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زمينه و هدف :انتخاب همسر جزيي از مراحل رشد رواني انسان محسوب مي شود ،و امر اجتناب ناپذيري به نظر مي رسد،
ازدواج به عنوان مهم ترين رفتار اجتماعي براي دستيابي به نياز هاي عاطفي همواره مورد تاييد بوده است .اگر افراد در زمان
ازدواج شرايط الزم جسماني ،رواني و اجتماعي را داشته باشند ،و مالك هاي مناسبي را براي انتخاب همسر در نظر بگيرند كمتر
دچار نارضايتي زناشويي و اختالفات ناشي از آن ميگردند.
روش بررسي:پژوهش حاضر به روش توصيفي – مقطعي و به منظور تعيين معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان
انجام شد.جامعهي پژوهش دانشجويان شاغل به تحصيل در نيمسال اوّل سال تحصيلي  78-78دانشكدهي علوم پزشكي سبزوار
بودند .حجم نمونه  353نفر برآورد گرديد .پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرن باخ مشخص شد .و داده هاي حاصله از
پرسشنامه با آمار توصيفي و تحت نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها :بر اساس يافته هاي پژوهش  3.47درصد افراد موردمطالعه پسر و  8546درصد دختر بودند ،ميانگين سني افراد شركت
كننده در اين مطالعه 61413 ± 1461مي باشد ،ميانگين سن مناسب ازدواج از ديدگاه دانشجويان براي پسران  65467±6413و
براي دختران  61483 ±14.1پيشنهاد گرديد .هم چنين يافته ها نشان داد كه  3معيار داراي اهميّت بيش تر در انتخاب همسر از
ديدگاه دختران به ترتيب صداقت ،اخالق خوب ،عفت و پاكدامني و از ديدگاه پسران به ترتيب صداقت ،اخالق خوب و
وفاداري است.كه دو معيار اوّل براي هر دو جنس يكسان است .از ديدگاه دختران در انتخاب همسر آينده معيار هايي نظير فاميل
بودن،همشهري بودن و وضعيّت اقتصادي طرف مقابل و از ديدگاه پسران فاميل بودن ،همشهري بودن؛ و ميزان عمل به مستحبات
ديني داراي كمترين اهميّت بودند.
نتيجه گيري :دانشجويان مورد مطالعه صداقت و اخالق را از نكات موثّر در انتخاب همسر آينده دانسته اند كه اين مسئله
اهميّت صداقت و اخالق را در جامعهي دانشجويي نشان مي دهد .
واژه هاي كليدي :معيارهاي همسر گزيني ،دانشجو ،سبزوار.
 -1دانشجوي كارداني بهداشت خانواده دانشكده علوم پزشكي سبزوار؛
 -6دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشكده علوم پزشكي سبزوار؛
 -3دانشجوي كارداني بهداشت مبارزه دانشكده علوم پزشكي سبزوار؛
 -.عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار؛
 -5كارشناس ارشد آمار حياتي و عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار؛
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مقدّمه

در كشور ما در اين زمينه آمار منسجمي تاكنون

انتخاب همسر جزئي از مراحل رشد رواني انسان

منتشر نشده است .البّته به دليل اعتقاد مذهبي و

محسوب ميشود و امري اجتناب ناپذير به نظر مي

بافت خاصّ فرهنگي و ارزشهاي اخالقي حاكم بر

رسد .ازدواج به عنوان مهمترين رفتار اجتماعي براي

جامعه انتظار ميرود ميزان طالق مانند كشورهاي

دستيابي به نيازهاي عاطفي و كسب امنيّت همواره

غربي نباشد .امّا ميزان آن از  %11تا  %34گزارش

مورد تاييد بوده است(1 ) .

شده است .براساس اين مطالعات اگر افراد در زمان

خداوند تبارك و تعالي در سوره ي مباركه ي

ازدواج شرايط الزم جسماني ،رواني و اجتماعي را

روم آيه ي  11مي فرمايد«از نشانه هاي خداست كه

داشته باشند ،و مالك هاي مناسبي را براي انتخاب

برايتان از جنس خودتان همسراني آفريد ،تا در كنار

افراد در نظر بگيرند كمتر دچار نارضايتي زناشويي و

يكديگر آرامش بيابيد ،و در ميان شما دوستي و

اختالفات ناشي از آن مي گردند .نمونه هايي از اين

مهرباني نهاد»)(1

عوامل كه در كتب روان شناسي ذكر شده عبارتند از:

به راستي اين تعبير لطيف قرآن كه داشتن همسر

خصوصّيات شخصّيتي ،تناسب فرهنگي ،مذهبي و

موجب آرامش روح ميگردد ،آنگاه بيشتر جلوه مي

طبقاتي خانواده ها ،اهداف و برنامه هاي زندگي،

كند ،كه انساني از حاالت پر هيجان نسل مجرّد امروز

سطح تحصيالت ،رضايت بستگان درجه ي اول و

درست آگاه باشد ،و بداند كه آنها در چه ناكامي ها و

.......

ناآرامي هاي فكري به سر مي برند ،و نياز آنان به اين

دانشجويان به ويژه دانشجويان علوم پزشكي به

آرامش تا چه حدي است .برهمين اساس يكي از

دليل مشغلهي درسي بيش از ساير جوانان موانع و

انگيزه هاي مهم انسان براي ازدواج رسيدن به آرامش

مشكالتي را فرا روي خود در امر ازدواج و تشكيل

مي باشد ،و براي رسيدن به اين هدف ازدواج ميكند

خانواده مشاهده ميكنند .مقايسهي سنّ متوسّط

فرد واقعاً با ازدواج احساس آرامش و آسايش مي

ازدواج در جامعهي دانشجو و غير دانشجو ،سنّ

كند(1).

متوسط ازدواج براي دانشجويان پسر علوم پزشكي

بنابراين ازدواج ضمن آنكه ضامن يك زندگي

 12/1سال و دانشجويان دختر علوم پزشكي 12/1

آرام بخش در بحراني ترين سنين عمراست ،به عنوان

سال مي باشد .و در مجموع سن ازدواج براي اين

تعهد قانوني و عاطفي براي بنيان گذاري يك خانواده

دانشجويان  3سال بيشتر از متوسط سنّ ازدواج در

جديد نيز مي باشد .با اين حال در نهايت تعجّب

جامعه است .از داليل اين افزايش سنّ ازدواج مي

درصد قابل توجهي از اين پيوندها كه با آرزوي

توان به مشكالت مادي ،عدم اطمينان از آيندهي

فراواني شكل ميگيرد ،به طالق منجر ميشود.

شغلي و به طور كلّي مالكهاي انتخابي سخت و يا

براساس آمار جهاني در طول  11سال گذشته نرخ

اشتباه را بيان نمود(0).

ازدواج تقريباً ثابت مانده است ،در حالي كه ميزان

دانشجويان مجرّد دانشگاه علوم پزشكي شهيد

طالق باال رفته است .مثالً در آمريكا  %04گزارش

صدوقي يزد نيز اساسي ترين مشكل ازدواج را عدم

شده است .در آمريكا اكثر قتل ها يك ريشهي

يافتن فرد مناسب با توجّه به معيارهاي خود ميدانند.

خانوادگي دارد ،و ميزان زد و خوردهاي خانوادگي و

همچنين اكثريت آنها عدم ازدواج را نگراني از افت

طالق به شدت افزايش يافته است(3).

تحصيلي ذكر كردند .و اين دانشجويان صفات اصلي
همسران آيندهي خود را چنين برشمردهاند-1.ايمان
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 -1خوش اخالقي  -3مسئوليت پذيري  -0وفاداري
 -1زيبائي)1(.
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یافته ها
از مجموع  313نفر دانشجويان مورد بررسي 113

ما نيز برآن شده ايم تا در اين مطالعه مالك ها و

نفر( (%30/7افراد مورد مطالعه پسر و 134

معيار هايي كه دانشجويان براي انتخاب همسر خوب

نفر( )%81/1دختر بودند .ميانگين سني افراد مورد

در نظر مي گيرند را بررسي كنيم و در صورت عدم

مطالعه  14/31 ±1/11بود و حداقل سن آزمودني ها

تطابق با هنجارها سعي در دادن آگاهي به اين افراد

در اين پژ وهش  17سال و حداكثر سن  18سال بود.

كرده و براي راهنمايي آنها به راه صحيح با كمك

 %04/7از افراد جامعه مورد مطالعه در مقطع

مسولين و آگاهان در اين زمينه در جهت رساندن آنها

كارشناسي و  %12/1در مقطع كارداني شاغل به

به آينده اي روشن تالش نماييم .نتايج حاصل از اين

تحصيل بودند28(%12/1 ،نفر)

دانشجويان مورد

پژوهش ميتواند در اختيار مركز مشاورهي دانشكده

مطالعه در رشتهي پرستاري14( %10/1 ،نفر) در

قرارگيرد ،تا استفاده ي الزم از آنها صورت پذيرد و

رشتهي مامايي 132( %37/7 ،نفر) در رشته هاي

هم چنين با انتشار آن مي توان به مردم و افراد در

بهداشت11( %8/1 ،نفر) در رشتهي هوشبري%8/1 ،

شرف ازدواج آگاهي داد و از آن به عنوان يك

(13نفر) در رشتهي اتاق عمل و11( %2/1نفر) در

وسيلهي آموزشي جهت تغيير هنجارهاي غلط بهره

رشته فوريت پزشكي شاغل به تحصيل بودند.

برد و نيز اين پژوهش قابل استفاده تمام افرادي است

 %27/7افراد شاغل به تحصيل در دورهي روزانه و

كه در اين زمينه سر و كار دارند.

 %11/1افراد شاغل به تحصيل در دوره شبانه بودند.

روش پژوهش

 %23/1دانشجويان در خوابگاه %11/2 ،همراه والدين

اين پژوهش به روش توصيفي -مقطعي و به

و  %0آنان در خارج از خوابگاه يا منزل والدين

منظور تعيين معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه

زندگي مي كردند .همچنين  %24/2افراد مورد مطالعه

دانشجويان دانشكدهي علوم پزشكي سبزوار مي

مجرّد %7/1 ،متاهل و  %4/8مطلقه بودند.

باشد .جامعهي آماري مورد مطالعه دانشجويان شاغل

در پاسخ به سوال به نظر شما فاصلهي سني مناسب

به تحصيل در نيمسال اوّل سال تحصيلي 78-72

بين زوجين چهقدر است؟ بيش از  %13/7دختران و

دانشكدهي علوم پزشكي سبزوار مي باشد .حجم

پسران فاصله سني مناسب زوجين را بين  3-1سال

نمونه بر آورد شده  313نفر بود ،كه به روش نمونه

وفقط  %1/3آنها نبود فاصلهي سني مناسب را ايدهآل

گيري تصادفي -طبقه اي انتخاب شدند .روش جمع

دانسته اند %0/1 .پسران با نبود فاصله سني بين

آوري داده ها پرسش نامه بود .پرسش نامه كه شامل

زوجين موافق بودند ،در حالي كه %1/3دختران اين

دو بخش  -1اطّالعات دموگرافي  -1سواالت

نظر را نداشتند .همچنين  %2/3دختران فاصله سنّي

پيرامون مالك ها و معيارهاي انتخاب همسر بود

مناسب را بيش از  1سال مناسب دانستند ،در حالي

سواالت پيرامون مالكها و معيارهاي حاوي  31عدد

كه فقط  %3/0پسران موافق اين فاصله سني بودند .و

بود ،پايايي پرسش نامه با استفاده از آلفاي كرن باخ

با توجّه به نتايج فوق از نظر آماري اختالف معني دار

مشخص شد ،و داده هاي حاصل از پرسشنامه با

است)p=4/443(.

آمار توصيفي (جداول ،ميانگين و آمار استنباطي) و

عالوه برآن در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما سنّ

تحت نرم افزار  spssمورد تجزيه و تحليل آماري

مناسب ازدواج براي پسران و دختران چهقدر است؟

قرار گرفت .

سنّ مناسب ازدواج براي پسران از ديدگاه دختران
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بيش تر از سن پيشنهادي خود پسران بود ،و سنّ

دهند(.جدول شماره )1كه با توجّه به نتايج از نظر

مناسب ازدواج دختران از ديدگاه پسران كمتر از سنّ

آماري اختالف معني دار است)p=4/441( .

پيشنهادي خود دختران بود .ميانگين سنّ ازدواج از

 %21/0از افراد جامعه مورد پژوهش اهميّت صداقت

ديدگاه دانشجويان براي پسران  11/17 ± 1/43سال

را در انتخاب همسر آينده خيلي زياد مي

و براي دختران  11/83 ± 1/2سال پيشنهاد شد .نظر

دانند %88/2،پسران و  %74دختران به صداقت همسر

پسران در مورد سن پيشنهادي براي پسران ±1/37

آينده اهميّت خيلي زياد ميدهند( .جدول شماره)1

 10/ 24و براي دختران  14/27 ± 1/12و نظر

كه

مي

دختران در مورد سن پيشنهادي براي پسران

باشد)p=4/441(.

از

نظر

آماري

اختالف

معنيدار

 11/02±1/22سال و براي دختران 11/42 ± 1/17

يافته ها نشان داد كه  %11/0دختران و %03/2

سال بود .كه از نظر آماري اين اختالف معني دار

پسران فداكاري همسر را داراي اهميّت خيلي زياد

است)p=4/441( .

مي دانند .همچنين  %12/1پسران و  %7/3دختران به

بر اساس يافته ها  %14/3دانشجويان به معيار ميزان

آن به عنوان يك معيار در حدّ متوسّط مي

عمل به واجبات ديني همسر آينده اهميّت خيلي زياد

نگرند(.جدول شماره )1كه با توجه به نتايج از نظر

مي دهند %11/2 ،دختران و  %32/7پسران آن را

آماري اختالف معني دار است)p=4/43( .

داراي اهميّت خيلي زياد مي دانند(.جدول شماره)1

 %84/0دختران و  %10/1پسران اهميت مهرباني

با توجّه به نتايج از نظر آماري اختالف معني دار

همسر را در همسر گزيني خيلي زياد مي دانند .كه از

است)p=4/4442( .

نظر آماري اختالف معني دار نمي باشد)p=4/3( .

همچنين  %12/0دختران و  %12/7پسران ميزان

بر اساس يافته هاي پژوهش دانشجويان دختر و

عمل به مستحبات ديني را در همسر گزيني داراي

پسر به وفاداري در همسر گزيني اهميت بااليي مي

اهميّت در حدّ متوسط مي دانند و فقط  % 8/8پسران

دهند ،چنان كه  %23دختران و  %88/1پسران آن را

و  % 2/0دختران آن را به عنوان يك معيار داراي

به عنوان يك معيار داراي اهميت خيلي زياد مي

اهميت خيلي زياد ميدانند ،كه از نظر آماري اختالف

دانند(.جدول شماره )1كه از نظر آماري اختالف

معني دار نيست)p=4/11( .

معني دار نيست)p=4/1( .

يافته ها نشان داد ،كه معيار اخالق خوب داراي

با توجه به يافته ها دختران نسبت به پسران به

اهميّت بااليي در بين جامعه مورد پژوهش مي

داشتن شغل مناسب همسر آينده اهميت بيش تري

باشد %73.دختران و  %82/1پسران به آن اهميّت

مي دهند ،چنان كه  %02/1آن را داراي اهميّت زياد،

خيلي زياد مي دهند(.جدول شماره )1كه با توجه به

 %12/1داراي اهميّت خيلي زياد و فقط  %1/7آن را

اطالعات حاصل از نظر آماري اختالف معني دار

داراي اهميّت كم مي دانند .درحالي كه فقط %17/2

ميباشد)p=4/41( .

پسران به شغل مناسب همسر آينده اهميّت زياد،

در اين مطالعه هيچ يك از دانشجويان دختر و

 %13/2اهميّت خيلي زياد و  %14/2آن را داراي

پسر عفت و پاكدامني همسر آينده را كم اهميّت يا

اهميّت در حد كم در همسر گزيني مي دانند(.جدول

بي اهميت ندانستند %22/0 ،دختران و  %83/0پسران

شماره )1كه با توجه به نتايج فوق از نظر آماري

آن را داراي اهميّت خيلي زياد %1/2،دختران و %0/8

اختالف معني دار است)p>4/441( .

پسران نيز به آن در حد متوسط اهميّت مي-
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براساس يافته ها  %12/0دختران و  %18/8پسران به

بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش هيچ كدام

وضعيّت اقتصادي طرف مقابل در همسر گزيني

از دختران و پسران داشتن روحيه استقالل فردي

اهميّت در حد متوسط مي دهند %12/1 ،پسران و

همسر آينده خود را بي اهميّت ندانسته اند%11/0 ،

 %13/8دختران به آن به عنوان يك مالك داراي

دختران و  %18پسران آن را دارا ي اهميّت خيلي

اهميت زياد توجه مي كنند(.جدول شماره )1با توجّه

زياد %7/3 ،دختران و  %18پسران داراي اهميّت در

به نتايج از نظر آماري اختالف معني دار

حد متوسط مي دانند( .جدول شماره )1با توجه به

نيست)p=4/18(.

بر اساس اطّالعات بهدست آمده  %0/2از پسران

نتايج از نظر آماري اختالف معني دار مي باشد.
()p=4/441

به ميزان تحصيالت در همسرگزيني اهميت كم مي

نتايج حاكي از آن است ،كه سالمت جسماني

دهند %32/3 ،آنها نيز در اين مورد به آن اهميّت زياد

براي تمام افراد جامعه مورد پژوهش داراي اهميت

مي دهند ،در حالي كه  %4/2دختران آن را به عنوان

بااليي است چنان كه %13/2 ،دختران و %02/8

يك مالك داراي اهميّت كم و  %14/2آنها نيز آن را

پسران به آن به عنوان يك مالك در انتخاب همسر

به عنوان يك معيار داراي اهميت زياد در نظر مي

آينده اهميّت خيلي زياد مي دهند ،كه از نظر آماري

گيرند كه از نظر آماري اختالف معني دار است.

اختالف معني دار نيست) p=4/0( .

()p=4/448

يافتهها نشان داد كه بين ديدگاه دختر و پسر در

يافته ها نشان دادكه نوع شغل براي دختران در

مورد خصوصيات شخصيتي در همسرگزيني تفاوت

انتخاب همسر آينده نسبت به پسران داراي اهميّت

وجود ندارد چنانكه  %34/1دختران و  %31/1پسران

بيش تري است ،چنان كه فقط  %4/0دختران توجه

آن را داراي اهميت خيلي زياد مي دانند .كه از نظر

به آن را در همسر گزيني بي اهميّت %02/1 ،داراي

آماري اختالف معني دار نمي باشد)p=4/00( .

اهميّت زياد و  %13/8داراي اهميّت خيلي زياد مي

در جامعهي مورد پژوهش بين ديدگاه دختر و

دانند ،در حالي كه  % 0/1پسران آن را بي اهميّت،

پسر از نظر اهميّت زيبايي ظاهري در انتخاب همسر

 % 31/2داراي اهميّت زياد و  % 12/1به آن در

آينده تفاوت وجود دارد .به طوري كه %00/2پسران

انتخاب همسر آينده اهميّت خيلي زياد مي دهند .با

به زيبايي ظاهري در انتخاب همسر خود اهميت زياد

توجه به نتايج فوق از نظر آماري اختالف معني دار

و  %31آنها اهميّت متوسّط مي دهند ،در حالي كه

است)p=/441( .

فقط  %18/1دختران آن را داراي اهميّت زياد و

در اين مطالعه بين ديدگاه دختر و پسر در مورد

 %82/0آنها نيز آن را به عنوان يك معيار در حدّ

مسئوليت پذيري همسر آينده تفاوت وجود دارد ،به

متوسّط در نظر ميگيرند(.جدول شماره )1و با توجّه

طوري كه  %83/7آن را به عنوان يك معيار داراي

به نتايج حاصل از نظر آماري اختالف معني دار

اهميّت خيلي زياد در نظر مي گيرند ،و هيچ يك از

است)p=4/441( .

دختران آن را به عنوان يك معيار كم اهميت ندانسته

بر اساس يافته ها روحيّه تفاهم و همكاري در

اند؛ در حالي كه  %32/2پسران آن را يك معيار داراي

همسر گزيني براي  %04/2دختران و  %31/1پسران

اهميت خيلي زياد مي دانند و  %11/8نيز به آن در

داراي اهميّت خيلي زيادي است .كه از نظر آماري

حدّ متوسّط اهميّت مي دهند( .جدول شماره )1كه از

اختالف معني دار نيست)p=4/1( .

نظر آماري اختالف معني دار است) p=4/441( .
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 %3دختران اصالت خانوادگي همسر آينده را داراي

تناسب سطح تحصيالت در انتخاب همسر اهميّت

اهميّت كم دانسته اند ،همچنين  %17/3آنها آن را به

خيلي زياد ميدهند(.جدول شماره )1كه با توجّه به

عنوان يك مالك داراي اهميت خيلي زياد در نظر

اطلّاعات حاصله از نظر آماري اختالف معنيدار

ميگيرند .هيچ يك از پسران اصالت خانوادگي را در

است)p=4/417( .

همسر گزيني كم اهميّت ندانسته اند و  %38/8آنها به

بر اساس اين مطالعه  %11/1دختران و %01/3

آن در انتخاب همسر اهميّت خيلي زياد و  %00/3نيز

پسران به اشتراك مذهبي در بحث انتخاب همسر

اهميّت زياد مي دهند( .جدول شماره )1با توجه به

اهميّت خيلي زيادي ميدهند ،همچنين  %4/0دختران

نتايج فوق از نظر آماري اختالف معني دار نمي

و  %0/2پسران آن را داراي اهميّت كم مي دانند .كه

باشد)p=4/13(.

يافته ها حاكي از آن است كه  %11/1از افراد

با توجه به نتايج حاصله از نظر آماري اختالف معني
دار است)p=4/440( .

جامعه مورد مطالعه (  %38/1دختران و %31/7

همچنين اشتراك فرهنگي در همسرگزيني براي

پسران) شناخت قبلي را در انتخاب همسر داراي

 %11/7پسران و  %11/1دختران اهميّت در حد

اهميّت خيلي زيادي مي دانند %31/2 ،دختران و

متوسّط و براي  %04/2دختران و  %14/2پسران

 %30/3پسران اهميّت آن را در حد متوسط ذكر

اهميّت زيادي دارد .كه از نظر آماري اختالف معني

كردهاند .از نظر آماري اختالف معني دار مي باشد.

دار است)p=4/41( .

()p=4/23

براساس يافته ها اشتراك طبقهي اجتماعي همسر

يافته ها نشان داد كه  %14/2دختران رضايت

آينده براي  %38/2پسران و  %08/1دختران داراي

والدين خود را در انتخاب همسر خود داراي اهميّت

اهميّت خيلي زياد و براي  %31پسران و  %14دختران

خيلي زياد مي دانند ،و فقط  %31/1پسران اين نظر را

داراي اهمّيت درحد متوسّط ميباشد(.جدول

دارند ،همچنين  %1پسران رضايت والدين خود را بي

شماره )1كه از نظر آماري اختالف معنيدار است.

اهميّت يا داراي اهميّت كم دانستهاند درحالي كه

()p=4/447

هيچ يك از دختران با اين نظر موافق نميباشند.

يافته ها نشان داد كه  %0/1از پسران و  %4/2از

(جدول شماره )1با توجّه به اطلّاعات بدست آمده از

دختران رعايت ظواهر مذهبي را در انتخاب همسر

نظر آماري اختالف معنيدار ميباشد)p=4/441( .

بدون اهميّت مي دانند ،همچنين  %38/7دختران و

در مورد رضايت والدين طرف مقابل دختران

 % 32پسران به ظواهر مذهبي به عنوان يك معيار در

نسبت به پسران اهميّت بيش تري مي دهند%14/2 ،

انتخاب همسر آينده اهميّت خيلي زياد مي دهند .با

دختران و  %31/1پسران آن را داراي اهميّت خيلي

توجه به نتايج از نظر آماري اختالف معنيدار نمي-

زياد ،همچنين  %2/3دختران و  %11/1پسران اهميّت
آن را در حدّ متوسّط ميدانند(.جدول شماره )1از

نظر آماري اختالف معنيدار است)p=4/441( .

باشد)p=4/1(.

در جامعهي مورد مطالعه  %17/2پسران و %10/1
دختران معيار همشهري بودن را در انتخاب همسر

بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش %7/1

بي اهميّت %11/1 ،دختران و  %17/2پسران توجه

پسران و  %1/2دختران تناسب سطح تحصيالت

به آن را داراي اهميّت كم مي دانند و فقط %12/1

دختر و پسر را در همسرگزيني داراي اهميّت كم

پسران و  %14/1دختران به آن در انتخاب همسر

ميدانند ،بيش از  %10/3دختران و  %12/1پسران به
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آينده اهميّت خيلي زيادي مي دهند .كه از نظر آماري

به آن در همسر گزيني اهميّت خيلي زياد مي-

اختالف معني دار نميباشد)p=4/1( .

دهند(.جدول شماره )1كه با توجه به اطالعات

همچنين ،توجّه به معيار فاميل بودن در انتخاب
همسر از ديدگاه  %01/7دختران و  04/2پسران بي-

حاصله از نظر آماري اختالف معنيدار نميباشد.
()p=4/07

اهميت ميباشد و فقط  %2/3پسران و  %3/1دختران
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جدول شماره :)1توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب میزان اهمیّت دادن به معیار های همسرگزینی

جنس

پسر()%
خیلی

معيار ها

زیاد

متوسط

دختر()%
كم

هیچ

زیاد

خیلی

زیاد

متوسط

P
كم

هیچ

value

زیاد

صداقت

83/6 11/7

8/8

3

3

33

03

3

3

3

3/336

اخالق خوب

02/0 16/6

2/7

3

3

38

68/6

0/1

3/4

3

3/36

عفت و پاکدامنی

83/6 18/4

1/2

3

3

03/6 77/4

6/7

3

3

3/336

سالمت روانی

86/6 26/3

7/4

6/1

3

04/2 78/4

0/0

3

3

3/336

وفاداری

02/1 11/6

7/4

3/3

3

78

00/1

8/6

3/6

3/4

3/07

زیبایی ظاهری

44/7 63/7

82

6/1

3

3/7

61/2

17/4

1/2

3/6

3/336

مسئولیت پذیری

48/4 87/7

62/1

0/2

3/3

84/2 18/3

6/7

3

3

3/336

داشتن شغل مناسب

03/7 68/6

86/8

63/7

7/4

47/6 07/6

04

6/3

3

3/336

تناسب سطح تحصیالت

43/7 67/6

88/8

3/6

3/3

48/2 04/8

06/1

6/7

3/6

3/30

01

4/6

3

86/8 20/4

3/8

3

3

3/336

فداکاری

83/0 48/6

67/6

3

3/3

83/6 20/4

3/8

3/4

3

3/38

میزان عمل واجبات دینی

40/8 86/3

61/8

6/1

3

66

3

3

3/337

اصالت خانوادگی

40/8 81/1

03/8

3

3/3

44/8 03/8

08/6

8

3/4

3/68

وضعیت اقتصادی طرف مقابل

67/0 63/7

21/1

68/6

0/2

1/6

08/1

26/4

3/7

0/0

3/01

رضایت والدین خود

43/0 82/0

66/7

0/2

0/2

46/6 23/7

7/4

3

3

3/336

اشتراک طبقه ی اجتماعی

81/6 01/0

80

4/6

3

41/2 86/8

03/4

3/6

3/6

3/333

06/6

01

/7

4/4

00/8

40/3 07/2

3/43

استقالل فردی

فامیل بودن

01

7/8

48/6

4/6

22/6

8/6

88
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بحث و نتیجه گیری
يافتههاي پژوهش نشاان دادناد ،كاه دانشاجويان
دختر و پسر معيارهايي نظير صداقت ،اخالق خاوب،

01

اين موضوع مي توان نتيجه گرفت كه آناان باه دليال
آگاه بودن از خطرات ازدواج هااي فااميلي آن را باه
عنوان كم اهميّت ترين معيار تلّقي كرده اند.

عفت و پاكدامني و وفاداري را جزو با اهميّت تارين

در پژوهش مشابهي كه در سال 1327ش .توسّاط

مسايل در انتخاب همسر مي دانند ،ولاي دانشاجويان

شااهيدي و همكااارانش در دانشااگاه علااوم پزشااكي

پسر به معيار هاي زيست شاناختي و اقتصاادي مثال

كردستان انجام گرفت نشان داده شد كه :دانشاجويان

زيبااايي ظاااهري ،سااالمت جسااماني و وضااعيت

به معيار هاي اخالقي و اصالت خانوادگي فرد ماورد

اقتصادي خود و دختران به معيارهاي روان شاناختي

نظر اهميّت زيادي ماي دهناد و وضاعيت اقتصاادي

و اجتماعي هام چاون مسائوليت پاذيري ،اساتقالل

داراي اهميّت كمتري است .يافته هاي فوق باا نتاايج

فردي ،رضايت والدين خود و اشتراك ماذهبي بايش

پژوهش حاضر كه ويژگي هااي اخالقاي فارد ماورد

تر اهميت مي دهناد ،مصالي ناژاد و همكاارانش در

نظر در بين دانشجويان داراي اهميت بااليي اسات ،و

پژوهشي جهت بررسي معيار هاي ازدواج از ديادگاه

وضعيت اقتصادي داراي اهميت كم تاري ماي باشاد

دانشجويان دختر و پسار دانشاكدهي علاوم پزشاكي

همخواني دارد)8(.

جهرم انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كاه دختاران

افراد جامعهي مورد مطالعه صداقت و اخالق خاوب

به معيارهاي روان شناختي و اجتماعي نظيار قادرت

را جزو با اهميّت ترين مسائل در انتخاب همسر ماي

تصميم گيري ،اشتراك مذهب و فرهنگ و رفتارهااي

دانند ،كه اين نتايج اهميّت صاداقت و اخاالق را در

اجتماعي و پسران به معيارهاي زيست شناختي نظيار

جامعه دانشجويي نشان مي دهد .مسئولين بايد بيشتر

زيبايي ظاهري و جذابيت فرد مورد نظر اهميت بيش

به نقش اين مسايل در ازدواج دانشجويي توجّه كنند.

تري ميدهند .يافته هاي فوق با نتايج پژوهش حاضر

در تحقيااق ديگااري كااه حاارازي و همكااارانش

همخواني دارد)1(.

جهاات بررسااي دياادگاه دانشااجويان دانشااگاه علااوم

بر اساس يافته ها پنج معيار داراي اهميّات بايش

پزشكي شهيد صدوقي يزد پيرامون عوامال ماوثّر بار

تر در انتخااب همسار آيناده از ديادگاه دختاران باه

ازدواج انجام دادناد ،نتاايج نشاان داد كاه از ديادگاه

ترتيب صداقت ،اخاالق خاوب ،عفات و پاكادامني،

دختران با ايمان بودن ،خوش اخالق بودن ،مسئوليت

سالمت رواناي و وفااداري و از ديادگاه پساران باه

پااذيري ،وفاااداري و صاابوري و از دياادگاه پسااران

ترتيااب صااداقت ،اخااالق خااوب ،وفاااداري ،عفاات

معيارهايي هم چون با ايماان باودن ،خاوش اخاالق

وپاكدامني و سالمت رواني مي باشد .در حقيقات دو

بودن ،مسائوليت پاذيري ،زيباايي و وفااداري داراي

معيار اولي براي هر دو جنس يكسان است .عالوه بر

اهميّت بااليي است .نتايج فوق با يافته هاي پاژوهش

آن يافته ها نشان دادند كه دختران باه ترتياب معياار

حاضر كه دختران و پساران معياار هاايي هام چاون

هايي نظير فاميل بودن ،همشاهري باودن و وضاعيت

اخالق خوب و وفااداري را جازو پانج معياار داراي

اقتصادي طرف مقابل و پسران فاميل بودن ،همشهري

اولويت در انتخاب همسر مي دانند هم خاواني دارد.

بودن و ميزان عمل به مستحبات ديني را در انتخااب

هم چنين مي توان نتيجه گرفت كه دانشاجويان پسار

همسر آينده داراي كمترين اهميّت دانستهاند .دختران

مورد مطالعه همانند دانشجويان پسر مورد مطالعاه در

و پسران فاميل بودن طرف مورد نظر را كام اهميّات

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد باه زيباايي

ترين معيار در انتخاب همسر آيناده برشامرده اناد.از
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ظاهري در انتخاب همسر آيناده نسابت باه دختاران

هاي ازدواج در عرصهي دانشاگاه هاا ميازان آگااهي

اهميت بيش تري مي دهند)1(.

دانشجويان را در اين زمينه افزايش دهند.

يافته هاي حاصل از پژوهش ماي تواناد باه مجرياان

تقدیر و تشكر

آموزشااي و مشاااوره دانشااگاه هااا كمااك نمايااد .تااا

در آخر از تمامي عزيزاني كه ما را در اين مطالعه

ديدگاههاي دختر و پسر را در انتخاب همسار ماورد

ياري نموده اند كمال تشكر را داريم.

توجّه قرار دهند ،و بر اساس اصول و مبنااي صاحيح
اقدام الزم را انجام دهند ،و جهت تحقق بخشيدن باه
فرهنگ مقدس ازدواج پيشنهاد مي گاردد ،كاه ساتاد
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