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 دهیچک
 دسـخووش  خیتـار  طول در و بوده هاانسان یزندگ از ریناپذییجدا یجزئ و مهم ابعاد از یکی همواره ازدواج
 زمـان هـم  ازدواج امروزه. است بوده جوامع یفرهنگ و یاقخصاد ،یاجخماع عوامل از مخأثر و موخلف راتییتغ
 نیـ ا از افـراد  نیـ ا ۀسـخ یز ۀتجربـ  درک ن،یبنـابرا . شود یم مشاهده انیدانشجو از یبرخ یزندگ در لیتحص با
 مـداخالت  یطراح و هابیآس و قوت نقاط یبررس و کشف یبرا مناسب اطالعات ۀارائ منظوربه  ،یزمان هم

 یزمـان هـم  از انیدانشـجو  ۀسـخ یز تجـار   نیـی تب هـد   بـا  حاضـر  ۀمطالع. است ازیموردن قبول قابل و مربوط
 دانشـگاه  مخأهـل  یدانشـجو  14 ،یدارشناسـ یپد کـرد یرو با یفیک ۀمطالع نیا در .شد انجام ازدواج و لیتحص
 از هــاداده یآور جمــع یبــرا. شــدند انخوــا  دســخر  در یریــگنمونــه بــا مطالعــه در شــرکت یبــرا تهــران
 اسـخفاده  هـا داده لیـ تحل و هیتجز یبرا مضمون لیتحل روش از سپس و اسخفاده افخهیساخخارمهین یها مصاحبه
 ازهـا، ینشیپـ  شامل یاصل ۀمقول چهار یدارا ازدواج و لیتحص یزمانهم که داد نشان پژوهش یهاافخهی .شد
 و ازدواج یزمـان هـم  کـه  داد نشان حاضر پژوهش جینخا .بود راهکارها و هاچالش ،یافخگیرشد و مثبت ابعاد
 یزمـان هـم  نیـ ا ،یطرفـ  از. باشد دهندهرشد و کنندهکمک تواندیم که است یمثبخ یهاجنبه یدارا لیتحص
 هـا آن یزنـدگ  در خگریحمـا  ۀشـبک  وجـود  و گریکـد ی از نیزوجـ  تیـ حما که داشخه بردر زین را ییهاچالش
 .کند کمک هاچالش و مشکالت بر غلبه در جوانان به و کرده ترکم را آن بار تواند یم

 .دانشگاه سخه،یز ۀتجرب ،یشناسداریپد ۀمطالع مخأهل، انیدانشجو ل،یتحص ازدواج، :های کلیدی واژه
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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, semi-

structured 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. 
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 مقدمه
. اسـت  بـوده  بشـر  یزنـدگ  مهم ارکان از یکی و داشخه وجود بشر یزندگ در ابخدا از ازدواج
 به و است داشخه وجود خیتار طول در باًیتقر و جوامع تمام در که است یجهان یامر ازدواج
 ازدواج(. 1395 پــور،یعلــ و زادهمــانیا) دهــدیمــ پاســخ انســان یاساســ یازهــاین مجموعــه
 و شوندیم مخحد و کیشر گریکدی با یزندگ در مرد و زن آن، سبببه  که است یقرارداد
 اسـت  یاجخمـاع  یقـرارداد  ازدواج(. 1376 ،یامام و ییصفا) دهندیم لیتشک را یاخانواده
 بـا  یاخالقـ  و یمـذهب  ،یقـانون  تعهـدات  یبرمبنا رندیگیم میتصم مرد و زن آن یلوا در که
 شـرفت یپ ش،یآسا و آرامش(. 2013 ،1کسونید) کنند یزندگ شوهر و زن ۀمنزلبه  گریکدی
 ازدواج جینخـا  از یروانـ  یازهاین نیتأم و نسل یبقا ،یجنس یازهاین نیتأم ،یاجخماع و یفرد
 بـرآورده  عدم. است یاجخماع و یفرد سالمت رواج تر،گسخرده سطح در آن امدیپ که بوده
 کنـد یمـ  وارد اجخمـا   و فـرد  بـه  را یریناپـذ جبران یضررها ازها،ین موقعبه  و حیصح شدن
 یهـا مارسـخان یب در شـدن  یبسـخر  زانیـ م و یروان بهداشت بر تأهل تیوضع(. 2004 ،2رابل)
 یروانـ  یمـار یب بـه  ابـخال  یبـرا  یتـر کم خطر با مخأهل افراد رسدیم نظربه  .دارد ریتأث یروان
 دارند قرار یروان یهایماریب به ابخال یجد خطر معرض در هاوهیب و هامطلقه. هسخند روروبه
 حـال،  نیـ ا با(. 1396 ،یاسکندر) رندیگیم قرار هامطلقه و هامخأهل نیب ییجا مجرد افراد و

 ثبـات  و شـغل  نداشـخن  جملـه از اسـت،  روروبـه  یمـوانع  با معموالً خانواده لیتشک و ازدواج
 ازدواج، از شیپـ  ییآشـنا  عـدم  مسـکن،  مشـکل  ازدواج، از پـس  مشـکالت  از تر  ،یشغل
 ضـعف و  ده،یـ چیپ رسـوم  و آدا  ،یفـرد  یهـا یآزاد شـدن  محـدود  خانواده، به یوابسخگ
 (.1386 ،یبهار) یارتباط و یاجخماع یهامهارت

 راتییـ تغ بـا  رنسانس، از پس ایدن یکشورها شخریب در جوامع شخریب ر،یاخ یهادهه در
 در تحـوالت  نیا یۀسا در. اندشده روروبه یزندگ سبک و خانواده اجخما ، ۀنیزم در یادیز
 ایـ  و بـاال  نیسـن  در ازدواج ازدواج، بـه  یرغبخـ یبـ  ازدواج، یالگوها در رییتغ ر،یاخ یهادهه
 یاساسـ  رییـ تغ ازدواج یالگوهـا  واقـع، در. اسـت  داشـخه  یریچشـمگ  شیافـزا  ،یدائمـ  تجرد
 گـذر  ۀمرحلـ  در سوم، جهان یکشورها ریسا همچون رانیا کشور(. 2004 ،3جونز) اند کرده
 یهـا دهیـ پد ۀهمـ  در یعیوسـ  یفرهنگـ  و یاجخمـاع  راتییـ تغ بـا  که است خهیمدرن به سنت از
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 ۀخزنـد  رواج و ازدواج سـن  شیافـزا . است روروبه ینیهمسرگز و ازدواج جملهاز یاجخماع
 ازدواج ۀنـ یزم در یرانـ یا ۀجامعـ  مهم راتییتغ جمله از شهرها کالن از یبرخ در دیسف ازدواج
 بـه  جـوان  زنـان  و دخخـران  ورود شیافزا(. 1397 ،یارمک آزاد) است بوده ریاخ یها دهه در

 و راتییـ تغ بـه  کـار،  بـازار  بـه  ورود و لیتحصـ  ۀادامـ  بـه  هاآن ۀگسخرد شیگرا و هادانشگاه
 بینصـ یبـ  امـدها یپ نیـ ا از خـانواده  لیتشـک  و ازدواج و شده منجر یاجخماع مهم یامدهایپ

 امـد یپ شـخر یب کـه  نوظهـور  یهـا دهیـ پد از یانبـوه  بـا  دخخران ر،یاخ یهادهه در. است نمانده
 روابط تنو  ،یعال التیتحص به یابیدسخ مانند اند،شده روروبه است، شدن یجهان و خهیمدرن
 ،یزنـدگ  کیشـر  انخوـا   یبـرا  دیـ جد یآرزوها و فرصت ظهور ها،تیجنس و هانسل نیب
 ۀمالحظـ  درخـور  شیافـزا  زنان، به دیجد حقوق یاعطا طالق، و ازدواج نیقوان در راتییتغ
(. 1395 کـدل، ین و زادهعبـا  ) کـار  بـازار  در زنان مشارکت و ورود تینهادر و طالق نرخ
 و کننـد یمـ  انخوا  را «لیتحص و ازدواج یزمانهم» خود، یزندگ ریمس در جوانان از یبرخ
 برنـد، یمـ  شیپبه  خانواده لیتشک و ازدواج کنار در را خود یلیتحص و یعلم اهدا  به لین
 بـا  معمـوالً  انیدانشـجو  و دارد را خود خاص طیشرا و هابینش و فراز ییدانشجو یزندگ اما

 کسـب  یبـرا  اسـخر   مـداوم،  یابیـ ارز ماننـد  شـوند،  یم روروبه یموخلف یزااسخر  عوامل
 بـودن  ندیناخوشـا  ن،یسـنگ  کـار  نامشـو،،  فیتکـال  زمـان،  تیریمـد  لـزوم  خو ، نمرات
 یدرس یهاتیفعال تداخل(. 2006 ،1ابویآد) دوسخان و خانواده با ارتباط و در  یها کال 
 دنبـال بـه   یمنفـ  تجـار   هم و مثبت تجار  هم است ممکن مشخرک یزندگ با یلیتحص و

 یرو بـر  مثبت ریتأث ازدواج که دهدیم نشان( 1387) یمهدو و یمخیغن پژوهش. باشد داشخه
. است الزم ییدانشجو یهاازدواج تداوم و تیتقو حفظ، و دارد انیدانشجو یزندگ تیفیک
 ۀمنزلـ بـه   افـراد  نیـ ا. است یلیتحص فشار مخأهل، انیدانشجو یهاچالش از یکی حال، نیا با
 و ایـ نیخلجـ ) دارنـد  زیـ ن یهمسـر  نقـش  بـر  عـالوه  ییهـا تیمسئول و فیوظا دانشجو، کی

 فشـار  ،یهمسـر  نقـش  فشـار  بـا  نقـش  دو زمانهم یفایا یبرا انیدانشجو(. 1397 همکاران،
 طیشـرا  ۀمنزلـ بـه   خانواده یمنف نقش و یخانوادگ تیحما ضعف ،یفرزنددار/ یمادر نقش
 یزمـان هم نیا اثر در هاآن اند،مواجه یخانوادگ نقش و یلیتحص نقش تعارض در مؤثر یعل
 یمکان ،یزمان یهاتضاد که شوندیم مخفاوت یتعهدات و نقش باراضافه دچار ها،نقش یفایا
 نقـش  تعـارض  بـا  ییارویـ رو در انیدانشـجو  یبرخـ  یاسـخراتژ . کننـد یمـ  جـاد یا را یانرژ و
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 یباللـ ) است بوده خانواده تیحما جلب و خانه در مجدد کار میتقس ،یخانوادگ و یلیتحص
 کـه  دهـد یمـ  نشـان ( 1396) یرحمان و اینیبیط پژوهش جینخا ن،یهمچن(. 1396 همکاران، و
 اسـخادان  تیرضـا  جلـب  خواهان و کنندیم تالش لئادیا یلیتحص تعامالت انجام یبرا زنان
 بـه  نقـش  فشار گمانیب دارند، یمخعدد یهانقش زمانهم زنان نکهیا به توجه با یول هسخند،
 از اسخادان تیشکا و اعخراض قیمصاد و دهیانجام زنان نیا در یلیتحص امور تیفیک کاهش
 نظـر بـه   .دهـد یمـ  نشان را یلیتحص ۀحوز در زنان نیا ترکم تیموفق ان،یدانشجو یکارکم
 و انخظـارات  هـا، تیمحـدود  و جوانـان  ازدواج ۀنـ یزم در زانیربرنامه و مسئوالن اگر رسدیم
 قـادر  باشـند،  داشـخه  یواقعـ  و قیـ عم فهـم  و درک ازدواج، از پس آمدهشیپ یواقع یهاازین

بـه   و کننـد  اتوـا   اتیـ واقع بـا  مرتبط شخریب چه هر را خود اقدامات و ماتیتصم بود خواهند
 تـر کـم  مهـم  امـر  نیـ ا بـه  کشـور  در اسـت  یحـال  در نیـ ا دهند؛ جهت هاآن به مناسب طور

 مخأهـل  انیدانشـجو  ۀسخیز ۀتجرب ۀمطالع دنبالبه  حاضر پژوهش ن،یبنابرا. است شده پرداخخه
 مخأهـل  انیدانشـجو  که دهد پاسخ یاساس پرسش نیا به تا بود ازدواج و لیتحص یزمانهم از
 اند؟داشخه یزمانهم نیا از یاتیتجرب چه

 
 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ةجامع

 بـر  پـژوهش  نیـ ا در. شـد  انجـام  یدارشناسـ یپد کـرد یرو بـا  یفـ یک روش به حاضر پژوهش
 شـود  منجـر  تـازه  یهـا دهیـ پد کشـف  بـه  تا شود یم تمرکز کنندیم انیب افراد آنچه فیتوص
 نیبـ  از کننـدگان شـرکت  هـد ،  اسـا    بـر  پـژوهش  نیا در(. 2011 ،و همکاران 1زالیاسپ)

 داشـخند،  را مطالعه به ورود یهامالک که تهران دانشگاه مخأهل مرد و زن انیدانشجو ۀجامع
 و اخـخالالت  ۀسـابق  وجـود  عـدم : از بودند عبارت مطالعه به ورود یهامالک. شدند انخوا 
 در شـرکت  بـه  لیـ تما مناسـب،  ارتبـاط  یبرقـرار  امکان و ییتوانا خاص، یروان یهایماریب

 ۀویشـ  از کننـدگان شرکت انخوا  یبرا. نهیزم نیا در خود اتیتجرب کردن بازگو و پژوهش
 در کـه  کرد دایپ ادامه یزمان تا زین افراد انخوا  ندیفرا و شد اسخفاده دسخر  در یریگنمونه
 حصـول  تـا  هاداده یآورجمع یعنی نشد، داریپد یدیجد ۀداد چیه اطالعات، کسب انیجر
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 طوربه  .دیرس نفر 14 به کنندگانمشارکت تعداد ت،ینهادر و افتی ادامه هاداده ینظر اشبا 
 15 تـا  6 نیبـ  یبـ یتقر طوربه  و کوچک نمونه ۀانداز ،یدارشناسیپد یهاپژوهش در معمول
 و قیـ عم ۀمصـاحب  شـامل  اطالعـات  یگـردآور  ابـزار (. 2005 ،1نکلنیـ ل و نیدنـز ) است نفر
 و لیتحصـ  یزمـان هـم  تجـار   مـورد در یکل پرسش کی با هامصاحبه. بود افخهیساخخار مهین

 بـه  شـدن  وارد و تـر یغنـ  اطالعـات  اخـذ  یبرا یریگیپ یهاپرسش. شد شرو  افراد ازدواج
 مثـال  بـرای . شـد  دهیپرسـ  مصـاحبه  نیح در زین موردنظر ۀدیپد مورددر هاآن اتیتجرب عمق
 هـا آن بـه  ،یاخالقـ  اصـول  تیـ رعا  منظـور به  .«دیده حیتوض شخریب باره نیا در است ممکن»
 تمام در انصرا  حق و ماند خواهد یباق محرمانه هاآن مشوصات تمام که شد داده نانیاطم
  قــهیدق 75 تــا 40 نیبــ شــخریب هــامصــاحبه زمــانمــدت. شــد داده هــاآن بــه پــژوهش نــدیفرا
 موجـود  یهـا دهیا از هیاول یفهرسخ ه،یاول یکدگذار ۀمرحل در هاداده لیتحل یبرا. بود ریمخغ
 شـناخت  و جـو وجسـت  ۀمرحلـ  در. شد هیته هاآن توجه قابل نکات و یآورجمع هاداده در
 شـده گذاشـخه  کـد  یهـا داده ۀهمـ  و شـده  مرتب هامقوله قالب در موخلف یکدها ها، مقوله
 و بیــترک ۀنحــو بــه و شــد لیــتحل و هیــتجز و یگــردآور هــامقولــه از کیــ هــر بــا مــرتبط
 پژوهشـگران  هـا، مقولـه  ۀشـبک  میترسـ  ۀمرحلـ  یطـ  سپس،. شد توجه موخلف یکدها قیتلف

 لیـ تحل ۀمرحلـ  در ت،یـ نهادر. کردنـد  شیپـاال  را هـا آن و انخوا  را هامقوله از یا مجموعه
 آن اسـا  بـر  هاداده و آمده دستبه  هامقوله از بوشتیرضا ۀمجموع کی ها، مقوله ۀشبک
 .شد گزارش و لیتحل
 

 افتهی
. بـود  سـال  3.92 ازدواجشـان،  مـدت  نیانگیـ م و سـال  28 کننـدگان، مشـارکت  سن نیانگیم

ــ ــخه ت،یجنس ــع و رش ــ مقط ــغل ،یلیتحص ــداد و ش ــدان تع ــاآن فرزن ــمخغ ه ــود ری ــد. ب  درآم
 کـار یب ایـ  و درآمـد کـم  هـا آن شـخر یب و ریمخغ تومان ونیلیم پنج تا صفر نیب کنندگان مشارکت
 6 فقـط  کننـده، مشـارکت  نفر 14 انیم از. شدندیم یبانیپشخ خانواده یسواز معموالً و بودند
 یشـناخخ تیـ جمع یهـا یژگـ یو. بـود  اسـالم  کننـدگان  شـرکت  تمام نید و داشخند فرزند نفر

 .است آمده 1 ۀشمار جدول در کنندگان مشارکت

                                                                                                                                        
1.  Denzin & Lincoln 





 

 

 شوندگانمصاحبه یشناخختیجمع اطالعات   1 جدول

 همسر سن سن کد
 جنس

 
 مدت

 ازدواج
 فرزند

 مقطع
 یلیتحص

 سکونت نوع همسر شغل خود شغل یلیتحص ةرشت
 سکونت محل

 نیوالد
 است دانشجو همسر

 یدکخر یدانشجو آمل یشوص منزل کارمند دانشجو یدامپزشک یدکخر 0 4 زن 30 25 1
 ریخ مشهد یشوص منزل آزاد دارخانه یخیترب علوم سانسیل 1 7 زن 31 28 2
 ریخ اصفهان یشوص منزل کارمند معلم مشاوره ارشد 1 5 زن 29 24 3
 ریخ سنندج نهالأمخ خوابگاه معلم معلم تیریمد ارشد 0 1 مرد 26 29 4
 ارشد دانشجو تهران یا اجاره منزل معلم دانشجو مشاوره سانسیل 0 1 زن 25 21 5
 ریخ تهران یشوص منزل آزاد دانشجو مشاوره ارشد 1 3 زن 26 25 6
 ریخ تهران نهالأمخ خوابگاه آزاد زبان یمرب نیزم علوم سانسیل 0 4 زن 29 23 7
 یدکخر دانشجو شهرسخان یشوص منزل معلم دانشجو فلسفه سانسیل 1 7 زن 46 43 8
 یدکخر یدانشجو مشهد یااجاره منزل معلم دانشجو یبدن تیترب ارشد 1 6 زن 29 23 9
 ارشد یدانشجو تهران نمخأهال خوابگاه دانشجو دانشجو عرفان و انیاد یدکخر 0 3 زن 27 30 10
 ریخ یجنوب خراسان یااجاره منزل دارخانه شاغل یمهندس ارشد 2 5 مرد 30 35 11
 ارشد یدانشجو النیگ نمخأهال خوابگاه دانشجو شاغل تیریمد یدکخر 0 4 مرد 23 29 12
 یکارشناس یدانشجو تهران نمخأهال خوابگاه دانشجو شاغل یشناسروان ارشد 0 1 مرد 20 27 13
 یکارشناس یدانشجو رازیش یا اجاره منزل دارخانه شاغل اتیادب سانسیل 1 4 مرد 28 34 14
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 انیدانشـجو  ۀسـخ یز ۀتجربـ  خصوص در شده  مطرح یها پرسش به یده پاسخ منظور  به
 مخـون ) یفـ یک یهـا  داده لیـ تحل و ازدواج و التیتحصـ  یزمـان هـم  از تهـران  دانشگاه مخأهل
 کـه  صـورت  نیـ ا بـه . کردند اسخفاده( تم) مضمون لیتحل کیتکن از پژوهشگران ،(مصاحبه
 و یدهـ  سازمان منظور به  ها، مصاحبه یمحخوا یساز ادهیپ و یفیک یها داده یگردآور از پس
 در. شـد  لیـ تحل یمحـور  و بـاز  یکدگـذار  صـورت به  ها مصاحبه مخون ها،  مقوله به یابیدسخ
 طبقـه  کی در مشابه یکدها و ییشناسا کد 128 تعداد موردنظر یها  مؤلفه اکخشا  یراسخا
 باشـد،  طبقـه  همـان  یکـدها  کـل  انگریـ ب کـه  یعنوان طبقه هر یبرا ت،ینها در. شد داده قرار
 بـه  پـژوهش،  یاصـل  یها  مؤلفه به یابیدسخ ندیفرا تیاهم به توجه با 2 جدول در. شد انخوا 
 .است شده  اشاره شده،  ییشناسا یها  مقوله و هیاول( ها مقوله) کدها ،یکالم یها  گزاره
 

 ازدواج و تحصیالت زمانیهم از دانشجویان زیسخۀ تجربۀ محوری و باز کدگذاری نمونۀ   2 جدول

 شده استخراج باز یها کد ةنمون میمفاه ها مقوله
 یها کد
 شوندگان مصاحبه

 ازهاینشیپ

 و مدارا
 یسازگار

 که دارد وجود یمشکالت و مسائل یزندگ در
 یـۀ روح نکـه یا مسـائل  نیـ ا حـل  در قدمنیاول

 .یکن تیتقو خودت در را مدارا و یسازگار

1، 3، 8، 10، 12 

 دیـ با تیـ هاتیمسـئول  و هـا دغدغـه  شیافزا با صبر
 میتسـل  و یباشـ  داشخه را ییبایشک و صبر توان
یمـ  قـرار  ات  یزنـدگ  راه سـر  بـر  کـه  یمسائل
 .ینشو ردیگ

4، 8، 9، 10 

ــدین ازدواج تعهد ــه کــه اســت تعهــد ازمن ــا ب  یمعن
 و هسـت  مخقابـل  اعخمـاد  و صداقت ،یوفادار
 کیـ  یـۀ پا و اسـا   ها یژگیو نیا بنده نظر به
 .باشد تواند یم داریپا یزندگ

1، 2، 5، 6، 7، 8، 
10، 11، 13، 14 

 و یهمکار
 مخقابل درک

 و میکنـ  رفع را هاچالش میکن یسع یهمدل با
 را الزم یهمکــار گریکــدی بــا فیوظــا در
 درک عامل نیتر مهم من نظر به. میباش داشخه
 .است مخقابل

1، 2، 3، 4، 5، 6، 
7، 11 

 مثبت ابعاد
 و

 یافتگیرشد

 و اسخقالل
 یابی تیهو

ــا  ــ احس ــنم یم ــد ک ــخقالل ازدواج از بع  اس
 .است کرده رشد ام تیهو و دارم یفکر

1، 5، 10، 6، 8 

 شدن دار هد 
 یزندگ

 ازدواج بـا  ام مـدت  بلنـد  و مدت کوتاه اهدا 
 .اند شده مشو، کامالً

1، 2، 3، 5، 8، 12 
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 2 جدولادامة 

 شده استخراج باز یها کد ةنمون میمفاه ها مقوله
 یها کد
 شوندگان مصاحبه

 و زهیانگ تیتقو 
 تالش

 گریکـد ی از میهسـخ  دانشـجو  دو هـر  که یوقخ
 ۀادامــ یبـرا  را گریکـد ی و میریـ گ یمـ  زهیـ انگ
 .میکن یم قیتشو لیتحص

 

1، 5، 8، 9، 13، 
12 

 شیافزا
 و نفس به اعخماد
 یشادمان

ــا در  در کــردم ازدواج کــه یوقخــ از  میه
 تیرضا ام یظاهر تیوضع از ام، شده تر موفق
 یلیخ همسرم کنم یم احسا  و دارم یشخریب
 .است بوده کننده کمک نهیزم نیا در

8، 6، 9، 5 

 انحرافات از یریجلوگ سبب موقع، به ازدواج یجنس نیتأم
 .شود یم یجنس

 

11، 12، 14 

 تمــام در بنــده تمرکــز شیافــزا ســبب ازدواج ی هن تمرکز
 یهــا زیــچ گــرید و شــده ام فیوظــا و کارهــا
 مشـغول  خـود به  را  هنم مورد یب و ارزش یب
 .کند ینم
 

2، 6، 9 

 و آرامش کسب
 تیامن

 شـود  یمـ  یشـخر یب یروان آرامش با ازدواج، با
 .پرداخت لیتحص به
 

1، 4، 5، 9، 11، 
12 

 نیزوجـ  نیبـ  مخقابـل  محبـت  و یعـاطف  نیتأم یعاطف نیتأم
 ییکـارآ  شیافـزا  سبب و است دهنده آرامش
 .شود یم افراد

 

1، 5، 7، 8، 10، 
12 

 ییتنها از ییرها
 تعلق احسا  و

 داشخن

 تعلـق  احسـا   انسان یاساس یها ازین از یکی
ــا. اســت ــن نیــا ازدواج ب ــه  ازی  ارضــا یخــوبب
 .یکن ینم ییتنها احسا  و شود یم
 

1، 2، 4، 6، 7، 8، 
9، 10، 12، 13، 

 از اسخفاده 
 اتیتجرب
 یلیتحص

ــ ــوان یم ــتجرب از میت ــدی اتی ــیزم در گریک  ۀن
ــخفاده لیتحصــ ــ اس ــا و میکن ــد ســبب نی  رش
 .شود یم ما یدو هر یلیتحص

 

1، 8، 12، 13، 14 

 از اسخفاده
 یها آموزه
 در یلیتحص
 یزندگ

بـه   میـ ا آموخخه آنچه از میا کرده یسع شهیهم
 میکنـ  اسخفاده مان یشوص یزندگ در یدرسخ
ــیخ و ــع یل ــده کمــک مواق ــوده کنن  اســت، ب

 لیـ تحل و بـازتر  فکـر  شـود  یمـ  سبب لیتحص
 و یباشـ  داشـخه  مسـائل  و مشـکالت  از یبهخر
 .یکن رفخار چگونه تیزندگ در یبدان

1، 8، 10، 14، 13 
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 2 جدولادامة 

 شده استخراج باز یها کد ةنمون میمفاه ها مقوله
 یها کد
 شوندگان مصاحبه

 بهخر شناخت
 گریکدی

 شـود  یمـ  یسـپر  بـاهم  دانشـگاه  در که یزمان
 شـناخت  یبـرا  مناسـب  فرصت شود یم سبب
 .میباش داشخه گریکدی
 

1، 5، 8، 9، 10 

 هاچالش

 لیـ دلبـه   وقـت پـاره  کار داشخن ای و کار نبود اشخغال
 یزنـدگ  یهـا  خرج کفا  زیناچ اریبس حقوق
 انخوا  را یشغل یمجبور یگاه. دهد ینم را
 التتیتحص و توص، به یربط چیه که یکن
 .ندارد

 

7، 11، 12، 13 

بـه   را یفراوانـ  یاقخصـاد  و یشـخ یمع مشکالت هانهیهز
 میکنـ  یم تحمل جامعه تورم نیا در خصوص

ــ میمجبــور و ــدازه از شیب ــرا ان ــدن یب  گذران
 .میکن قناعت یزندگ

 

5، 6، 7، 10، 11، 
12، 13 

 اریبسـ  ها هیکرا و خانه رهن خانه، دیخر ۀنیهز مسکن
 و اشــخغال مشــکالت وجــود بــا و باالســت
 از. برآمـد  هـا  آن ۀعهـد  از تـوان  ینمـ  ها نهیهز
 عـوض  خانـه  نیچنـد  میـ ا کرده ازدواج یوقخ
 نــه و میــدار رهــن پــول نــه چــون م،یــا کــرده
 .میبده نیسنگ ۀاجار میتوان یم
 

5، 7، 9، 10، 11، 
12، 13، 14 

 و ینگهـدار  مـن  یاساسـ  یها چالش از یکی شدن دارفرزند
 کردن اداره و لیتحص کنار در فرزندم تیترب
 .بود ام یزندگ

 

2، 3، 6، 8، 9 

 و فیوظـــا دانشـــجو کیـــ ۀمنزلـــبـــه  مـــن یلیتحص فشار
 و دارم یهمسر نقش بر عالوه ییها تیمسئول
 درک منـو  اصـالً  اسخادان و دانشکده آموزش
 همسـر  کـار،  در ، دم؛یـ بر واقعـاً . کننـد  ینم

 و مشــــکل اریبســــ هــــم کنــــار در بــــودن
 .فرساست طاقت

3، 7، 11، 12، 14 

 شیافزا
 ها تیمسئول

 پسـر  ایـ  دخخـر  نقـش  بـر  عالوه ازدواج از بعد
 دیبا هم را یا گهید یاجخماع یها نقش بودن،
 عـرو   ایـ  دامـاد  بـودن،  همسـر  مثل ،یریبپذ
 .....و بودن مادر بودن،

1، 2، 7، 10، 11، 
12، 13، 14 
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 2 جدولادامة 

 شده استخراج باز یها کد ةنمون میمفاه ها مقوله
 یها کد
 شوندگان مصاحبه

 و اسخر 
 اضطرا 

 فشـار  و فیوظـا  هـا،  تیمسئول شیافزا لیدلبه
ــ ــار و یلیتحصـ ــاه یکـ ــات یگـ  یدارا اوقـ
 را نـه یزم نیـ ا و شـدم  یمـ  اضطرا  و اسخر 
 .کرد یم جادیا جدل و بحث یبرا

 

6، 9، 10 

 و وجدان عذا 
 یافسردگ

بـه   فیوظـا  از یبعض انجام در یناتوان لیدلبه
 وجـدان  عذا  دچار ها کار یباال حجم لیدل
 .ام شده یافسردگ و
 

2، 3، 6 

 انیاطراف قیطر از و ما ۀجامع در که ییهافشار یاجخماع فشار
 یروان نظر از یلیخ شود یم لیتحم نیزوج به
 نکـه، یا بـه  اصـرار  مـثالً  زد،یر یم همبه  را فرد
 د،یشـو  یم دار بچه یک د،یکن یم یعروس یک
 از بعـد  ،یشـو  دار خانه یخواند در  نقدریا
 .یا کاره چه خواندن در  همه نیا
 

2، 5، 8، 10، 11، 
12 

 راهکارها

 التیتسه ۀارائ
 یدولخ و یسازمان

 یوامـ  و عـه یود یاعطا ،یمخأهل خوابگاه ۀارائ
 از مسکن هیته در مثالً بخوانند تا انیدانشجو به
 یبـرا  ارزاق بـن  ارائـه  ایـ  و کننـد  اسخفاده آن
 .شان یزندگ حخاجیما هیته
 

3، 9، 11 

 و زمان تیریمد
 یزیربرنامه

 و ازدواج ۀجـ ینخ در کـه  هـا تیمسـئول  شیافزا
 کیـ  ازمنـد ین آمـده، شیپـ  زمـان  هـم  لیتحص
 ۀهم یخوببه  بخوان تا هست قیدق یزیربرنامه
 .کرد فایا را هانقش

 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 
7 
8، 9، 10، 11، 
12، 14 

 و قناعت
 یمال یزیر برنامه

 بهخـر  جامعه، یفعل یاقخصاد طیشرا به توجه با
 دارد امکـان  کـه  ییجـا  تا نفر دو هر که است
ــخغال ــخه اشـ ــ و باشـــند داشـ ــا ایـ  و قناعـــت بـ
ــه ــر برنام ــال یزی ــوگ و یم  موــارج از یریجل
 تیریمـد  را یاقخصـاد  مشکالت بخوان یاضاف
 .کرد

2، 5، 7، 8، 9، 
10، 11، 12 

 تیحما
 ها خانواده

 ینگهـدار  در مـثالً  ای و یمال نظراز هاخانواده
 یاری را فرزندانشان منزل، امور ۀادار ای فرزند
 .کنند

1، 3، 4، 5، 6، 7 
8، 10، 11 
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 2 جدولادامة 

 شده استخراج باز یها کد ةنمون میمفاه ها مقوله
 یها کد
 شوندگان مصاحبه

 و تیحما
 دیاسات یهمکار

 دانشگاه

 بـر  عالوه که دانشجو کی طیشرا دیاسات اگر
ــ ــبا لیتحص ــخغال دی ــخه اش ــد، داش ــش باش  نق
 کنـد،  فـا یا را همسـر  و پـدر  مادر، ی  دلسوزانه
  نسـبت  را یترکم یریگسوت و کنند درک
 یلیتحصــ فشــار کننــد، اعمــال افــراد نیــا بــه
 .کرد خواهند تحمل را یتر کم

 

8، 11، 12، 14 

 ییراهنما
 با مشاوران
 تجربه

  ام بـوده  مواجـه  هـا آن بـا  کـه  ییهـا چالش در
ــل ــد مث ــدنم دارفرزن ــ و ش ــات ای ــ و اخخالف  ای
 از اسخفاده بدم، انجام بود الزم که یزیر برنامه
 .بود کنندهکمک میبرا یلیخ مشاوره

6، 8، 10، 12 

    

 
 :از نــداعبــارت حاضــر پــژوهش یاصــل یهــا مقولــه ،2 جــدول یهــا افخــهی اســا  بــر

 نیـ ا از کیـ  هـر . راهکارهـا ( 4 و هـا  چـالش ( 3 ،یافخگیرشد و مثبت ابعاد( 2 ازها،ین شیپ( 1
 .است شده یبررس ادامه در ها مقوله

 از پژوهشـگران  نکـه یا جمله از شد، اسخفاده ییها روش از ها افخهی تیفیک یابیارزش یبرا
 خـود  قیـ طر از ن،یهمچن. گرفخند کمک پژوهش ندیفرا در یخارج ناظر ۀمنزلبه  مخوص، دو

 انیـ م در شـوندگان  مصاحبه با آمده دستبه  جینخا. شد یابیارز ها افخهی اعخبار شوندگان مصاحبه
 و شـد  سـنجش  هـا آن یهـا  دگاهیـ د و نظرات با جینخا مطابقت مورد در هاآن نظر و شد گذاشخه
 یابیارزشــ یبــرا شـده  اســخفاده اریـ مع چهــار خالصـه  طــوربـه   3 جــدول. شـد  دییــتأ ت،یـ درنها
 .دهد یم نشان است شده داده وندیپ یکم یها پژوهش اریمع چهار با که را یفیک یها پژوهش
 

  ها افخهی( اعخماد تیقابل) تیفیک یابیارزش به مربوط یها آماره  3 جدول

 پژوهش اریمع
 یکم

 پژوهش اریمع
 یفیک

 تیفیک از نانیاطم ةویش فیتعر

 دهــدیمــ نشــان کــه یزانــیم باور تیقابل یدرون ییروا
ــ ــت رهایتفســ  ریتــــأث تحــ
 طفـره  ایـ  نادرست اطالعات
 قرار شوندگانمصاحبه رفخن
 است نگرفخه

ــازب ــدگانمشــارکت ینیب ــ و کنن  کی
ــیزم در مخوصــ، نفــر  و خــانواده ۀن
 ۀمشــاهد مکــرر، ینیبــازب ن،یزوجــ
 مداوم
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  3 جدول  ادامة

 پژوهش اریمع
 یکم

 پژوهش اریمع
 یفیک

 تیفیک از نانیاطم ةویش فیتعر

بـــه  امکـــان کـــه یزانـــیم انخقال تیقابل یرونیب ییروا
 پژوهش یهاافخهی یریکارگ
ــموقع در را ــاتی ــابه یه  مش
 دهد یم نشان گرید

 و طیمحــــــ  مفصــــــل وصــــــف
 یهـا تیمحـدود  و کننـدگان  شرکت
 اطالعـات  تیـ کفا کنندگان، شرکت
ــع ــدهیآور جمـ ــدت و شـ ــانمـ  زمـ
ــر  ــرا شـــده صـ ــع یبـ  یآورجمـ
 اطالعات

 بـا  هاافخهی انحصار که یزانیم نانیاطم تیقابل اعخبار
 نشــــان را مکــــان و زمــــان
 کـه  دهـد یم نشان و دهد یم
 ثبات نظر مورد یهانییتب در
 دارد وجود

ــه مربـــوط اتیـــجزئ ــع بـ  یآور جمـ
 یمسخندسـاز  آن، یاجرا و اطالعات
 هاروش و هاداده درمورد پژوهشگر

 تـا  دهـد  یمـ  نشان که یزانیم دییتأ تیقابل تینیع
 صـورت  یرهایتفسـ  حد چه

ــه ــده گرفخــ ــر از برآمــ  نظــ
 و اســت شــوندگانمصــاحبه
ــت ــأث تحــ ــوگ ریتــ  یریســ
 نبوده پژوهشگر

 پـژوهش  روش انخوا  یمبنا و لیدل
 لیتحل روش و

    

 

 یریگجهینت و بحث
موفـق از   ۀتجربـ  کیـ داشـخن   یرا بـرا  ییازهـا ینشیپـ کننـدگان  شـرکت  ها:ازینشیپ
صبر، تعهد،  ،یند از: مدارا و سازگارا ترکه عبا انددهالزم شمر لیازدواج با تحص یزمان هم

و  یخیشوصـ  یهـا تفـاوت  ماننـد  یلیدالبه  هازوج ۀهم کهآنجا  از. مخقابل درک و یهمکار
مخفاوت، مشکالت مربـوط بـه    یهاخانواده در یافخگیتیاز ترب یمخفاوت ناش یسبک زندگ

 یزنـدگ  ریمسـ  در أمبد یهاخانواده با تعاملها و دخالت تیریو مد یفرزندان، مشکالت مال
 ،یاو رابطـه  ییزناشـو  یزنـدگ  چیو هـ  شـوند یمـ  مواجه ییهابینش و فراز با شیبوکم خود
 یمدارا و سـازگار  لذا بود، نوواهد بینش و فراز و چالش بدون حالت، نیترلئادیا در یحخ
کنندگان شرکت داتیکأاز ت یکیو  کندیم فایا مشکالت و مسائل تیریمد در یمهم نقش

 ییارویروکه در  یبود. زن و شوهر یمدارا و سازگار تیمخمرکز بر اهم زیپژوهش حاضر ن
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 یتواننـد کـانون خـانوادگ   یشـوند نمـ  یمـ  یدیـ و ناام أ یـ دچـار   چـالش  نیتـر با کوچـک 
 شـوند  یمـ  انجـام  لیتحص با زمانهم که ییهادر ازدواج یژگیو نیداشخه باشند. ا یمسخحکم
 درآمـد  و شغل وجود عدم و یلیتحص یهادغدغه مانند ،یمسائل رایز دارد، یمضاعف تیاهم
 هـا زوج نیـ امثـال،   یبرا. دهد یم قرار ریتأث تحت را مخأهل انیدانشجو یزندگ معموالً ثابت

 و حیتفـر  بـه  ایـ  و کننـد  یسـپر  گریکـد ی کنـار  در تواننـد  یرا کـه مـ   یاز وقخـ  یبوش اعظم
 در  یهـا کـال   در حضـور  و یلیتحصـ  یهـا تیـ فعال صـر   دهنـد،  اخخصاص یسرگرم
 انطبـاق و  رشیپـذ  یطیشـرا  نیچنـ  در. شـوند  یمـ  مشغول وقتپاره یهاشغل به ای و کنند یم
 ییزناشـو  یو اسـخحکام زنـدگ   نیروابـط زوجـ   تیفیدر ک یموجود نقش مهم وضعبا  افخنی

 خواهد داشت.
 ۀمنزلـ بـه   پـژوهش حاضـر   یهـا افخـه ی دراست که  ییهامقوله جملهازتعهد  ن،یهمچن

 شـده  شـناخخه  لیزمـان بـا تحصـ   هـم  یهـا در ازدواج تیموفق ملزوماتو  ازهاینشیپاز  یکی
 یداریـ ثبـات و پا  ارکـان  نیتریاز اساس یکی همسر بهنسبت مانیبه عهد و پ یبند ی. پااست
 تعلـق  احسـا  در  یمهمـ  نقـش  زیـ ن لیزمان با تحصهم یهاو در ازدواج هاستازدواج ۀهم
 کننـدگان مشـارکت  ن،یهمچنـ . دارد هایدشوار از عبور یبرا هاآن ۀزیانگ شیافزا و نیزوج
 ل،یزمـان بـا تحصـ   هـم  یهـا ازدواج تیموفق در «و درک مخقابل یهمکار»داشخند که  دیتأک
درک  ،یهمکـار  بـا  کـه  دارنـد  یخمندیرضا احسا  شخریب ینیزوج. کند یم فایا یمهم نقش

 کمـک  ازدواج و یلیتحصـ  فیوظـا  تـداخل  از یناشـ  یهـا مخقابل و تعاون به کـاهش تـنش  
 یآمادگ یهمسر خود برا یهااسخر  و هاتالش ۀمشاهد با که یهمسر مثال، یبرا. کنند یم
بـا   سـه یدر مقا داردیبرمـ  او دوش از یبارو  شخابدیبه کمک او م اشنامهانیپا از دفا  یبرا
 ورزد یمـ  اصـرار  خـود  توقعـات  یارضـا را درک نکـرده و بـر    یطیشـرا  نیکه چنـ  یهمسر
 .کند یم جادیا را یشخریب ییزناشو اسخحکام و یخمندیرضا

 یهـا  یکدگـذار  در کـه  یاصـل  یهـا  مقولـه  از گـر ید یکی :یافتگیرشد و مثبت ابعاد
 ۀســخیز ۀتجربــ لیــتحل. بــود «یافخگیرشــد و مثبــت ابعــاد» آمــد، دســتبــه  حاضــر پــژوهش
 جملـه  از دارد، یفراوان مثبت ابعاد لیتحص با زمانهم ازدواج که داد نشان کنندگان مشارکت
 تالش، و زهیانگ تیتقو ،ی هن تمرکز ،یزندگ شدن دار هد  ،یابی تیهو و اسخقالل کسب
 از ییرهـا  و تیـ امن و آرامـش  احسـا   ،یجنسـ  نیتـأم  ،یعـاطف  نیتأم نفس، به اعخماد کسب
 و یلیتحصـ  اتیـ تجرب از اسـخفاده  گر،یکـد ی بهخـر  شـناخت  داشـخن،  تعلـق  احسـا   و ییتنها
 کننـدگان شرکت شخریب یهاصحبت در که یموارد از یکی. یزندگ در یلیتحص یها آموزه
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 نیتـر  مهـم  از یکـ ی( 1987) 1بـوئن  نظـر از. بـود  یابیـ تیهو و اسخقالل کسب داشت، وجود
 قالـب  در «مبـدأ  ۀخـانواد  از کیـ تفک» نـد یفرا و اسـت  «یافخگیـ زیتما» بلوغ و رشد یها نشانه
 کیـ تفک در افـراد  ینـاتوان  کـه  ینحـو بـه   دارد، افـراد  یافخگیـ زیتما در یمهمـ  نقش ازدواج
 از شـدن  جـدا  در ینـاتوان  صـورت به  یگاه نیوالد با یخیهو و یعاطف مرز جادیا و شخنیخو
 نیسن در مبدأ ۀخانواد از کیتفک و ازدواج. کند یم بروز مدت یطوالن تجرد و مبدأ ۀخانواد
 رایـ ز کنـد،  فـا یا مسـخقل  تیهو کسب و ینسب یافخگیزیتما در یمهم نقش تواند یم تر جوان
 کیـ تفک از پس ژهیوبه  و دانند یم دیجد ۀنفر دو ۀخانواد کی عضو را خود جیتدربه  افراد
 بـا . رسـند  یمـ  یشـخر یب یافخگیـ زیتما به ن،یوالد ۀخان از ریغ یمحل در یزندگ آغاز و یمکان

 رندیگ یم عهده به را دیجد خانواده ۀادار تیمسئول شود، یم دگرگون افراد یزندگ ازدواج،
 تیـ هو و ابنـد ییمـ  دسـت  یشخریب ینسب اسخقالل به جهیدرنخ شوند، یم رندهیگ میتصم خود و

 کننـدگان،  شـرکت  یسو از شده مطرح مثبت ابعاد از گرید یکی. کنند یم کسب یتر مسخقل
 ۀندیآ یبرا دونفره یزیر برنامه و یزندگ شدن هدفمندتر رایز است، «اراده و زهیانگ تیتقو»

. دهـد  یمـ  یشـخر یب ۀاراد و زهیـ انگ جـوان  نیزوجـ  به است، شده لیتشک که یدیجد ۀخانواد
 شیافـزا  ،ییدانشـجو  دوران در ازدواج یامدهایپ از یکی کنندگانمشارکت نظر از ن،یهمچن
 یازهـا ین یارضـا  و ازدواج از یناشـ  آرامـش  رایـ ز است، یدرس یها تیفعال بهبود و تمرکز
 یعـاطف  یازهاین فشار که است روشن. شود یم منجر شخریب یفکر تمرکز به یجنس و یعاطف
 یمهمـ  لگریتسـه  ازدواج و است یدرس یها تیفعال و اهدا  بر تمرکز یبرا یمانع یجنس و

 بـا  یمیمسـخق  ۀرابطـ  تأهـل  و ازدواج که هسخند تیواقع نیا دیمؤ زین یاریبس قاتیتحق. است
 مطالعـات  از یکـ ی در مثـال،  یبـرا . دارد انیدانشـجو  یلیتحصـ  یها تیموفق و آوردها دست
 التیتحصـ  شـرو   یابخـدا  در کـه  یمـرد  انیدانشـجو  که است شده مشو، گرفخه صورت
 سـال  در کـه  داشـت  احخمـال  شـخر یب درصـد  3.9 نیانگیـ م طـور به  اند،کرده ازدواج یلیتکم
 را خـود  التیتحصـ  زودتـر  سـال  0.32 ها آن واقع، در شوند لیالخحص فارغ مقرر و شده نییتع

(. 1387 ،یمهـدو  و یمخـ یغن) انـد رسـانده  اتمـام  بـه  و کـرده  لیـ تکم مجـرد  مـردان  بـه  نسبت
 ازدواج کـه  افخنـد ی دسـت  جـه ینخ نیا به خود قیتحق در( 1392) همکاران و نژادبه  ن،یهمچن
 .شودیم یریادگی و آموزش در تمرکز شیافزا سبب

 ازدواج در کـه  بـود  نیـ ا آن و کردنـد  اشـاره  یگـر ید مثبت بعد به کنندگان شرکت
 رشـد  بـه  و کننـد  اسـخفاده  گریکدی یلیتحص دوران اتیتجرب از توانندیم لیتحص با زمان هم

                                                                                                                                        
1.  Bowen 
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 سبب دانشگاه یعلم یفضا در حضور و کیآکادم التیتحص ها،آن نظر از. برسند یلیتحص
 و شـوند  مندبهره مشخرک یزندگ در آن از و باشند داشخه مسائل به نسبت یبهخر لیتحل شده
 کـه  شـوندگان  مصـاحبه  از یبرخـ  ن،یهمچن. کنند اسخفاده خود یزندگ تیفیک شیافزا یبرا
 بودنـد،  گرفخه ازدواج به میتصم و شده آشنا گریکدی با دانشگاه در و اند بوده دانشجو دو هر

 ازدواج مثبـت  یهـا  جنبـه  از یکـ ی را گریکـد ی بهخـر  شـناخت  و ییآشـنا  یبرا فرصت داشخن
 .شمردند بر ییدانشجو
 نشـاط  و یشاداب یۀروح شیافزا و نفس به اعخماد بر ازدواج مثبت ریتأث گر،ید یسو از

 ۀرابط از که یجوانان. کردند اشاره آن به کنندگان شرکت که است یمثبخ ابعاد از گرید یکی
 طـر   از. دارنـد  یشـخر یب اسـخقالل  احسـا   و بـاالتر  نفس عزت برند،یم لذت شخریب یجنس
 بـه  یافسـردگ  کـاهش . دهـد یمـ  کاهش را یافسردگ به ابخال زانیم سالم یجنس ۀرابط گر،ید
 بهبـود  و یافسـردگ  کـاهش  با یجنس ۀرابط جهینخ در شود،یم خو و خلق بهبود سبب خود ۀنوب
 (.2011 ،1نیسالنسـخ  و ینسـک یگال) دارد فـرد  نفـس  به اعخماد شیافزا در یمثبخ ریتأث وخو خلق
 رواج بـه  توجـه  بـا  رسـد  یمـ  نظـر بـه   کـه  اسـت  نیـ ا نـه یزم نیـ ا در گـر ید توجه قابل لیتحل
 وجـود  ان،یدانشـجو  در یعـاطف  یها شکست و یش و موالف جنس به یعاطف یها یوابسخگ
 ازیـ نیبـ  روابـط  ریسـا  از را فـرد  کـه  یاجخمـاع  و یعاطف یحام کی به تعلق احسا  و تعهد
 ییدانشجو ۀدور در که دارد یکسان یشاداب و نفس به اعخماد شیافزا در یمهم نقش سازد یم

 .برند یم سربه  تأهل در خود
 ابعـاد  ۀمقولـ  در کـه  است حاضر پژوهش گرید مهم ۀافخی یعاطف و یجنس ازین نیتأم
 بـر  مـذکور  یازهـا ین یارضـا  مثبـت  راتیتـأث  بر کنندگان مشارکت دیتأک. داشت قرار مثبت
 اشـاره  بشـر  یزنـدگ  در ازدواج یکارکردهـا  نیتـر  مهـم  از یکی به یروان و یجسم سالمت
 یهـا  دگاهیـ د از یاریبسـ  طبـق  که هاست انسان زیغرا نیتر یادیبن از یکی یجنس ۀزیغر. دارد
 ،2هـاوت ) دارد فرد هر عملکرد در یاساس نقش ،یکاوروان دگاهید مانند ،یشناسروان مهم
 کـاهش  سـبب  آن مـدت یطـوالن  سـرکو   و دارد ضرورت فرد هر یبرا ازهاین نیا(. 2005
 باشـد،  یجنسـ  یازهـا ین فشـار  تحـت  یفرد چنانچه که داستیپ ناگفخه. شود یم فرد سالمت
 مواجـه  یسـرکوب  یمنفـ  یامدهایپ با جیتدربه  کند سرکو  یطوالن مدت به را ازین نیا یول

 شیبـ  و کـم  نیسـن  ۀهمـ  در و افـراد  ۀهم یبرا یجنس ازین یارضا(. 1905 د،یفرو) شد خواهد
 یسـو  از و هسـخند  ازیـ ن نیـ ا انیـ غل یسن ۀباز در سو کی از که انیدانشجو در اما است، مهم

                                                                                                                                        
1.  Galinsky & Sonenstein 

2.  Haute 
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 و دارد دوچنـدان  یخیاهم دارند، کار و سر موالف جنس با دانشگاه و جامعه یفضا در گر،ید
 فـا یا فـرد  آرامـش  در ییبسـزا  نقش تواند یم ییدانشجو دوران در بودن مخأهل لیدل نیهم به
 در یعـاطف  یازهـا ین یارضـا  و کند یم صدق زین یعاطف یازهاین درمورد لیتحل نیهم. کند
 در شـخر، یب آرامـش  ،یروانـ  بهداشـت  شیافزا در یمهم نقش لیتحص با زمانهم یها ازدواج
 .دارد یلیتحص اهدا  بر تمرکز و یعاطف یها شکست از بودن امان

 زمـان هـم  ازدواج یهـا  چـالش  شـرح  بـه  مطالعـه،  نیـ ا در کنندگان شرکت :ها چالش
 احسـا   ،یلیتحصـ  فشـار  شـدن،  دار فرزنـد  مسـکن،  اشخغال، ها، نهیهز. پرداخخند زین لیتحص
 ،یاجخمـاع  فشـار  و هـا  تیمسـئول  شیافـزا  اضـطرا ،  و اسـخر   ،یافسردگ و وجدان عذا 
 بـا  کـه  ،یزندگ مسائل نیتریا هیپا و نیتر یاساس از. است رو شیپ یها چالش مظاهر یهمگ
 یحخـ  و یزنـدگ  تیـ فیک و تیـ کم بـر  و شـد  خواهـد  تر رنگ پر زین یمخأهل یزندگ به ورود
 عـدم  کـه  اسـت  آن بـه  مربـوط  تیریمـد  و هـا  نهیهز بحث دارد، ریتأث زین نیزوج نیب ارتباط
 نیتـأم . زنـد یمـ  دامـن  دغدغه نیا به زین یاقخصاد ۀدیعد مشکالت و یشغل ۀندیآ به نانیاطم
 لیتحصـ  بـه  اشـخغال  و دهـد یمـ  نشـان  را درآمـد  منبع و شغل وجود الزام ،یزندگ یها نهیهز

 ران،یا ۀجامع در که آنجا از. سازدیم محدود را وقت تمام کار ژهیوبه  کاربه  اشخغال فرصت
 یها تیحما یدارا و کنندیم یزندگ خود ۀخانواد کنار در ازدواج از قبل تا فرزندان عموم
 الزم یهـا  نـه یزم و فرصـت  ازدواج، بـا  آن یزمانهم و دانشگاه به ورود از پس هسخند، ها آن
 و مسـکن  نیتـأم  ۀنـ یزم در هـا  خـانواده  تیـ حما بـدون  عموماً و نداشخه را مسکن نیتأم یبرا

 رو، شیپـ  یها چالش از گرید یکی. شوندیم یمخعدد یها چالش دچار آن، به مربوط مسائل
 هـر  یزنـدگ  اتفاقـات  نیتـر  بوش لذت از یکی شدن دار فرزند چه اگر است، شدن دار فرزند
 نیتـأم  اثـر  در فـرد  است ممکن لذا کند، یم چندان دو هم را نیزوج ۀدغدغ اما است، یفرد
 میتصـم . نباشـد  نداشخه را ها تیمسئول ریسا به پرداخخن یبرا یکاف زمان خود، فرزند یازهاین
 یسپر و حاتیتفر کاهش از اعم آن یها نهیهز رشیپذ مسخلزم دانشگاه، در لیتحص ۀادام به

 نیــا کــه اســته در  ۀمطالعــ و هــا کــال  در شــرکت یبــرا روز در یادیــز زمــان کــردن
 ،یشوصـ  اهـدا   یریـ گیپ و شـده  چندان دو یمخأهل یزندگ به زمانهم ورود با ها تیمسئول
 ورود. کنـد  یم تر سوت را یهمسردار یها تیمسئول و مشخرک اهدا  ل،یتحص ۀادام مانند
 همچـون  هـا،  نقـش  ریسا کنار در عرو  و داماد همسر، نقش رشیپذ و دیجد یا خانواده به

 تـر بـزر   نسبتبه  ییها تیمسئول بودن، دانشجو و اجخما  از یعضو و بودن خانواده فرزند
. انـد  نداشـخه  را آن ۀتجرب گذشخه در که دهد یم قرار نیطرف از کی هر دوش به را تریجد و
 را یدیـ جد یهـا  چـالش  راه، نیـ ا یخطاهـا  و آزمـون  و دیجد یها تیمسئول و ها تجربه نیا
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 و وجـدان  عذا  و یخیکفا یب احسا  ها، چالش نیا از یکی که دهد یم قرار فرد یرو شیپ
 و خـه یمدرن تقابـل  از ییایـ دن در یزندگ. است فیوظا از یبرخ انجام در یناتوان از یافسردگ
 انسـان  مخوجـه  را ییهـا  اسـخر   ،یصـنعخ  یزنـدگ  افزون روز گسخرش ها، نهیزم ۀهم در سنت
 ل،یتحصـ  و ازدواج یزمـان هـم  همچـون  زمان،هم تیمسئول نیچند وجود و کند یم یامروز
 اسـت  یمسـائل  و ها چالش از گرید یکی یاجخماع یفشارها. کندیم تیتقو را ها اسخر  نیا
 وارد هـا  آن به انیاطراف و جامعه طر  از که ییفشارها اند، کرده مطرح کنندگان شرکت که
 انیـ ب شـوندگان  مصـاحبه  از یکی نمونه، یبرا. زدیر یم همبه  را ها آن یروان نظر از و شود یم

 یکــ ،یبمــان خانــه در کــه یا خوانــده در  همــه نیــا نــدیگو یمــ او بــه انیــاطراف کــه کــرد
 ؟یبرس اتیزندگ و یدار خانه امور به ستین بهخر د،یشو دار بچه دیخواه یم

 شیافـزا  یبـرا  بودنـد  معخقـد  خـود  ۀسخیز ۀتجرب اسا  بر کنندگان شرکت :راهکارها
 دارد وجـود  ییراهکارهـا  ل،یتحصـ  با زمانهم یها ازدواج در ها چالش کاهش و مثبت ابعاد
 از گـرفخن  ییراهنمـا  هـا،  خـانواده  تیـ حما ،یمـال  یزیـ ر برنامـه  و قناعـت : از انـد  عبـارت  که

 بـا  .یزیـ ربرنامـه  و زمـان  تیریمد و یدانشگاه و یسازمان التیتسه ۀارائ تجربه، با مشاوران
 و ازدواج ۀنـ یزم در چـه  و یلیتحصـ  ۀنـ یزم در چـه  افـزون،  روز موـارج  و هـا  نـه یهز بـه  توجه
 یامـر  مخأهـل  انیدانشجو یزندگ گذراندن یبرا یمال یزیر برنامه و قناعت خانواده، لیتشک
 توقعـات  سطح کاهش که بود نیا کنندگان شرکت داتیتأک از یکی. است یضرور و الزم
 داشـخه  هـا آن ازدواج یهـا  چـالش  تیریمـد  در ییبسـزا  نقـش  ها نهیهز و موارج تیریمد و

 در هــا خــانواده تیــحما بــدون ترهــا، جــوان یبــرا خــانواده لیتشــک گــر،ید یســو از. اســت
 گذاشخن اشخراک به ،یعاطف یها تیحما ها، نهیهز نیتأم به کمک از اعم موخلف یها نهیزم

 کـه  یمـوارد  از یکی لذا. بود خواهد دشوار خردسال کودکان از مراقبت و یزندگ تجار 
 بـا  زمـان هـم  ازدواج یهایدشوار بر غلبه یبرا یمهم راهکار ۀمنزلبه  کنندگان شرکت شخریب

 از یکـ ی کننـدگان  شـرکت  ن،یهمچنـ . بـود  هـا  خـانواده  تیحما کردند، اشاره آن به لیتحص
 از اسـخفاده  را لیتحصـ  با زمانهم ازدواج مشکالت و ها چالش بر غلبه یبرا مهم یراهکارها
 و فـراز  هاآن اعخقاد به. دانسخند یم شناسان روان و مشاوران مانند ،یمخوصصان دانش و تجربه
 تـا  اسـت  نـه یزم نیـ ا در مخوصـ،  افـراد  علـم  از اسـخفاده  مسـخلزم  یمخـأهل  یزندگ یفرودها
 یگـر ید راهکـار . سـازد  نیزوجـ  اهـدا   تحقق و رشد یبرا امن یبسخر به لیتبد را ازدواج
 هـا  سـازمان  و هـا  دانشگاه مسئوالن که بود نیا کردند اشاره آن به کنندگان مشارکت ۀهم که
 یهـا  خوابگـاه  شـخر یب هرچـه  ۀتوسـع  ،ییدانشـجو  ازدواج یهـا  جشـن  یبرگـزار  بـا  توانند یم

 یشـغل  یها فرصت دادن تیاولو و ییدانشجو ازدواج وام یاعطا ها، هیشهر فیتوف ،یمخأهل
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 انیدانشـجو  طیشـرا  درک و یهمراهـ  ن،یهمچنـ . کننـد  یشـخر یب توجـه  مخأهل انیدانشجو به
 از گـر ید یکـ ی( فیتکـال  افـت یدر مهلـت  در انعطـا   داشـخن  مانند) اسخادان یسو از مخأهل
 و کردنـد  ادیـ  خـود  مثبت ۀتجرب ۀمنزلبه  آن از کنندگان شرکت از یاریبس که بود یاتیتجرب
 از تــر راحـت  عبـور  یبـرا  مخأهـل  انیدانشـجو  بـه  کمـک  یراهکارهـا  از یکـ ی ۀمنزلـ بـه   را آن
 نشـان  کننـدگان مشـارکت  ۀسخیز ۀتجرب یبررس ن،یهمچن. کردند یمعرف دوران نیا یها چالش
 چنـدان  دو را کارهـا  حجم و دارد بر در را یادیز یهاتیمسئول لیتحص کنار در ازدواج که داد
 و یزیـ ر برنامـه  وجـود  شـوند،  انجـام  یدرسـخ  بـه  فیوظـا  و هـا تیمسـئول  نکـه یا یبرا. کندیم
 زمـان  از بخوانند نیزوج تا شود یم سبب یزیربرنامه و انضباط و نظم است؛ الزم زمان تیریمد
 .کنند زیپره تیاهمیب یکارها انجام از و بکنند را اسخفاده حداکثر خود

 یانیدانشـجو  یعنی ان،یدانشجو از یمهم قشر ۀسخیز ۀتجرب بر مخمرکز حاضر پژوهش
 ۀهمــ کــه اســت یزنــدگ از یا مرحلــه ازدواج. بــود ازدواج و لیتحصــ یزمــانهــم از مخأهــل
 یزنـدگ  در یمثبخـ  یکارکردهـا  و دهـد  یمـ  قرار ریتأث تحت را انیدانشجو یزندگ یها جنبه
 توانـد یمـ  دهنـده  رشد و سازنده ازدواج. کند یم مخحول را هاآن یزندگ و داشخه انیدانشجو
 جینخـا . سـازد  یمـ  بـارور  را تیمسـئول  احسـا   و تعاون یۀروح مسخقل، تیهو نفس،به اعخماد
 بـا  مـرتبط  مخوصصـان  زین و هاآن یها خانواده و جوان نیزوج یبرا تواند یم حاضر پژوهش
 یها ازدواج شخریب رواج و جوانان به کمک و تیحما ۀدغدغ که یالنئومس و نیزوج مسائل
 مسـئوالن  هـا،  خـانواده  یمعنـو  و یمـال  تیحما. باشد دیمف دارند، را جامعه در بوش آرامش
 بـار  توانـد  یمـ  کشـور  در خـانواده  و فرهنـگ  امور یمخول یها ارگان و ها سازمان ها، دانشگاه
 ۀدهنـد  رشد و مثبت یها لیپخانس و ترکم نیزوج یبرا را لیتحص با زمانهم ازدواج یدشوار
 پـژوهش  در کـه  ینـ یزوج از داننـد  یمـ  الزم خود بر پژوهشگران ان،یپا در. کنند شخریب را آن
 .کنند یگزارسپا  دادند پاسخ مصاحبه یهاپرسش به و کردند شرکت حاضر
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 ییدانشجو یهازمان نقشهم یفایا یهاچالش یفیک ی(. واکاو1396. )ش ،ینیحس و.،   ،یمحب.، ا ،یبالل
 .62ـ  31(، 75) 19 ،خانواده و زنان یاجخماع یفرهنگ یشورا. یو خانوادگ
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. آن بر مؤثر عوامل و ییدانشجو یهاازدواج ییزناشو تیرضا زانیم یبررس(. 1386. )  ،یبهار
 .40ـ27(، 4)2 (،یخیتازه در علوم ترب یهاشهی)اند یشزآمو تیریمد یها ینوآور

 ،یجعفر.، و م ،یعیسم.، رآور، .، نشاطش ،ی.، دشخم ،یمسجد.،   ،یلنکران یباقر.، ا پور، یعل.،   نژاد،به
در  رازیش یپزشک ۀدانشکد انیدانشجو یریادگی و آموزش بر ازدواج ریتأث زانیم یبررس(. 1393. )ش
)ویژه زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه آموزش ۀتوسع و مطالعات مرکز فصلنامه .1392سال 

 . 244ص  ،نامه پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی(
. یشناسداریپد ۀمطالع: ییدانشجو ازدواج ۀسخیز ۀتجرب(. 1397. )ا ،یخاک و.، م ،یعباس.، ز ا،ین یخلج

 .89ـ79(، 5) 12 ،قم یپزشک علوم دانشگاه
 دادگسخر. : نشرتهران. خانواده حقوق موخصر(. 1376. )ا ،یامام و.، ح ،ییصفا
 ساکن زنان: مطالعه مورد ۀچندگان یهانقش چالش در زنان تعامل ۀنحو(. 1396. )ج ،یرحمان و.، م ا،ینیبیط

 5 ،خانواده و تیجنس مطالعات .هسخند فرزند یدارا و مخأهل دانشجو، شاغل، زمانهم که تهران شهر در
 .169ـ133(، 1)
 کردیدر ازدواج دخخران با رو ریساز تأخنهیزم یهابسخر ۀ(. مطالع1395. )ن کدل،ین و.، مزاده، عبا 
 .516ـ493(، 4) 8، در فرهنگ و هنر زن. یفیتوص یشناسداریپد
عام نظام  یابعاد کارکرد یبر رو ییازدواج دانشجو ریأثت ی(. بررس1387. )م ،یمهدو.، و ح ،یمخیغن

 .405ـ387(، 16) 4 ،یپژوهخانواده. یاجخماع
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