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Abstract
Introduction: Attitude towards marriage is closely related to marriage
and indirectly related to the issue of fertility in the country. This study
investigates the social factors affecting the attitude towards marriage
among female students of Yazd University.
Methods: The present study is a cross-sectional study conducted in
2018. The research is correlational, and two-hundred female students
living in Yazd University dormitory were selected by random sampling
method. The Phillips social support questionnaire, the marriage attitude
scale, and the Duke Religious questionnaire were used to collect data.
Data were analyzed by Pearson correlation and multivariate regression.
Results: The Pearson correlation test showed a significant relationship
between attitude to marriage with social support and also attitude to
marriage and religious attitude. The results showed that the prediction
percentage of the variable is related to the variables of religious attitude
(12%), household dimension (18%), and education level (22%) and in
total, they have the greatest impact on the attitude towards marriage.
Conclusions: This research has shown that the higher the social support
is the more positive attitudes toward marriage. According to the results
of the study, the focus of cultural and social policymakers on the variables of religious attitude, level of education, and family size is suggested to a positive change in the attitude towards marriage and encourage
more young people to marry.
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چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه :نگرش به ازدواج ،ارتباط تنگاتنگی با ازدواج و بهصورت غیرمستقیم با موضوع

حمایتاجتماعی

باروری در کشور دارد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش به

دانشجویان دختر

ازدواج در بین دانشجویان دختر دانشگاه یزد می باشد.
روش :مطالعه حاضر ،یک مطالعه مقطعی است که در سال  1397انجام شد .پژوهش از
نوع همبستگی است که در آن دویست نفر از دختران دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگاه

نگرش مذهبی
نگرش به ازدواج

یزد با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه حمایت
اجتماعی فیلیپس ،مقیاس نگرش به ازدواج و پرسشنامه مذهبی دوک استفاده شد .دادهها
توسط همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :آزمون همبستگی پیرسون بین نگرش به ازدواج با حمایتاجتماعی و همچنین بین
نگرش به ازدواج با نگرش مذهبی رابطه معناداری را نشان داد .نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز
تحصیالت بیست و دو درصد در مجموع بیشترین تاثیر را بر نگرش به ازدواج دارند.
بحث و نتیجهگیری :تحقیق نشان داد که هر چه حمایت اجتماعی باالتر باشد ،نگرش
مثبت نسبت به ازدواج وجود دارد .با توجه به نتایج پژوهش ،تمرکز سیاستگذاران فرهنگی و
اجتماعی روی متغیرهای نگرش مذهبی ،سطح تحصیالت و بعد خانوار ،برای تغییر مثبت
در نگرش به ازدواج و یا تشویق بیشتر نسل جوان به ازدواج پیشنهاد میگردد.
نحوه استناد به مقاله:
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مشخص کرد که متغیرهای نگرش مذهبی دوازده درصد ،بعد خانوار هجده درصد و سطح

دزی هاگشناد هاگباوخ رتخد نایوجشناد هعلاطم :جاودزا هب شرگن رب رثوم یعامتجا لماوع یسررب
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مقدمه
ازدواج از مهمترین رســوم معمول در تمام جوامع است که بهدلیل نقش مهم آن در فراهم کردن ساختار و زیربنای تشکیل
خانواده و گسترش نسل ،مهمترین و بنیادیترین نوع ارتباط معرفی شده است ]1[.ازدواج نهتنها در سالمت جسمی و روانی
فرد موثر است ،نقش مهمی در ورود انسان به دوره بزرگسالی بر عهده دارد .همچنین ازدواج ،پدیدهای مطلق و فارغ از بستر
زمان و مکان نیست ،بلکه در هر زمان و در هر جامعه ،چهره خاصی دارد و با جامعه نیز دگرگون میشود ]2[.مساله ازدواج و
زناشویی ازجمله مسالهها مهم بشری در طول تاریخ بوده است ،بههمین دلیل به این مساله عالوهبر ادیان و مذاهب ،رشتههای
علوم انســانی مانند جامعهشناســی ،حقوق ،اقتصاد ،روانشناســی و غیره نیز توجه کردهاند .با توجه به اهمیت نهاد خانواده،
هرگونــه تغییر و تحــول در جامعه ،نهاد خانواده را نیز تغییر خواهد داد .افزایش ســن ازدواج دختران و رواج پدیده تجرد در
آنان ازجمله تحوالتی است که بهدنبال تغییرات کالن در سطح جامعه ایجاد شده است .توسعه و نوسازی در دنیای جدید با
تغییر سریع و در خور توجه شرایط اقتصادی و اجتماعی ،تغییر در زمان ازدواج و تاخیر آن را به زمانهای دورتر موجب شده
است .پیچیدهتر شدن تقسیم کار اجتماعی ،گسترش تحصیالت همگانی و مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی خارج از خانه ازجمله عواملی هســتند که در تاخیر ازدواج نقش دارند ]3[.پدیده افزایش سن ازدواج و بروز تجرد،
باعث اختالل در کارکرد طبیعی نابســامانیهایی مانند نهاد خانواده میشــود و بهدنبال این امر بهطور طبیعی نابســامانیهایی
مانند شیوع انواع فسادهای اجتماعی ،بحران میل جنسی ،فرار دختران و… در سطح جامعه بهوجود میآید.
نگرش به ازدواج عبارت اســت از عقیده ذهنی و باورهای فرد در مورد ازدواج؛ که در مراحل اولیه زندگی شــکل گرفته
و ســازهای نسبتا ثابت اســت ]4[.با توجه به نحوه شکلگیری نگرش به ازدواج این سوال مطرح میگردد که مطالعه نگرش به
ازدواج چه لزوم و اهمیتی دارد .در پاسخ ،هلمن اذعان میدارد که شناسایی درست و ارزیابی صحیح نگرش به ازدواج یکی از
اساسیترین فعالیتها در مطالعاتی است که هدف آنها پیشبینی و شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی است]5[.
از نظر مازلو ،تا زمانی که نیازهای اولیه و جســمانی در هر ارتباط برآورده نشود ،تامین دیگر نیازهای فرد امکانناپذیر است.
طبق نظریه نیازهای مازلو ،انسانها پنج دسته نیاز دارند که عبارت است از :نیازهای جسمی هوا ،غذا ،خواب ،رابطه جنسی
و … ،نیاز به ایمنی ،نیاز به روابط اجتماعی ،نیاز به احترام و تایید و نیاز به خویشــتنیابی .وی برای این نیازها نوعی اولویت
سلسلهمراتبی بر میشمارد؛ به این معنا که ابتدا نیازهای سطح پایین یا پست باید ارضا شود؛ پس از آن ،انسان در سطوح باالتر
احساس نیاز خواهد کرد .از نظر مازلو ،نیازهای جسمانی در پایینترین سطح و نیاز به خویشنیابی در عالیترین سطح است]6[.
بر این اساس ،نیاز جنسی را باید بهمثابه نیاز اولیه در اینگونه روابط در نظر گرفت .برآورده کردن سایر نیازها مستلزم برطرف
کردن چنین نیازی اســت .فروید نیز بر کشــش جنسی در روابط دختر و پســر تاکید میکند و آن را عامل ناخودآ گاهانه در
جذب فرد جوان جنس مخالف و فعالیتهای جنسی موثر میداند]7[.
تحقیقــات مختلف از جمله آماتو و راجرز نشــان دادهاند که نگرش به ازدواج و طــاق ،پیشبینیکننده کیفیت زندگی
زناشویی است و کیفیت زندگی زناشویی خود را در طول زمان بهبود میبخشند ]8[.بدینترتیب نگرش به ازدواج بسیار دارای
اهمیت اســت؛ زیرا یکی از مکانیســمهای کلیدی برای پیشبینی رفتار واقعی در ازدواج[ ]9و یکی از بهترین شــاخصهای
عملکرد در روابط عاشقانه است ]10[.بهطور کلی ،نگرش بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوعها و موقعیتهای وابسته به
نگرش تاثیر مســتقیم و پویا بر جای میگذارد ]11[.در طی ســالهای اخیر ،آموزشها و مشاورههای قبل از ازدواج در جامعه
ما افزایشیافته ،و جوانان از کارگاههای آموزش پیش از ازدواج که توسط مراکز گوناگون برگزار میشود ،استقبال میکنند.
بسیاری تحقیقات نیز در این زمینه انجامشده و یکی از علل کاهش گرایش جوانان در کشور ما ،باورهای نادرست و نگرش
نامناسب به ازدواج دانسته شده است]12[.
صباغچی و همکاران[ ]13تحقیقی تحت عنوان تعیین نگرش به ازدواج و تشــکیل خانواده در شــهر یزد پرداختهاند .یافتهها
بیانگر آن است که تفاوتهای نگرشی زنان شهر یزد به ابعاد مختلف ازدواج و تشکیل خانواده ،برحسب متغیرهای زمینهای
نظیر سن و وضعیت تاهل ،مستقل از تاثیر عوامل و متغیرهای فرهنگی و ارزشی ،چندان چشمگیر نیست .در مقابل متغیرهایی
نظیر فردگرایی ،خودتحققبخشــی و ســرمایه فرهنگی اهمیت نسبی بیشــتری در تبیین این تفاوتهای نگرشی ایفا میکنند.
حرازی و همکاران[ ]14تحقیقی با هدف بررســی عوامل موثر بر ازدواج در بین دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی شهید

تاداس هتالک دمحا و همکاران
صدوقی یزد انجام دادهاند .تاکید جامعه مورد
مطالعه به نقش موثر عوامل معنوی و اخالقی
در زندگی زناشــویی ،ازجمله نتایج با اهمیت
این پژوهش بود همچنین اکثر متاهلین ،انگیزه
ازدواج خــود را آســایش و تکامــل روحی و
پاســخ به ارضای غرایز فطری قلمداد کردند.
مجردها اساســیترین مشکل ازدواج را نیافتن
فرد مناســب با توجه به معیارهای خود دانسته
و همچنیــن اکثر آنها علت ازدواج نکردن را
نگرشی از افت تحصیلی ذکر کردند.
زارع شاهآبادی و زکیه سلیمانی[ ]15به بررسی
عوامل مرتبط با گرایش دانشــجویان به روابط
پیش از ازدواج در دانشــگاه یزد پرداختهاند.
نتایج حاکی از آن اســت کــه ارتباطات پیش
از ازدواج بخشــی از فرآینــد عــادی زندگی
محســوب میگردد که میتوان آن را با درک
نیازهــای طرفین بــه یک رابطه قــراردادی و
نظامنــد تبدیل نمود و ارتباط دو جنس؛ نه در
جهت تخلیه عاطفی ،بلکــه بهمنظور اهداف
متعالیتر همچون کسب مهارتهای ارتباطی
برقــرار گــردد .پورافکاری و همــکاران[]16
پژوهشــی با عنوان بررســی رابطه ویژگیهای
شــخصی و نگرش به ازدواج؛ مطالعه موردی
دانشجویان دختر هجده الی بیست و پنج ساله
دانشگاه اصفهان انجام دادهاند .نتایج پژوهش
نشان داد بین میزان درونگرایی ،برونگرایی،
سلطهپذیری ،ســن ،پایگاه و عقاید مذهبی به
ازدواج ،رابطه وجود دارد؛ ولی بین سلطهگری

و نگرش به ازدواج ،تفاوت معنیداری مشاهده نشده است.
نیکخواه و همکاران[ ]17در تحقیقی به ســنجش نگرش دانشــجویان
بــه ازدواج پرداختهانــد ،که نتیجه حاصلشــده نشــان داد ،بین پایگاه
اقتصادی-اجتماعــی و دینداری با نگرش بــه ازدواج رابطه مثبت وجود
دارد .مالهوترا و همکاران[ ]18برای بررســی شباهتهای نسلی دختران
و مادران در ادراکهای ازدواج ،پژوهشــی با عنــوان مادران ،دختران،
ازدواج :تبییــن شــباهتها در ادراکهای نســلی در ســریالنکا انجام
دادهاند .نتایج نشان میدهد نگرش دختران و مادرانشان به ازدواج نسبتا
مدرن اســت .در تبیین این وضعیت ،گســترش تحصیالت و استفاده از
رسانه بسیار مهم بوده است ،بهگونهای که در جامعهای که فرصتهای
تحصیلی و رفــاه اجتماعی و حمایت اجتماعی برای زنان در دســترس
باشــد ،مادران و دختران بر ابعاد فردی ازدواج بیشــتر از ابعاد خانوادگی
تاکید دارند .نتایج پژوهش گابرن اســکایا ]19[،در شش کشور اتریش،
آلمــان ،بریتانیــا ،ایرلند ،هلند و آمریکا نشــان میدهــد ،مطابق با ایده
نهادی شــدن ،ازدواج و باروری جهانی در حال حرکت است .در تمام
این کشــورها ،زنان هرگز ازدواج نکرده ،زنان با تحصیالت باالتر ،زنان
شــاغل و افراد کمتر مذهبی ،دیدگاههای سنتی کمتری در مورد ازدواج
و فرزندان دارند .در پژوهشهای انجامشــده ،عوامل متعددی در رابطه
با نگرش به ازدواج دانشــجویان گزارش شده است؛ اما در رابطه با تاثیر
حمایتهای اجتماعی نســبت به نگرش به ازدواج در بین دانشــجویان
پژوهشی انجام نگرفته اســت .لذا با توجه به مسالهها ذکرشده ،پژوهش
حاضر با هدف بررســی عوامل اجتماعــی ،مخصوصا نگرش مذهبی و
حمایت اجتماعــی موثر بر نگرش به ازدواج در بین دانشــجویان دختر
دانشگاه یزد اجرا شــده است و بر این اساس ،فرضیههای پژوهش بدین
شــرح بررسی شده است- :بین نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج رابطه
وجود دارد- .بیــن حمایت اجتماعی با نگرش بــه ازدواج رابطه وجود
دارد- .بیــن متغیرهای زمینهای از قبیل ســن ،ســطح تحصیالت و بعد
خانوار با نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
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روش
از آنجــا کــه میتوان از نتایج پژوهش حاضر در جهت طرحریزی یک چارچوب برای کمک به ازدواج جوانان و نگرش
خانوادهها اســتفاده کرد ،میتوان آن را از نظر هدف و ماهیت تحقیق در رده پژوهشهای کاربردی بهحســاب آورد .روش
اجرای پژوهش ،پیمایشــی و از نوع تحقیق؛ توصیفی و به لحاظ معیــار زمان ،مطالعه مقطعی و به لحاظ معیار ژرفایی از نوع
پهنانگر است .حجم نمونه پژوهش ،دویست نفر از دانشجویان دختر مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
دانشگاه یزد که بیشتر افراد در گروه سنی بیست و سه سال و ساکن خوابگاه بودند ،است که با روش نمونهگیری تصادقی در
نیمســال دوم  1397-1398انتخاب شدند .تعداد دانشجویان خوابگاهی طبق نظر مسوولین حدود سه هزار نفر بود که مطابق
جدول مورگان تعداد نمونه سی صد و سی و هشت نفر در نظر گرفته شد .از آنجایی که تحقیق در اوایل تابستان انجام شد،
یکی از محدودیتهای تحقیق دسترســی نداشتن به همه دانشجویان بود و تعداد نمونه ما با ریزش مواجه شد .عالوه بر این،
مســاله پاسخ ندادن عدهای از مشــارکتکنندگان نیز مطرح بود .در نهایت ،تعداد دویست نمونه تکمیلشده ،مورد تجزیه و

دزی هاگشناد هاگباوخ رتخد نایوجشناد هعلاطم :جاودزا هب شرگن رب رثوم یعامتجا لماوع یسررب
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تحلیل قرار گرفت .شیوه نمونهگیری در دسترس بود.
مالکهای ورود و خروج
ورود :رضایت از شــرکت در پژوهش و تکمیل پرسشــنامهها توســط
دختران دانشــجوی در حــال تحصیل در یکی از مقاطــع تحصیلی در
دانشگاه یزد.
خروج :تمایل نداشتن به تکمیل پرسشنامهها.
ابزارهای پژوهش
مقیاس حمایت و اجتماعی :این پرسشــنامه توسط واکس ،فیلیپس،
هالی ،تامپســون ،ویلیامز و استورات  ،در ســال  1986بر مبنای تعریف
کوب از حمایتاجتماعی ســاخته شــد .بنا بــه تعریف کوب ،حمایت
اجتماعــی به میــزان برخورداری از محبت ،مســاعدت و توجه اعضای
خانواده ،دوستان و سایر افراد اشاره دارد .این مقیاس دارای بیست و سه
ماده است که سه حیطه خانواده ،دوستان و سایرین را در بر میگیرد .خرده
مقیاس خانواده هشــت ماده ،دوستان هفت ماده ،سایرین هشت ماده را
در بر میگیرد .همچنین حداقل و حداکثر نمره بین صفر و بیست و سه
متغیر اســت و باال بودن نمره در این پرسشنامه ،بیانگر حمایت اجتماعی
باالتــر و پایین بودن نمــره ،بیانگر حمایت اجتماعی پایینتر اســت]20[.
این آزمون در مطالعه ابراهیمیقوام در ســال  1371بر روی صد دانشجو
و دویســت دانشآموز اجرا شــد .پایایی آزمون در نمونه دانشجویی در
کل مقیــاس نود صدم و در نمونه دانشآموزی هفتاد صدم و در آزمون
مجدد در دانشآموزان پس از شــش هفته هشتاد و یک صدم بود]21[.
این پژوهش حمایتاجتماعی با ســه بعد ســنجیده شــده اســت .بعد
دوســتان با هفت گویه؛ آلفای پنجاه و نه صدم ،بعد خانواده با هشــت
گویه؛ آلفای پنجاه صدم ،بعد ســایرین با هشــت گویه؛ آلفای چهل و
چهار صدم ،و برای شاخص کل متغیر حمایتاجتماعی آلفای هفتاد و
چهار صدم بهدست آمد.
مقیــاس نگرش بــه ازدواج :MASمقیاس نگــرس به ازدواج
توسط بارتن و روسن در سال  1998ساخته شده است .این مقیاس شامل
بیســت و ســه صدم گزاره؛ با مقیاس چهار درجهای لیکرت ،از کامال
موافق تا کامال مخالف اســت که باورها و نگرشهای مربوط به ازدواج
را میســنجد .از طریق جمع نمــرات گزارهها ،نمــره کلی که حداقل
بیســت و سه و حداکثر نود و دو است ،بهدســت میآید .نمرات باالتر
نشاندهنده نگرش مثبتتر نسبت به ازدواج است ]22[.در این پژوهش،
نگرش به ازدواج با ســه بعد سنجیده شده است .بعد باورهای ارتباطی با
هفت گویه آلفای بیســت و دو صدم ،بعد تغییرناپذیری همسر با هشت
گویــه آلفای هفتــاد و چهار صدم ،بعد نقش تخریبی توافق نداشــتن با
هشــت گویه آلفای بیســت و هشــت صدم ،و برای شاخص کل متغیر
نگرش به ازدواج آلفای هفتاد و سه صدم بهدست آمد.
مقیــاس شــاخص مذهبی دوک :این شاخص اســتاندارد ،پنج آیتم

دارد و توســط کونیگ و همــکاران طراحی
شده است که آیتم نخست آن؛ اعمال مذهبی
ســازمانیافته مثــل تعداد دفعات شــرکت در
مســجد و مراســم مذهبی را بر مبنای مقیاس
شــش درجهای مورد ارزیابی قــرار میدهد.
آیتم دوم؛ اعمال مذهبی غیرسازمانیافته مثل
تعداد دفعات نماز خواندن را بر مبنای مقیاس
شــش درجهای لیکرت ،از بیــش از یک بار
در روز تــا هرگز مورد ارزیابــی قرار میدهد.
سه آیتم بعدی شــکل عمیق انگیزش درونی،
تعهــد و تســلیم در برابر مذهب را به شــکل
حضــور خدا در زندگی ،زندگی کردن مطابق
با ســفارشهای مذهبی و قــراردادن مذهب
فراتر از بقیه امور زندگی ،با استفاده از مقیاس
پنج درجهای لیکرت ،از به هیچ عنوان صدق
نمیکند تا کامال صدق میکند مورد بررســی
قرار میدهد .جمع ســه آیتم بیانگر امتیازات
مذهب درونی اســت .دامنه امتیــازات کلی
اعمال مذهبی دو تا دوازده و عقاید مذهبی از
پانزده تا چهل و پنج متغیر اســت ]23[.پایایی
این پرسشــنامه در ســال  1390توســط دکتر
بالجانــی در مطالعهای جهت بررســی ارتباط
بین مذهب ،سالمت معنوی و کیفیت زندگی
در بیماران ســرطانی با آلفــای کرونباخ نود و
سه صدم گزارش گردید ]24[.در این پژوهش
نگرش مذهبی با سه بعد سنجیده شده است.
بعد اعمال مذهبی ســازمانیافته با یک گویه؛
بعــد اعمال مذهبــی غیرســازمانیافته با یک
گویــه؛ بعد شــکل عمیق انگیــزش درونی با
ســه گویه و برای شــاخص کل متغیر نگرش
مذهبی آلفای هفتاد و نه صدم بهدست آمد.
مالحظــات اخالقی :تحقیــق حاضر با
رعایت مالحظات اخالقی انجام شــد .بدین
منظور ،حفظ گمنامی مشــارکتکنندگان در
تحقیــق و صداقت در مســیر تحقیق و تحلیل
و ارائــه نتایج دادههــا از مهمترین مالحظات
اخالقی پژوهش حاضر می باشد.

تاداس هتالک دمحا و همکاران
یافتهها
توزیع فراوانی و درصد متغیر ســن پاســخدهندگان نشــان میدهد که چهل و سه و جدول( )1آزمون کولموگروف اسمیرنوف()k-s
نگرش به نگرش حمایت
پنج دهم درصد افراد نمونه ،بین هجده تا بیست و دو سال و چهل و پنج و پنج دهم
متغیرها
ازدواج مذهبی اجتماعی
درصد ،بین بیست و سه تا بیست و هفت سال و نه صدم درصد بین بیست و هشت تا
200 200
200
تعداد
ســی و دو سال و در نهایت دو و پنج دهم درصد ،بین سی و سه تا سی و هفت سال
58/33 18/34 71/72
میانگین
سن دارند .بهعبارت دیگر ،بیشترین فراوانی مربوط به افراد با سن بین هجده تا بیست
15/587 4/565 8/768
انحراف معیار
و دو سال بودند .بر اساس اطالعات بهدستآمده مشخص گردید ،چهار و پنج دهم
قدر مطلق اختالف 0/025 0/036 0/025
درصد شــرکتکنندگان ،تعداد اعضای خانواده آنها چهار نفر ،و بیســت و نه و دو
0/025 0/031 0/025
مقدار مثبت
دهم درصد از شرکتکنندگان؛ پنج نفر و سی و هفت دهم درصد از شرکتکنندگان
-0/025 -0/036 -0/020
مقدار منفی
شــش نفر و پانزده و ســه دهم درصد از شــرکتکنندگان هفت نفر و نه و چهار دهم آماره کولموگروف
0/025 0/036 0/025
اسمیرنوف
درصد از شــرکتکنندگان هشــت نفر و هفت و نه دهم درصد از شرکتکنندگان نه
پی مقدار )0/175 0/198 0/200 (sig
نفر و درنهایت دو درصد از شــرکتکنندگان در خانواده ده نفره زندگی میکنند؛ که
بیشترین فراوانی به خانوادههای شــش نفر است .توزیع فراوانی و درصد متغیر سطح
تحصیلی نشــان میدهد که شــصت و نه دهم درصد پاســخگویان لیسانس و سی و
هفت دهم درصد در مقطع ارشــد و هفت و نه دهــم درصد در مقطع دکتری بودند،
جدول( )1آزمون کولموگروف اسمیرنوف(
)k-sبودند .در این تحقیق ابتدا
لیسانس
که بیشــترین فراوانی مربرط به دانشــجویان مقطع
نگرش به نگرش حمایت
جدول( )3آزمون رگرسیون چندگانه
متغیرها
متغیرهای تحقیق صورت گرفت .برای این کار از آزمون
آزمون نرمال بودن بــر روی
حمایت اجتماعی و نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج
ازدواج مذهبی اجتماعی جدول( )2آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
ضرایب
سطح
ضرایب
200 200
200
تعداد
استانداردنشده
استفاده
اعمال
اعمال
کولموگروف اســمیرنوف K-Sکه شرح آن در جدول شماه یک آمده است ،حمایت
متغیر
معنی -
استاندارد
شکل عمیق
نگرش t
58
/
33
18
/
34
71
/
72
میانگین
مذهبی غیر
مذهبی
سایر
خانواده
دوستان
متغییر
خطای-
انگیزش درونی
0/05
انحرافومعیارمقایســه آن با سطح
گریده اســت .با توجه به پی-ولیو
شدهβ
معنیداری پنج صدماجتماعی
B
داری سازمانیافته
مذهبی سازمان یافته
15/587 4/565 8/768
معیار
**
**
**
**
نگرشازدواج،
نگرش 0به
بودن0متغیر
فرض
نگرش 0/316 0/051 0/083 222 0/229 0/087
مذهبی 0/119
نگرش 0/176
همبستگی
/025 0/036
نرمال /025
مطلق اختالف
< Pنتیجه گرفته میشود که قدر
0/001 3/320 0/123 0/123 0/408
0
/
025
0
/
031
0
/
025
مثبت
مقدار
به
مذهبی 0/000 0/475 0/242 0/002 0/001 0/221
ضریب 0/094
معناداریاز 0/012
شــروطسطح
اســتفاده
و حمایت اجتماعی تایید میشــود .از آنجا که یکی از
-0/025 -0/036 -0/020
مقدار منفی
0
/
007
2
/
733
0
/
182
0
/
416
1
/
137
خانوار
بعد
ازدواج
200
200 200 200
200
بودن 200 200
تعدادبه نرمال200
توجه
با
تحقیق
این
در
لذا
است،
هبســتگی پیرسون نرمال بودن متغیرها
آماره کولموگروف
سطح
0/025 0/036 0/025
0/001 3/354 0/227 0/954*p3>/0
200
/05
اسمیرنوف
است.
متغیرها از این آزمون استفاده شده
تحصیلی
**
حمایت p >0/01
پی مقدار )0/175 0/198 0/200 (sig
جدول شــماره دو آزمون همبســتگی پیرســون برای رابطه بین حمایت اجتماعی و
0/080 1/723 0/114 0/159 0/274
اجتماعی
ضریب تعیین
نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج را نشــان میدهد .تحلیل اســتنباطی دادهها نشــان ضریب همبستگی-
ضریب تعیین
تعدیلشده
چندگانه
داد کــه بین ابعاد حمایت اجتماعــی و نگرش به ازدواج رابطه معنــادار وجود دارد.
0/159
0/176
0/420
مخصوصا بعد ســایر ،همبستگی قویتر دویست و بیســت و نه هزارم را نسبت به ابعاد
دیگر این متغیر نشــان میدهد .با توجه به اینکه این تحقیق در بین دانشــجویان دختر
جدول( )2آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج
نگرششرکتکننده در پژوهش در خوابگاه ســکونت داشتند ،میتوان نتایج این
گرفته اســت ،و بیشتر افراد
دانشــگاه یزد صورت
حمایت
دوستان خانواده سایر
دانســت که در خوابگاه با هم در ارتباط هســتند یا تحت تاثیر افرادی که در
متغییرتحت تاثیر
همبســتگی را
اجتماعینگرش دانشــجویانی مذهبی
0/316
0
/
051
0
/
083
222
0
/
229
0
/
087
0
/
119
0
/
176
همبستگی
نگرشمنزل یا خوابگاه با آنها در ارتباط هستند .همچنین زندگی در خوابگاه و دیدن هم خوابگاهیهای دختر مجرد و نیز
بیرون از
به سطح معناداری 0/000 0/475 0/242 0/002 0/001 0/221 0/094 0/012
باشــد .همچنین بین نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج رابطه
تحت تاثیر قرار داده
ازدواج را
200نها به
تعدادنگرش آ
ازدواجیتواند
متاهل ،م
200
200 200 200
200
200 200
افزایش دیدگاه روشــنتری به اعتقادات دینی ،نگرش دانشــجویان دختر نیز به امر ازدواج
معنادار وجود دارد .بدین معنا که با p>0/05
p >0/01
مثبتتر استp>0/01.
از رگرسیون چندگانه با روش گامبهگام برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل معنیدار بر نگرش به ازدواج استفاده شده است.
متغیرهایی در مدل رگرســیون آورده شــده که بیشترین تاثیر را بر متغیر نگرش به ازدواج دارند .نگرش مذهبی ،بعد خانوار و
ســطح تحصیلی ،در مجموع بیشــترین تاثیر را بر نگرش به ازدواج داشــتهاند .در بین متغیرهای تحقیق ،سطح تحصیالت با
بیست و دو درصد بیشترین سهم را در تبیین نگرش به ازدواج دارد.
طبــق نتایج واریانس تک خطی ،میتوان گفت که در مجموع متغیرهای مســتقل تحقیق حاضر ،هفده درصد از واریانس
جدول( )1آزمون کولموگروف اسمیرنوف()k-s
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جدول( )3آز

3 0/408

بعد خانوار 6 1/137

سطح
4 3/200
تحصیلی

حمایت
اجتماعی

9 0/274

ضریب همبستگی-
1
چندگانه
0/420

جدول( )2آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج

متغییر

نگرش
به
ازدواج

همبستگی

حمایت
اجتماعی

دوستان خانواده

نگرش
مذهبی

سایر

اعمال
اعمال
مذهبی غیر
مذهبی
سازمان یافته سازمانیافته

شکل عمیق
انگیزش درونی

**0/316 0/051 0/083 222** 0/229** 0/087 0/119 0/176

**

سطح معناداری 0/221 0/094 0/012
200

تعداد

200

200

0/000 0/475 0/242 0/002 0/001
200

p>0/05
p >0/01

200

200

200

200

*

1

**

2

3

1. R

2. R Square

3. Adjusted R Square

اعمال
اعمال
مذهبی غیر
مذهبی
سازمان یافته سازمانیافته

شکل عمیق
انگیزش درونی
**

*

**
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نگــرش به ازدواج را پیشبینــی میکنند .مابقی تغییرات متغیر وابســته،
بهدلیــل پیچیده و چندبعدی بودن متغیر وابســته تحقیق؛ یعنی نگرش به
ازدواج و همچنین به حساب نیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این

متغیر تاثیرگذار هستند.
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بحث و نتیجه گیری
هــدف پژوهــش حاضر ،تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به دانش موجــود در زمینه عوامل اجتماعی تاثیرگذار در زمینه
ازدواج جوانان بود .جامعهآماری پژوهش ،دویســت نفر از دانشــجویان دختر مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری ســاکن خوابگاه دانشگاه یزد بودند که بیشــتر افراد در گروه سنی بیست و سه سال بوده و در نیمسال دوم -1398
 1397صورت گرفت .یافتهها نشــان داد که بین نگرش مذهبی با نگرش به ازدواج روابط مثبت وجود دارد .این یافته همســو
بــا پژوهــش مالهوترا و همکاران ]18[،پورافکاری و همکاران[ ]16و نیکخواه و همــکاران[ ]17بود .در تبیین این یافته میتوان
بیان کرد که بر اســاس نظریه پارســونز ،چون جریان کنــش متقابل خصلت اجتماعی دارد و ارزشها در آن موثر هســتند،
کنش اجتماعی را بدون در نظر گرفتن نظام اجتماعی که خود مرکب از نظام فرهنگی و شــخصیتی اســت ،نمیتوان مطالعه
کرد؛ که نهاد دینی نیز مســوولیت ثبات اخالقی را به عهــده دارد و از ارزشهای فرهنگ عمومی مراقبتمیکند .بهعبارتی
ارزشهای دینی ،کارکرد نشــان دادن راهها و نگرشهای خاص در موقعیتهای ویژه به شــخص نشان میدهند ]25[.اساسا
یکی از حمایتهای دین از خانواده ،توصیه و تشــویق افراد به ازدواج و تشــکیل خانواده است .در تحقیق حاضر نیز ،هر چه
دانشجویان دختر بیشتر پایبند به اعتقادات دینی بودند ،نگرش مثبتی نسبت به ازدواج داشتند.
همچنین نتیجه تحلیل دادهها نشان داد که در متغیر حمایت اجتماعی بین مولفههای منابع سایر افراد ،منابع دوستان و منابع
خانــواده در مقیــاس حمایت اجتماعی با متغیر نگرش به ازدواج رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .بدینمعنی که با افزایش
حمایت اجتماعی ،نگرش افراد به ازدواج نیز افزایش خواهد داشــت و بالعکس؛ این نتایج همســو با مالهوترا و همکاران[]18
بود .حمایتاجتماعی مفهومی چندبعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است .برای مثال ،میتوان آن را
بهعنوان یک منبع فراهمشده توسط دیگران ،بهعنوان امکاناتی برای مقابله با استرس ،یا یک مبادلهای از منابع تعریف نمود]26[.
حمایت اجتماعی نیز احســاس ارزشــمند بودن به فرد داده و بخشی از یک شــبکه اجتماعی است که فرصتهایی را برای
ارتباط با دیگران و نیز نســبیت ارتباطات با ارزش فراهم میآورد .همچنین حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت،
ف شده است]27[.
همراهی و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد تعری 
تحقیقات زیادی نشــان دادهاند که حمایت اجتماعی میتواند نتایج منفی فشــار روانی را تعدیل نماید .محققان بســیاری
نیز حمایت اجتماعی را مفهومی چندبعدی تلقی کردهاند که شــامل صمیمیت عاطفی و نزدیکی بهعنوان اســت .حمایت
اجتماعی بهطور معمول ،به اعمال انجامشــده برای یک فرد آشــفته بهوســیله افراد عمده از قبیل اعضای خانواده ،دوستان،
همکاران ،خویشاوندان و همسایگان اطالق میشود .این اعمال معموال کمک ابزاری ،کمک اجتماعی-هیجانی و کمک
اطالعاتی را شــامل میشود .کمک ابزاری به اعمال یا مواد فراهمشده بهوسیله دیگران اطالق میگردد که فرد را برای انجام
مســوولیتهای مربوط به نقش معمولی قادر میســازد .سیســتم حمایت اجتماعی ،مطابق با نظر کاپالن عبارت اســت از:
واگذار کردن بخشی از ضروریات بینفردی به گروهی از افراد که قادرند در مواقع اضطراری ،حفاظتهای عاطفی و منابع
حمایتی را برای افراد مهیا کنند .بهعالوه مردم با فراهم کردن کمکها ،منابع اطالعات و آ گاهیهای شــناختی برای افراد
نیازمند ،موجب افزایش توانایی آنان در مقابل با بحرانهای روحی میشــود ]28[.مطابق با نظر کاپالن یک فرد به گروههای
حمایتی متعددی در خانه ،محل کار و تفریحگاههای عمومی نیازمند است ]29[.در تحقیق حاضر ،نیز مشخص شد افرادی
که از حمایت اجتماعی بیشــتر برخوردار بودند ،نگرش مثبتتری نســبت به ازدواج داشتند .بهنوعی سیستم حمایتی قویتر
باعث شده بود دیدگاه دانشجویان دختر را در رابطه با ازدواج مثبتتر نماید.
همچنین در یافتههای پژوهش حاضر ،در زمینه تفاوت بین بعد خانوار با نگرش به ازدواج ،بین این دو متغیر برحســب بعد
خانوار تفاوت وجود دارد .عامل اصلی مدرنیزاسیون ،به گسترش فرصتهای تحصیلی ،تغییرات در نیروی کار و فعالیتهای
شــغلی ،بعد خانوار ،اشــتغال زنان و شهرنشینی میتوان اشــاره کرد .در جریان مدرنیزاسیون ،خانوادهمحوری به فردمحوری

تاداس هتالک دمحا و همکاران
انتخاب همسر را تحت تاثیر قرار داده است؛ مثال برای زنان با تحصیالت
 درنتیجه آنها برای، امکان حضور فعال در اجتماع بیشتر میشود،باالتر
 تالش برای.خود موقعیتی مشــابه با موقعیــت مردان را طلب میکننــد
دســتیابی به این موقعیت و ایجاد امنیت کافی بــرای پایدار بودن آن در
 هم زمان و هم فرآیند تشــکیل خانواده را دچار دگرگونی،طول زندگی
]30[.کند
می
 یکی از مهمتریــن محدودیتهای پژوهش حاضر:محدودیتهــا
نمونهگیری در دســترس اســت و اینکه تعداد نمونه به اندازه مورد نظر
 نیازمند، تکیه کــردن به یافتههای پژوهــش حاضر، لذا.تحقیق نرســید
.تقویت آن با انجام تحقیقات کمی و کیفی در سطح گستردهتر است
 تقویت، پیشــنهاد میگردد، با عنایت به نتایج تحقیق:پیشــنهادها
 مخصوصا در بین دانشــجویان در اولویت،باورهای دینی در بین جوانان
 همچنین با توجه به افزایش ســن ازدواج و.سیاســتگذاریها قرار گیرد
،اینکــه میانگین نگــرش مثبت به ازدواج در مقاطع تحصیل دیده شــد
پیشنهاد میشــود در مقاطع پایینتر نیز اقدامات فرهنگی در جهت تمایل
.به ازدواج انجام گیرد
 ضمنا از. تعارض منافعی بین نویسندگان مقاله نیست:سپاسگزاری
.مشارکتکنندگان در تحقیق تشکر و قدردانی بهعمل می آید

 فرایند مدرنیزاسیون با ترجیح.تبدیل میشــود
 فردمحــوری در مقابــل،خانــواده هســتهای
 فردمحــوری در مقابــل،خانــواده هســتهای
 گسترش، بهبود موقعیت زنان،خانوادهمحوری
 شهرنشینی و ازدواجهای،تحصیالت عمومی
سنتی به ســازمانها و نهادهای دیگر واگذار
 خانواده به واحد هستهای، درنتیجه.میشــود
تبدیل میشــود که بر فردگرایی استوار است؛
یعنی بخش عمــدهای از تصمیمهای مربوط
به زندگی اعضای خانواده مانند تصمیمگیری
درباره تشکیل خانواده و ازدواج را خود افراد
، این ازدواجها با انتخاب آزاد.اتخــاذ میکنند
]3[.معموال با ســنین ازدواج باالتر همبستهاند
همچنین در نتایج پژوهش مشــخص شد که
میــزان افزایش تحصیالت با نگرش به ازدواج
، افزایــش تحصیالت افراد.در ارتباط اســت
بســیاری از عوامل مهم مرتبط با ازدواج نظیر
انتظــار از روابط زناشــویی و ازدواج و نحوه
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