
  مشکالت ومعیارهاي همسرگزینی ازدیدگاه دانشجویان
 

  2میترا قسوري،  1وجیهه رحمانیان :نویسندگان
  واحدآمار و اطالعات ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  

  چکیده 

ضروري مطالعه ي مالك هاومعیارهاي همسرگزینی است  همسرگزینی به عنوان سنگ بناي اولیه تشکیل خانوادهاز آنجا که 

نفر  431جامعه آماري . این مطالعه با هدف شناخت معیارها ومشکالت ازدواج ازدیدگاه دانشجویان انجام گرفت .میرسدبه نظر 

) %8/86) ، مسکن (%7/93مهمترین  مشکل ازدواج از دیدگاه  دانشجویان اشتغال(. بودابزارگردآوري اطالعات پرسشنامه و ،
)،عشق %70درخصوص معیارها ومالك هاي ازدواج تفاهم وتوافق اخالقی()  بوده است. %1/69وتفاوت هاي فرهنگی دوطرف(

باتوجه به یافته هاي بدست آمده داشت )بیشترین  اهمیت را براي آنان %1/56)وطرز فکروعقاید(%4/66وعالقه به فردموردنظر(
شکل اشتغال جوانان را حل در درجه اول اهمیت م،نهادهاي فرهنگی و تربیتی است که  همه مسئولین ودست اندرکارانوظیفه 

  به آموزش ومشاوره قبل از ازدواج آنان مبادرت ورزند.در قدم بعد و آنان فراهم شده شرایط تسهیل ازدواج نموده تا 

   دانشجویانمعیار؛ ازدواج؛ واژه هاي کلیدي: 

  مقدمه

می شودکه نقش آن درکاهش ازدواج وتشکیل خانواده یکی از عوامل موثردر بهداشت روان وشیوه زندگی افرادمحسوب 
 اجتماعی دیگر گروههاي یا نهاد درمیان خانواده نقش و ) جایگاه1نابسامانی هاي فردي واجتماعی مشخص گردیده است .( 

 تکامل روند در زیرا شود؛ آغاز خانواده از باید جامعه اصالح که هرگونه معتقدند جامعه شناسان از بعضی که است گونه اي به
) علی رغم اهمیت فوق العاده خانواده چنین به نظرمی رسدکه 2است( پیشتاز خانواده پابرجاي جامعه، مناسبات به بخشیدن

درچنددهه ي اخیربه علت گسترش شهرنشینی ورشدصنعت وتغییرات اساسی درنهادهاي اقتصادي اجتماعی خانواده دستخوش 
یکی ازدالیل عمده  تفاهم درخانواده ها روبه افزایش است.تغییرات وتحوالت اساسی شده وامروزه ناسازگاریها،طالق وعدم 

  )3دراین ناسازگاریها وناکامیها عدم بکارگیري معیارهاي مناسب ودرست ازدواج می باشد.(

دراجتماع ما دختران و پسران بدون مطالعه کافی با برخورداري از احساس ذوق منهاي دقت درابعاد گوناگون اخالقی ،جسمی و 
دواج با یکدیگر اقدام می نمایند.اگرجوانان بامعیارهاي اصیل درانتخاب همسرآشنایی داشتند، به یقین این تعداد روانی به از

ه نسبت کبررسى آمار ازدواج و طالق در ایران طى چند سال اخیر نشان مى دهد ) 4ازخانواده هاي اجتماع متزلزل نمی شدند.(
  )5( افزایش پیدا کرده است. 1383در سال  4/10به  1375در سال  9/7طالق به ازدواج از 

  ازآنجا که ازدواج اولین ومهم ترین مرحله ي چرخه زندگی خانوادگی محسوب می شودومهم ترین عامل درایجادجامعه سالم است،.
بسیارزیادي پدیده اي بسیارمهم قلمدادمی شودودراین مقوله ،همسرگزینی به عنوان سنگ بناي اولیه تشکیل خانواده ازاهمیت 

  )6مالك هاومعیارهاي همسرگزینی داراي اهمیت خاصی است (لعه ي برخورداراست.دردوران کنونی ضرورت مطا



درواقع ازدواج موفق بستگی به عوامل مختلف داردکه خیلی ازآنهارابایددردوران قبل ازازدواج ارزیابی نمـود.ازدواج سـالم مسـتلزم خواسـت     
وازخودگذشـتگی اسـت.بدیهی اسـت اگـرزن ومردقبـل ازازدواج ،بایکـدیگرتوافق بیشـتري داشـته          وتالش مداوم براي برقـراري سـازش  

  )7باشندامکان سازش بعدي بیشترخواهدبود.(
دانشجویان ازاقشاربافرهنگ همه جوامع هستند ودرتمام امورازآنان انتظارات واالتري داریم تاعوام.آنان که پاي درسنین زیباي جوانی 

ل هاي شفاف ،نرم وروحیه لطیفی هستند.بناي صحیح ونیکوي ازدواج می تواندزندگی پاك ازآالیشها همراه باآرامش گذاشته اندداراي د
  وامنیت برایشان فراهم آورد ومسیرشکوفایی وتالش رابرایشان هموارسازد.

شمال   انجام داده ، بیان کرده حمیدي درپژوهشی که  درخصوص مالك هاومعیارهاي ازدواج بین دانشجویان دانشگاه آزادواحدتهران 
  هم سطح بودن- 4داشتن خانواده خوب- 3داشتن استقالل فردي -2خصوصیات اخالقی- 1است که ازنظرپاسخگویان به ترتیب :

  ) 8تحصیالت فرد، مهمترین مالکها بودند. ( - 5
،پاکدامنی،اخالق وسالمت به عنوان مالك تعهد4پژوهشی که توسط سامانی در دانشگاه شیرازانجام گرفت نشان داد که    ي نتیجه

مهمترین مالك هادرگروه زن ومرد،متاهل ومجردمی باشد.ضمن اینکه عوامل مالی نیزیک مالك مهم درانتخاب همسرزنان بود.مالك 
  )9ظاهروقیافه همسردرگروه مردان(چه مجردوچه متاهل)درمقایسه بامالك هاي دیگرکم اهمیت تربود. ( 

ازدانشجویان موردمطالعه برمسائل %30رامرازدواج ،زکی درپژوهشی گزارش کرده که درخصوص موانع ومشکالت د
  برعدم آشنایی وشناخت کافی نسبت به همسرآینده تاکید%31برهزینه مراسم ازدواج،%40برسخت گیري خانواده ها،%28اقتصادي،

ی بسیاري از خانواده هاومسئولین درخصوص به ) باتوجه به مواردفوق الذکر وباتوجه به شرایط فعلی جامعه ،نگران10نموده اند.(
تاخیرافتادن سن ازدواج  وازآنجاکه جهت برنامه ریزي اصولی وباالبردن سطح آگاهی دانشجویان ازمعیارهاي صحیح ازدواج شناخت 

علوم پزشکی نظرات آنان ضروري می باشد،این مطالعه با هدف شناخت معیارها ومشکالت ازدواج ازدیدگاه دانشجویان دانشجویان 
  جهرم انجام گرفت.

 روش
  شرکت کنندگان:

ــت.تعدادنمونه        ــوده اس ــرم ب ــکی جه ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــرح ،دانش ــن ط ــاري ای ــه آم ــجو(431جامع ــته 130نفردانش نفررش
نفرفوریتهاي پزشکی) وروش نمونـه  30نفرعلوم آزمایشگاهی و35نفربهداشت،35نفرهوشبري،70نفراتاق عمل،55نفرپرستاري،76پزشکی،

  گیري این طرح تصادفی طبقه اي بود.  
  ابزار:

ســوال 11سـوال درخصـوص معیارهـاي همسـرگزینی و     14ابزارگـردآوري اطالعـات پرسشـنامه اي حـاوي  مشخصـات دموگرافیـک ،      
درموردمشکالت همسرگزینی بوده  که پاسخ همه سواالت درپنج گزینه خیلی زیاد،زیاد،خیلی کم،کم واصالدرنظرگرفته شـده اسـت. کـه    

)جهت تاییدروایی، پرسشـنامه دراختیارچندنفرازاعضـاي هیئـت    4و7بخش ازدومقاله چاپ شده درمجالت علمی پژوهشی گرفته شد. (هر
عددپرسشـنامه دراختیاردانشـجویان   30پرسشـنامه،تعداد  یداعتبارعلمی دانشگاه قرارداده شدونظرات اصالحی آنان اعمال گردید.جهت  تای

  بدست آمد . %80شدوضریب آلفاي کرونباخ   SPSSنرم افزار  قرارداده شدکه پس ازتکمیل وارد
  اجرا:ي شیوه 

پرسشنامه ها توسط دو نفر از دانشجویان (که از قبل توجیه شـده بودنـد) در بـین دانشـجویان دانشـکده هـاي   پزشـکی ،پیراپزشـکی         
داده هـا ي جمـع آوري    ،که در حدود یکماه به طـول انجامیـد   پس ازتکمیل وجمع آوري پرسشنامه ها وپرستاري،مامایی توزیع گردید. 

  تجزیه وتحلیل گردید. SPSSشده ازطریق نرم افزار
 نتایج

درصد پسر بودند.5/38دختر و %5/61از آنان متاهل ، %7/13درصدازافرادموردمطالعه این طرح مجرد،3/86یافته ها نشان دادند که   
درصد 2/16درصداتاق عمل ،8/12درصدپرستاري،6/17درصدپزشکی،2/30موردبررسی شامل:همچنین رشته تحصیلی دانشجویان 

درصدفوریتهاي پزشکی بود.7درصد علوم آزمایشگاهی و1/8درصد بهداشت عمومی ، 1/8هوشبري،  
 مشکالت دانشجویان درخصوص ازدواج بررسی شده ودرجدول 1نتایج مهم این پژوهش دردوجدول تنظیم شده است. که درجدول 

،معیارها ومالك هاي ازدواج ازنظر دانشجویان ارائه شده است.2  
 
 

 
 



.1جدول  
 مشکالت ازدواج ازنظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  پاسخ ها به درصد  مشکالت     
  اصال  خیلی کم  کم  زیاد  خیلی زیاد

  4/1  /.7  2/4  6/27  1/66  اشتغال

  /.9  /.5  9/11  8/42  44  مسکن

  4/1  4/8  2/36  8/38  2/15  درخصوص ازدواجدخالت خانواده 
  3/2  4/8  29  37  2/23  ترس ازمشکالت بعدازازدواج

  1/3  8/6  9/31  7/38  5/19  ادامه تحصیل
  6/2  9  4/27  2/36  8/24  ترس ازدروغ گویی وعدم صداقت

  3/2  7/7  8/20  45  1/24  مشکل تفاوت هاي فرهنگی دوطرف
  7/7  4/12  9/35  5/30  5/13  چشم وهم چشمی هاي خانوادگی

  8/19  6/19  2/38  6/16  8/5  وجودخواهریابرادرازدواج نکرده بزرگتر
  6/12  1/15  1/42  4/21  8/8  دوري ازشهرمحل سکونت

  2/15  7/18  4/29  4/23  3/13  عدم تمایل به ازدواج
 

) مهمترین مشکل ازدواج را اشتغال عنوان کردند.سایرموارد به ترتیب شامل %7/93) بیشتر دانشجویان(1باتوجه به اطالعات جدول(
) می باشد. %61) وترس از دروغ گویی وعدم صداقت (%1/69)،مشکل تفاوت هاي فرهنگی دوطرف (%8/86مسکن(

  از دیدگاه دانشجویان بوده است. )%4/22( دواج جودخواهریابرادرازدواج نکرده بزرگتر کمترین مشکل از
) ودانشجویان %3/60)،تفاوت هاي فرهنگی دوطرف(%6/91)،مسکن (%4/93یافته هاي مطالعه نشان داد که دانشجویان پسر اشتغال(

کرنموده اند. ) را به عنوان مهمترین مشکالت ازدواج ذ%7/74) وتفاوت هاي فرهنگی دوطرف(%7/83)، مسکن (%94دختر نیز اشتغال(
  آورده شده است. 3سایر مالکها درجدول 

.2جدول  
معیارهاومالك هاي  ازدواج ازنظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم   

  پاسخ ها به درصد  امالك ه              
 اصال خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

  /.5  4/1  4/21  3/53  5/23  وضعیت ظاهري وزیبایی

  9/1  3/2  2/8  1/43  5/44  امنیت وثبات شغلی
  /.5  /.5  3/2  7/26  70  تفاهم وتوافق اخالقی

  /.7  /.9  8/2  1/29  4/66  عشق وعالقه به فردموردنظر
  /.5  /.9  7  1/37  5/54  اصالت خانوادگی

  /.2  9/1  4/11  6/39  9/46  تناسب فرهنگی ومذهبی بین دوخانواده
  /.5  /.9  3  5/39  1/56  طرزفکر وعقاید

  1/5  7/7  5/31  7/39  9/15  درآمدوثروت
  /.5  /.7  1/5  44  8/49  سالمت جسمانی

  4/1  1/2  2/17  51  3/28  تناسب سن
  4/1  6/2  3/9  1/42  7/44  رضایت خانواده ها

  3/32  23  3/32  6  3/6  خویشاوند بودن قبل ازازدواج
  2/20  5/19  1/35  7/16  4/8  همشهري بودن همسر

  9/1  4/1  2/16  9/49  6/30  تحصیالت



 
)بیشترین 1/56)  ،طرز فکروعقاید(%4/66) وعشق وعالقه به فردموردنظر(%70تفاهم وتوافق اخالقی ( 2اطالعات جدول  باتوجه به

)کمترین زمینه اهمیت رادربین مالکهاي انتخاب %4/8) وهمشهري بودن همسر (%3/6وخویشاوند بودن قبل ازازدواج (
که دانشجویان پسر و همچین دختر ،مهمترین معیارازدواج راتفاهم وتوافق  همسردردانشجویان داشته است.همچنین  یافته ها نشان داد

) ،طرز %7/92)، عشق وعالقه به فرد مورد نظر(%94اخالقی عنوان کرده اند.درگروه دانشجویان پسر معیارهاي اصالت خانوادگی(
) و عشق وعالقه به فردموردنظر %7/97عقاید( ) ، طرزفکر و%8/97)  ودر گروه دانشجویان دختر امنیت وثبات شغلی (%1/92فکروعقاید(

مالك خویشاوندبودن قبل ازازدواج وهمشهري بودن همسر درهردوگروه ررتبه هاي بعدي اهمیت، ) در4/97%(
  انشجویان(پسرودختر)درمقایسه با مالك هاي دیگر کم اهمیت تربود.د

سال را ترجیح داده اند.همچنین 3-5) تفاوت سنی %65ان(درخصوص فاصله سنی بین زوجین،یافته ها نشان داد که اکثریت دانشجوی
  سال را بیان نموده اند. 5ازآنان تفاوت بیشتراز %3/13سال و1- 2تفاوت   7/21%

  بحث
دانشجویان شاخص علمی اقشارهرجامعه هستندکه توجه به نیازهاي عاطفی،اجتماعی روانی وجسمانی آنها وسالم نگه داشتن این 

کشورما مشکالت  یف تمامی افراد آن جامعه بخصوص دولتمردان می باشدمتاسفانه درجوامع دانشجوییقشرآسیب پذیر جزء وظا
متعددي وجوددارد که ذهنیت جوانان دختروپسررابه خودمشغول داشته است. اگرچه مطالعات متعددي درزمینه ازدواج صورت گرفته 

الت موجود مورد توجه قرارگرفته است تابادرایت،برنامه ریزي واولویت ،اماکمترنگرش جوانان  دانشجو نسبت به معیارهاي ازدواج و مشک
بندي مشکالت مرتفع گردد.همچنین ازآنجا که به منظورباال بردن سطح آگاهی دانشجویان  ازمعیارهاي صحیح ازدواج ،شناخت نظرات 

  دارد.1391گاه علوم پزشکی جهرم درسال آنان ضروري است این مطالعه سعی در شناخت مشکالت ومعیارهاي ازدواج دانشجویان دانش
 8/68یافته ها ي حاصل نشان می دهند که بین دیدگاه دو جنس پیرامون فاصله سنی بین زوجین تفاوت هایی وجود دارد،به طوري که 

ایج با نتایج سال ذکر کرده اند. این نت 3- 5بین زوجین را  یدرصد دانشجویان پسر، بهترین فاصله سن 59درصد از دانشجویان دختر و
الی 4سال براي پسران و4تا3محدوده سنی )1385حیدري وهمکاران(سال ومطالعه  5) فاصله سنی 1388مطالعه کامکاروهمکاران (

سال براي دختران همخوانی دارد.همچنین شهیدي ویوسفی درپژوهشی درخصوص مشکالت ومعیارهاي ازدواج به این نتیجه رسیدند 6
)وهمان طور که دربهداشت روانی ازدواج نیز مطرح است داشتن 7سال را مطرح نموده اند ( 6-3فاوت سنی درصد ازدانشجویان ت 57که 

  حداقل اختالف سن بین زوجین می تواند در افزایش دادن سطح رضایت مندي زناشویی تاثیر بگذارد.
) مشکل مسکن  را به عنوان مهمترین %8/86) افرادموردمطالعه مشکل اشتغال و (%7/93طبق نتایج بدست آمده ازاین پژوهش  (

افرادموردمطالعه مشکالت اقتصادي رابیان  60/71مشکالت ازدواج بیان کرده اند. شهیدي ویوسفی درمطالعه خود عنوان کرده اند که 
) نیز  تاحدي  شباهت دارد.  10انجام داده(  76حقیق همخوانی دارد. این یافته باپژوهشی که  زکی درسال )که با نتایج این ت 7کرده اند(

صورت گرفت اساسی ترین معضل درامرازدواج بین دانشجویان مشکالت 1389درمطالعه اي که دردانشگاه علوم پزشکی ایران درسال 
کامکارنیز برروي دانشجویان یاسوج انجام داده مهمترین موانع ازدواج مشکالت )درمطالعه اي که 11اقتصادي قلمداد شده است.(

) باتوجه به درصد بیکاري درجامعه مشکل اشتغال بعنوان رتبه اول مشکالت مانع ترویج  4درصد) ذکرگردیده است.(  57اقتصادي(
  ازدواج، توسط دانشجویان قابل توجیه است.

دانشجویان  تفاوت هاي فرهنگی دو طرف را به عنوان یکی از مشکالت وموانع    %45ست که نتایج پژوهش حاضر بیانگراین مطلب ا
) کامکار نیزدرمطالعه ي خود اذعان داشته  که 7) تاحدي تشابه دارد.(5/49بیان نموده اندکه بانتیجه پژوهش شهیدي ویوسفی (

  )که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد.4بوده (مهمترین موانع ازدواج ازدیدگاه دانشجویان،موانع  اقتصادي وفرهنگی 
که بر توقعات، باورها و طبقه و فرهنگ هر خانواده به دلیل اینموضوع تفاوت هاي فرهنگی نیز یکی ازمسائل مهم درامرازدواج است. 

فتار در برخی طبقات مکن است یک رحتی  دهدعدم تجانس بین دو فرد را نشان می ،فرهنگ شخصی افراد تاثیرگذار است به سرعت
اجتماعی هنجار تلقی و در طبقه دیگر همان رفتار تخلف از اصول قلمداد شود که این تفاوت دیدگاه کشمکش و درگیري را به دنبال 

  منجر به ازهم گسیختگی خانواده گردد. لذا چنانچه دوطرف ازنظر فرهنگی با هم سنخیتی نداشته باشند این مشکل می تواند  .دارد
)عشق وعالقه به %70هایی که مهمترین توجه را براي انتخاب همسر آینده داشته اند، عبارت بودند از:تفاهم وتوافق اخالقی (معیار

  )2).اگرچه معیارهاي دیگري وجود دارند که دراولویت بعدي قراردارند.(جدول شماره  1/56) وطرزفکر وعقاید(4/66فردموردنظر(
  ي متعددي صورت گرفته است که نتایج آنها دربرخی مواردبانتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.درزمینه معیارهاي ازدواج پژوهشها



حرازي  وهمکاران درمطالعه اي که پیرامون عوامل موثر بر ازدواج  انجام داده د بیان کرده اند که دانشجویان  مهمترین موضوع راوجود 
نیز درمطالعه خود بیان کرده که درخصوص مالك ها ومعیارهاي ازدواج نتایج  )زکی12تفاهم اخالقی وعالقه فیما بین قلمداد کردند.( 

  ) 10درصد از افراد مورد مطالعه ویژگی هاي اخالقی را مهم دانسته اند.( 9/85پژوهش نشان داد که 
اخالق،تفاهم وتوافق انجام شد نتایج بدست آمده نشان داد که حسن 1387درمطالعه اي که  دردانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال سال 

) حیدري وهمکاران درمطالعه اي  3اخالقی ، وجود عشق وعالقه ،وضع ظاهري وزیبایی ازمالك هاي عمده انتخاب همسربوده است.(
که برروي دانشجویان علوم پزشکی مازندران انجام دادندبه این نتیجه رسیدند که  که به طورکلی معیارهایی که مهم ترین توجه رابراي 

اب همسر آینده داشته اند،عبارت بودند از:تفاهم اخالقی،وفاداري،مسئولیت پذیري،زیبایی وجذابیت ظاهري ،شناخت قبل از ازدواج انتخ
  )1،عشق وعالقه ورضایت والدین.(

کانون گرم محتمال خانواده اي که اصول و ویژگیهاي اخالقی را رعایت نکنند باآشفتگی ونگرانی روبروخواهند بود وممکن است نتوانند 
وپر ازمحبت رادرخانواده ایجاد کنند.توانایی تصمیم گیري درزوج هاي راضی وخوشبخت به هنگام مواجهه با مشکالت زندگی درمقایسه 
با زوج هاي ناراضی، بهتر است. زنان ومردانی که از نظر ویژگیهاي روانشناختی وشخصیتی شباهت زیادي با هم دارند، درطول زندگی 

  هند بود.خوشبخت ترخوا
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مشکل اشتغال و مسکن ازدیدگاه دانشجویان  مهمترین مشکالت ازدواج می باشند.لذا 
پیشنهادمیشود دراین زمینه تدابیرالزم (مانند ایجاد شرایط کاردانشجویی ، دادن وام هاي تحصیلی ودرنظر گرفتن خوابگاه جهت متاهلین 

رسانه هاي جمعی (به ویژه صدا وسیما)باید به مسائل قشرجوان به خصوص همچنین .ن ودست اندرکاران اتخاذگردد )از سوي مسئولی
مساله ازدواج توجه ویژه نمایندوساعات بیشتري به مباحث مربوط به خانواده وازدواج اختصاص دهند.مسئولین آموزشی دانشگاهها  نیز با 

ویان درموردمعیارهاي اصولی جسالیانه می توانند درجهت ارتقاي سطح آگاهی دانش اههاي آموزشی وهمایش هايگبرگزاري کار
  وصحیح ازدواج گام هاي موثري بردارند.
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