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گیري فرد براي ازدواج ها، متغیر کلیدي در تصمیماز آمادگی شخصی براي پذیرش مسوولیتعنوان ارزیابی ذهنی فرد : آمادگی ازدواج بهچکیده
شود. براین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته دانشجویان متاهل از بین مهم رضایت زناشویی پس از آن محسوب میو پیش

نفر از دانشجویان متاهلی که در 16ن منظور یرد پدیدارشناسی انجام شد. به اآمادگی ازدواج بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویک
آوري، ثبت و کدگذاري شد و ها جمعزمان ازدواج ادراك آمادگی داشتند با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده

مضمون 5زیرمضمون و 17کد اولیه، 551کنندگان منجر به شناسایی رکتگردید. تحلیل تجارب مشابنديهاي اصلی طبقهدر قالب مقوله
آوري نیازها و حمایت اجتماعی شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند فردي، آمادگی موقعیتی، الزامفردي، آمادگی بیناصلی شامل آمادگی درون

مالی از خانواده اصلی، آمادگی فداکاري، گذشت و متعهدبودن در قبال آمادگی اخالقی، عاطفی و روانی براي ازدواج، کسب استقالل عاطفی و 
گذاري براي انتخاب همسر، طی هاي الزم براي زندگی مشترك، مالكهاي زندگی مشترك، کسب مهارتها و چالشهمسر، پذیرش مسوولیت

آوربودن نیازها و حمایت اطرافیان، ی سنی، الزامکردن دوره شناخت، کسب تجربیاتی از زندگی مشترك اطرافیان و زندگی دانشجویی، آمادگ
-هاي آمادگی ازدواج که براي نوجوانان و جوانان اجرا میکنند. بنابراین ضروري است در برنامهنقش مهمی در آمادگی افراد براي ازدواج ایفا می

شود به این عوامل مهم توجه شود.
ی: آمادگی ازدواج، تاهل، پدیدارشناسهاي کلیديواژه

Abstract: Readiness for marriage is regarded as a subjective evaluation of one's own readiness to take on the
responsibilities and challenges of marriage and a predictor of marital satisfaction. So the aim of the present research
was studying the lived experiences of marriage readiness among married students. The study was conducted in a
qualitative method using a phenomenological approach. Thus 16 married students who had felt marriage readiness at
the time of their marriage, were selected in a purposive sampling which were studied via in-depth and exploratory
interviews. Then data were collected, registered, encoded and classified into 5 main categories. By analyzing the
participants' experiences, 551 primary codes, 17 subthemes, and five main themes, including interpersonal readiness,
intrapersonal readiness, contextual readiness, meeting the needs, and social support were identified. The results
showed that  different factors such as gaining moral, emotional and mental readiness to marriage, gaining emotional
and financial independence from family of origin, getting ready to sacrifice, forgiveness and commitment to spouse ,
accepting the responsibilities and challenges of marital life, acquiring  necessary interpersonal skills, considering
some criteria for choosing spouse, making acquaintance with the spouse, getting some experiences from  marital life
of others and student life, age readiness, and others' supports have an important role in preparing people for marriage.
So all important factors should be noticed in marriage preparation programs which target adolescents and the youth.
Keywords: marriage readiness, marriage, phenomenology
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مقدمه
افراد در مورد 2هايو احساسات و نگرش1آمادگی ازدواج

فرد براي ازدواج و يگیرازدواج، متغیري کلیدي در تصمیم
پس از آن است (ویلقبی، 3بین مهم رضایت زناشوییپیش

؛ هولمن، 1995ت، ی؛ کالکبرگ، استلزنبرگ و وا2010
). الرسون 2005الناهان، ؛ والر و مک1994الرسون و هارمر، 

بی ذهنی فرد از عنوان ارزیا) آمادگی ازدواج را به1988(
هاي ها و چالشآمادگی شخصی براي پذیرش مسوولیت

) آمادگی را به1969زندگی مشترك در نظر گرفت. بلومر (
عنوان حالت و تمایلی در نظر گرفت که در پس اعمال فرد 

توان نوع قرار دارد و با آگاهی از وضعیت آمادگی فرد می
امل تغییر جهت بینی کرد. آمادگی ازدواج شاعمال او را پیش

از مسوولیت مراقبت از خود به پذیرش مسوولیت مراقبت از 
همسر است (کارول، باجر، ویلقبی، نلسون، مدسن و همکاران، 

2009 .(
در تشریح آمادگی ازدواج جوانان درنظرگرفتن تاثیر 

طور بسیار مهم است زیرا آمادگی ازدواج آنها به4پذیريجامعه
ن و هنجارهاي اجتماعی است (گلن تاثیر قوانیاي تحتعمده

بنسون، ویلسون و مدورا،؛ الرسون،2001و مارکوارت، 
دهی ). در واقع والدین عموما نقش اساسی در شکل1998
هاي فرزندان خود در مورد ازدواج و آمادگی ازدواج دیدگاه

؛ کفالس، فرستنبرگ، کار و 2016آنها دارند (بار و سیمونز، 
؛ 2010؛ ماسکو و پیستول،1988رسون، ؛ ال2011ناپولیتانو، 

). براساس شواهد 2012ویلقبی، کارول، ویتاس و هیل، 
طور قابل هاي والدین بهها، رفتارها و ارزشرشنگتجربی، 

ها و عقاید فرزندان آنها در مورد ازدواج توجهی بر نگرش
مهر، ؛ خجسته1992اثرگذار هستند (آکسین و تورنتون،

؛ هیتون، 2007هد و پاپنو، ؛ وایت1395پور، محمدي و عباس
انتظارات جامعه سنتی تاثیر بیشتري بر دختران ).2002

جوان دارد چرا که جامعه دختران جوان را پیش از پسران 
جوان به فکر کردن به ازدواج و آماده شدن براي آن تشویق 

). زنان 1998؛ الرسون و همکاران، 1988کند (اپنهایمر،می
سن خود ازدواج کنند و دیرتر زودتر از مردان همتمایل دارند 

از آنها به حرفه یا شغلی مشغول شوند (کرپلمن و اسکوانولت، 

1. marriage readiness
2. attitudes
3. marital satisfaction
4. socialization

) تمایل به همراهی و مصاحبت، 2003). شرودر (1999
برخورداري از حمایت عاطفی و تمایالت جنسی را از جمله 

داند. نتایج پژوهش کامکار دالیل زنان براي ازدواج می
مشخص ساخت که اکثر دانشجویان متاهل، انگیزه) 1377(

ازدواج خود را آرامش، تکامل روحی، پاسخ به فطرت و ارضاي 
) آمادگی ازدواج را 1969استینت (دانستند.غریزه جنسی می

و مشخص ساخت دانستمیازدواج فرد مرتبط5با صالحیت
اي ممکن است بر آمادگی فرد براي که سه عامل زمینه

صالحیت ازدواج تاثیر بگذارند: ماهیت روابط خانوادگی اولیه، 
استینت فرد.6شخصیتها، وبه قرار مالقاتتجربیات مربوط 

چنین مشخص ساخت که افرادي که مادرانشان ) هم1969(
دار بودند، در مقایسه با کسانی که مادر شاغل داشتند، و خانه

نامزد داشتند، در مقایسه با کسانی که صرفا قرار کسانی که
ازدواج با هم داشتند، آمادگی ازدواج بیشتري داشتند.

) سه متغیر را در ارتباط 1988پژوهش تجربی الرسون (
ان معرفی کرد که عبارت بودند از یبا آمادگی ازدواج دانشجو

آموزشی ازدواج يهاجنسیت، روابط عاشقانه و گذراندن دوره
) در این مطالعه مشخص کرد که 1988خانواده. الرسون (و 

مطلوب و دانشجویانی که زنان، افراد داراي روابط عاشقانه
هاي آمادگی ازدواج را گذرانده بودند، از آمادگی ازدواج دوره

بسیار باالتري نسبت به مردان، افرادي که روابط عاشقانه 
دگی ازدواج را هاي آماکمتري داشتند و دانشجویانی که دوره

مند بودند. نگذرانده بودند، بهره
) با استفاده از پرسشنامه آمادگی 1997(یهولمن و ل

شناختی مانند میزان هاي جمعیتدریافتند که ویژگی7ازدواج
درآمد، تحصیالت و سن، ارتباط زیادي با آمادگی ازدواج افراد 

ات و اي، صفچنین دریافتند که عوامل زمینهداشت. آنها هم
هاي فردي و حمایت افراد مهم زندگی فرد بر ادراك نگرش

گذارد. بنابراین افرادي که درآمادگی ازدواج افراد تاثیر می
کنند، تجربه تحصیلی بیشتري دارند، سنین باالتر ازدواج می

کنند و از حمایت و از لحاظ مالی احساس امنیت بیشتري می
در نهایت گزارش خوبی تایید خانواده و دوستان برخوردارند،

اند، عنوان همسر انتخاب کردهاز رابطه خود با کسی که به
کنند و نسبت به افراد دیگر احساس آمادگی ازدواج ارایه می

) با استفاده از مدل فرایند 1997لی (بیشتري دارند. هولمن و 

5. competency
6. personality
7. Preperation for Marriage Questionnaire (PREP-M)
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هاي کیت و لوید مشخص ساختند که شاخص1فرديبین 
آمادگی ازدواج افراد مهم است و در درك2فرایندهاي تعاملی

، عوامل خانواده 3ندها، واسطه رابطه صفات شخصیتییاین فرا
اجتماعی و آمادگی ازدواج، هستند. -اصلی، عوامل محیطی

) مشخص نمودند  که ادراك 1999چنین ساسلر و شوئن (هم
شان از آمادگی ازدواج خود چنین شریک زندگیجوانان و هم

یک چون اتمام تحصیالت و اشتغال بههایی همدر زمینه
بندي آنها براي ازدواج مرتبط است.شغل با زمان

) نیز نشان دادند که از نظر 2009کارول و همکاران (
بسیاري از جوانان،  یکی از ابعاد مهم آمادگی ازدواج شامل 

چون استقالل مالی کامل از والدین بود. هاي مالی همآمادگی
یز مشخص کرد که زنان در امر ازدواج ) ن1989تحقیق باس (

کوشی آنها در راه حرفه خود، به دورنماي مالی مردان و سخت
ها، مردها دهند و نیز در تمام کشورها و فرهنگاهمیت می
تر از خودشان داشته باشند سندهند همسرانی کمترجیح می

دهند همسرانی با سن باالتر از خود و زنان نیز ترجیح می
در انتخاب "شخصیت"رسد که نظر میبهشند.داشته با

تر از ظاهر فرد است ( کانیگهام، دروئن و باربی، همسر مهم
هنگام ازدواج در جستجوي شریکی هستند ). زوجین به1997

که از لحاظ نژادي، اجتماعی، تحصیلی، شخصیتی و مذهبی 
؛ به نقل از 1964، 4به آنها شباهت داشته باشد (جرارد

؛ 1990؛ فینگلد، 1990؛ شافر و کیت، 1386ساروخانی، 
).1384قاسمی تودشکچویی، معتمدي، اسداللهی و مالک، 

نظریه) در یک مطالعه کیفی از نوع2008نلسون (
اي براي ک مدل سه مرحلهیروي افراد متاهل، به 5ايزمینه

آمادگی ازدواج دست یافت. این مدل نشان داد که آمادگی 
شود. در طول مرحله آغاز می6يران نامزدازدواج قبل از دو
صورت رشد ، آمادگی فرد به7يورزعشق-اول، یعنی پیش

4کنندگان در این مرحله به شود. شرکتغاز میآ8شخصی
حیطه اشاره کردند که به آمادگی ازدواج آنها کمک کرده بود: 

، یادگیري از روابط 9یادگیري از مدل ازدواج والدین

1. intrapersonal process model
2. transactional
3. personality traits
4. Girard, A.
5. grounded theory
6. engagement period
7. pre-courtship
8. self-development
9. parental marriage example

هاي و ویژگی12و رشد حس خود11دینی، تربیت10عاشقانه
است که در آن 14ورزي. .مرحله دوم این مدل عشق13شخصی

دهد. زوجین به چهار حوزه اصلی که سازي رابطه رخ میآماده
به آمادگی ازدواج آنها در این مرحله کمک کرده بود، اشاره 

و حل 17خانگیهم،16باهمتبادل اطالعات،15کردند: آشناشدن
ر نهایت، مرحله سومِ این مدل، نامزدي بود. در . د18هاچالش

شود. با توجه به این مرحله تعامالت افراد هدفمندتر می
کنندگان در این پژوهش مشخص شد که توضیحات مشارکت

دهد. براساس شدن براي ازدواج در طول زندگی رخ میآماده
سازي افراد نه تنها آمده مشخص شد که آمادهدستنتایج به

20و جوانی19دوره نامزدي بلکه در طول مراحل نوجوانیبراي 

روري است.ض
کیفی قلیلی و همکاران - در ایران نیز در پژوهش کمی

ازدواج به دست یبراي معیارهاي آمادگمقوله11)، 2012(
آمد، شامل: کفایت عقلی، آمادگی اخالقی، مدیریت هیجان، 

مربوط به هاي آمادگی شخصیتی، سالمت روانشناختی، نقش
، آمادگی جسمی، آمادگی مالی، یهاي ارتباطخانواده، مهارت

نتایج چنین هم. آمادگی خانوادگی و آمادگی اجتماعی
) نشان داد که سبک دلبستگی 1391زاده (پژوهش شریفی

با آمادگی ازدواج رابطه منفی و سبک دلبستگی 21اجتنابی
چنین بر با آمادگی ازدواج رابطه مثبت دارد. هم22اضطرابی

اساس نتایج این پژوهش، بین نگرش مذهبی دختران و 
ها رابطه مثبتی وجود دارد.پسران و آمادگی ازدواج آن

بین مهم رضایت زناشویی هر چند آمادگی ازدواج پیش
انجام شده است یاست ولی در مورد آن تحقیقات اندک

). 2008؛ نلسون، 2007(الرسون، نوول، هولمن، و فاینور، 
هاي خارجی و داخلی در زمینه آمادگی ازدواج پژوهش

اند و ابزار آنها پرسشنامه بوده انجام شدهیصورت کمّعمدتا به

10. romantic relationships
11. religious upbringing
12. developing a sense of self
13. personal characteristics
14. courtship
15. getting to know each other
16. communicating
17. cohabitation
18. working through challenges
19. adolescence
20. young adulthood
21. avoidant attachment style
22 . anxious attachment style
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توان به تحقیقات هولمن و لی عنوان مثال میاست؛ به
) در خارج و یا پژوهش 2009) و کارول و همکاران (1997(

وز چنین تا به امر) در داخل اشاره کرد. هم1391زاده (شریفی
مرتبط 1در کشور ما، مطالعه کیفی در مورد تجربیات زیسته

با نحوه آمادگی ازدواج افراد متاهل انجام نشده است. بنابراین 
کی از عوامل مهم ینقص دانش درباره معناي آمادگی ازدواج 

که چنین با توجه به اینانجام پژوهش کیفی حاضر است. هم
ز بافت فرهنگی آنها است باورهاي آمادگی ازدواج افراد متاثر ا

) و نتایج مطالعات انجام شده 2015(ویلقبی، هال و لوزاك، 
توان به فرهنگ دیگر تعمیم داد، در یک فرهنگ را نمی

بنابراین انجام پژوهش در خصوص آمادگی ازدواج به روش 
کیفی در بافت فرهنگ بومی کشورمان ضرورت دارد. از این 

چیستی تجارب رو پژوهش حاضر به دنبال مطالعه
دانشجویان متاهل از آمادگی ازدواج بود تا به این سوال 
اساسی پاسخ دهد که دانشجویان متاهل چه تجربیاتی از 

اند؟آمادگی ازدواج داشته

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

2پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی

چه انجام شد. در این پژوهش، در فرایند کار، بر توصیف آن
شود تا منجر به کشف کنند تمرکز میکه افراد بیان می

). 2011هاي تازه شود (اسپیزال، استراوبرت و کارپنتر، پدیده
مساله اصلی در کاربرد پدیدارشناسی پاسخ به این سوال است 

ارد یا خیر؟ سازي دکه آیا پدیده موردنظر نیاز به روشن
آمادگی ازدواج با وجود تمام اهمیتی که دارد، هنوز در ایران، 

رو روش فوق براي به اندازه کافی روشن نشده است از این
در این پژوهش بر اساس هدف مطالعه حاضر انتخاب شد.

ندگان از بین جامعه دانشجویان زن و مرد کنشرکتمطالعه، 
واز که معیارهاي ورود به متاهل دانشگاه شهید چمران اه

مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. معیارهاي ورود به مطالعه 
سال از عمر ازدواج افراد 5و حداکثر 1شامل گذشتن حداقل 

کنندگان تجربیات مربوط به بود و نیاز بود که مشارکت
خاطر آورند و متمایل به مشارکت در آمادگی ازدواج خود را به

ن تجربیات خود در این زمینه باشند. پژوهش و بازگوکرد

1 . lived experiences
2. phenomenology

چنین الزم بود که افراد به هنگام ازدواج، آمادگی ازدواج هم
مطلوبی را تجربه کرده و از زندگی مشترك خود رضایت 

. کردندطور شفاهی ابراز میداشته باشند که رضایت خود را به
طور گیري هدفمند و البته بهبراي انتخاب نمونه از شیوه نمونه

برفی، جهت دسترسی سریعتر به مزمان از شیوه گلولهه
گیري هدفمند به کنندگان استفاده شد. نمونهمشارکت

پاسخ هایی اشاره دارد که حداکثر دستیابی بهانتخاب نمونه
در زمینه پدیده توانندمیسازند وسواالت را ممکن می

موردنظر اطالعات جامعی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند 
). فرایند گزینش افراد نیز تا زمانی 2007(کرسول و کالرك، 

کرد که در جریان کسب اطالعات، هیچ داده ادامه پیدا 
3تا حصول اشباعهادادهآوريجدیدي پدیدار نشد یعنی جمع

کنندگان ر نهایت، تعداد مشارکتها ادامه یافت و دنظري داده
هاي طور معمول در پژوهشنفر رسید. به16به 

-15طور تقریبی بین پدیدارشناسی، اندازه نمونه، کوچک و به
). به1994؛ مورس،2005نفر است (دنزین و لینکلن، 6

کنندگان از اهداف مشارکت، ابتدا منظور رعایت اصول اخالقی
با رضایت در تحقیق شرکت و اهمیت پژوهش آگاه شدند و

کردند. عالوه بر کسب رضایت آنها جهت ضبط صدا، به آنها 
اطمینان داده شد که تمام مشخصات آنها محرمانه باقی 

چنین حق انصراف در تمام فرایند پژوهش به خواهد ماند. هم
ها نیز با تعیین زمان مشخصآنها داده شد. تمام مصاحبه

در مکانی خلوت انجام گرفت.کننده و شده از سوي شرکت
ماهیت اکتشافی پژوهش موجب شد که از روش مصاحبه 

ها با یک سوال استفاده شود. مصاحبه4عمیق و بدون ساختار
کلی در مورد تجارب آمادگی ازدواج افراد شروع شد و در 

5گرانهمواقع الزم در طول انجام پژوهش از سواالت کاوش

استفاده شد. د؟یبیشتر توضیح دهتوانید در این باره میمانند 
دقیقه متغیر بود. زمان و 25- 55ها اغلب بین مدت مصاحبه
کنندگان، تعیین ها با کسب توافق با مشارکتمکان مصاحبه

آوري، ثبت، ماهه، جمع5ها در طول یک دوره شد. دادهمی
بندي گردید.کدگذاري و در قالب مضامین عمده دسته

مرور جامعی بر ادبیات مربوط )2006کاستر و پرسی (
هاي پدیدارشناختی انجام دادند و به به فرایند تحلیل داده

این نتیجه دست یافتند که تنها سه رویکرد اصلی تحلیل 

3. saturation
4. deep and unstructured interview
5. exploratory questions
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هاي پدیدارشناختی توصیفی مورد پذیرش جامعه داده
تخصصی روانشناسی وجود دارد که عبارتند از: مدل جیورجی 

). 1978) و روش کالیزي (1994موستاکس ()، مدل1997(
جا که هدف مطالعه حاضر، توصیف پدیده آمادگی از آن

هاي پدیدارشناختی توصیفی ازدواج بود، از روش تحلیل داده
مرحله 7) استفاده شد. این روش تحلیل از 1978کالیزي (

تشکیل شده است. براین اساس در پژوهش حاضر ابتدا متن 
ار خوانده شد تا مفهومی هر مصاحبه چندین برونویسی شده

از کل متن فهمیده شود. در مرحله دوم عبارات و جمالت 
مهم مرتبط با تجربه افراد از پدیده موردنظر، یعنی آمادگی 
ازدواج، از متون رونویسی شده استخراج شد. در مرحله سوم 

انجام شد که طی آن مفهوم عبارات مهم 1کردن معانیفرموله
له چهارم تمام معانی فرموله شده در توضیح داده شد. در مرح

2هاي تمفردي از خوشههایی که ساختار منحصر بهمقوله

هاي تم با بندي شدند. در مرحله پنجم خوشههستند، گروه
تم مجزا را تشکیل بدهند. با يهاهم ادغام شدند تا سازه

هاي این مطالعه در همدیگر، ساختارکلی پدیده ادغام تمام تم
استخراج شد. پژوهشگران مطالعه حاضر از کمک موردنظر 

از متخصصان در زمینه کیفی براي بررسی تمامیت ییک
د توصیف جامع تجربیات یو تایها جهت ارایهیافته

کنندگان از پدیده موردمطالعه بهره بردند. در مرحله مشارکت
ها انجام شد که به واسطه آن توصیفات ششم تقلیل یافته

آمیز از کل بخش زدوده شد. اصالحاتی و اغراقزائد، نامناسب 
هاي استخراجهاي تم و تمنیز انجام شد که رابطه بین خوشه

شده از آنها را روشن کند و شامل حذف بعضی از ساختارهاي 
شد. میکردند،میو دوپهلو که توصیف جامع را تضعیفمبهم 

اطالع ها به نتایج انجام شد و یافته3در نهایت اعتباریابی
کنندگان رسانده شد و آنها صحت نتایج و مطابقت مشارکت

کردند. بنابراین مطابق نظر آنها با تجربیات خود را تایید می
) در مرحله آخر نتایج به 2013هالووي و ویلر (

ها از آنها سوال کنندگان بازگردانده و در مورد یافتهمشارکت
شد.بخشیده ها اعتبار پرسیده و به این ترتیب به داده

1. formulation of meanings
2. theme
3. validation

هاي پژوهش چنین به منظور صحت و اعتباریابی دادههم
) 1989اعتبار گوبا و لینکلن (4از چهار شاخص موثق بودن

ها پس از داده5استفاده شد. جهت تضمین قابلیت اعتبار
کننده بازگشت داده شد تحلیل، هر مصاحبه دوباره به شرکت

اعمال گردید. و صحت و سقم مطالب تایید و تغییرات الزم 
سعی بر آن بود که 6جهت تضمین قابلیت تصدیق

هاي پیشین خود را تا حد امکان در فرضپژوهشگران پیش
اطالعات دخالت ندهند. جهت تضمین آوريجمعفرایند

و کفایت از راهنمایی متخصصان در زمینه 7قابلیت اطمینان
ز حضور هر ، ا8کیفی استفاده شد. جهت افزایش قابلیت انتقال

االمکان از لحاظ دو جنس، استفاده شد و سعی شد که حتی
بودن، با هم مرتبه علمی، نوع رشته و بومی و غیربومی

کنندگان  از بین دانشجویان درحالمتفاوت باشند. مشارکت
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري هايدورهتحصیل در

نفر از 2و 6،8هاي مختلف انتخاب شدند که تعداد رشته
ترتیب در مقاطع دکتري، کارشناسی ارشد و ها بهآن

مرد 6زن و 10کارشناسی، مشغول به تحصیل بودند و شامل 
و دامنه 6/3و 30متاهل با میانگین و انحراف استاندارد سنی 

سال 2/3سال بودند. میانگین مدت ازدواج آنها 25- 37سنی 
ان از لحاظ قومیتی و کنندگسال بود. شرکت1- 5با دامنه

نفر 5نفر فارس، 8محل سکونت از تنوع برخوردار بودند (
نفر عرب).1نفر ترك و 1نفر لر، 1بختیاري، 

هاافتهی
511کنندگان منجر به شناسایی تحلیل تجارب مشارکت

5مایه فرعی و ، مقوله یا درون10زیرمضمون17، 9کد اولیه
1اصلی شد که در جدول مایه و یا درونمضمون اصلی، تم

ارایه شده است.

4. truthworthiness
5. credibility
6. confirmability
7. dependability
8. transferability
9. initial code
10. category
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1جدول 
هامضامین اصلی و فرعی آشکارشده از تحلیل داده

مضامین فرعی        مضامین اصلی
آمادگی روانی، آمادگی عاطفی، آمادگی اخالقیفردي                                  آمادگی درون
گذاري براي انتخاب گذاري براي انتخاب همسر، مالكفرایند آمادگی ازدواج، مالكهاي زندگی مشترك، طی کردن کسب مهارتفردي                       آمادگی بین

خانواده همسر، آمادگی پذیرش نقش                                         
اقتصادي، اشتغال به یک حرفهکسب تجربه از زندگی اطرافیان، نقش زندگی دانشجویی، آمادگی سنی، آمادگی آمادگی موقعیتی                       

نیازهاي مادي، نیازهاي غیرماديآوري نیازها                          الزام
حمایت مادي اطرافیان، حمایت غیرمادي اطرافیانحمایت اجتماعی                        

کنندگان پژوهش حاضر مشارکتفردي:آمادگی درون
ییهااشاره کردند که شامل مقوله1فرديبه آمادگی درون

4آمادگی اخالقیو 3آمادگی عاطفی، 2آمادگی روانیچون هم

ها شامل کدهاي شد که هریک از این آمادگیبراي ازدواج می
.مرتبط با مقوله خاص خود است

گیري توان به قدرت تصمیمدر بحث آمادگی روانی، می
مستقل فرد در انتخاب همسر، پذیرش خانواده همسر و 

عنوان داشتن دید مثبت و منطقی به ازدواج اشاره کرد. به
اصلی در گیري مستقل از خانوادهنمونه در مورد تصمیم

اشاره14کننده شماره قولی از مشارکتانتخاب همسر، به نقل
آزادي کامل داشتم تقریبا تو اینکه به این بله بگم "شود:می

یا خیر بگم، آزادي داشتم ... این موردي رو که انتخاب کردم 
گفتم نه کسی گفتم بله کسی نمیگفت نه و اگه میاگه می

"نمیگفت بله. حق انتخاب رو داشتم.

توان به قدرت فرد در کسب در بحث آمادگی عاطفی می
فی از اطرافیان، آمادگی مهرورزي به همسر و استقالل عاط

ویژه خشم اشاره نمود. آمادگی کنترل عواطف خود، به
که قبل از ازدواج از این مساله شوندگان با بیان اینمصاحبه

طور طبیعی ناگزیر آگاه بودند که با ورود به زندگی مشترك به
خواهند شد که از ارتباط با خانواده اصلی خود بکاهند، به

از "کسب استقالل عاطفی از خانواده اصلی خود اشاره کردند.
لحاظ عاطفی هم خیلی وابستگی به خانوادم نداشتم و االن 
هم ندارم، در عین حال که ما تو یه مجتمع هستیم و 
واحدامون به همدیگه نزدیکه اما استقالل رو همون موقع هم 

شه و داشتم، مثال اخوي من خیلی دوست داره که نزدیک با

1. intrapersonal readiness
2. mental readiness
3. emotional readiness
4. moral readiness

چسبیده باشه، من نه زیاد دوست نداشتم و االن هم دارم به 
).  15شمارهکننده(مشارکت"همون شکل ادامه میدم.

توان به افزایش چنین در بحث آمادگی اخالقی میهم
آمادگی فرد در متعهد بودن به همسر، صبر در برابر 

هاي زندگی مشترك و نیز فداکاري و گذشت در سختی
کننده عنوان مثال مشارکتبا همسر، اشاره کرد. بهارتباط 
اول از همه "در مورد متعهد بودن به همسر گفت: 11شماره 

ولیت واون تعهده بود که دیگه میدونستم بعد از این مس
مهمی به گردنمه، و اونم تعهد به اون آدم،  به اون زندگی و

بهش هایی بود که مورد توافق هردومون بود که بایدچارچوب
". پایبند باشم

کنندگان به آمادگیمشارکت فردي: آمادگی بین
کسبکردند که مرتبط با اي اشاره میبه گونه5يفردنبی

کردن فرایند آمادگی ازدواج، هاي زندگی مشترك، طیمهارت
آمادگی وگذاري براي انتخاب همسر و خانواده همسرمالك

بود.پذیرش نقش
هاي زندگی مشترك قبل از ازدواج از داشتن مهارت

کنندگان به لزوم یادگیري عوامل مهمی بود که مشارکت
مستقیم یا غیرمستقیم آنها اشاره کردند که غالبا عبارت 

هاي جنسی، مهارت بودند از: مهارت حل مساله، مهارت
آشپزي براي زن و مهارت مدیریت زندگی مشترك براي مرد. 

هاي در مورد لزوم یادگیري مهارتدگانکننمشارکتکی از ی
هاي زناشویی رو سرچ میکردم مسایل رابطه"جنسی گفت: 

جنسی رو یاد گرفتم... اینا رو خوب بلد بودم یعنی وقتی من 
ازدواج کردم دیگه نرفتم اینا رو یاد بگیرم... الزمه خیلی، 
حتی وقتی نامزد بودیم اینا رو با  شوهرم به هم میگفتیم که 

رو برو بخون دستت بیاد، اونم میخوند و با هم اینا

5. interpersonal readiness
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کردیم تا بعدا مشکلی پیش نیاد اطالعاتمون رو رد و بدل می
خیلی الزم بود مثال بعد اینکه عروسی کردیم دیگه اون 

).3کننده شماره(مشارکت"استرسه رو نداشتیم.
بودن کنندگان به فرایندي و تدریجیچنین شرکتهم

کردند که با یافتن فرد ازدواج اشاره میآمادگی خود جهت 
موردنظر خود و آمادگی او براي ازدواج نیز مرتبط بود. ایشان 

طور هایی براي ازدواج، که یا خود ایشان بهبه وجود گزینه
افراد آشنا عنوان مثال در محیط آکادمیک، با آنمستقیم، به

اده یا طور غیرمستقیم، از طریق دوستان، خانوشدند یا بهمی
کردند. جنبه شد، اشاره میسایر اطرافیان به آنها معرفی می

دیگر، برگزاري جلسه معارفه بین خانواده اصلی و خانواده 
اش کننده آشنایی فرد با همسر آیندههمسر بود که تسهیل

به همسر خود در گیري تدریجی عالقهچنین به شکلبود. هم
مندي را تسهیلقهکردند و این عالحین آشنایی اشاره می

چنین به دانستند. آنها همکننده شرایط ازدواج خود می
طول ضرورت مدت آشنایی و نامزدي که معموال چندماه به

انجامید براي کسب شناخت نسبی از همسر خود اشاره می
عالوه به تدریجی بودن آمادگی روانی خود براي کردند. بهمی

نامزدي باید خوام بگم دورهاالن می"ازدواج نیز اشاره کردند.
درصد 70ام طوالنی باشه خود من شاید اول نامزدي آمادگی

کننده (مشارکت"درصد رسیدم.90بود ولی موقع ازدواج به 
).13شماره 

او از هایی براي انتخاب همسر و نیز خانوادهتعیین مالك
ها به آن اشاره کردند که کنندهدیگر عواملی بود که شرکت

اعتدال مذهبی همسر، چون هایی همشامل مالكاغلب
کفویت مذهبی با همسر، تناسب سطح تحصیالت با او، متعهد 
بودن همسر، ایمن بودن سبک دلبستگی همسر، داشتن 

گر نبودن همسر، منزلت شغلی مرد، تفاهم با همسر، کنترل
خلقی همسر، کمتربودن سن زن بلوغ شناختی همسر، خوش

ت دانستن زیبایی ظاهري همسر و اهمیاز همسرش، کم
عقاید مذهبیمون، "حمایت همسر از ادامه تحصیل فرد، بود.

نه جوري که طرف خشک و بسته باشه یا اصال اعتقادي به 
دین و خدا و رحم و مروت نداشته نباشه، چون خودم سعی 

جوریه، بعدهم رو باشم اونم حس کردم که اینکنم میانهمی
م که واقعا درست درك کردم یه که رفتم تو زندگی دید

چنین در ). هم6شمارهکننده(مشارکت"همچین آدمیه.
گذاري براي انتخاب خانواده همسر نیز مصاحبهبحث مالك

تناسب سطح اقتصادي، چون ها به عواملی همشونده
تربیتی خانواده اصلی و خانواده همسر، مذهبی -فرهنگی

من قبل از "ره کردند. بودن و خوشنامی خانواده همسر اشا
اینکه معیاري برا خانوم خودم بذارم معیاري گذاشتم برا 
خانواده خانومم یعنی من اول خانواده خانومم رو انتخاب 
کردم بعد خانومم رو، همیشه معیارم برا خانواده خانومم این 

مقیدي باشن، مذهبی باشن، خونوادهبود که خونواده
کننده(مشارکت"ست مثه خودما.اي باشن درهسادخونواده
).5شماره 

آمادگی پذیرش نقش زیرمضمون دیگري براي آمادگی 
چون مفاهیم مهمی همفردي است. این زیرمضمون شامل بین

داري براي زن، پذیرش مسوولیت پذیرش مسوولیت خانه
مدیریت زندگی براي مرد، پذیرش مسوولیت تامین نیازهاي 

یت تامین نیازهاي جنسی عاطفی همسر، پذیرش مسوول
هاي اقتصادي زندگی مشترك، پذیرش همسر، پذیرش چالش

هاي ارتباطی با همسر، و تقسیم وقت خود با همسر چالش
اول از همه اون مسوولیت عقالنی مرده، مرد باید "است. 

باالخره اون انتظاري که تو جامعمون ازش میره اینه که بتونه 
هم باید در عین حال که مدیر خوبی باشه، یه مدیر خوب 

گیري خوبی داره قدرت تفویض اختیار خوبی قدرت تصمیم
شمارهکننده(مشارکت"هم داشته باشه، اینا مدنظرم بود.

15  .(
هاي مشارکت: با توجه به گفتهآمادگی موقعیتی
اند، هایی که در ادامه ذکر شدهکنندگان، زیرمضمون

زیرمجموعه مضمون اصلی آمادگی موقعیتی قرار گرفتند: 
آمادگی ، زندگی دانشجوییو کسب تجربه از زندگی اطرافیان 

اشتغال به یک حرفه.و قتصاديو اسنی 
ها به تجربیاتی که از زندگی اطرافیان خود، شوندهمصاحبه

چون اعضاي خانواده، دوستان، اقوام و سایرین در زمینه هم
کردند و داري کسب کرده بودند، اشاره میري و خانههمسردا

دانستند. این تجربیات را در آمادگی ازدواج خود مهم می
منظور از کسب تجربیات همسرداري از زندگی اطرافیان، 

گیري از زندگی مشترك گیري یا عبرتدرحقیقت الگو
حقیقتش من خودم خیلی سعی"اطرافیان بوده است. 

ها، دیدم بین خونوادهاجتماعیو که میکردم که مشکالتمی
کردم تمرین کنم که بد بین زن و شوهرها، همیشه سعی می

نباشم، خوب باشم یعنی نکات منفی رو کنار بذارم، نکات 
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مثبت رو داشته باشم، همیشه وقتی مجرد بودم تمرین
).5شمارهکننده(مشارکت"کردم.می

، مشخص شد که شوندگانهاي مصاحبهبا توجه به پاسخ
تجربیات زندگی دانشجویی و خوابگاهی دانشجویان در 
آمادگی ایشان براي ازدواج نقش داشته است. مفاهیم مهمی 

هاي آنها استخراج شد عبارتند بودند از: مطالعات که از پاسخ
آکادمیک و آزاد در مورد زندگی مشترك، نقش دید مثبت 

زدواج فرد، استفاده دوستان فرد به ازدواج در تسریع آمادگی ا
هاي مرتبط با ازدواج در دانشگاه، اهمیت زندگی از برنامه

خوابگاهی در افزایش سازگاري و کسب استقالل عاطفی از 
داري از دوران خانواده اصلی و کسب تجربیات خانه

من وقتی که خوابگاه بودم به مشکالتی که "دانشجویی.
کنه رو در ممکنه توي خونه پیش بیاد و مسایلی که مم

پذیري رو درخودمموردشون فکر میکردم و این انعطاف
"دیدم که میتونم این مشکالتو در زندگی حل کنم.می

).2شمارهکننده(مشارکت
چون آمادگی در در بحث آمادگی سنی مفاهیمی هم

اواسط دهه سوم زندگی، انجام خدمت سربازي براي مردان و 
دوره کارشناسی مطرح شد. آمادگی تدریجی ازدواج با اتمام

کنندگان به سنین میانی دهه سوم زندگی خود، مشارکت
سالگی یعنی 24"کردند. سالگی، اشاره می23-27یعنی 

همون موقع که ازدواج کردم همون موقع سنش بود و خوب 
کاري کردیم که دوران عقد و نامزدي رو طوالنی 

بود و سالم 21کردیم...چون ما وقتی نامزد کردیم من 
3آمادگی ازدواج رو واقعا نداشتم و دوران نامزدي و عقد ما 

).13شمارهکننده(مشارکت"سال طول کشید.
ها به مجموعه نیازهایی کنندهشرکتآوري نیازها:الزام
شامل کردند که محرك آمادگی ازدواج آنها بود که اشاره می

بود.غیرماديونیازهاي مادي 
شد، عبارت بود از نیاز دو نیاز مادي که به آنها اشاره 

نیازهاي "جنسی و نیاز به استقالل مالی از خانواده اصلی.
زیستی داشتم. باالخره برا هر کسی وجود داره، نیازهاي 

کننده (مشارکت"جنسی، جزو نیازهاي در واقع اولیه است.
).15شماره

یازهایی که مطرح ترین ندر بحث نیازهاي غیرمادي عمده
شد عبارت بود از نیاز به رشد شخصیتی، آرامش، همدم و 

نیاز به یه دوست حاال  این "پیشرفت جایگاه اجتماعی. 

شه، همسر، همدل، همدم و دوست خیلی چیزا رو شامل می
خیلی چیزا.  یه دوست خیلی کارها میتونه انجام بده، واقعا 

).10شمارهکننده(مشارکت"نیاز به یک همراه داشتم من.
اصلی حمایت مایهدر نهایت درونحمایت اجتماعی:

هاي مشارکتشود که براساس پاسخاجتماعی، مطرح می
مایه فرعی است که عبارتند از: کنندگان شامل دو درون

. غیرمادي اطرافیانو حمایت مادي 
چون حمایت مالی ها به مفاهیمی همشوندهمصاحبه

یه مسکن، حمایت مالی خانواده اصلی در خانواده مرد در ته
کردند. تامین مخارج عروسی و تهیه وسایل منزل، اشاره می

سال 3خونواده هم حمایت کردن از من یعنی اون زمان، "
"میلیون به من کمک کردن. ممنونشون هستم.15پیش، 

).7شمارهکننده(مشارکت
چون حمایت غیرمادي اطرافیان، شامل مفاهیمی هم

هایی براي ازدواج از جانب اطرافیان، گرفتن یشنهاد گزینهپ
مشورت از دوستان، تشویق فرد از سوي خانواده اصلی براي 
ازدواج، ابراز رضایت خانواده اصلی از ازدواج فرد، گرفتن 
مشورت از خانواده اصلی در انتخاب همسر، احترام خانواده 

آنها در اصلی به تصمیم فرد براي انتخاب همسر و مشارکت
نقش خانوادم فقط این بود که از "انجام تحقیقات بود. 

سالمت اون فرد و خانوادش مطمئن بشن، چون ما همشهري 
هم نبودیم براشون خیلی مهم بود که به طور کلی اون پسر، 
اون آقا سالم باشه از لحاظ اجتماعی،  از لحاظ فکري، از 

نامی باشن، لحاظ روحی، خانواده خوبی باشن، خانواده خوش
"سرآمد باشن و به خوبی مشهور باشن، این براشون مهم بود.

).11شمارهکننده(مشارکت

بحث
پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی به بررسی 

که یچیستی آمادگی ازدواج از دیدگاه دانشجویان متاهل
اند، پرداخت. هنگام ازدواج از آمادگی مطلوبی برخوردار بوده

مضمون اصلی 5دایش یها منجر به پتحلیل و کدگذاري یافته
فردي، آمادگی فردي، آمادگی بینتحت عنوان:  آمادگی درون

آوري نیازها و حمایت اجتماعی شد.موقعیتی، الزام
هاي اصلی آشکار شده در این مایهترین درونکی از مهمی

لی فردي بود. در واقع این مضمون اصمطالعه، آمادگی درون
نشان داد که افراد به سطوحی از آمادگی عاطفی، روانی و 
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اخالقی جهت ازدواج رسیده بودند. به این معنی که از لحاظ 
ان، آمادگی یعاطفی به یک سطح الزم از استقالل از اطراف

ویژه خشم، مهرورزي به همسر و کنترل عواطف خود، به
ه قدرت توان بدر بحث آمادگی روانی، میدست یافته بودند.

مستقل فرد در انتخاب همسر، پذیرش خانواده گیريصمیمت
همسر و داشتن دید مثبت و منطقی به ازدواج اشاره کرد. 

فرد در یتوان به آمادگدر بحث آمادگی اخالقی میچنینهم
هاي متعهد بودن به همسر، آمادگی صبر در برابر سختی

اط با همسر، زندگی مشترك و نیز فداکاري و گذشت در ارتب
اشاره کرد که نتایج مذکور با نتایج مطالعات استینت 

)؛ کشیرزکایا، ژولودوا و 2012)؛ قلیلی و همکاران (1969(
)؛ مارتین، اسپکتر، 1988)؛ الرسون (2015اسکرینیک (

) همسو 1997) و هولمن و لی (2003مارتین و مارتین (
است.

فردي بینمایه اصلی دیگر مطالعه حاضر، آمادگی درون
هاي کسب مهارتمایه فرعی است؛درون5است که داراي 
طی کردن فرایند آمادگی ازدواج، مالكزندگی مشترك،

و آمادگی گذاري براي انتخاب همسر و خانواده همسر، 
کردن فرایند آمادگی در بحث طیهمسري.هايپذیرش نقش

کنندگان به فرایندي بودن آمادگی ازدواجازدواج، مشارکت
هایی براي ازدواج و کردند. آنها به وجود گزینهخود اشاره می

آشنایی مستقیم یا از طریق واسطه با ایشان و برگزاري جلسه 
کننده معارفه بین خانواده اصلی و خانواده همسر، که تسهیل

اش بود، اشاره کردند. افراد آشنایی جدي فرد با همسر آینده
به همسر خود در هگیري تدریجی عالقچنین به شکلهم

مندي را تسهیلکردند و این عالقهحین آشنایی اشاره می
دانستندکه این نتیجه با نتایج کننده آمادگی ازدواج خود می

) در این زمینه 2008) و نلسون (1988مطالعات الرسون (
همسو است. 

مشارکتگذاري در انتخاب همسر، در بحث مالك
انند اعتدال مذهبی همسر، هاي مختلفی مکنندگان به مالك

کفویت مذهبی و تحصیلی با همسر، متعهد بودن، خوش
خلقی، ایمن بودن سبک دلبستگی همسر، داشتن تفاهم با 

بودن شغل مرد، همسر،  بامنزلتگر نبودن همسر، کنترل
بودن سن زن نسبت به همسر، پختگی شخصیتی ترکم

کردند که میهمسر و حمایت او از ادامه تحصیل فرد اشاره
مهر و همکاران خجسته؛ )1989باس (نتایج با نتایج مطالعات

قاسمی تودشکچویی و همکاران ؛ )1990)؛ فینگلد (1395(
)؛ 1988الرسون ()؛ 1997کانیگهام و همکاران ()؛1384(

همخوانی دارد.) 1997) و هولمن و لی (2014هارت (
انواده هایی که افراد عموما براي انتخاب خچنین مالكهم

تناسب همسر خود به آنها اشاره داشتند، عبارت بودند از: 
تربیتی خانواده اصلی و - مذهبی- فرهنگی- سطح اقتصادي

که نتایج حاضر با خانواده همسر و خوشنامی خانواده همسر
)؛ 1386؛ به نقل از ساروخانی، 1964جرارد (نتایج مطالعات 

)1990(شافرو کیت ) و 1395مهر و همکاران (خجسته
چنین به آمادگی خود براي پذیرش افراد هممطابقت دارد.

هاي زندگی مشترك ها و چالشهاي همسري، مسوولیتنقش
کردند که نتایج حاضر با نتایج مطالعات استینت اشاره می

) 1988) و الرسون (2012)؛ قلیلی و همکاران (1969(
مطابقت دارد.

دگی موقعیتی مایه اصلی دیگر پژوهش حاضر، آمادرون
شود زیرمجموعه هایی که در ادامه ذکر میبود. زیرمضمون

مضمون اصلی آمادگی موقعیتی قرار گرفتند: کسب تجربه از 
، آمادگی سنی، آمادگی یزندگی اطرافیان و زندگی دانشجوی

اقتصادي و اشتغال به یک حرفه که نتایج مطالعه حاضر در 
اطرافیان با نتایج تحقیقات مورد تاثیر کسب تجربه از زندگی 

)؛ هیتون 1992)؛ آکسین و تورنتون (2007هد و پاپنو (وایت
) 2009) و کارول و همکاران (2008)؛ نلسون (2002(

مشارکتتوان گفتمطابقت دارد. در بحث آمادگی سنی می
دهه سوم یهاي میانکنندگان اغلب از آمادگی سنی در سال

ن نتایج مطالعه حاضر با نتایج زندگی خود خبر دادند. بنابرای
)؛ کارول و 2012تحقیقات اوسارنرن، ماکند و جاناتان (

)؛ ویلقبی و 1381)؛ مظاهري و همکاران (2007همکاران (
) 1997) و هولمن و لی (2015) (2015؛ 2012همکاران (

چنین افراد اتمام تحصیالت را از همخوان است. هم
دانستند که این یهاي الزم جهت آمادگی خود مشرطپیش

)؛ ساسلر و شوئن 1988نتیجه با نتایج مطالعات اپنهایمر (
) 1997) و هولمن و لی (2009)؛ کارول و همکاران (1999(

همسو است.
هاي در مورد مقوله آمادگی اقتصادي نیز با توجه به پاسخ

چون مهم دانستن تهیه شوندگان، مفاهیمی هممصاحبه
ن تهیه ماشین شخصی، و اهمیت دانستمسکن شخصی، کم

استقالل مالی مرد از خانواده اصلی استخراج شد. نتایج 
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مطالعه حاضر در این زمینه با نتایج مطالعات قلیلی و 
-)؛ گیبسون2009)؛ کارول و همکاران (2012همکاران (
) همسو است. 1997) و هولمن و لی (2009دیویس (

ت که توان گفچنین در بحث اشتغال به یک حرفه میهم
داشتن شغل پایدار و با منزلت اجتماعی براي یک مرد مالك 

موقعیتی فرد براي ازدواج محسوب یمهمی براي آمادگ
شود. بعد مذکور از حمایت نتایج مطالعات اپنهایمر می

)؛ کارول و 1999)؛ ساسلر و شوئن (1989)؛ باس (1988(
) برخوردار 2009دیویس (-) و گیبسون2009همکاران (

است.
مایه اصلی دیگري که از این پژوهش آشکار شد،درون

ها به دو دسته نیاز شامل کنندهنیازها بود. مشارکتآوريالزام
و غیرمادي اشاره کردند. شدت نیازها و لزوم ازهاي ماديین

آمادگی ازدواج افراد يساختن آنها، محرك مهمی برابرآورده
ز جنسی و چون نیابوده است و شامل نیازهاي مادي هم

چون استقالل مالی از خانواده اصلی و نیازهاي غیرمادي هم
نیاز به رشد شخصیتی، آرامش، همدم و رشد اجتماعی است. 

)؛ شرودر 1395مهر و همکاران (هاي خجستهپژوهش
) نیز نتایج مشابهی در این زمینه 1377) و کامکار (2003(

اند.ارایه کرده
ایت اجتماعی اشاره مایه اصلی حمدر نهایت به درون

کنندگان شامل دو هاي مشارکتود که براساس پاسخشمی
زیرمضمون حمایت مادي و غیرمادي اطرافیان بود که این 

ها نقش مهمی در آمادگی افراد براي ازدواج داشته حمایت
)؛ قلیلی و 2012هاي اورلوا و دانتسوف (است. نتایج پژوهش

)؛ الرسون و 2011ان ( )؛ کفالس و همکار2012همکاران (
) با 1997) و هولمن و لی (2014)؛ هارت (1998همکاران (

نتایج پژوهش حاضر در مورد تاثیر حمایت اطرافیان در 
آمادگی ازدواج جوانان، همسو است.

نمونه پژوهش حاضر محدود به تجربیات زیسته آمادگی 
سال داشتند و از 1-5ازدواج دانشجویانی بود که دامنه تاهل 

ازدواج خود راضی بودند، به همین دلیل نتایج این پژوهش 
ازدواج سایر اقشار جامعه مانند افراد یشامل تجربیات آمادگ

چنین شود. هممطلقه یا افرادي که ازدواج دوم داشتند، نمی
هاي غیردانشجو باید با احتیاط صورت تعمیم نتایج به نمونه

فی مقدماتی گیرد. هرچند پژوهش حاضر یک مطالعه اکتشا
در زمینه آمادگی ازدواج است ولی به ارتقاء دانش در زمینه 
چارچوب مفهومی چگونگی آمادگی ازدواج و ادراك آمادگی 

کند. مقایسه تجربیات زیسته آمادگی ازدواج ازدواج کمک می
افراد دانشجو و غیردانشجو و مطلقه و غیرمطلقه گامی مهم 

هش حاضر است.هاي پژوسوي آزمون اعتبار یافتهبه
پژوهش حاضر براساس تجارب دانشجویان متاهل به 

-موضوع پراهمیت چیستی آمادگی ازدواج در بافت فرهنگی
ها نشان داد که آمادگی اجتماعی کشورمان پرداخت. یافته

چون ازدواج دانشجویان جوان متاثر از  عوامل مختلفی هم
آوري فردي، موقعیتی، الزامفردي، بینهاي درونآمادگی

نیازها و حمایت اجتماعی است. شناسایی این عوامل از طریق 
و ابزارهایی که فاقد حساسیت فرهنگی یکمّهايروش

سو لزوم توجه کیها از هستند، دور از دسترس بود. این یافته
بیشتر به مبانی فرهنگی، ارزشی و اجتماعی تاثیرگذار بر نهاد 

ازدواج جوانان مشغول به ازدواج را براي افرادي که در حوزه
کند و از سوي دیگر، لزوم انجامادآوري مییفعالیت هستند، 

کیفی بیشتر در  زمینه آمادگی ازدواج جوانان در هايژوهشپ
هاي شود. با توجه به یافتهتر را متذکر میهاي متنوعنمونه

پژوهش حاضر مبنی بر عوامل اثرگذار بر ادراك آمادگی 
عنوان تعیین سطح آمادگی ازدواج توان از آن بهازدواج می

هاي آموزشی آمادگی جوانان و مبنایی براي محتواي برنامه
ازدواج استفاده کرد. 

منابع
). نگرش 1395پور، ذ. (مهر، ر.، محمدي، ع.، و عباسخجسته

نشریه روان دانشجویان متاهل به ازدواج: یک مطالعه کیفی. 
.19-28، 2پرستاري، 

شناسی خانواده،اي بر جامعهمقدمه). 1386ساروخانی، ب. (
تهران: انتشارات سروش.

گیـاي دلبستـهسبکهـبررسی رابط). 1391(.زاده، زفیـریـش

اضطرابی و اجتنابی و نگرش مذهبی با ادراك آمادگی 
ازدواج و نگرش به ازدواج در دانشجویان دختر وپسر 

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه قم. 
دانشگاه شهید چمران اهواز.

ع.، و قاسمی تودشکچویی، غ. ر.، معتمدي، م.، اسداللهی، ق. 
هاي انتخاب اي مالك. بررسی مقایسه)1384مالک، ش. (

همسر داوطلبان ازدواج در بدو و یکسال پس از ازدواج.
.67-3،74فصلنامه تحقیقات علوم رفتاري، 
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بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم ). 1377کامکار، ع. (
طرح پژوهشی سازمان مدیریت و پزشکی در مورد ازدواج. 

یراحمد.ریزي استان کهگیلویه و بوبرنامه

ارزیابی ). 1381مظاهري، م. ع.، پوراعتماد، ح. ر.، و حیدري، م. (
گزارش هاي ازدواج دانشجویی.نتایج و پیامدهاي جشن

منتشرنشده. طرح تحقیق دانشگاه شهیدبهشتی تهران.
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