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چکیده

Abstract
Positive attitude to marriages is the most significant
variable in predicting the marriage, which is
influenced by different factors. The aim of this study
was to examine the study of the relationship between
spiritual health and resilience with positive attitude to
marriage among male students. This descriptivecorrelational study was performed on all students
living in dormitories of Isfahan University of Medical
Sciences in 2014-15 academic years. The sample
consisted of 285 students who were selected through
cluster sampling. Data collection tools were Spiritual
Health Questionnaires (Palutzian and Ellison, 1982),
Resilience Scale (Connor and Davidson, 2003) and
Marriage Attitude Scale (Braaten and Rosén, 1997).
Data were analyzed using descriptive statistics tests,
Pearson Correlation coefficient, and Multiple Linear
Regression. The Pearson Correlation showed a
significant positive correlation between positive
attitudes to marriage and secures spiritual well-being
and resilience. Stepwise regression analysis indicated
that the predictor variables were able to significantly
explain 0.20 of positive attitude to marriage variance
among the students. The findings support the
importance of spiritual well-being and resilience in
predicting positive attitude to marriage of students. So
it seem that holding training courses for promoting the
spiritual well-being and resiliency with regard to
individual differences of students in the fields
mentioned is helpful.
Keywords: Attitude, Marriage, Spiritual Health,
Resilience
97 تیر

 که،نگرش مثبت به ادواج مهم ترین متغیر در پیش بینی ازدواج میباشد
 پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین.متاثر از عوامل متفاوتی میباشد
 تابآوری و نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان انجام،سالمت معنوی
 پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که در جامعه دانشجویان پسر.شد
 نمونهای به.ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد
 نفر از دانشجویان جامعه مذکور به روش تصادفی خوشه ای285 حجم
چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس سالمت معنوی (پولوتزین و
) و مقیاس2003 ، مقیاس تاب آوری (کونور و دیویدسون،)1982 ،الیسون
 به منظور تحلیل داده.) پاسخ دادند1997 ،نگرش به ازدواج (برتن و روسن
 رگرسیون خطی چند،ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون
 نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که.متغیره استفاده شد
متغیرهای سالمت معنوی و تاب آوری با نگرش مثبت به ازدواج همبستگی
 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که.مستقیم و معنادار دارند
 از واریانس نگرش0/20 متغیرهای پیشبین به طور معنادار قادر به تبیین
 یافتههای این تحقیق از اهمیت.مثبت به ازدواج در دانشجویان بودند
متغیرهای سالمت معنوی و تابآوری در پیشبینی نگرش مثبت به ازدواج
 بنابراین به نظر می رسد برگزاری دوره های.در دانشجویان حمایت میکند
آموزشی جهت ارتقاء تاب آوری و سالمت معنوی با توجه به تفاوت های
.فردی دانشجویان در زمینه های پیشگفت مفید می باشد

 تابآوری، سالمت معنوی، ازدواج، نگرش:واژه های کلیدی
:پذیرش

97  خرداد: دریافت

 پژوهشی: نوع مقاله

مقدمه
ازدواج عامل پیدایش خانواده است و خانواده از دیدگاهی یك نشان یا نماد اجتماعی به حساب می آید و برآیند یا انعکاسی از کل
 سازمان های آن از جمله، خانواده نیز خود به خود منحط خواهد بود؛ بر عکس در سالمت جامعه، در یك جامعه ی منحط.جامعه است
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خانواده نیز از سالمت برخوردارخواهند بود (ساروخانی .)1391 ،ازدواج مهم ترین رابطه انسانی است .زیرا ساختاری را برای ایجاد روابط
خانوادگی و تربیت نسل بعدی فراهم می کند (ویلوفبای ،هال ،لوسزاک .)2015 ،1نگرش مثبت به ازدواج مهم ترین عامل پیش بینی
کننده اقدام فرد به ازدواج می باشد (نیلفروشان ،نویدیان ،عابدی.)1392 ،
نگرش به ازدواج 2عبارت است از «عقیده ذهنی و باورهای فرد در مورد ازدواج؛ بدین ترتیب نگرش به ازدواج بسیار حایز اهمیت است،
زیرا یکی از مکانیسمهای کلیدی برای پیش بینی رفتار واقعی در ازدواج است» (نیلفروشان و همکاران .)1392 ،نگرشهای افراد به ازدواج،
میتواند مثبت و یا منفی باشد .نگرشها در آنچه فرد میگوید و می شنود ،منعکس میشوند و بر ادراکات فرد بر دنیای اطراف ،تأثیر
میگذارد .نگرشها ،شامل مولفههای عمدهای درباره ازدواج و اداره ی مسائل زندگی زناشویی بوده و بر احتمال ازدواج و تعیین زمان اقدام
به آن تأثیر میگذارند (باونچ.)2012 ،3
معنویت و گرایشات معنوی از جمله عوامل تعیین کننده در نگرش افراد به ازدواج می باشد (هوالند ،لی ،مارشاک ،مارتین2016 ،4؛
الیسون .)2011 ،5معنویت دارای یك فدرت و پتانسیل در جهت رشد و کمال انسان است ،بررسیها نشان داده که معنویت با رشد شخصی
و روابط زناشویی جهت یافته در ارتباط است (کوایل .)2017 ،6اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان ،در چند دهه گذشته به صورتی
روز افزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است به طوری که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد
وجودی انسان ،به ابعاد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اشاره میکند و بعد چهارم یعنی بعد معنویت را نیز در رشد و تکامل انسان
8
مطرح میسازد (هرمن ،سکسنا ،مودی .)2017 ،7معنویت حالتی از بودن است لیك سالمت معنوی حالتی از داشتن است .سالمت معنوی
به برخورداری از حس پذیرش ،احساسات مثبت ،اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت با یك قدرت حاکم و برتر قدسی ،دیگر ان و خود
اطالق میشود که طی یك فرآیند پویا و هماهنگ شناختی ،عاطفی ،کنشی و پیامدی شخصی حاصل میآید .شناخت معنوی ،عواطف
معنوی ،کنش معنوی و ثمرات معنوی مؤلفههای اصلی سالمت معنویاند(عباسی و همکاران.)1390 ،
نتایج تحقیق اربابی و همکارن ( ) 1390در زمینه تمایل و آمادگی دانشجویان علوم پزشکی به ازدواج نشان می دهد که دانشجویان به
صورت کلی ن گرش مثبتی به ازدواج نشان داده و مشاوره پیش از ازدواج را امری ضروری دانسته اند ،ولی در زمینه تمایل و آمادگی به
ازدواج ،رضایت چندانی نشان نداده اند .در پژوهشی که بر روی کلیه ی دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد در مورد
تمایل به ازدواج صورت گرفته ،نتایج نشان می دهد که میزان تمایل هر دو جنس نسبت به ازدواج کاهش یافته و دختران در مقایسه با
پسران تمایل باالتری برای ازدواج نشان داده اند ،که این مسئله به نوبه خود به فرهنگ ایرانی و سنسین پایین تر دختران نسبت به پسران
در هنگام ازدواج ،بر می گردد (بخشایش .)1392 ،وانگ )2005( 9در پژوهشی نشان داد که متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی در
بین جوانان هنگ کنگ منجر به باال رفتن سن ازدواج در آنها شده است .بدین صورت که سطح تحصیالت باال ،میل به شرایط شغلی بهتر،
پیروی از ارزش های جدید و مدرن ،بزرگ شدن در یك خانواده غیر سنتی ،کم رنگی باورهای اخالقی و معنوی و تمایل به زندگی مجردی
از جمله عواملی است که منجر به کاهش گرایش جوانان به ازدواج است.
در پژوهشی نشان داده شد که تاب آوری 10و تحمل جوانان در برابر مشکالت ،نسبت به گذشته کاهش یافته است و یکی از عوامل
اصلی کاهش تمایل جوانان به ازدواج می باشد (صفری .)1392 ،برای سالیان متمادی ،روانشناسان بر ابعاد منفی عملکرد و رفتار بشر
متمرکز بودند و کمتر ویژگی های مثبت را مد نظر قرار می دادند (لوپز و اسنایدر .)2007 ،11در زمینه تاکید بر ویژگی های مثبت ،جنبشی
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. Attitude to Marriage
3 . Baunach
4. Holland, Lee, Marshak, & Martin,
5. Ellison
6 . Coyle
7. Herrman, Saxena, Moodie
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9. Wong
10. Resilience
11. Lopez & Snyder
2

103
رویش روان شناسی ،سال  ، 8شماره ، 4شماره پیاپی  ، 37تیر 1398
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(4), 2019

تحت عنوان روانشناسی مثبت نگر شکل گرفته است که در جست و جوی رشد و توسعه ی فرد ،سازمان و جامعه است و آثار آن را می
توان در تحقیقات دانشگاهی و کاربردی مشاهده کرد (یاداو ،کوکر2017 ،1؛ سلیگمن 2و همکاران.)2005 ،
4
تابآوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی خانواده و بهداشت روانی دارد (استین 3و همکاران .)2009 ،کونور و دیویدسون
( )2003تاب آور ی را به عنوان نوعی فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با داشتن موقعیت تهدید کننده ،تعریف کرده اند .به
عبارت دیگر تاب آوری عاملی است که به افراد در رویارویی و سازگاری با موقعیت های سخت و تنش زای زندگی کمك می کند و کیفیت
زندگی را افزایش می دهد (آبورن ،گوفت ،هورای .)2016 ،5امروزه تاب آوری به عنوان عامل درمانی مهمی در پزشکی ،پرستاری و سالمت
روانی در نظر گرفته می شود و اخیرا تاب آوری به عنوان یکی از مولفه های اصلی در بهبود افراد توجه شده است .اگرچه هنوز ارزش
کاربردی و پیش بینی کنندگی تاب آوری مبهم باقی مانده است (اسکرانك ،استانگلینی ،اسالد .)2008 ،6در پژوهشی نشان داده شد که
تاب آوری به واسطه کاهش مشکالت هیجانی موجب افزایش کیفیت زندگی می شود و همچنین هم آمیختگی (عدم تمایز یافتگی) با
دیگران به دلیل اینکه تحت تاثیر سیستم عاطفی محیط و واکنش اطرافیان شکل می گیرد بیشترین تاثیر را در کاهش کیفیت زندگی دارد
(احدی ،علیزاده اصلی.)1390 ،
با توجه به اهمیتی که ازدواج و تشکیل خانواده دارد ،مطالعات محدودی را به خود اختصاص داده است .از آنجایی که نگرش مثبت
به ازدو اج مهم ترین عامل پیش بینی کننده در اقدام جوانان به ازدواج می باشد ،شناخت عوامل موثر بر نگرش جوانان به ازدواج از ضروریات
پژوهش در حوزه ازدواج و تشکیل می باشد .شناخت عوامل موثر بر گرایش جوانان به ازدواج و پیش گیری از باال رفتن سن ازدواج ،از
اهمیت باالیی برخو ردار است .شناخت عوامل موثر بر نگرش جوانان به ازدواج می تواند در مشاوره های فردی و پیش از ازدواج کاربرد
بسیاری داشته باشد .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و تاب آوری در جهت پیش بینی نگرش مثبت
به ازدواج در دانشجویان پسر انجام شد.

روش تحقیق
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
این مطالعه ،توصیفی -مقطعی از نوع همبستگی است که در جامعه ی دانشجویان پسر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انجام شد .نمونه ای به حجم  285نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،)1970( 7به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله
ای انتخاب شدند .به منظور نمونه گیری تعداد خوابگاه های پسرانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  6خوشه (جی ،شهید خرازی ،شهید
ردانی پور ،کوثر ،دانش  ،1دانش  )2دسته بندی شدند و بر حسب تصادف  4خوشه (خوابگاه های شهید خرازی ،شهید ردانی پور ،دانش 1
و دانش  ) 2انتخاب شدند و در نهایت شماره اتاق ها و سوئیت های هر یك از این چهار خوابگاه در یك جدول ثبت شد و  200واحد (اتاق
یا سوئیت) از آنها جهت نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند .روش اجرای پرسشنامه ها یه این صورت بود که پژوهشگران در یك
دوره زمانی  12روزه با مراجعه به واحد های انتخاب شده و شرح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش (به
صورت شفاهی) از دانشجویان حاضر در اتاق درخواست می کردند که ظرف مدت  30دقیقه به پرسشنامه ها پاسخ دهند .به منظور اجرای
پژوهش از پرسشنامه سه قسمتی استفاده شده است که در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است.
ابزارهای پژوهش
8

9

مقیاس نگرش به ازدواج  :مقیاس نگرش به ازدواج توسط بریتن و روسن در سال  1998به منظور سنجش نگرش مثبت به ازدواج
طراحی شده است .این مقیاس شامل  23گزاره با مقیاس  4درجه ای لیکرت ،از کامالً موافق ( )4تا کامالً مخالف ( )1است که باورها و

. Yadav, & Kumar
Seligman

1
2.
3

. Stein
. Connor and Davidson Resilience Scale
5
. Aburn, Gott, & Hoare
6
. Schrank, Stanghellini, Slade
7
. Krejcie & Morgan
8
. Marriage Attitude Scale
9
. Braaten & Rosén
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نگرش های مربوط به ازدواج را مورد سنجش قرار می دهد .نمرات باالتر نشان دهنده نگرش مثبت تر نسبت به ازدواج است .این آزمون
دارایی روایی همزمان با مقیاس میل به ازدواج می باشد و همسانی درونی آن به روش کرونباخ آلفا  0/78می باشد (کال ول و وولی،1
 .)2008در ایران شواهد مربوط به روایی همگرای این ابزار نشان داد که بین مقیاس نگرش به ازدواج و مقیاس انتظار از ازدواج همبستگی
وجود دارد .همچنین ضریب باز آزمایی این آزمون  0/89گزارش شده است که داری پایایی قابل قبول می باشد (نیلفروشان ،نویدیان،
عابدی .)1392 ،در این مطالعه همسانی درونی این آزمون به روش کرونباخ آلفا  0/77محاسبه شد.
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون :2این مقیاس در سال  2003تدوین شده است و در افراد  15سال به باال قابل اجرا می
باشد ،این مقیاس  25گویه دارد که در یك مقیاس لیکرتی بین صفر (کامالً نادرست) و چهار (همیشه درست) نمره گذاری می شود .حداقل
و حداکثر نمره آزمودنی در این مقیاس به ترتیب صفر و صد می باشد .نتایج روایی تمیز این آزمون نشان داد که افراد تاب آور و غیر تاب
آور به خوبی قابل تفکیك می باشند (کونر و دیویدسون .)2003 ،در مطالعه ای بر روی نمونه ای از کارآفرینان اسپانیایی روایی این آزمون
به روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و همسانی درونی این آزمون به روش کرونباخ آلفا  0/75محاسبه شده است (گارسیا و کالو،3
 .) 2013در ایران ویژگی های روانسنجی این آزمون مورد تایید قرار گرفته است و میزان همسانی درونی آن به روش کرونباخ آلفا 0/89
محاسبه شده است و پایایی بازآزمایی آن ( )r=0/73محاسبه شده است (سعادت ،اعتمادی ،نیلفروشان .)1394 ،در این مطالعه همسانی
درونی این آزمون به روش کرونباخ آلفا  0/83محاسبه شد.
پرسشنامه سالمت معنوی پولوتزین و الیسون :4به منظور سنجش سالمت معنوی در دانشجویان از این ابزار استفاده شد .پرسشنامه
 20سؤالی سالمت معنوی پولوتزین و الیسون که  10سؤال آن سالمت مذهبی و  10سؤال دیگر سالمت وجودی فرد را می سنجد .پاسخ
این سؤاالت بصورت لیکرت شش گزینه ای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم (با نمره  1تا  )6دسته بندی شده است .نمره سالمت معنوی
جمع این دو زیر گروه است که دامنه آن بین  20تا  120می باشد .پولوتزین و الیسون ( )1982پایایی این آزمون را به روش آلفای کرونباخ
 0/82محاسبه کردند .اصغری ،سعادت ،عاطفی کرجوندانی ،جانعلی زاده کوکنه ( )1393در ایران پایایی این ابزار را از طریق ضریب آلفای
کرونباخ  0/83تعیین کردند .در این مطالعه همسانی درونی این آزمون به روش کرونباخ آلفا  0/84محاسبه شد.
به منظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-18استفاده شد و نتایج در قالب آمار توصیفی و استنباطی گزارش شد .به منظور سنجش میزان
همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و به منظور بررسی نرمال بودن دادهها جهت اجرای آزمون
رگرسیون از آزمون کولموگروف – اسمیرنف تك نمونهای استفاده شد و جهت پیشبینی سهم متغیرهای پیشبین در پیشبینی واریانس
نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد.

یافته ها
نتایج تحقیق حاضر با تحلیل آماری بر روی  256نفر از دانشجویان پسر ساکن خوابگاه های علوم پزشکی ارائه شده است .میانگین سنی
دانشجویان  23/12 ±2/85بود .در ادامه یافته های توصیفی ،فراوانی ،حداقل نمره کسب شده آزمون ،حداکثر نمره کسب شده آزمون،
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول شماره یك نشان داده شده است.
جدول :1آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
نگرش مثبت به ازدواج

نگرش مثبت به ازدواج
1

سالمت معنوی

تابآوری

-

-

**

1

**

0/03

1

حداقل نمره

47

59

13

حداکثر نمره

78

115

99

سالمت معنوی
تابآوری

0/42
0/16

-

1

. Caldwell & Woolley
. Connor and Davidson Resilience Scale
3
. García & Calvo
4
. Palutzian and Ellison Spiritual Health Questionnaires
2
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میانگین

63/89

83/44

63/84

انحراف معیار

6/79

14/38

12/72

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که نگرش مثبت به ازدواج با سالمت معنوی ( )r=0/42و تابآوری ( )r=0/11در دانشجویان رابطه
معنادار مثبت دارد ( .)P>0/01هدف نهایی این مطالعه بررسی نقش متغیرهای پیشبین (سالمت معنوی و تابآوری) در تبیین نگرش
مثبت به ازدواج در دانشجویان بود .جهت بررسی این موضوع از آزمون از رگرسیون خطی گامبهگام استفاده شد .بودن توزیع فراوانی دادها،
تصادفی بودن روش جمع آوری دادها و بررسی استقالل خطاها از جمله پیش فرض های اساسی جهت اجرای آزمون رگرسیون میباشد
که در پژوهش حاضر لحاظ شده است .نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف تكنمونهای نشان داد که متغیر مالک ،نگرش مثبت به ازدواج
در سطح خطای  P≥0/05معنادار نبودند ( ،)K-S Z =0/977 ،Sig=0/296بر این اساس متغیر مالک دارای توزیع نرمال میباشد .همچنین
آماره دوربین -واتسون برابر با  1/86محاسبه شده است که نمایانگر استقالل خطاها میباشد .با توجه به برقراری پیشفرضهای رگرسیون،
مجاز به اجرای این آزمون پارامتریك میباشیم.
جدول  :2خالصه نتایج مدل رگرسیون گا م به گام نگرش مثبت به ازدواج بر اساس سالمت معنوی و تابآوری
مجموع

مدل

R

d.f

R²

مجذورات
گام اول

رگرسیون

2090/15

 -1سالمت معنوی

خطا

9683/20

کل

11773/35

گام دوم

رگرسیون

2365/65

 -1سالمت معنوی
 -2تابآوری

خطا

9407/70

کل

11773/35

میانگین

F

سطح

مجذورات
0/42

0/17

1

2090/15

254

38/12

معناداری
54/83

0/0001

255
2
0/44

0/20

253

1182/82

31/81

0/0001

37/18

255

جدول  :3نتایج ضرایب رگرسیون جهت پیشبینی نگرش مثبت به ازدواج
متغیر

B

خطای معیار

Beta

آماره ی t

سطح معناداری

مقدار ثابت

42/26

2/90

----

14/53

0/0001

سالمت معنوی

0/19

0/02

0/41

7/40

0/0001

تاب آوری

0/08

0/03

0/15

2/72

0/007

با توجه به یافتههای جدول  3و  ،4نتایج نشان داد در گام اول متغیر سالمت معنوی همبستگی باال و معناداری با نگرش مثبت به
ازدواج دارد و ضریب  tبرای آن  7/40است .در گام دوم تاب آوری وارد معادله شد که ضریب  tبرای آن  2/72است و از نظرآماری نیز
معنادار بود .در نهایت متغیرهای پیشبین در دو گام رگرسیون  0/20از واریانس نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان را به طور معنادارتبیین
میکند.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررس ی ارتباط بین سالمت معنوی و تاب آوری با نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان پسر انجام شد .نتایج
داللت بر این داشت که سالمت معنوی با نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان دارای همبستگی مثبت و معنادار می باشد .به عبارت دیگر
هر چه دانشجویان از سالمت معنوی بیشتری برخوردار باشند ،میزان نگرش مثبت تری را نسبت به ازدواج گزارش می کنند .نتایج مطالعات
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The Role of Spiritual Health and Resilience in Prediction of Positive Attitude to Marriage among Students

الیسون 1و همکاران ( ،)2011پری ( ،)2013غفوری و همکاران ( )1388و پیوتنیك )2004( 2با نتایج حاضر همسو می باشد .در این
مطالعات نشان داده شده است که معنویت و باورهای معنوی با نگرش مثبت افراد به ازدواج در ارتباط می باشد .مسئله باورهای معنوی،
یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که با زندگی انسان ها در آمیخته شده و محققین همواره به دین به مثابه ی یکی از مهم ترین منابع
جهت دهنده ی رفتارها و نگرش های افراد جامعه توجه کرده اند .اغلب این محققین معتقدند که وجود عقاید معنوی و تااثیر به سزایی در
تمام جنبه های زندگی به ویژه ازدواج دارد (غفوری و همکاران.)1388 ،
ماهونی )2010( 3در پژوهشی نشان داد که شرایط خانوادگی ،آموزش های والدین و تربیت مذهبی ادراک شده در تمایل جوانان به
ازدواج ،موثر می داند .به اعتق اد وی ،والدینی که راهنمای خوبی برای فرزندانشان هستند و باورهای مذهبی قوی را در آن ها تقویت می
کنند ،فرزندانشان تمایل بیشتری به ازدواج دارند .در تبیین نتایج می توان گفت که معنویت به عنوان یك عامل اثر گذار بر ادراک افراد
در زمینه ازدواج ،یك عامل تاثیر گذار قوی می باشد .در رتبه بندی هایی که در مورد ازدواج صورت گرفته ،اعتقادات مذهبی اشخاص با
ازدواج و زمان آن همساز بوده است .بیشتر آیین ها نسبتا ازدواج و سبك زندگی سنتی را ترویج می کنند .بنابراین انتظار عمده این است
که مردم با آیین سنتی و باورهای مذهبی باالتر ،نسبت به جوامع مدرن نگرش مثبت تری نسب به ازدواج داشته و تمایل باالتری نیز برای
آن ،داشته باشند .بر اساس نتایج حاضر و مطالعات پیشین اینگونه استن باط می شود که معنویت و گرایشات مذهبی تاثیر معناداری در
نگرش مثبت جوانان به ازدواج دارد .بر این اساس توجه به معنویت و ارتقاء ابعاد سالمت معنوی در دانشجویان می تواند تسهیل گر ایجاد
یك نگرش مطلوب به ازدواج در جوانان در نظر گرفته شود (فینچمن ،بیچ.)2010 ،4
نتایج دیگر نشان داد که بین تاب آوری و نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .به عبارتی هر چه
تاب آوری در دانشجویان باالتر باشد آنها نگرش مثبت تری نسبت به ازدواج دارند .نتایج مطالعه حاضر با مطالعات صفری ( )1392در ارتباط
با بررسی عوامل پیش بینی کننده تمایل به ا زدواج در پسران شهر اصفهان با نتایج حاضر همسو می باشد .همچنین در مطالعات پیشین
نشان داده شده است که تاب آوری با رضایت زناشویی (فیتزپاتریك و واچا-هاسه ،)2010 ،5با سازگاری زناشویی (استون من و گاویدا-
پاین ،)2006 ،6سالمت روانشناختی (لوسر2015 ،7؛ داویدو و همکاران )2010 ،8و کیفیت زندگی (ای )2011 ،9دارای همبستگی مثبت و
معنادار می باشد .در مقابل تاب آوری با افسردگی (میلر و چندلر )2002 ،10و اضطراب (دگنان )2007 ،11همبستگی منفی دارد .در تبیین
نتایج می توان اینگونه استنباط نمود که تاب آوری به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطافپذیر به فشارهای زندگی روزانه
است .تاب آوری ،استرس را محدود نمی کند ،مشکالت زندگی را از بین نمیبرد ،بلکه به افراد قدرت می دهد تا با مشکالت پیش رو مقابلة
سالم داشته باشند ،بر سختیها فائق آیند و با جریان زندگی حرکت کنند .افراد تاب آور دارای رفتارای خود شکنانه نیستند .از نظر عاطفی
آرام بوده و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند .تشکیل زندگی و ازدواج یکی از حوزه های استرس برانگیز زندگی می باشد و بر این
اساس افراد با تاب آوری باال نگرش مثبت تری به ازدواج دارند (مستن.)2001 ،12
تاب آوری میتواند باعث شود که فرد پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید،
شایستگی اجتماعی ،تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد (بونانو 13و همکاران .)2004 ،هنگامی که رویداد استرس برانگیز از سر بگذرد و نیازهای
اولیه انسانی تأمین گردد ،آن گاه تاب آوری احتمال ظهور می یابد .مهم ترین نتیجه کاربردی برآمده از دل پژوهش های تاب آوری ،این
است که می توانیم توانمندی افراد را ارتقاء دهیم بگونه ای که آنها به احساس هویت و کارآمدی ،توانایی تصمیم گیری ،هدف گذاری و باور
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به آینده دست یابند و از این راه بتوانند نیازهای اولیه انسانی خود برای مهربانی ،رابطه با دیگران ،چالش ،قدرت و معنا داری را در شرایط
طاقت فرسا بعنوان کانون توجه هر گونه مداخالت پیشگیرانه ،آموزشی و رشد فردی قرار دهند(توگوز 1و همکاران.)2011 ،
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهایهای سالمت معنوی و تاب آوری در دو گام  0/20از واریانس نگرش مثبت
به ازدواج را در دانشجویان تبیین میکنند .خجسته مهر ،محمدی ،عباس پور ( )1395در مطالعهای نشان دادند که نگرش دانشجویان به
ازدواج تحت تاثیر عوامل فرهنگی – اجتماعی میباشد و ترویج الگوهای موفق ازدواج در جامعه ،حمایتهای مادی و معنوی از سوی والدین،
آموزش راهبردهای مقابلهای متناسب با چالشهای ازدواج ،افزایش مهارتهای آمادگی ازدواج و حمایت دولت در تشکیل هسته های مشاوره
ازدواج میتواند نقش موثری بر نگرش جوانان به ازدواج داشته باشد .نگرش مثبت به ازدواج به عنوان یك متغیر مالک از عوامل متعددی
تأثیر میپذیرد و تبیین آن را نمیتوان در قالب متغیرهای سالمت معنوی و تاب آوری محدود نمود و الزم است در جهت تدوین یك مدل
نظری به همه جوانب اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی جوانان در جهت نگرش مطلوب به ازدواج توجه گردد تا به یك دیدگاه جامع دست
یافت.
با توجه به مطالعات پیشین و نتایج مطالعه حاضر می توان اینگونه نتیجه گرفت که نگرش جوانان به ازدواج وابسته به یك یا چند
عامل نمی باشد ،بلکه عوامل مختلفی هستند که در این متغیر تاثیر می گذارند و صرفا نگرش دانشجویان به ازدواج را نمی توان در قالب
متغیرهای تاب آوری و سالمت معنوی به طور کامل تبیین نمود .نبود مطالعات و پیشینه تحقیق در ارتباط با متغیرهای پیش بین مقایسه
نتایج حاضر را با محدودیت روبه رو ساخته است ،بنابراین الزم است که مطالعات بیشتری در این حوزه انجام گیرد تا بتوان به نتایج دقیق
تری دست یافت .انتخاب جامعه پسران ساکن خوابگاه و عدم همکاری همه دانشجویان در عودت پرسشنامه ها از جمله محدودیت های
دیگر این پژوهش می باشد .بر این اساس الزم است در تعمیم نتایج با احتیاط عمل شود .در نهایت پیشنهاد می شود که تحقیقات مشابه
ای بر روی دختران و دانشجویان دانشگاه های دیگر و جوانان غیر دانشگاهی نیز اجرا شود.
نگرش مثبت جوانان به ا زدواج یکی از مهم ترین متغیرها در پیش بینی اقدام آنها به امر مقدس ازدواج می باشد .شناخت عوامل موثر
در گرایش جوانان به ازدواج ،می تواند در تدوین یك برنامه جامعه در جهت مشاوره های فردی و قبل از ازدواج کارایی بسیاری داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که سال مت معنوی و تاب آوری با نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان همراه می باشد .در زمینه کاربردی
برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سالمت معنوی و تاب آوری دانشجویان در دانشگاه ها پیشنهاد میشود .همچنین می توان از نتایج این
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