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چکیده
ازدواج همواره یکی از ابعاد مهم و جزئی جداییناپذیر از زندگی انسانها بوده و در طول تـاریخ دسـخووش
تغییرات موخلف و مخأثر از عوامل اجخماعی ،اقخصادی و فرهنگی جوامع بوده است .امروزه ازدواج هـمزمـان
با تحصیل در زندگی برخی از دانشجویان مشاهده میشود .بنـابراین ،درک تجربـۀ زیسـخۀ ایـن افـراد از ایـن
همزمانی ،به منظور ارائۀ اطالعات مناسب برای کشف و بررسی نقاط قوت و آسیبها و طراحی مـداخالت
مربوط و قابل قبول موردنیاز است .مطالعۀ حاضـر بـا هـد تبیـین تجـار زیسـخۀ دانشـجویان از هـمزمـانی
تحصیل و ازدواج انجام شد .در این مطالعۀ کیفی با رویکـرد پدیدارشناسـی 14 ،دانشـجوی مخأهـل دانشـگاه
تهــران بــرای شــرکت در مطالعــه بــا نمونــهگیـری در دســخر انخوــا شــدند .بــرای جمــعآوری دادههــا از
مصاحبههای نیمهساخخاریافخه اسخفاده و سپس از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیـل دادههـا اسـخفاده
شد .یافخههای پژوهش نشان داد که همزمانی تحصیل و ازدواج دارای چهار مقولۀ اصلی شامل پـیشنیازهـا،
ابعاد مثبت و رشدیافخگی ،چالشها و راهکارها بود .نخایج پژوهش حاضر نشان داد کـه هـمزمـانی ازدواج و
تحصیل دارای جنبههای مثبخی است که میتواند کمککننده و رشددهنده باشد .از طرفـی ،ایـن هـمزمـانی
چالشهایی را نیز دربر داشخه که حمایـت زوجـین از یکـدیگر و وجـود شـبکۀ حمـایخگر در زنـدگی آنهـا
میتواند بار آن را کمتر کرده و به جوانان در غلبه بر مشکالت و چالشها کمک کند.
واژههای کلیدی :ازدواج ،تحصیل ،دانشجویان مخأهل ،مطالعۀ پدیدارشناسی ،تجربۀ زیسخه ،دانشگاه.
 .1اســخادیار گــروه مشــاوره ،دانشــکدۀ روانشناســی و علــوم تربیخــی ،دانشــگاه تهــران ،تهــران ،ایــران
(( )s.shaahmoradii@ut.ac.irنویسندۀ مسئول)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورۀ خانواده ،گروه مشاوره ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیخی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورۀ خانواده ،گروه مشاوره ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیخی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.
(دریافت 1400/3/6 :ـ پذیرش)1400/8/23 :
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Lived experience of married students of the University of Tehran from the
simultaneity of study and marriage: A phenomenological study
Somayeh Shahmoradi1
Elahe Zendedel Kalati2
Faeze Roshan3
Abstract
Marriage has always been one of the most important and inseparable aspects of
human life and has undergone various changes throughout history and is influenced
by social, economic and cultural factors of societies. Today, marriage is seen in the
lives of some students while studying. Therefore, understanding the lived experience
of these people is needed in order to provide appropriate information to discover and
examine the strengths and weaknesses and design appropriate and acceptable
interventions. The aim of this study was to explain the lived experiences of students
who get married simulataneously as they study. In this qualitative study with
phenomenological approach, 14 married students of the University of Tehran were
selected to participate in the study by available sampling. To collect data, semistructured interviews were used and then thematic analysis method was used to
analyze the data. The results showed that the experience of "education at the same
time as marriage" had four main categories including: prerequisites, positive
dimensions and development, challenges and solutions. The results of the present
study showed that the simultaneity of marriage and education has positive aspects
that can be helpful and cause growth. On the other hand, this simultaneity also
includes challenges that couples' support for each other and the existence of a
support network in their lives can reduce its difficulty and help young people to
overcome problems and challenges.
Key words:, education, lived experience, marriage, married students,
phenomenological study, university.
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مقدمه
ازدواج از ابخدا در زندگی بشر وجود داشخه و یکی از ارکان مهم زنـدگی بشـر بـوده اسـت.
ازدواج امری جهانی است که در تمام جوامع و تقریباً در طول تاریخ وجود داشخه است و به
مجموعــه نیازهــای اساسـی انســان پاســخ مـیدهــد (ایمــانزاده و علـیپــور .)1395 ،ازدواج
قراردادی است که به سبب آن ،زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و مخحد میشوند و
خانوادهای را تشکیل میدهند (صفایی و امامی .)1376 ،ازدواج قـراردادی اجخمـاعی اسـت
که در لوای آن زن و مرد تصمیم میگیرند برمبنای تعهـدات قـانونی ،مـذهبی و اخالقـی بـا

یکدیگر به منزلۀ زن و شوهر زندگی کنند (دیکسون .)2013 ،1آرامش و آسایش ،پیشـرفت

فردی و اجخماعی ،تأمین نیازهای جنسی ،بقای نسل و تأمین نیازهای روانـی از نخـایج ازدواج
بوده که پیامد آن در سطح گسخردهتر ،رواج سالمت فردی و اجخماعی است .عدم بـرآورده
شدن صحیح و به موقع نیازها ،ضررهای جبرانناپـذیری را بـه فـرد و اجخمـا وارد مـیکنـد
(رابل .)2004 ،2وضعیت تأهل بر بهداشت روانی و میـزان بسـخری شـدن در بیمارسـخانهـای

روانی تأثیر دارد .به نظر میرسد افراد مخأهل با خطر کمتـری بـرای ابـخال بـه بیمـاری روانـی
روبهرو هسخند .مطلقهها و بیوهها در معرض خطر جدی ابخال به بیماریهای روانی قرار دارند
و افراد مجرد جایی بین مخأهلها و مطلقهها قرار میگیرند (اسکندری .)1396 ،با ایـن حـال،
ازدواج و تشکیل خانواده معموالً با مـوانعی روبـهرو اسـت ،ازجملـه نداشـخن شـغل و ثبـات
شغلی ،تر

از مشـکالت پـس از ازدواج ،مشـکل مسـکن ،عـدم آشـنایی پـیش از ازدواج،

وابسخگی به خانواده ،محـدود شـدن آزادیهـای فـردی ،آدا و رسـوم پیچیـده ،و ضـعف
مهارتهای اجخماعی و ارتباطی (بهاری.)1386 ،
در دهههای اخیر ،بیشخر جوامع در بیشخر کشورهای دنیا پس از رنسانس ،بـا تغییـرات
زیادی در زمینۀ اجخما  ،خانواده و سبک زندگی روبهرو شدهاند .در سایۀ این تحـوالت در
دهههای اخیر ،تغییر در الگوهای ازدواج ،بـیرغبخـی بـه ازدواج ،ازدواج در سـنین بـاال و یـا
تجرد دائمـی ،افـزایش چشـمگیری داشـخه اسـت .درواقـع ،الگوهـای ازدواج تغییـر اساسـی
کردهاند (جونز .)2004 ،3کشور ایران همچون سایر کشورهای جهان سوم ،در مرحلـۀ گـذر
از سنت به مدرنیخه است که بـا تغییـرات اجخمـاعی و فرهنگـی وسـیعی در همـۀ پدیـدههـای
1. Dixon
2. Rubel
3. Jones
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اجخماعی ازجمله ازدواج و همسرگزینی روبهرو است .افـزایش سـن ازدواج و رواج خزنـدۀ
ازدواج سفید در برخی از کالن شهرها از جمله تغییرات مهم جامعـۀ ایرانـی در زمینـۀ ازدواج
در دهه های اخیر بوده است (آزاد ارمکی .)1397 ،افزایش ورود دخخـران و زنـان جـوان بـه
دانشگاهها و گرایش گسخردۀ آنها بـه ادامـۀ تحصـیل و ورود بـه بـازار کـار ،بـه تغییـرات و
پیامدهای مهم اجخماعی منجر شده و ازدواج و تشـکیل خـانواده از ایـن پیامـدها بـینصـیب
نمانده است .در دهههای اخیر ،دخخران بـا انبـوهی از پدیـدههـای نوظهـور کـه بیشـخر پیامـد
مدرنیخه و جهانی شدن است ،روبهرو شدهاند ،مانند دسخیابی به تحصیالت عالی ،تنو روابط
بین نسلها و جنسیتها ،ظهور فرصت و آرزوهای جدیـد بـرای انخوـا شـریک زنـدگی،
تغییرات در قوانین ازدواج و طالق ،اعطای حقوق جدید به زنان ،افـزایش درخـور مالحظـۀ
نرخ طالق و درنهایت ورود و مشارکت زنان در بـازار کـار (عبـا زاده و نیکـدل.)1395 ،
برخی از جوانان در مسیر زندگی خود« ،همزمانی ازدواج و تحصیل» را انخوا مـیکننـد و
نیل به اهدا

علمی و تحصیلی خود را در کنار ازدواج و تشکیل خانواده به پیش مـیبرنـد،

اما زندگی دانشجویی فراز و نشیبها و شرایط خاص خود را دارد و دانشـجویان معمـوالً بـا
عوامل اسخر زای موخلفی روبهرو می شـوند ،ماننـد ارزیـابی مـداوم ،اسـخر

بـرای کسـب

نمرات خو  ،لـزوم مـدیریت زمـان ،تکـالیف نامشـو ،،کـار سـنگین ،ناخوشـایند بـودن
کال های در و ارتباط با خانواده و دوسخان (آدیابو .)2006 ،1تداخل فعالیتهای درسی
و تحصیلی با زندگی مشخرک ممکن است هم تجار مثبت و هم تجـار منفـی بـه دنبـال
داشخه باشد .پژوهش غنیمخی و مهدوی ( )1387نشان میدهد که ازدواج تأثیر مثبت بـر روی
کیفیت زندگی دانشجویان دارد و حفظ ،تقویت و تداوم ازدواجهای دانشجویی الزم است.
با این حال ،یکی از چالشهای دانشجویان مخأهل ،فشار تحصیلی است .ایـن افـراد بـه منزلـۀ
یک دانشجو ،وظایف و مسئولیتهـایی عـالوه بـر نقـش همسـری نیـز دارنـد (خلجـینیـا و
همکاران .)1397 ،دانشجویان برای ایفای همزمان دو نقـش بـا فشـار نقـش همسـری ،فشـار
نقش مادری /فرزندداری ،ضعف حمایت خانوادگی و نقش منفی خانواده بـه منزلـۀ شـرایط
علی مؤثر در تعارض نقش تحصیلی و نقش خانوادگی مواجهاند ،آنها در اثر این همزمـانی
ایفای نقشها ،دچار اضافهبار نقش و تعهداتی مخفاوت میشوند که تضادهای زمانی ،مکانی
و انرژی را ایجـاد مـیکننـد .اسـخراتژی برخـی دانشـجویان در رویـارویی بـا تعـارض نقـش
1. Adebayo
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تحصیلی و خانوادگی ،تقسیم کار مجدد در خانه و جلب حمایت خانواده بوده است (باللـی
و همکاران .)1396 ،همچنین ،نخایج پژوهش طیبینیا و رحمانی ( )1396نشـان مـیدهـد کـه
زنان برای انجام تعامالت تحصیلی ایدئال تالش میکنند و خواهان جلـب رضـایت اسـخادان
هسخند ،ولی با توجه به اینکه زنان همزمان نقشهای مخعددی دارند ،بیگمان فشار نقـش بـه
کاهش کیفیت امور تحصیلی در این زنان انجامیده و مصادیق اعخراض و شکایت اسخادان از
کمکاری دانشجویان ،موفقیت کمتر این زنان در حوزۀ تحصیلی را نشان مـیدهـد .بـه نظـر
میرسد اگر مسئوالن و برنامهریزان در زمینـۀ ازدواج جوانـان و محـدودیتهـا ،انخظـارات و
نیازهای واقعی پیشآمده پس از ازدواج ،درک و فهـم عمیـق و واقعـی داشـخه باشـند ،قـادر
خواهند بود تصمیمات و اقدامات خود را هر چه بیشخر مرتبط بـا واقعیـات اتوـا کننـد و بـه
طور مناسب به آنها جهت دهند؛ ایـن در حـالی اسـت در کشـور بـه ایـن امـر مهـم کـمتـر
پرداخخه شده است .بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال مطالعۀ تجربۀ زیسخۀ دانشـجویان مخأهـل
از همزمانی تحصیل و ازدواج بود تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دانشـجویان مخأهـل
چه تجربیاتی از این همزمانی داشخهاند؟

روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر به روش کیفـی بـا رویکـرد پدیدارشناسـی انجـام شـد .در ایـن پـژوهش بـر
توصیف آنچه افراد بیان میکنند تمرکز میشود تا بـه کشـف پدیـدههـای تـازه منجـر شـود
(اسپیزال 1و همکاران .)2011 ،در این پـژوهش بـر اسـا

هـد  ،شـرکتکننـدگان از بـین

جامعۀ دانشجویان زن و مرد مخأهل دانشگاه تهران که مالکهای ورود به مطالعه را داشـخند،
انخوا شدند .مالکهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :عـدم وجـود سـابقۀ اخـخالالت و
بیماریهای روانی خاص ،توانایی و امکان برقـراری ارتبـاط مناسـب ،تمایـل بـه شـرکت در
پژوهش و بازگو کردن تجربیات خود در این زمینه .برای انخوا شرکتکننـدگان از شـیوۀ
نمونهگیری در دسخر

اسخفاده شد و فرایند انخوا افراد نیز تا زمانی ادامه پیدا کرد کـه در

جریان کسب اطالعات ،هیچ دادۀ جدیدی پدیدار نشد ،یعنی جمعآوری دادهها تـا حصـول

1. Speziale
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اشبا نظری دادهها ادامه یافت و درنهایت ،تعداد مشارکتکنندگان به  14نفر رسید .به طور
معمول در پژوهشهای پدیدارشناسی ،اندازۀ نمونه کوچک و به طور تقریبـی بـین  6تـا 15
نفر است (دنـزین و لیـنکلن .)2005 ،1ابـزار گـردآوری اطالعـات شـامل مصـاحبۀ عمیـق و
نیمهساخخاریافخه بود .مصاحبهها با یک پرسش کلی درمـورد تجـار هـمزمـانی تحصـیل و
ازدواج افراد شرو شد .پرسشهای پیگیری برای اخـذ اطالعـات غنـیتـر و وارد شـدن بـه
عمق تجربیات آنها درمورد پدیدۀ موردنظر نیز در حین مصـاحبه پرسـیده شـد .بـرای مثـال
«ممکن است در این باره بیشخر توضیح دهید» .به منظـور رعایـت اصـول اخالقـی ،بـه آنهـا
اطمینان داده شد که تمام مشوصات آنها محرمانه باقی خواهد ماند و حق انصرا

در تمام

فراینــد پــژوهش بــه آنهــا داده شــد .مــدتزمــان مصــاحبههــا بیشــخر ب ـین  40تــا  75دقیقــه
مخغیر بود .برای تحلیل دادهها در مرحلۀ کدگذاری اولیه ،فهرسخی اولیه از ایدههـای موجـود
در دادهها جمعآوری و نکات قابل توجه آنها تهیه شد .در مرحلـۀ جسـتوجـو و شـناخت
مقولهها ،کدهای موخلف در قالب مقولهها مرتب شـده و همـۀ دادههـای کـد گذاشـخهشـده
مــرتبط بــا هــر یـک از مقولــههــا گــردآوری و تجزیـه و تحلیـل شــد و بــه نحــوۀ ترکیـب و
تلفیق کدهای موخلف توجه شد .سپس ،طـی مرحلـۀ ترسـیم شـبکۀ مقولـههـا ،پژوهشـگران
مجموعهای از مقولهها را انخوا و آنهـا را پـاالیش کردنـد .درنهایـت ،در مرحلـۀ تحلیـل
شبکۀ مقولهها ،یک مجموعۀ رضایتبوش از مقولهها به دست آمده و دادهها بـراسـا

آن

تحلیل و گزارش شد.

یافته
میانگین سن مشـارکتکننـدگان 28 ،سـال و میـانگین مـدت ازدواجشـان 3.92 ،سـال بـود.
جنســیت ،رشــخه و مقطــع تحصــیلی ،شــغل و تعــداد فرزنــدان آنهــا مخغیــر بــود .درآمــد
مشارکتکنندگان بین صفر تا پنجمیلیون تومان مخغیر و بیشـخر آنهـا کـمدرآمـد و یـا بیکـار
بودند و معموالً ازسوی خانواده پشخیبانی میشدند .از میان  14نفر مشـارکتکننـده ،فقـط 6
نفر فرزند داشخند و دین تمام شـرکت کننـدگان اسـالم بـود .ویژگـیهـای جمعیـتشـناخخی
مشارکتکنندگان در جدول شمارۀ  1آمده است.
1. Denzin & Lincoln

جدول  1اطالعات جمعیتشناخخی مصاحبهشوندگان
کد

سن سن همسر

جنس

مدت
ازدواج

فرزند

مقطع
تحصیلی

رشتة تحصیلی شغل خود شغل همسر

نوع سکونت

محل سکونت
والدین

همسر دانشجو است

1

25

30

زن

4

0

دکخری

دامپزشکی

دانشجو

کارمند

منزل شوصی

آمل

دانشجوی دکخری

2

28

31

زن

7

1

لیسانس

علوم تربیخی

خانهدار

آزاد

منزل شوصی

مشهد

خیر

3

24

29

زن

5

1

ارشد

مشاوره

معلم

کارمند

منزل شوصی

اصفهان

خیر

4

29

26

مرد

1

0

ارشد

مدیریت

معلم

معلم

خوابگاه مخأهالن

سنندج

خیر

5

21

25

زن

1

0

لیسانس

مشاوره

دانشجو

معلم

منزل اجاره ای

تهران

دانشجو ارشد

6

25

26

زن

3

1

ارشد

مشاوره

دانشجو

آزاد

منزل شوصی

تهران

خیر

7

23

29

زن

4

0

لیسانس

علوم زمین

مربی زبان

آزاد

خوابگاه مخأهالن

تهران

خیر

8

43

46

زن

7

1

لیسانس

فلسفه

دانشجو

معلم

منزل شوصی

شهرسخان

دانشجو دکخری

9

23

29

زن

6

1

ارشد

تربیت بدنی

دانشجو

معلم

منزل اجارهای

مشهد

دانشجوی دکخری

10

30

27

زن

3

0

دکخری

ادیان و عرفان

دانشجو

دانشجو

خوابگاه مخأهالن

تهران

دانشجوی ارشد

11

35

30

مرد

5

2

ارشد

مهندسی

شاغل

خانهدار

منزل اجارهای

خراسان جنوبی

خیر

12

29

23

مرد

4

0

دکخری

مدیریت

شاغل

دانشجو

خوابگاه مخأهالن

گیالن

دانشجوی ارشد

13

27

20

مرد

1

0

ارشد

روانشناسی

شاغل

دانشجو

خوابگاه مخأهالن

تهران

دانشجوی کارشناسی

14

34

28

مرد

4

1

لیسانس

ادبیات

شاغل

خانهدار

منزل اجارهای

شیراز

دانشجوی کارشناسی
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به منظور پاسخ دهی به پرسش های مطرح شده درخصوص تجربـۀ زیسـخۀ دانشـجویان
مخأهل دانشگاه تهـران از هـمزمـانی تحصـیالت و ازدواج و تحلیـل داده هـای کیفـی (مخـون
مصاحبه) ،پژوهشگران از تکنیک تحلیل مضمون (تم) اسخفاده کردند .بـه ایـن صـورت کـه
پس از گردآوری دادههای کیفی و پیادهسازی محخوای مصاحبهها ،به منظور سازماندهـی و
دسخیابی به مقولهها ،مخون مصاحبهها به صـورت کدگـذاری بـاز و محـوری تحلیـل شـد .در
راسخای اکخشا مؤلفه های موردنظر تعداد  128کد شناسایی و کدهای مشابه در یک طبقـه
قرار داده شد .در نهایت ،برای هر طبقه عنوانی کـه بیـانگر کـل کـدهای همـان طبقـه باشـد،
انخوا شد .در جدول  2با توجه به اهمیت فرایند دسخیابی به مؤلفه های اصـلی پـژوهش ،بـه
گزارههای کالمی ،کدها (مقولهها) اولیه و مقولههای شناساییشده ،اشاره شده است.
جدول  2نمونۀ کدگذاری باز و محوری تجربۀ زیسخۀ دانشجویان از همزمانی تحصیالت و ازدواج
مقولهها

مفاهیم

نمونة کدهای باز استخراجشده

مدارا و
سازگاری

در زندگی مسائل و مشکالتی وجود دارد که
اولینقدم در حـل ایـن مسـائل اینکـه روحیـۀ
سازگاری و مدارا را در خودت تقویت کنی.
با افزایش دغدغـههـا و مسـئولیتهایـت بایـد
توان صبر و شکیبایی را داشخه باشـی و تسـلیم
مسائلی کـه بـر سـر راه زنـدگیات قـرار مـی
گیرد نشوی.
ازدواج نیازمنــد تعهــد اســت کــه بــه معنــای
وفاداری ،صداقت و اعخمـاد مخقابـل هسـت و
به نظر بنده این ویژگیها اسـا و پایـۀ یـک
زندگی پایدار میتواند باشد.
با همدلی سعی کنیم چالشها را رفع کنـیم و
در وظــایف بــا یکــدیگر همکــاری الزم را
داشخه باشیم .به نظر من مهم ترین عامل درک
مخقابل است.
احســا مــیکــنم بعــد از ازدواج اســخقالل
فکری دارم و هویتام رشد کرده است.
اهدا کوتاه مدت و بلنـد مـدت ام بـا ازدواج
کامالً مشو ،شدهاند.

صبر

پیشنیازها

تعهد

همکاری و
درک مخقابل

ابعاد مثبت
و
رشدیافتگی

اسخقالل و
هویتیابی
هد دار شدن
زندگی

کدهای
مصاحبهشوندگان
12 ،10 ،8 ،3 ،1

10 ،9 ،8 ،4

،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1
14 ،13 ،11 ،10

،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
11 ،7

8 ،6 ،10 ،5 ،1
12 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1
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ادامة جدول 2
مقولهها

مفاهیم
تقویت انگیزه و
تالش
افزایش
اعخمادبهنفس و
شادمانی
تأمین جنسی
تمرکز هنی

کدهای

نمونة کدهای باز استخراجشده
مصاحبهشوندگان
وقخی که هـر دو دانشـجو هسـخیم از یکـدیگر ،13 ،9 ،8 ،5 ،1
انگیـزه مـیگیـریم و یکـدیگر را بـرای ادامـۀ 12
تحصیل تشویق میکنیم.
از وقخــی کــه ازدواج کــردم در در هــایم 5 ،9 ،6 ،8
موفق تر شده ام ،از وضعیت ظاهریام رضایت
بیشخری دارم و احسا میکنم همسرم خیلی
در این زمینه کمککننده بوده است.
ازدواج به موقع ،سبب جلوگیری از انحرافات 14 ،12 ،11
جنسی میشود.
ازدواج ســبب افــزایش تمرکــز بنــده در تمــام 9 ،6 ،2
کارهــا و وظــایفام شــده و دیگــر چیـزهــای
بیارزش و بیمورد هنم را به خـود مشـغول
نمیکند.

کسب آرامش و
امنیت

با ازدواج ،با آرامش روانی بیشـخری مـیشـود ،11 ،9 ،5 ،4 ،1
به تحصیل پرداخت.
12

تأمین عاطفی

تأمین عـاطفی و محبـت مخقابـل بـین زوجـین ،10 ،8 ،7 ،5 ،1
آرامشدهنده است و سبب افـزایش کـارآیی 12
افراد میشود.

رهایی از تنهایی
و احسا تعلق
داشخن

یکی از نیاز های اساسی انسان احسـا تعلـق ،8 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1
اســت .بــا ازدواج ای ـن نی ـاز بــه خــوبی ارضــا ،13 ،12 ،10 ،9
میشود و احسا تنهایی نمیکنی.

اسخفاده از
تجربیات
تحصیلی

مــیتــوانیم از تجربیــات یکــدیگر در زمینــۀ 14 ،13 ،12 ،8 ،1
تحص ـیل اســخفاده کن ـیم و ایــن ســبب رشــد
تحصیلی هر دوی ما میشود.

اسخفاده از
آموزههای
تحصیلی در
زندگی

همیشه سعی کرده ایم از آنچه آموخخه ایـم بـه 13 ،14 ،10 ،8 ،1
درسخی در زندگی شوصیمان اسخفاده کنـیم
و خیل ـی مواقــع کمــککننــده بــوده اســت،
تحصیل سبب مـیشـود فکـر بـازتر و تحلیـل
بهخری از مشـکالت و مسـائل داشـخه باشـی و
بدانی در زندگیت چگونه رفخار کنی.
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ادامة جدول 2
مقولهها

مفاهیم

نمونة کدهای باز استخراجشده

شناخت بهخر
یکدیگر

زمانی که در دانشـگاه بـاهم سـپری مـیشـود
سبب میشود فرصت مناسـب بـرای شـناخت
یکدیگر داشخه باشیم.

کدهای
مصاحبهشوندگان
10 ،9 ،8 ،5 ،1

اشخغال

نبود کار و یا داشخن کار پـارهوقـت بـه دلیـل 13 ،12 ،11 ،7
حقوق بسیار ناچیز کفا خرج هـای زنـدگی
را نمیدهد .گاهی مجبوری شغلی را انخوا
کنی که هیچ ربطی به توص ،و تحصیالتت
ندارد.

هزینهها

مشکالت معیشـخی و اقخصـادی فراوانـی را بـه ،11 ،10 ،7 ،6 ،5
خصوص در این تورم جامعه تحمل میکنـیم 13 ،12
و مجبــوریم ب ـیش از انــدازه بــرای گذرانــدن
زندگی قناعت کنیم.

مسکن

هزینۀ خرید خانه ،رهن خانه و کرایه ها بسـیار ،11 ،10 ،9 ،7 ،5
باالســت و بــا وجــود مشــکالت اشــخغال و 14 ،13 ،12
هزینه ها نمـیتـوان از عهـدۀ آن هـا برآمـد .از
وقخی ازدواج کرده ایـم چنـدین خانـه عـوض
کــردهای ـم ،چــون نــه پــول رهــن داری ـم و نــه
میتوانیم اجارۀ سنگین بدهیم.

چالشها
فرزنددار شدن

یکی از چالش های اساسـی مـن نگهـداری و 9 ،8 ،6 ،3 ،2
تربیت فرزندم در کنار تحصیل و اداره کردن
زندگیام بود.

فشار تحصیلی

مـــن بـــه منزلـ ـۀ یـ ـک دانشـــجو وظـــایف و 14 ،12 ،11 ،7 ،3
مسئولیت هایی عالوه بر نقش همسری دارم و
آموزش دانشکده و اسخادان اصـالً منـو درک
نمیکننـد .واقعـاً بریـدم؛ در  ،کـار ،همسـر
بــــودن در کنــــار هــــم بســ ـیار مشــــکل و
طاقتفرساست.
بعد از ازدواج عالوه بـر نقـش دخخـر یـا پسـر ،11 ،10 ،7 ،2 ،1
بودن ،نقش های اجخماعی دیگه ای را هم باید 14 ،13 ،12
بپذیری ،مثل همسـر بـودن ،دامـاد یـا عـرو
بودن ،مادر بودن و.....

افزایش
مسئولیتها
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ادامة جدول 2
مقولهها

مفاهیم
اسخر
اضطرا

راهکارها

و

کدهای

نمونة کدهای باز استخراجشده
مصاحبهشوندگان
بهدلیل افزایش مسئولیت هـا ،وظـایف و فشـار 10 ،9 ،6
تحصـ ـیلی و کـــاری گـــاهی اوقـــات دارای
اسخر و اضطرا مـیشـدم و ایـن زمینـه را
برای بحث و جدل ایجاد میکرد.

عذا وجدان و
افسردگی

بهدلیل ناتوانی در انجام بعضی از وظـایف بـه 6 ،3 ،2
دلیل حجم باالی کار ها دچار عذا وجـدان
و افسردگی شدهام.

فشار اجخماعی

فشارهایی که در جامعۀ ما و از طریق اطرافیان ،11 ،10 ،8 ،5 ،2
به زوجین تحمیل میشود خیلی از نظر روانی 12
فرد را به هم میریزد ،مـثالً اصـرار بـه اینکـه،
کی عروسی میکنید ،کی بچه دار میشـوید،
اینقدر در خواندی خانه دار شـوی ،بعـد از
این همه در خواندن چهکارهای.

ارائۀ تسهیالت
سازمانی و دولخی

ارائۀ خوابگاه مخأهلی ،اعطای ودیعـه و وامـی
به دانشجویان تا بخوانند مثالً در تهیه مسکن از
آن اسخفاده کننـد و یـا ارائـه بـن ارزاق بـرای
تهیه مایحخاج زندگیشان.

مدیریت زمان و
برنامهریزی

افزایش مسـئولیتهـا کـه در نخیجـۀ ازدواج و ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
تحصیل هـم زمـان پـیشآمـده ،نیازمنـد یـک 7
برنامهریزی دقیق هست تا بخوان به خوبی همۀ ،11 ،10 ،9 ،8
14 ،12
نقشها را ایفا کرد.

قناعت و
برنامهریزی مالی

حمایت
خانوادهها

11 ،9 ،3

،9 ،8 ،7 ،5 ،2
12 ،11 ،10

با توجه به شرایط اقخصادی فعلی جامعه ،بهخـر
است که هر دو نفر تا جـایی کـه امکـان دارد
اشـــخغال داشـــخه باشـــند و یـ ـا بـــا قناعـــت و
برنامــهریــزی مــالی و جلــوگیری از موــارج
اضافی بخوان مشکالت اقخصـادی را مـدیریت
کرد.
خانوادهها ازنظر مالی و یا مـثالً در نگهـداری 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
فرزند یا ادارۀ امور منزل ،فرزندانشان را یاری 11 ،10 ،8
کنند.
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ادامة جدول 2
مقولهها

مفاهیم

نمونة کدهای باز استخراجشده

حمایت و
همکاری اساتید
دانشگاه

اگر اساتید شرایط یک دانشجو که عالوه بـر
تحصــیل بایــد اشــخغال داشــخه باشــد ،نقــش
دلسوزانهی مادر ،پـدر و همسـر را ایفـا کنـد،
درک کنند و سوتگیری کمتری را نسـبت
بــه ای ـن افــراد اعمــال کننــد ،فشــار تحص ـیلی
کمتری را تحمل خواهند کرد.

راهنمایی
مشاوران با
تجربه

در چالشهـایی کـه بـا آنهـا مواجـه بـودهام
مثــل فرزنــددار شــدنم و ی ـا اخخالفــات و یــا
برنامهریزی که الزم بود انجام بدم ،اسخفاده از
مشاوره خیلی برایم کمککننده بود.

کدهای
مصاحبهشوندگان
14 ،12 ،11 ،8

12 ،10 ،8 ،6

بــراســا یافخــههــای جــدول  ،2مقولــههــای اصــلی پــژوهش حاضــر عبــارتانــد از:
 )1پیش نیازها )2 ،ابعاد مثبت و رشدیافخگی )3 ،چـالش هـا و  )4راهکارهـا .هـر یـک از ایـن
مقولهها در ادامه بررسی شده است.
برای ارزشیابی کیفیت یافخه ها از روش هایی اسخفاده شد ،ازجمله اینکـه پژوهشـگران از
دو مخوص ،به منزلۀ ناظر خارجی در فرایند پژوهش کمک گرفخند .همچنین ،از طریـق خـود
مصاحبه شوندگان اعخبار یافخه ها ارزیابی شد .نخایج به دست آمده با مصاحبه شـوندگان در میـان
گذاشخه شد و نظر آنها درمورد مطابقت نخایج با نظرات و دیـدگاههـای آنهـا سـنجش شـد و
درنهایـت ،تأییـد شـد .جــدول  3بـه طــور خالصـه چهــار معیـار اســخفادهشـده بــرای ارزشـیابی
پژوهشهای کیفی را که با چهار معیار پژوهشهای کمی پیوند داده شده است نشان میدهد.
جدول  3آمارههای مربوط به ارزشیابی کیفیت (قابلیت اعخماد) یافخهها
معیار پژوهش

معیار پژوهش

کمی
روایی درونی

کیفی
قابلیت باور

تعریف

شیوة اطمینان از کیفیت

میزان ـی کــه نشــان م ـیدهــد بــازبینی مشــارکتکننــدگان و ی ـک
تفســــیرها تحــــت تــــأثیر نفــر مخوصــ ،در زمین ـۀ خــانواده و
اطالعات نادرست یـا طفـره زوجــین ،بــازبینی مکــرر ،مشــاهدۀ
رفخن مصاحبهشوندگان قرار مداوم
نگرفخه است
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ادامة جدول 3
معیار پژوهش

معیار پژوهش

کمی
روایی بیرونی

کیفی
قابلیت انخقال

اعخبار

عینیت

تعریف

شیوة اطمینان از کیفیت

میزانـــی کـــه امکـــان بـــه وصــــــف مفصــــــل محــــــیط و
کارگیری یافخههای پژوهش شرکتکننـدگان و محـدودیتهـای
را در موقعیــتهــای مشــابه شرکتکنندگان ،کفایـت اطالعـات
جمـــعآوریشـــده و مـــدتزمـــان
دیگر نشان میدهد
صـــر شـــده بـــرای جمـــعآوری
اطالعات
قابلیت اطمینان میزانی که انحصار یافخهها بـا جزئیـ ـات مربـــوط بـــه جمـــعآوری
زمــــان و مکــــان را نشــــان اطالعات و اجرای آن ،مسخندسـازی
میدهد و نشان میدهـد کـه پژوهشگر درمورد دادهها و روشها
در تبیینهای مورد نظر ثبات
وجود دارد
میزانی که نشان مـیدهـد تـا دلیل و مبنای انخوا روش پـژوهش
قابلیت تأیید
چه حد تفسـیرهای صـورت و روش تحلیل
گرفخــــه برآمــــده از نظــــر
مصــاحبهشــوندگان اســت و
تحــــتتــــأثیر ســــوگیری
پژوهشگر نبوده

بحث و نتیجهگیری
پیشنیازها :شـرکتکننـدگان پـیشنیازهـایی را بـرای داشـخن یـک تجربـۀ موفـق از
همزمانی ازدواج با تحصیل الزم شمردهاند که عبارتاند از :مدارا و سازگاری ،صبر ،تعهد،
همکاری و درک مخقابل .از آنجا که همۀ زوجها به دالیلی ماننـد تفـاوتهـای شوصـیخی و
سبک زندگی مخفاوت ناشی از تربیتیافخگی در خانوادههای مخفاوت ،مشکالت مربـوط بـه
فرزندان ،مشکالت مالی و مدیریت دخالتها و تعامل با خانوادههای مبدأ در مسـیر زنـدگی
خود کموبیش با فراز و نشیبهایی مواجه مـیشـوند و هـیچ زنـدگی زناشـویی و رابطـهای،
حخی در ایدئالترین حالت ،بدون چالش و فراز و نشیب نوواهد بود ،لذا مدارا و سـازگاری
نقش مهمی در مدیریت مسائل و مشکالت ایفا میکند و یکی از تأکیدات شرکتکنندگان
پژوهش حاضر نیز مخمرکز بر اهمیت مدارا و سازگاری بود .زن و شوهری که در رویارویی
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با کوچـکتـرین چـالش دچـار یـأ و ناامیـدی مـیشـوند نمـیتواننـد کـانون خـانوادگی
مسخحکمی داشخه باشند .این ویژگی در ازدواجهایی که همزمان با تحصیل انجـام مـیشـوند
اهمیت مضاعفی دارد ،زیرا مسائلی ،مانند دغدغههای تحصیلی و عدم وجود شغل و درآمـد
ثابت معموالً زندگی دانشجویان مخأهل را تحت تأثیر قرار میدهد .برای مثـال ،ایـن زوجهـا
بوش اعظمی از وقخـی را کـه مـیتواننـد در کنـار یکـدیگر سـپری کننـد و یـا بـه تفـریح و
سرگرمی اخخصاص دهنـد ،صـر فعالیـتهـای تحصـیلی و حضـور در کـال هـای در
میکنند و یا به شغلهای پارهوقت مشغول مـیشـوند .در چنـین شـرایطی پـذیرش و انطبـاق
یافخن با وضع موجود نقش مهمی در کیفیت روابـط زوجـین و اسـخحکام زنـدگی زناشـویی
خواهد داشت.
همچنین ،تعهد ازجمله مقولههایی است که در یافخـههـای پـژوهش حاضـر بـه منزلـۀ
یکی از پیشنیازها و ملزومات موفقیت در ازدواجهـای هـمزمـان بـا تحصـیل شـناخخه شـده
است .پایبندی به عهد و پیمان نسبتبه همسر یکی از اساسیترین ارکـان ثبـات و پایـداری
همۀ ازدواجهاست و در ازدواجهای همزمان با تحصیل نیـز نقـش مهمـی در احسـا تعلـق
زوجین و افزایش انگیزۀ آنها برای عبور از دشواریها دارد .همچنـین ،مشـارکتکننـدگان
تأکید داشخند که «همکاری و درک مخقابل» در موفقیت ازدواجهـای هـمزمـان بـا تحصـیل،
نقش مهمی ایفا میکند .زوجینی بیشخر احسا رضایخمندی دارنـد کـه بـا همکـاری ،درک
مخقابل و تعاون به کـاهش تـنشهـای ناشـی از تـداخل وظـایف تحصـیلی و ازدواج کمـک
میکنند .برای مثال ،همسری که با مشاهدۀ تالشها و اسخر های همسر خود برای آمادگی
برای دفا از پایاننامهاش به کمک او میشخابد و باری از دوش او برمـیدارد در مقایسـه بـا
همسری که چنـین شـرایطی را درک نکـرده و بـر ارضـای توقعـات خـود اصـرار مـیورزد
رضایخمندی و اسخحکام زناشویی بیشخری را ایجاد میکند.
ابعاد مثبت و رشدیافتگی :یکی دیگـر از مقولـههـای اصـلی کـه در کدگـذاریهـای
پــژوهش حاضــر بــه دســت آمــد« ،ابعــاد مثبــت و رشــدیافخگی» بــود .تحلیـل تجربـۀ زیســخۀ
مشارکتکنندگان نشان داد که ازدواج همزمان با تحصیل ابعاد مثبت فراوانی دارد ،ازجملـه
کسب اسخقالل و هویتیابی ،هد دار شدن زندگی ،تمرکز هنی ،تقویت انگیزه و تالش،
کسب اعخماد به نفس ،تأمین عـاطفی ،تـأمین جنسـی ،احسـا آرامـش و امنیـت و رهـایی از
تنهایی و احسـا تعلـق داشـخن ،شـناخت بهخـر یکـدیگر ،اسـخفاده از تجربیـات تحصـیلی و
آموزه های تحصیلی در زندگی .یکی از مواردی که در صحبتهای بیشخر شرکتکننـدگان
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وجود داشت ،کسب اسخقالل و هویتیـابی بـود .ازنظـر بـوئن )1987( 1یکـی از مهـمتـرین
نشانههای رشد و بلوغ «تمایزیـافخگی» اسـت و فراینـد «تفکیـک از خـانوادۀ مبـدأ» در قالـب
ازدواج نقش مهمـی در تمایزیـافخگی افـراد دارد ،بـه نحـوی کـه نـاتوانی افـراد در تفکیـک
خویشخن و ایجاد مرز عاطفی و هویخی با والدین گاهی به صـورت نـاتوانی در جـدا شـدن از
خانوادۀ مبدأ و تجرد طوالنی مدت بروز می کند .ازدواج و تفکیک از خانوادۀ مبدأ در سنین
جوان تر می تواند نقش مهمی در تمایزیافخگی نسبی و کسب هویت مسـخقل ایفـا کنـد ،زیـرا
افراد به تدریج خود را عضو یک خانوادۀ دو نفرۀ جدید می دانند و به ویژه پس از تفکیـک
مکانی و آغاز زندگی در محلی غیر از خانۀ والدین ،به تمایزیـافخگی بیشـخری مـی رسـند .بـا
ازدواج ،زندگی افراد دگرگون میشود ،مسئولیت ادارۀ خانواده جدید را به عهده می گیرند
و خود تصمیم گیرنده می شوند ،درنخیجه به اسخقالل نسبی بیشخری دسـت مـییابنـد و هویـت
مسخقل تری کسب می کنند .یکی دیگر از ابعاد مثبت مطرح شده از سوی شـرکت کننـدگان،
«تقویت انگیزه و اراده» است ،زیرا هدفمندتر شدن زندگی و برنامه ریزی دونفره برای آیندۀ
خانوادۀ جدیدی که تشکیل شده است ،به زوجـین جـوان انگیـزه و ارادۀ بیشـخری مـی دهـد.
همچنین ،از نظر مشارکتکنندگان یکی از پیامدهای ازدواج در دوران دانشـجویی ،افـزایش
تمرکز و بهبود فعالیت های درسی است ،زیـرا آرامـش ناشـی از ازدواج و ارضـای نیازهـای
عاطفی و جنسی به تمرکز فکری بیشخر منجر می شود .روشن است که فشار نیازهای عـاطفی
و جنسی مانعی برای تمرکز بر اهدا و فعالیت های درسی است و ازدواج تسـهیلگر مهمـی
است .تحقیقات بسیاری نیز مؤید این واقعیت هسخند که ازدواج و تأهـل رابطـۀ مسـخقیمی بـا
دست آوردها و موفقیت های تحصـیلی دانشـجویان دارد .بـرای مثـال ،در یکـی از مطالعـات
صورت گرفخه مشو ،شده است که دانشـجویان مـردی کـه در ابخـدای شـرو تحصـیالت
تکمیلی ازدواج کردهاند ،به طـور میـانگین  3.9درصـد بیشـخر احخمـال داشـت کـه در سـال
تعیین شده و مقرر فارغ الخحصیل شوند در واقع ،آن ها  0.32سـال زودتـر تحصـیالت خـود را
نسبتبـه مـردان مجـرد تکمیـل کـرده و بـه اتمـام رسـاندهانـد (غنیمخـی و مهـدوی.)1387 ،
همچنین ،به نژاد و همکاران ( )1392در تحقیق خود به این نخیجـه دسـت یافخنـد کـه ازدواج
سبب افزایش تمرکز در آموزش و یادگیری میشود.
شرکتکنندگان به بعد مثبت دیگـری اشـاره کردنـد و آن ایـن بـود کـه در ازدواج
همزمان با تحصیل میتوانند از تجربیات دوران تحصیلی یکدیگر اسـخفاده کننـد و بـه رشـد
1. Bowen
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تحصیلی برسند .از نظر آنها ،تحصیالت آکادمیک و حضور در فضای علمی دانشگاه سبب
شده تحلیل بهخری نسبت به مسائل داشخه باشند و از آن در زندگی مشخرک بهرهمند شـوند و
برای افزایش کیفیت زندگی خود اسخفاده کنند .همچنین ،برخـی از مصـاحبه شـوندگان کـه
هر دو دانشجو بوده اند و در دانشگاه با یکدیگر آشنا شده و تصمیم به ازدواج گرفخه بودنـد،
داشخن فرصت برای آشـنایی و شـناخت بهخـر یکـدیگر را یکـی از جنبـههـای مثبـت ازدواج
دانشجویی بر شمردند.
از سوی دیگر ،تأثیر مثبت ازدواج بر اعخماد به نفس و افزایش روحیۀ شادابی و نشـاط
یکی دیگر از ابعاد مثبخی است که شرکت کنندگان به آن اشاره کردند .جوانانی که از رابطۀ
جنسی بیشخر لذت میبرند ،عزت نفس بـاالتر و احسـا اسـخقالل بیشـخری دارنـد .از طـر
دیگر ،رابطۀ جنسی سالم میزان ابخال به افسردگی را کاهش مـیدهـد .کـاهش افسـردگی بـه
نوبۀ خود سبب بهبود خلق وخو میشود ،درنخیجه رابطۀ جنسی با کـاهش افسـردگی و بهبـود
خلق وخو تأثیر مثبخی در افزایش اعخماد به نفـس فـرد دارد (گالینسـکی و سالنسـخین.)2011 ،1
تحلیل قابل توجه دیگـر در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه بـه نظـر مـی رسـد بـا توجـه بـه رواج
وابسخگی های عاطفی به جنس موالف و شیو شکست های عـاطفی در دانشـجویان ،وجـود
تعهد و احسا تعلق به یک حامی عاطفی و اجخمـاعی کـه فـرد را از سـایر روابـط بـینیـاز
می سازد نقش مهمی در افزایش اعخماد به نفس و شادابی کسانی دارد که در دورۀ دانشجویی
خود در تأهل به سر میبرند.
تأمین نیاز جنسی و عاطفی یافخۀ مهم دیگر پژوهش حاضر است کـه در مقولـۀ ابعـاد
مثبت قرار داشت .تأکید مشارکت کنندگان بر تـأثیرات مثبـت ارضـای نیازهـای مـذکور بـر
سالمت جسمی و روانی به یکی از مهـم تـرین کارکردهـای ازدواج در زنـدگی بشـر اشـاره
دارد .غریزۀ جنسی یکی از بنیادیترین غرایز انسانهاست که طبـق بسـیاری از دیـدگاههـای
مهم روانشناسی ،مانند دیدگاه روانکاوی ،نقش اساسی در عملکرد هر فرد دارد (هـاوت،2
 .)2005این نیازها برای هر فرد ضرورت دارد و سـرکو طـوالنیمـدت آن سـبب کـاهش
سالمت فرد میشود .ناگفخه پیداست که چنانچه فردی تحـت فشـار نیازهـای جنسـی باشـد،
ولی این نیاز را به مدت طوالنی سرکو کند به تدریج با پیامدهای منفـی سـرکوبی مواجـه
خواهد شد (فروید .)1905 ،ارضای نیاز جنسی برای همۀ افـراد و در همـۀ سـنین کـم و بـیش
مهم است ،اما در دانشجویان که از یک سو در بازۀ سنی غلیـان ایـن نیـاز هسـخند و از سـوی
1. Galinsky & Sonenstein
2. Haute
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دیگر ،در فضای جامعه و دانشگاه با جنس موالف سر و کار دارند ،اهمیخی دوچنـدان دارد و
به همین دلیل مخأهل بودن در دوران دانشجویی میتواند نقش بسـزایی در آرامـش فـرد ایفـا
کند .همین تحلیل درمورد نیازهای عاطفی نیز صدق می کند و ارضـای نیازهـای عـاطفی در
ازدواجهای همزمان با تحصیل نقش مهمی در افزایش بهداشـت روانـی ،آرامـش بیشـخر ،در
امان بودن از شکستهای عاطفی و تمرکز بر اهدا تحصیلی دارد.
چالش ها :شرکت کنندگان در ایـن مطالعـه ،بـه شـرح چـالش هـای ازدواج هـمزمـان
تحصیل نیز پرداخخند .هزینه ها ،اشخغال ،مسـکن ،فرزنـد دار شـدن ،فشـار تحصـیلی ،احسـا
عذا وجدان و افسردگی ،اسـخر و اضـطرا  ،افـزایش مسـئولیت هـا و فشـار اجخمـاعی،
همگی مظاهر چالش های پیش رو است .از اساسی ترین و پایه ایترین مسائل زندگی ،کـه بـا
ورود به زندگی مخأهلی نیز پر رنگ تر خواهـد شـد و بـر کمیـت و کیفیـت زنـدگی و حخـی
ارتباط بین زوجین نیز تأثیر دارد ،بحث هزینه هـا و مـدیریت مربـوط بـه آن اسـت کـه عـدم
اطمینان به آیندۀ شغلی و مشکالت عدیدۀ اقخصادی نیز به این دغدغه دامـن مـیزنـد .تـأمین
هزینههای زندگی ،الزام وجود شغل و منبع درآمـد را نشـان مـیدهـد و اشـخغال بـه تحصـیل
فرصت اشخغال به کار به ویژه کار تماموقت را محدود میسازد .از آنجا که در جامعۀ ایران،
عموم فرزندان تا قبل از ازدواج در کنار خانوادۀ خود زندگی میکنند و دارای حمایت های
آن ها هسخند ،پس از ورود به دانشگاه و همزمانی آن بـا ازدواج ،فرصـت و زمینـه هـای الزم
برای تأمین مسکن را نداشخه و عموماً بـدون حمایـت خـانواده هـا در زمینـۀ تـأمین مسـکن و
مسائل مربوط به آن ،دچار چالشهای مخعددی میشوند .یکی دیگر از چالشهای پـیشرو،
فرزنددار شدن است ،اگر چه فرزنددار شدن یکی از لذتبوشتـرین اتفاقـات زنـدگی هـر
فردی است ،اما دغدغۀ زوجین را هم دو چندان می کند ،لذا ممکن است فـرد در اثـر تـأمین
نیازهای فرزند خود ،زمان کافی برای پرداخخن به سایر مسئولیت ها را نداشخه نباشـد .تصـمیم
به ادامۀ تحصیل در دانشگاه ،مسخلزم پذیرش هزینه های آن اعم از کاهش تفریحات و سپری
کــردن زمــان زیـادی در روز بــرای شــرکت در کــال هــا و مطالعـۀ در هاســت کــه ایـن
مسئولیت ها با ورود همزمان به زندگی مخأهلی دو چندان شـده و پیگیـری اهـدا شوصـی،
مانند ادامۀ تحصیل ،اهدا مشخرک و مسئولیت های همسرداری را سوت تر می کنـد .ورود
به خانواده ای جدید و پذیرش نقش همسر ،داماد و عرو در کنار سایر نقـش هـا ،همچـون
فرزند خانواده بودن و عضوی از اجخما و دانشجو بودن ،مسئولیت هایی به نسبت بـزر تـر
و جدیتر را به دوش هر یک از طرفین قرار می دهد که در گذشخه تجربۀ آن را نداشـخه انـد.
این تجربهها و مسئولیتهای جدید و آزمـون و خطاهـای ایـن راه ،چـالشهـای جدیـدی را
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پیش روی فرد قرار میدهد که یکی از این چالشها ،احسا بیکفایخی و عذا وجـدان و
افسردگی از ناتوانی در انجام برخی از وظایف است .زندگی در دنیـایی از تقابـل مدرنیخـه و
سنت در همۀ زمینه ها ،گسخرش روز افزون زنـدگی صـنعخی ،اسـخر هـایی را مخوجـه انسـان
امروزی می کند و وجود چندین مسئولیت همزمان ،همچـون هـمزمـانی ازدواج و تحصـیل،
این اسخر ها را تقویت میکند .فشارهای اجخماعی یکی دیگر از چالش ها و مسـائلی اسـت
که شرکت کنندگان مطرح کرده اند ،فشارهایی که از طر جامعه و اطرافیان به آن هـا وارد
میشود و از نظر روانی آن ها را به هم میریزد .برای نمونه ،یکی از مصـاحبهشـوندگان بیـان
کــرد کــه اطرافیـان بــه او مـیگوینــد ایـن همــه در خوانــدهای کــه در خانــه بمــانی ،کـی
میخواهید بچهدار شوید ،بهخر نیست به امور خانهداری و زندگیات برسی؟
راهکارها :شرکتکنندگان براسا تجربۀ زیسخۀ خـود معخقـد بودنـد بـرای افـزایش
ابعاد مثبت و کاهش چالش ها در ازدواج های همزمان با تحصـیل ،راهکارهـایی وجـود دارد
که عبـارتانـد از :قناعـت و برنامـهریـزی مـالی ،حمایـت خـانوادههـا ،راهنمـایی گـرفخن از
مشاوران با تجربه ،ارائۀ تسهیالت سازمانی و دانشگاهی و مدیریت زمـان و برنامـهریـزی .بـا
توجه بـه هزینـههـا و موـارج روزافـزون ،چـه در زمینـۀ تحصـیلی و چـه در زمینـۀ ازدواج و
تشکیل خانواده ،قناعت و برنامه ریزی مالی برای گذراندن زندگی دانشجویان مخأهـل امـری
الزم و ضروری است .یکی از تأکیدات شرکتکنندگان این بود که کاهش سطح توقعـات
و مدیریت موارج و هزینه ها نقـش بسـزایی در مـدیریت چـالش هـای ازدواج آنهـا داشـخه
اســت .از ســوی دیگــر ،تشــکیل خــانواده بــرای جــوانترهــا ،بــدون حمایـت خــانوادههــا در
زمینه های موخلف اعم از کمک به تأمین هزینه ها ،حمایت های عاطفی ،به اشخراک گذاشخن
تجار زندگی و مراقبت از کودکان خردسال دشوار خواهد بود .لذا یکی از مـواردی کـه
بیشخر شرکتکنندگان به منزلۀ راهکار مهمی برای غلبه بر دشواریهای ازدواج هـمزمـان بـا
تحصیل به آن اشاره کردند ،حمایت خـانوادههـا بـود .همچنـین ،شـرکتکننـدگان یکـی از
راهکارهای مهم برای غلبه بر چالش ها و مشکالت ازدواج همزمان با تحصـیل را اسـخفاده از
تجربه و دانش مخوصصانی ،مانند مشاوران و روان شناسان می دانسخند .به اعخقاد آنها فـراز و
فرودهای زندگی مخـأهلی مسـخلزم اسـخفاده از علـم افـراد مخوصـ ،در ایـن زمینـه اسـت تـا
ازدواج را تبدیل به بسخری امن برای رشد و تحقق اهـدا زوجـین سـازد .راهکـار دیگـری
که همۀ مشارکتکنندگان به آن اشاره کردند این بود که مسئوالن دانشگاههـا و سـازمانهـا
می توانند بـا برگـزاری جشـن هـای ازدواج دانشـجویی ،توسـعۀ هرچـه بیشـخر خوابگـاه هـای
مخأهلی ،توفیف شهریه ها ،اعطای وام ازدواج دانشجویی و اولویت دادن فرصت های شـغلی
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به دانشجویان مخأهل توجـه بیشـخری کننـد .همچنـین ،همراهـی و درک شـرایط دانشـجویان
مخأهل از سوی اسخادان (مانند داشـخن انعطـا در مهلـت دریافـت تکـالیف) یکـی دیگـر از
تجربیاتی بود که بسیاری از شرکت کنندگان از آن به منزلۀ تجربۀ مثبت خـود یـاد کردنـد و
آن را بـه منزلـۀ یکـی از راهکارهـای کمـک بـه دانشـجویان مخأهـل بـرای عبـور راحـتتــر از
چالش های این دوران معرفی کردند .همچنین ،بررسی تجربۀ زیسخۀ مشـارکتکننـدگان نشـان
داد که ازدواج در کنار تحصیل مسئولیتهای زیادی را دربر دارد و حجم کارهـا را دوچنـدان
میکند .برای اینکـه مسـئولیتهـا و وظـایف بـه درسـخی انجـام شـوند ،وجـود برنامـهریـزی و
مدیریت زمان الزم است؛ نظم و انضباط و برنامهریزی سبب میشود تا زوجین بخوانند از زمـان
خود حداکثر اسخفاده را بکنند و از انجام کارهای بیاهمیت پرهیز کنند.
پژوهش حاضر مخمرکز بر تجربۀ زیسخۀ قشر مهمی از دانشجویان ،یعنی دانشـجویانی
مخأهــل از هــمزمــانی تحصـیل و ازدواج بــود .ازدواج مرحلــهای از زنــدگی اســت کــه همـۀ
جنبه های زندگی دانشجویان را تحت تأثیر قرار مـی دهـد و کارکردهـای مثبخـی در زنـدگی
دانشجویان داشخه و زندگی آنها را مخحول میکند .ازدواج سازنده و رشد دهنـده مـیتوانـد
اعخماد بهنفس ،هویت مسخقل ،روحیۀ تعاون و احسـا مسـئولیت را بـارور مـی سـازد .نخـایج
پژوهش حاضر میتواند برای زوجین جوان و خانوادههای آنها و نیز مخوصصـان مـرتبط بـا
مسائل زوجین و مسئوالنی که دغدغۀ حمایت و کمک به جوانان و رواج بیشخر ازدواج های
آرامش بوش در جامعه را دارند ،مفید باشد .حمایت مـالی و معنـوی خـانواده هـا ،مسـئوالن
دانشگاهها ،سازمانها و ارگانهای مخولی امور فرهنـگ و خـانواده در کشـور مـیتوانـد بـار
دشواری ازدواج همزمان با تحصیل را برای زوجین کمتر و پخانسیلهای مثبت و رشددهنـدۀ
آن را بیشخر کنند .در پایان ،پژوهشگران بر خود الزم مـی داننـد از زوجینـی کـه در پـژوهش
حاضر شرکت کردند و به پرسشهای مصاحبه پاسخ دادند سپا گزاری کنند.
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