را دانشننجو

منان . ازدواج در زباشندیاسنتحکام خنانواده هنا من یموثر بنرا یتالش یی،دانشجو

 یژهجواننان بنو یانو ازدواج آسان را در م یستیتواند فرهنگ ساده ز یم ییدانشجو
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 64                                                                                                                                         6931/ پاییز و زمستان2مجله سالمت و سالمندی خزر،دوره دوم/ شماره 
 فاطمه دربان و همکاران...مشهد یشکدانشگاه علوم پز یاننگرش دانشجو بررسی

 

منا  ینید یبه آموزه ها یت. لذا با عنایدنما ینهو آن را نهاد دهدا یجقشر دانشجو ترو

بحنران )زمنان  ی اسنت، انجنام ازدواج در سنن ین ازدواج اکمل دکه  ی بر ا یمبن

کمک کننده باشد  یاز انحرافات و اجتماع رییشگیتواند در جهت پ ی( مییدانشجو

 هنایدانشنگاه یاندانشنجو وینژهبه یانموضوع دانشجو ی ا یتاهم رغمعلی (.62)

 یراز سنا یشبن یلبودن زمان تحصن یو طوالن یمشغله درس یلبه دل یعلوم پزشک

خنود  یرو یشپن یادیخانواده، موانع و مشکالت ز یلجوانان در امر ازدواج و تشک

ازدواج و  صمتعندد در خصنو ینارهایسنم یبنا برگنزار یو حتن کننندیمشاهده م

قشنر از  ین کشنور، سنهولت در ازدواج ا هنایدر دانشگاه ییدفاتر دانشجو یلتشک

 یسنن  متوسننط ازدواج بننرا یکننه(؛ بننه طور61حاصننل نشننده اسننت ) یاندانشننجو

 باشندیسال من 2/27دختر  یانسال و دانشجو 6/23 یپسر علوم پزشک یاندانشجو

واقع ازدواج ممک   در (.9د )باشیاز متوسط س  ازدواج جامعه م یشتره سه سال بک

توانند باعنر رشند  یخراب کند، من یاشخ  را از نو بسازد  یک یاست تمام زندگ

افسنرده و شکسنت خنورده  یرا به انسنان یو یادر انسان گردد  یاخالق یجنبه ها

 (. 69) یدنما یلتبد

و  یالتدانست که به خواست، تمنا یاراد یعمل دیخانواده را با یلهرچند تشک

 یچیندهانسان و روابط پ یاجتماع یاما زندگ شودیافراد مربوط م دیفر هاییدگاهد

بننا  یهدوسننو یروابطنن یرآن را تحننت تنناث یننندو اجتمنناع، ازدواج و فرا یطاو بننا محنن

ضنم  آنکنه  دهند،یقرار م یاسیس یو حت یتیجمع ی،اجتماع ی،اقتصاد یرهایمتغ

از  یکنی ینکنهتوجه به ا با (.65) پذیردیم یراز انها تاث یزافراد ن یالتو تما هایزهگان

 ینقعم یهنا یشهبه ر یتخانواده است و با عنا یلمشکالت جوانان تشک ی بزرگتر

متفناوت،  هنایدر منردم کشنور و وجنود خنرده فرهننگ ینیو پشتوانه د یفرهنگ

لنذا بنا  گنردد،یآن احساس من مساله ازدواج و نقاط ضعف و قوت یضرورت بررس

پژوهشنگر در نظنر  ی،ابعناد زنندگ یرآن بر سا ثیرموفق و تا ازدواج یتتوجه به اهم

مشهد بنه مشنکالت ازدواج در دوره  یدانشگاه علوم پزشک یاندارد نگرش دانشجو

 .یدنما یرا بررس ییدانشجو

 

 
 هاروشمواد و 
ت کنه بنر روی اسن یاز ننوع مقطعن یلنیتحل یفیبه صورت توص یقتحق ی ا

انجام شند. معیارهنای ورود این  مطالعنه  مشهد یدانشجویان دانشگاه علوم پزشک

شامل تمایل داشت  برای شرکت در پنژوهش و اشنتغال بنه تحصنیل در یکنی از 

بنرای  لمشهد و معیارهای خروج آن عدم تمای یدانشگاه علوم پزشک هایدانشکده

 یشندن در هنگنام اجنرا التحصیلرافا یاگرفت   یادامه حضور در پژوهش و انتقال

 11 یبنر رو یمطالعنه مقندمات ینکحجم نموننه، ابتندا  یی تع برای پژوهش بود.

و دقنت  %31 ینناناطم یبآن با داشت  ضر یجدانشجو انجام گرفت و بر اساس نتا

نفنر  511پنژوهش  یواحدها یزشنفر بدست آمد. با توجه به احتمال ر 941، 11%

 . شد گرفتهنظردر ییبه عنوان حجم نمونه نها

از دانشکده یکهر  بود؛ ایطبقه ایپژوهش خوشه ی در ا گیری نمونه روش

موجنود در هنر  یلیتحصن هنایتنرم و هنااز رشته یکطبقه و هر یک عنوان به ها

پنژوهش از دانشنکده یخوشه درنظر گرفته شد که واحدها یکدانشکده به عنوان 

نفنر(،  71) ینفنر(، پزشنک 11) یانپزشنکنفنر(، دند 71) ییو مامنا یپرسنتار های

ابنزار  نفر( انتخاب شندند. 11نفر( و بهداشت ) 71) یراپزشکینفر(، پ 11) زیداروسا

بود کنه بنا  ایساخته پژوهشگر پرسشنامه شامل پژوهش ای  در هاداده آوریجمع

توجه به اهداف تحقیق و مطالعه جدیدتری  منابع و مقاالت مرتبط تهیه شده بنود. 

 ینکشده بود: قسمت اول مشخصنات دموگراف یلپرسشنامه از دو قسمت تشک ی ا

سنوال )سن ، جنن ،  61 یحناو و دادیقرار من یپژوهش را مورد بررس یواحدها

 یالتتحصن ینزانسکونت، م یتوضع یلی،رشته تحص یلی،تاهل، ترم تحص یتوضع

رت عبارت بنود کنه هنر عبنا 61( بود. قسمت دوم مشتمل بر ی شغل والد ی ،والد

 ین ا گنذارینمنره ی. براسنجیدیرا م ییاز مشکالت ازدواج در دوره دانشجو یکی

(، 1) یرتناثبنی هایشد و هر سوال با عبارت تفادهاس Likert یاساز مق پرسشنامه

شد. در این  پرسشننامه  گذاری( نمره5( و خیلی زیاد )9(، زیاد )2(، متوسط )6کم )

 ین ا ینی،روا تعیی  منظور به. باشدمی 15 و حداکثر آن 1حداقل نمره بدست آمده 

و  شنهدم یصناحبنظر دانشنگاه علنوم پزشنک یدت  از اسات 61 یارپرسشنامه در اخت

آننان  یقنرار داده شند و نظنرات اصنالح یدانشگاه فردوسن یتیدانشکده علوم ترب

آزمون مجدد با فاصله دو هفتنه  -آزمون  یوهپرسشنامه به ش ی اعمال شد. پایایی ا

 Cronbach's alpha 46/1دانشنجو محاسنبه شند کنه ضنریب  11 یبنر رو

سننجیده شند کنه  ینزپایایی آن به شیوه همسنانی دروننی ن ی بدست آمد. همچن

 بدست آمد. Cronbach's alpha 49/1ضریب 

اخنال  و  یتنهطنرح در کم یینددانشنگاه و تا یپژوهش یشورا یباز تصو بعد

نموننه بنه اقدام پژوهشگر مشهد، ییماما و پرستاری دانشکده از نامهکسب معرفی

و ساعات حضور  کالسی برنامه به توجه با پژوهشگر کهصورت ای  به نمود؛ گیری

و بعند از  نمودیمورد نظر مراجعه م هایبه دانشکده پژوهش در دانشکده یواحدها

داده و در  یحپنژوهش توضن یکالس، در مورد اهداف پنژوهش بنه واحندها یانپا

 ینارشنرکت در مطالعنه پرسشننامه را در اخت یپژوهش برا یهاواحد یلصورت تما

توسنط  ینزبنه پرسشننامه ن دهنی. نحنوه پاسن ینندنما ینلتا تکم دادیآنان قرار م

به شنرکت کننندگان  ی . همچنشدیداده م یحپژوهش توض یپژوهشگر به واحدها

 یوادگبه ذکر نام و ننام خنان یازیداده شد که اطالعات محرمانه مانده و ن یناناطم

 پاسن  کننندگانشرکت سواالت به هاپرسشنامه کردن. پژوهشگر در زمان پریستن

 61هر پرسشننامه بنه طنور متوسنط بنه  یل. تکمنمودیداد و ابهامات را رفع ممی

داشت. پرسشنامه ها پ  از تکمیل نیز توسط خود پژوهشگر جمنع یازقه زمان نیدق

 .شد آوری

استفاده شد. برای  61نسخه  SPSS افزارنرم از هاداده یلو تحل یهتجز برای

شده از میانگی ، انحراف معیار، جدول توزینع فراواننی  آوریتوصیف اطالعات جمع

مشنکالت ازدواج  نمنرات ینانگی ارتباط م یی تع ی)نسبی، مطلق( استفاده شد. برا

و تنرم  یلیتحصن رشنتهسنکونت،  یتتاهنل، وضنع یتبا جنن ، وضنع ییدانشجو

دو اسنتفاده شند و بنا اسنتفاده از آزمنون آننالیز وارینان   یون کااز آزم یلیتحص

 قرار گرفت. ینمرات با س  مورد بررس یانگی م ی یکطرفه، ارتباط ب
 

 
 یافته ها 

ال س 7/21±1/6 آنها سنی میانگی  و مونر( %1/15) پژوهش هایاکثر واحد

پنژوهش  هنایواحند %4/41سال قرار داشنت.  21تا  64 یبود که در محدوده سن

 یواحندها %11 یلیبودنند. از نظنر مقطنع تحصن یآنها خوابگناه %4/12و  مجرد

بودنند  یلمشغول به تحصن یکاردان %1و  یکارشناس %51پژوهش در مقطع دکترا، 

قرار داشنتند. از نظنر شنغل  تحصیلی سوم سال در( %6/94) کنندگانو اکثر شرکت

یافتنه (.6 جندول. )بودنند ارمندک پدران %15/ 6 و دارمادران، خانه %6/76 ی ،والد
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بنر  ییمشنکالت ازدواج در دوره دانشنجو ی مطالعه نشان داد که مهمتر ی ا های

در انتخناب  فکنری استقالل نداشت : از اندعبارت یببه ترت یاندانشجو اساس نظر

 یعندم تطنابق فرهنگن یم(، بن%2/54) یاقتصناد یت(، وضنع%1/15) یندههمسر آ

منورد مطالعنه،  یاندگاه دانشجوی(. از د%1/51) یل شغل( و نداشت  استقال1/55%)

( و %4/69) یلیبر ازدواج فنام ی (، اصرار والد%2/66) یدرس یرغ هاییتوجود فعال

مشنکالت ازدواج در  تری یت( کم اهم%1/61) یبر انجام ازدواج سنت ی اصرار والد

 بودند. یلدوره تحص

 

 مورد مطالعه  یاندانشجو یکمشخصات دموگراف یفراوان یعتوز .6جدول 

 6931 مشهد در سال یدانشگاه علوم پزشک

 ))درصدتعداد متغیر

 جن 

 

 693(5/11) مرد

 216(1/95) زن

 c 1/6±7/21 میانگی ( ±س  )انحراف معیار 

 وضعیت تاهل
 957(4/41) مجرد

 19(2/69) متأهل

 وضعیت سکونت
 643(2/57) ومیب

 266(4/12) خوابگاهی

 مقطع تحصیلی

 21(1/1) کاردانی

 641(1/51) کارشناسی

 211 (1/11) دکترا

 

 ینربنا متغ ییاج در دوره دانشجونظر ارتباط عوامل مربوط به مشکالت ازدو از

بنا  یتجنسن ی بن یدار یدو نشان داد ارتباط معنن یکا یآزمون آمار یججن ، نتا

با محنل سنکونت خنانواده،  یلمسافت شهر محل تحص ی،اقتصاد یتعوامل وضع

 ی،تطنابق فرهنگن دمع یمب ی،بر انجام ازدواج سنت ی دروس، اصرار والد یادحجم ز

اسنتقالل  ی،در انتخاب همسر، استقالل اقتصاد یفکرعدم شغل مناسب، استقالل 

 یکنا یآزمون آمار یجنتا .(p<11/1وجود دارد ) یتو کسب احساس شخص یشغل

 ینادحجنم ز ی،اقتصناد یتتاهل بنا عوامنل وضنع یتوضع یرمتغ ی دو نشان داد ب

وجنود  دارییارتبناط معنن اسنبو عدم شنغل من یعدم تظابق فرهنگ یمدروس، ب

و  یلیرشنته تحصن ی مطالعنه نشنان داد کنه بن ی ا هاییافته .(p<11/1)داشت 

وجنود  دارییارتباط معنن یینسبت به مشکالت ازدواج دانشجو یاننگرش دانشجو

 یو دندانپزشنک یداروسناز ی،پزشنک یاندانشنجو . به طوری که(p<11/1)داشت 

و  یاقتصاد یتوضع یراپزشکیو پ ییو ماما یپرستار یاندروس، دانشجو یادحجم ز

مشنکل مطنرح کردنند  ی را به عنوان مهمتنر یبهداشت استقالل شغل یانانشجود

سن  بنا عوامنل  ینرمتغ ی طرفه نشنان داد کنه بن یک یان وار یزآزمون آنال یجنتا

 هنای¬ینتبنا محنل سنکونت خنانواده، انجنام فعال یلمسافت شهر محنل تحصن

 یتصاددر انتخاب همسر، استقالل اق یعدم شغل مناسب، استقالل فکر ی،اقتصاد

 یعامل بنرا ی مهمتر .(p<11/1)وجو داشت  یدار یارتباط معن یو استقالل شغل

در انتخناب  یسال عدم شغل مناسب، استقالل فکنر 21باس  کمتر از  یاندانشجو

بنا  یانیدانشنجو یو برا یاقتصاد یتسال وضع 22تا  21 یاندانشجو یهمسر، برا

بننود  یاقتصنناد هنناییننتو انجننام فعال یسننال اسننتقالل شننغل 22از  یشننترسنن  ب

(11/1>p). ی دو نشان داد ب یکا یآزمون آمار یجمحل سکونت، نتا یراز نظر متغ 

استقالل  یلی،بر ازدواج فام یادپژوهش با عوامل اصرار ز یسکونت واحدها یتوضع

وجننود دارد  دارییارتبنناط معننن یدر انتخنناب همسننر و اسننتقالل شننغل یفکننر

(11/1>p). یبنرا و یاسنتقالل شنغل ی،بنوم یاندانشنجو عامل از نظر ی مهمتر 

در انتخناب  یو اسنتقالل فکنر یلیبر ازدواج فام یاداصرار ز یخوابگاه یاندانشجو

 همسر بود.

 
 نی مشکالت ازدواج در دوره دانشجویی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدتوزیع فراوا .2جدول

 عبارات ردیف
 جمع )درصد(تعداد

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم بدون تاثیر 

 511(611)  16(4/62)  652(1/91)  36(9/29)  71(1/67)  55(1/66) وضعیت اقتصادی 6

 944(611)  52(4/61)  13(2/61)  16(7/61)  611(6/27)  626(2/96)  تا مشهد وادهمحل سکونت خانبعد مسافت شهر  2

 511(611)  55(1/66)  11(4/69)  49(4/21)  612(1/21)  661(1/23)  حجم زیاد دروس 9

5 
 وجود فعالیت های غیر درسی
 اجتماعی(-)ورزش,فعالیت های هنری,فرهنگی

 (4/25)676  (1/91)651  (4/62)16  (4/6)7  (4/7)96  (611)511 

 937(611)  21(1/1)  91(4/4)  13(5/67)  665(7/24)  619(1/94)  انجام فعالیت های اقتصادی 1

 936(4/37)  92(1/4)  53(9/62)  12(9/69)  31(1/25)  612(5/56)  برقراری ارتباط غیر رسمی 1

 511(611)  25(1/1)  91(1/7)  11(1/65)  669(9/24)  677(9/55)  اصرار والدی  بر انجام ازدواج سنتی 7

 933(611)  56(9/61)  59(4/61)  71(4/64)  45(1/26)  619(9/94)  اصرار والدی  بر ازدواج پ  از تحصیل 4

 511(611)  24(1/7)  27(4/1)  93(4/3)  619(4/21)  219(4/11)  اصرار زیاد بر ازدواج فامیلی 3

 939(611)  75(4/64)  616(7/21)  617(4/21)  51(7/66)  11(1/61)  بیم عدم تطابق فرهنگی 61

 51(611)1 33(4/25)  75(1/64)  41(9/26)  76(4/67)  76(4/67)  عدم شغل مناسب 66

 511(611)  619(4/21)  661(4/24)  37(9/25)  91(1/3)  53(9/62)  نداشت  استقالل فکری در انتخاب همسر آینده 62

 511(611)  71(1/67)  71(1/67)  47(7/26)  41(1/21)  39(9/29)  س  کم 69

 511(611)  71(1/63)  45(1/26)  33(4/25)  17(4/61)  75(1/64)  استقالل شغلی 65

 937(611)  94(7/3)  31(7/22)  39(5/29)  72(6/64)  615(2/21)  پیدا نکردن همسر مورد عالقه 61

 931(611)  11(1/62)  31(7/22)  44(2/22)  71(3/64)  39(1/29)  ترس از کاهش احساس استقالل 61

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

2.
2.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
jh

aa
.m

ub
ab

ol
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.2.2.45
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-63-en.html


 

 64                                                                                                                                         6931/ پاییز و زمستان2مجله سالمت و سالمندی خزر،دوره دوم/ شماره 
 فاطمه دربان و همکاران...مشهد یشکدانشگاه علوم پز یاننگرش دانشجو بررسی

 

 گیرییجهنتبحر و 
در  ینداشنت  اسنتقالل فکنر یان،مطالعنه دانشنجو ین ا هاییافتهبر اساس 

را  یو نداشنت  اسنتقالل شنغل یعندم تطنابق فرهنگن یمبن یننده،انتخاب همسر آ

 یینراتتغ یرذکر نمودند. در چند دهه اخ یلمشکالت ازدواج در دوره تحص ی مهمتر

گرفتنه اسنت  صنورت همسر تردر جهت انتخاب آزادانه ایعمده یو رفتار ینگرش

. دارند همسر انتخاب در استقالل به افزونروز یلیتما یکه جوانان امروز ایگونهبه

سنال بنود، احتمناالن سن   21مطالعنه  ی ا یاندانشجو یسن یانگی که م آنجایی از

باعر شده است تنا آنهنا احسناس  یفرد ی در روابط ب ینداشت  تجربه کاف ی ،یپا

 ین و در ا اندیافتهانتخاب همسر دست ن ینهدر زم کافی یکنند که هنوز به بلوا عقل

 (.61و61ندارند ) یاستقالل فکر ینهزم

ازدوج در دوره  یننهمشنکل در زم ی مورد مطالعنه، دومن یاناعتقاد دانشجو به

 یشنتری ( ب6946) یزبود. در مطالعه بناکار و همکاران ن یاقتصاد تیوضع یل،تحص

و عندم  یندهآ یمشکل اشتغال، عدم امکانات مال یاندانشجو یو ذهن یدغدغه فکر

حاصنل از  هناییافتنه (.61دارد ) یکه با مطالعه ما همخنوان باشدیوجود مسک  م

نشان داد که  یزن (2111و همکاران ) یبان( و هول6947و همکاران ) یدریح یقتحق

دو جن  بوده است  ی انتخاب همسر ب هاییتو مسک  از اولو یداشت  تمک  مال

( بر روی دانشجویان 2119که تودوسیژویک و همکاران ) ای(. در مطالعه61و  61)

از  یکنیوضعیت اقتصادی همسر آینده  یزانجام دادند ن رشته روانشناسی صربستان

(. هر چند کنه 67بود ) یندهانتخاب همسر آ یبرا انیدانشجو هاییتاولو ی مهمتر

 گینریشنکل امنروز، جامعنه در امنا اند،عوامل اقتصادی در گذشته نیز مطرح بوده

 یننههز یشو افنزا یتورم اقتصاد افزایش انعطاف، حداقل با منجمد اجتماعی روابط

همچنی  باال رفت  سطح توقعنات و کمرننگ شندن روحینه  ی،امروز یزندگ یها

 مجنرد جوانان برای ایعدیده مشکالت زندگی در پیشگیو بردباری و قناعت صبر

-می سبب زندگی اداره برای درآمد حداقل نداشت . است کرده ایجاد آنها والدی  و

زیادی نسنبت بنه خنانواده خنود داشنته و  وابستگی مالی لحاظ به جوانان که شود

 .یابدخانواده کاهش  یلبه ازدواج و تشک یلشانتما

بنه عننوان  ی،عندم تطنابق فرهنگن یممطالعه نشان داد کنه بن ی ا هایافتهی

امنر  ین مطرح شده بود. احتماالن علنت ا ییمشکل ازدواج در دوره دانشجو ی سوم

باشند؛ دانشنگاه یمختلف در کشور ما م هایو فرهنگ هایتو تنوع قوم یگستردگ

-یمحل جمع م یک رافراد را از سراسر کشور د یلتحص یاست که به اقتضا ییجا

به انندازه دانشنگاه از نظنر وجنود  یدولت یرو غ ینهاد دولت یاسازمان و  یچه و کند

 رسنوم و آداب و هنامختلنف تننوع نندارد. مشناهده فرهننگ هایافراد از فرهنگ

 دهند،منی قنرار الشعاعدانشگاه که اهداف و نگرش افراد را تحت محیط در متفاوت

 زندگی بر است ممک  هاتفاوت ی که ا کندیم یجادا یاندانشجو یترس را برا ی ا

 بگذارد.  یمنف یرتاث یندهآنان در آ ییزناشو

 ی از مهمتنر یکنی یو مذهب یفرهنگ یتوضع یزو همکاران ن ینیمطالعه حس

دارد. فرهننگ و  یانتخاب همسر بوده است که با مطالعه منا همخنوان هاییتاولو

-یمن یمهم اجتماع یارهایاز مع یکیزن و مرد  ی مشتر  ب یاجتماع هایارزش

زن و شوهر  یو سازگار یفرد ی . در واقع فرهنگ و زبان مشتر  در تعادل بباشد

( در مطالعه خود در زمیننه نقنش منذهب و 2116(. سالیوان )64دارد ) ییبسزا یرتاث

 یفرهنگ در ازدواج در کالیفرنیا به ای  نتیجه رسید که باورهای منذهبی و فرهنگن

 دارد زناشویی روابط تحکیم در تری طوالنی اثر گذر،زود هایسایر مال بر خالف 

را  ییدر دوره دانشجو یمطالعه، نداشت  استقالل شغل ی پژوهش ا واحدهای (.63)

مطنرح کردنند. در مطالعنه  ییمشنکل ازدو ج در دوره دانشنجو ی به عنوان چهارم

مشکالت خنود  ی همتراز م یکیمجرد  یاندانشجو یز( ن6941و همکاران ) یحراز

 یذکر نمودند که با مطالعه ما همخنوان یشغل یندهبه آ ینانازدواج را عدم اطم یبرا

-یتموجب کاهش قطع یی(. در واقع نداشت  شغل مستقل در دوره دانشجو9دارد )

 ینیهمسنرگز دایره سازیشده که به نوبه خود در فشرده یاقتصادی و اجتماع های

   .رندیرگذاازدواج تأث یرو تأخ

نسبت بنه  یانجن  و نگرش دانشجو ی مطالعه نشان داد که ب ی ا هاییافته

 طوریکنهوجنود دارد. بنه دارییارتبناط معنن ییمشنکالت ازدواج در دوره دانشنجو

و  یاستقالل شنغل ی،عدم شغل مناسب، استقالل اقتصاد ی،اقتصاد یتعوامل وضع

بودند و  خورداربر ترییشب یتپسر از اهم یاندانشجو یبرا یتکسب احساس شخص

 ینادبا محنل سنکونت خنانواده، حجنم ز یلدختران مسافت شهر محل تحص یبرا

و اسنتقالل  یعدم تطابق فرهنگن یمب ی،بر انجام ازدواج سنت ی دروس، اصرار والد

 در انتخاب همسر مهمتر بودند.  یفکر

 عندم از هنااز خنانم یشنترب ینانآقا یز( ن6941و همکاران ) یدر مطالعه حراز

 یلیاز افنت تحصن یناناز آقا بیشتر هانگران هستند و خانم یشغل یندهان به آاطمین

دختنر  یاندارد. در واقنع دانشنجو ی( که بنا مطالعنه منا همخنوان9بودند ) یمنا ب

-یموضوع سنبب من ی و هم دانندیم یخود را مقدم بر هر امر یلیتحص یشرفتپ

آنهنا بنر ازدواج  یلبر تما یکعلوم پزش هایو دروس در رشته یفتا حجم تکال شود

است و هر نوع مشغله  یو روان یآرامش ذهن یازمندن یفانجام تکال یرابگذارد ز یرتاث

قنرار  یرآنان را تحنت تناث یلیوضع تحص تواندیدر رابطه با ازدواج م یژهبه و یذهن

 ینلازدواج، از قب هایینههز ی که در قبال تام یتیاما پسران با توجه به مسئول؛ دهد

و ... دارنند، عوامنل  ییزناشنو یمخارج زنندگ ی،مسک ، جش  عروس یهه، تهیمهر

 .دانندیم ییدر مقابل ازدواج در دوره دانشجو یرا به عنوان سد یاقتصاد

و عندم  یاقتصناد یتمجرد وضنع یاندانشجو یبرا یزتاهل ن یتاز نظر وضع 

مهمتر  یفرهنگ عدم تظابق یمب ی متاهل یداشتند و برا یتاهم یشترشغل مناسب ب

خنانواده را  یلبه ازدواج و تشک یلبه ازدواج احتماالن تما یداشت  نگرش فراماد بود.

بنه ازدواج و تنرس از  ادیاما به همان نسنبت داشنت  نگنرش من دهدیم یشافزا

 هاییافته (.21) شودیشدن دوره تجرد فرد م یازدواج باعر طوالن یمشکالت مال

 یاندانشنجو یبنرا یلیار خنانواده بنه ازدواج فناممطالعنه نشنان داد کنه اصنر ی ا

اسنت  ین امر احتماالن ا ی مهمتر بود. علت ا ی،بوم یاننسبت به دانشجو یخوابگاه

اسنتان خراسنان بودنند کنه  یمطالعه از شهرها ی ا یخوابگاه یانکه اکثر دانشجو

ده به آداب و رسوم در خانواده ها باعنر شن یبندیآنها و پا یو مذهب یبافت فرهنگ

داشته باشند و بنر آن  یشتریاعتماد ب خویشاوندی ازدواج به هنوز هااست تا خانواده

از اشنکال  یکنیبنه عننوان  یربازاز د یشاوندیازدواج خو ینکهاصرار کنند. نظر به ا

 تنباما نسنل جنوان بنه مرا؛ رواج داشته است یرانمرجع انتخاب همسردر جامعه ا

 نظننر مقابننل در و اننندبننوده یشنناوندیاج خوموافننق ازدو هایشننانکمتننر از خننانواده

 یمطالعنه دارا این  (.26دارنند ) خویشناوندیینرنسنبت بنه ازدواج غ مسناعدتری

 :از اندآنها عبارت تری بود که مهم هایییتمحدود

 یرتناث یو خنانوادگ یتیشخص یژگیهایو و یروان یاتخصوص ی،فرد های تفاوت-6

 باشد. یآن مقدور نم که کنترل کامل گذار بر پاس  به سواالت

 از آنهنا یخنود گزارشن ینلپرسشننامه هنا بنه دل یلبر تکم یفرد یقعال یرتاث -2

 باشنند،یاقشار هر جامعه م تری و حساس یعلم هایشاخ  یاندانشجو ییکهآنجا

-یبقشر آس ای  داشت آنها و سالم نگه یو روان یاجتماع ی،عاطف هاییازتوجه به ن

11 
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. فراهم نمنودن باشدیبخصوص دولتمردان م ریزانبرنامه و یرانمد یفاز وظا یرپذ

 ینتو فعال ی متاهل هایخوابگاه یجادو ا دواجاز هایوام یلمانند تسه یامکانات مال

آوردن سنطح توقعنات خنانواده هنا و عندم  یی پنا یی،دفاتر مشاوره دانشجو یشترب

دختنر از  یانجودانشن ی والذ یژدر ازدواج فرزندان و جوانان بو ی والد یریسخت گ

اسنت بنا  یند. امبخشندیمن یلرا تسه یاناست که امر ازدواج دانشجو یجمله امور

ازدواج صنورت  یرامنونپ یاندانشنجو یندگاهد ینهکه در زم یقاتیتحق یجنتا ررسیب

 انندرکاراندست یاز سو ینهزم ی در ا یمناسب یاستگزاریو س ریزیبرنامه گیرد،یم

با آنها مشنکالت  یو همفکر دانشجویان نظرات از هاستفاد با و گرفته انجام کشور

 یشمهم افنزا ی به ا یاندانشجو یلو تما یزهو انگ یافتهامر ازدواج کاهش  یفرارو

 .یابد

 
 
 تقدیر و تشکر 

و  یقتحق ی اعتبار ا ی تام یلمشهد به دل یاز دانشگاه علوم پزشک یلهوسینبد

مشهد  یدانشگاه علوم پزشک یانمشهد و دانشجو ییو ماما یاز دانشکده پرستار

 .شودیم دانیتشکر و قدر یمانه،صم همکاری خاطربه
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: During studentship, marriage can promulgate and internalize simple life and 

easy marriage culture among young adults, especially university students. In spite of the importance of this subject, 

university students, especially students of medical sciences universities, face many more barriers and problems on their 

way of marriage. Therefore, the aim of this study was to determine university students' attitudes toward the marriage 

problems during studentship. 

METHODS: This analytical-descriptive and cross-sectional study was conducted on 400 students of Mashhad 

University of Medical Sciences, selected using clustering –classifying method. Data were collected using a researcher-

made questionnaire including 16 questions which measured students' marriage problems during studentship. The 

validity of this questionnaire was approved by professors of Mashhad University of Medical Sciences and Faculty of 

Educational Sciences in Ferdowsi University, and its reliability was approved by test – retest and internal parallelism 

method. 

FINDINGS: The findings revealed that the most important marriage problems in studentship period, according to 

students' point of view, included lack of students' independence-of-thought in selecting their future spouse (54.6%), 

their economic status (48.2%), and the scare of cultural incompatibility (44.5%), respectively. On the other hand, 

factors like non-educational activities (11.2%), parents' inclination on family marriage (13.8%), also emphasis of 

parents on traditional marriage (0.16%) had the least effect on unwillingness to marry during studentship, respectively. 

CONCLUSION: Since independence-of-thought on marriage, and economical and welfare issues is of great 

importance for university students, it is suggested that the managers and decision makers for maintaining and 

improving the students' health should provide a background to make marriage easier by considering cultural, religious 

and social criteria.  

KEY WORDS: Marriage, Problem, Attitude, Student. 
 

 

Please cite this article as follows: 

Darban F, Azimi Roudkenar F,Ghaffari F, Azimi Roudkenar S. Study the students' attitudes in Mashhad University of Medical 

Sciences toward marriage problems during studentship.CJHAA.2018;2(2):45-51. 

                                                 

 
Corresponding author: F. Ghaffari (PhD) 

Address:. Enghelab Squere,Imam Sajjad Hospitai,Fateme Zahra Nursing& Midwifery School Ramsar,mazandaran, I.R.Iran 

Tel: 01155225151 

E-mail: ghafarifateme@yahoo.com 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

2.
2.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
jh

aa
.m

ub
ab

ol
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                               6 / 7

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.2.2.45
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-63-en.html


 

11 Caspian Journal of Health and Aging; 2(2); Fall & Winter 2018                                                                                                          

Study the students' attitudes in Mashhad … F. Darban, et al 

 

References 

1. Mousavi, A. Before marriage consultant, a practical view. Tehran: Mehr Kavian publications; 1386. 
2. Higgins LT, Zheng M, Yali L, Chun H S. Attitudes to Marriage and sexual behaviors: A survey of gender and 

culture differences in China and United Kingdom. Sex roles New York. 2002;46(3/4):75. 
3. Harrazi MA, Hosseini Motlagh SM, Sadrian MR. The attitude of medical students towards marriage. Shahid 

Sadoughi J Univ Med Sci Health Services. 2001;1(9):37-43. 
4. Holy Quran. Soure Roum, Aye 21. 
5. Sarokhani B. An introduction to family Sociology. Tehran: Sorosh publications; 2002. 
6. Ahmadi Movahed M. Marriage and divorce criteria, and surveying its changes in the country, with the emphasis on 

province statistics, during 2002 – 2007. Population Journal. 2008;15(63):1 – 25. 
7. Maslahaty H. Marriage and marriage therapy. Tehran: Alborz publication; 2001. 
8. Martin PD, Martin D, Martin M. Adolescent premarital sexual activity, cohabitation and attitudes toward marriage. 

Adolescence.2001;36(143): 601-9. 
9 .Ahmadi H. Social psychology. Shiraz: Shiraz university publications;2003. 
10. Heydari J, Jafary H, Afzali M, Mohamad pour R, Mahmodi Gh. Marriage criteria according to single students of 

Mazandaran university of medical sciences students’ point of view. Nursing research. 2009; 3 (10 & 11): 55 – 62. 
11. Iran Mahbob J, Mokhtary M. Life flow approach in young people marriage research in Iran. population seasonal 

magazine. 2006;14(58):34 – 43. 
12. Delkhosh, M. The values of marriage. Iranian psychology .2007;1(12):299 – 309. 
13. Shahidi M, Yosofi F. Study of the problems and criteria of marriage in the students at Kordestan Medical 

University. Teb & Tazkieh. 2001;43: 23-5. 
14. Zarabi V, Mostafavi F. surveying the effective factors on the age of wives’ marriages in Iran; an economic 

approach. Economical research. 2011;11(4):33 – 64. 
15. Bana kar B, Nikoei F, Hoseini A. Surveying the attitudes of Fasa university of medical sciences to the problems of 

during studentship marriage in 2002. Teb & Tazkieh. 2002;52:79 – 83. 
16. Magaret M, Houliban M, Jackson J, Rogers T. Decision Making of Satisfied and Dissatisfied Married Couples. the 

J Soc Psychol. 2000;130:89-102. 

17. Todsijevic s. Mate Selection Criteria. 2003. available from:http://www.human_nature.com. accessed: 21/02/2011. 
18. Hoseini M, Mohamadi M, Yaghmaei F, Alavi Majd H. Surveying the preiorities of spouse selection in adjucent to 

marriage couples in Tehran in 2005. Pezhohande. 2007;12(6):12 – 50. 
19. Sullivan KT. Understanding the relationship between religiosity and marriage. J Fam Psychol. 2001;15(4):610-26. 
20. Mahmodian J. The age of marriage is increasing: surveying the supportive factors. Soc sci. 2004; 27: 22 – 53. 
21.Abbasi Showazi M, Torabi F. Intra–generation differences about kinship marriage in Iran. Iranian sociology 

association. 2006;7(4):119 –42. 
 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

2.
2.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
jh

aa
.m

ub
ab

ol
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.2.2.45
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-63-en.html
http://www.tcpdf.org

