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-9مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری رامسر ،دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دریافت ،31/1/51 :اصالح ،31/4/14 :پذیرش31/2/5 :

خالصه
سابقه و هدف :یکی از نگرانیها و دغدغهها در جامعه و به ویژه برای افراد در شرف ازدواج انتخاب همسر میباشد .از اینرو آشنایی جوانان باا معیارهاای اصایل و منققای انتخااب
همسر بهمنظور تشکیل خانوادهای سالم و کاهش تعارضات بین زوجین ،ضروری به نظر میرسد .لذا هدف از این مقالعاه ،تعیاین معیارهاای انتخااب همسار از دیادااه دانشاجویان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد.
مواد و روشها :این مقالعه از نوع توصیفی و مققعی بود که واحدهای پژوهش آن را  444نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل میدادند که به شایوه خوشاهای و
طبقهای انتخاب شدند .ابزار اردآوری دادهها ،پرسشنامه پژوهشگر ساختهای بود که با  45سؤال معیارهای انتخاب همسر دانشاجویان را در  2بعاد ویژایهاای خاانوادای ،ظااهری،
روانی ،اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی-مذهبی میسنجید .روایی آن به روش روایی صوری و محتوا و پایایی آن به شیوه آزمون-آزمون مجدد و همسانی درونی بررسی و تائید شد.
یافتهها :یافتههای این مقالعه نشان داد که بهطورکلی مهمترین معیارهای انتخاب همسر از دیدااه دانشجویان به ترتیب عبارت انداز :نداشتن نقص عضو ظاهری ( ،)%61/1صداقت
( ،)%64/4وفاداری ( ،)%14/8تفاهم فکری ( ،)%11/9زیبایی چهره ( )%11/9و مقید بودن به پوشش طبق عرف جامعه ( .)24/5از دیدااه دانشجویان موردمقالعاه معیارهاای انتخااب
همسر در حیقه ویژایهای ظاهری به نسبت حیقههای خانوادای ،روانی ،اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی -مذهبی از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

میشود مسئوالن و برنامه ریزان بستری را فراهم نمایند تا دانشجویان با معیارهای اصیل فرهنگی ،دینی و اجتماعی انتخاب همسر آشنا شوند.
واژههای کلیدی :انتخاب همسر ،معیار انتخاب همسر ،دانشجو.

مقدمه
کسب امنیت همواره مورد تائید بوده است ( )1و نقاش مهمای در ورود انساان باه

بنابراین در این مورد نباید سقحی عمل نمود بلکه دقت و توجه عمیق و مشورت و

دوره بزرگسالی دارد ( .)5ازدواج مهمترین قدمی اسات کاه یار فارد در زنادای

بررسی-های دقیق الزم است ( .)1از طرفی باید باه ایان نکتاه توجاه داشات کاه

برمیدارد و موفقیت در دیگر مراحل زندای به موفقیت در این مرحله بستگی دارد؛

ازدواج و همسرازینی پدیدهای مقلق و فارغ از بستر زمان و مکان نیسات؛ در هار

درواقع ازدواج ممکن است تمام زندای یر شخص را از نو بسازد یاا خاراب کناد،

زمان و در هر جامعاه چهاره خاا

دارد و باا جامعاه نیاز دارااون میشاود و از

میتواند باعث رشد جنبههای اخالقی در انسان اردد یا وی را به انسانی افسارده

مهمترین شاخصهای تحرک اجتماعی در هر جامعه است .نتایج تحقیقات مختلف

و شکستخورده تبدیل نمایاد ( .)9هرچناد تشاکیل خاانواده را بایاد عملای ارادی

نشان میدهد که نظام سنتی انتخاب همسر نهتنها در کشورهای توسعهیافته بلکاه

دانست که به خواست ،تمایالت و دیادااههای فاردی افاراد مرباو میشاود اماا

در کشورهای درحالتوسعه نیز دستخوش داراونیهای اساسی شده است (.)3،8،6

زندای اجتماعی انسان و روابط پیچیده او با محیط و اجتماع ،ازدواج و فرایند آن را

متأسفانه ما در جوامع مختلف و نیز در جامعه خود ،شاهد بسیاری از ناسازااریهای

تحت تأثیر روابقی دوسویه باا مت یرهاای اقتصاادی ،اجتمااعی ،جمعیتای و حتای

خانوادای و افزایش روزافزون پدیده شوم طالق هستیم که نتایج تحقیقات مختلف

سیاسی قرار میدهد ،ضمن آنکه انگیازههاا و تماایالت افاراد نیاز از آنهاا تاأثیر

نشان داده است که مهمترین عوامل ایجاد این ناسازااریها ،عدم شناخت و تعمق

میپذیرد ( .)4تشکیل خانوادهای باثبات تابع عوامل مختلفی قرار دارد کاه یکای از

کافی افراد در امر انتخاب همسر است ( .)8اار جوانان با معیارهای اصیل و منققی

مهمترین این عوامل انتخاب همسر هست که به یکی از نگرانیها و دغدغاهها در

در انتخاب همسر آشنایی داشته باشند بهیقین ایان تعاداد از خانوادههاای اجتمااع،

جامعه و به تبدیلشده است ( .)2انتخاب همسر جزئی از مراحل رشد روانای انساان

متزلزل نمیشود .درواقع ازدواجهایی موفق هستند کاه در آن مالکهاای انتخااب

محسوب میشود که موضوعی پیچیده و تصمیمی تأثیراذار بر روی زنادای آیناده

بهدرستی رعایت شده باشند و طرفین از مالک های خودآااهی و تعریاف روشانی

فرد میباشد .انتخاب همسر چه برای مارد و چاه بارای زن یار مرحلاه جدیاد و

داشته باشند ( .)3اار ازدواج تا حد معقول بر اساس معیارهای صحیح صورت ایارد
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ازدواج بهعنوان مهمترین رفتار اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عااطفی و

سرنوشت-ساز است زیرا آنها تا آخر عمر شریر غم و شاادی هام خواهناد باود.
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تا حدی میتوان مقمئن بود که شالوده استواری برای خانواده و تربیات فرزناد بناا

روانی ( 15عبارت) ،اقتصادی-اجتماعی ( 3عبارت) و فرهنگی-ماذهبی ( 8عباارت)

شده است و برعکس چنانچاه تنهاا بار اسااس احساساات و تماایالت زودااذر و

موردبررسی قرار میداد .نمرهاذاری هر عبارت بهصورت عبارتهای بایتاأثیر (،)4

مالکهای مادی و ظاهری و شاخصهای واهی صورت ایرد ،میتواند در وحادت

کم ( ،)1متوسط ( ،)5زیاد ( )9و خیلی زیاد ( )4باود .باهمنظور تعیاین روایای ،ایان

و انسجام خانواده و تربیت فرزندان و بهداشت روانی آنهاا مشاکالتی ایجااد کناد

پرسشنامه در اختیار  14تن از اساتید صاحبنظر دانشاگاه علاوم پزشاکی مشاهد و

( .)14ازآنجاییکه دانشجویان شاخص-های علمی و حساسترین اقشار هر جامعاه

دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسای قارار داده شاد و نظارات اصاالحی آناان

میباشند که سازندهترین نیروی هر جامعهای را تشکیل میدهند ،توجه به نیازهای

اعمال شد .پایایی این پرسشنامه به شیوه آزمون  -آزمون مجدد بافاصاله دو هفتاه

تشکیل خانواده در این قشار نقاش مهمای در پیشارفت جامعاه ایفاا میکناد (.)3

بر روی  24دانشجو محاسبه شد که ضریب آلفای کرون باخ  4/63به دسات آماد.

یافتااههای مقالعااه حیاادری و همکاااران ( )1986نشااان داد کااه تفاااهم اخالقاای،

همچنین پایایی آن به شیوه همسانی درونی نیز سانجیده شاد کاه ضاریب آلفاای

وفاداری ،مسؤولیت پاذیری ،زیباایی و جاذابیت ظااهری ،شاناخت قبال از ازدواج،

کرون باخ  4/82به دست آمد.

عشق و عالقه ،رضاایت والادین مهمتارین معیارهاای انتخااب همسار از دیادااه

بعد از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و تائید طارح در کمیتاه اخاالق و کساب

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازنادران بودناد ( .)3در پاژوهش دیگاری کاه

معرفینامه از دانشکده پرستاری و مامایی مشهد ،پژوهشگر اقادام باه نموناهایری

توسط حرازی و همکاران انجامشده بود ،معیارهاای ازدواج ازنظار دانشاجویان باه

نمود؛ به این صورت که پژوهشگر با توجاه باه برناماه کالسای و سااعات حضاور

ترتیب عبارتاند از :باایمان بودن ،خوشاخالق بودن ،مسؤولیت پاذیری ،وفااداری،

واحدهای پژوهش در دانشکده به دانشکدههای موردنظر مراجعه مینماود و بعاد از

وجاهت و زیبایی بود ( .)1با توجه به این نکته که سالمت روانی -اجتماعی جامعاه

پایان کالس ،در مورد اهداف پاژوهش باه واحادهای پاژوهش توضایح داده و در

درارو سالمت خانواده اسات و ایان امار باه ازدواج مناساب و انتخااب معیارهاای

صورت تمایل واحدهای پژوهش برای شارکت در مقالعاه پرسشانامه را در اختیاار

شایسته در ازینش همسر مربو میشود و با عنایت به ریشههای عمیق فرهنگای

آنان قرار میداد تا تکمیال نمایناد .نحاوه پاسا دهای باه پرسشانامه نیاز توساط

و وجود خردهفرهنگهای متفاوت ،ضرورت بررسی مسئله ازدواج و نقاا ضاعف و

پژوهشگر به واحدهای پژوهش توضیح داده میشد .همچناین باه شارکتکننداان

قااوت آن در جامعااه از دیاادااههای مختلااف و در مناااطق فرهنگ ای و ج رافیااایی

اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه مانده و نیازی به ذکر نام و ناام خاانوادای

اونااون احساس میاردد ،لذا با توجه به اهمیت ازدواج موفق و تأثیر آن بار ساایر

نیست .پژوهشگر در زمان پر کردن پرسشنامهها به سؤاالت شرکتکننداان پاسا

ابعاد زندای ،پژوهشاگران در نظار دارناد معیارهاای انتخااب همسار را از دیادااه

میداد و ابهامات را رفع مینمود .تکمیل هر پرسشانامه باه طاور متوساط باه 14

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی نمایند.

دقیقه زمان نیاز داشت .پرسشنامهها پاس از تکمیال نیاز توساط خاود پژوهشاگر
شد .برای توصیف اطالعات جماعآوری شاده از میاانگین ،انحاراف معیاار ،جادول

مواد و روشها:

توزیع فراوانی (نسبی ،مقلق) استفاده شد .برای تعیین ارتباا میاانگین نمارات باا

این تحقیق بهصورت توصایفی تحلیلای از ناوع مققعای اسات کاه بار روی

جنس ،وضعیت تاهل ،وضعیت سکونت ،رشته تحصیلی و تارم تحصایلی از آزماون

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  1939انجام شد .معیارهاای ورود

کای دو استفاده شد و با استفاده از آزمون آنالیز واریاانس یرطرفاه ،ارتباا باین

این مقالعه شامل تمایل داشتن برای شارکت در پاژوهش و اشات ال باه تحصایل

میانگین نمرات با سن مورد بررسی قرار ارفت.

دریکی از دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معیارهاای خاروج آن عادم
تمایل برای ادامه حضور در پژوهش و انتقالی اارفتن یاا فارغالتحصایل شادن در
هنگام اجرای پژوهش بود .برای تعیین حجم نمونه ،ابتدا یر مقالعه مقادماتی بار

یافته ها

روی  24دانشجو انجام ارفت و بر اساس نتایج آن با داشتن ضریب اطمینان %32

میانگین سنی دانشجویان  54/6±1/2سال بود که در محدوده سانی  18تاا

و دقت  984 ،%42نفر به دست آمد .با توجه بهاحتمال ریازش واحادهای پاژوهش

 51سال قرار داشت .اکثر واحادهای پاژوهش مؤناث ( )%14/2و مجارد ()%82/8

 444نفر بهعنوان حجم نمونه نهایی در نظر ارفته شد .روش نموناهایری در ایان

بودند %25/8 .دانشجویان مورد مقالعاه خوابگااهی و ماابقی باومی بودناد کاه باا

پژوهش خوشهای طبقهای بود که واحدهای پژوهش از دانشاکدههای پرساتاری و

خانواده خود زندای میکردند .از نظر مققع تحصایلی  %24واحادهای پاژوهش در

مامایی ( 62نفر) ،دندانپزشکی ( 12نفر) ،پزشاکی ( 62نفار) ،داروساازی ( 14نفار)،

مققع دکترا %44 ،کارشناسی و  %14در مققع کاردانی مش ول به تحصیل بودند و

پیراپزشکی ( 64نفر) و بهداشت ( 22نفر) انتخاب شدند.

اکثر شرکتکننداان ( )%98/1در سال سوم تحصیلی قرار داشتند .از نظر ش ل پادر

بود که با توجه به اهداف تحقیاق و مقالعاه جدیادترین مناابع و مقااالت مارتبط

نشان داد که بهطورکلی مهمترین معیارهای انتخاب همسر از دیادااه دانشاجویان

تهیهشده بود .این پرسشنامه از دو قسمت تشکیلشده بود :قسمت اول مشخصاات

به ترتیب عبارتاند از :نداشتن نقص عضاو ظااهری ( ،)%61/1صاداقت (،)%64/4

دموارافیر واحدهای پژوهش را مورد بررسی قرار میداد و حاوی  14سؤال (سن،

وفاداری ( ،)%14/8تفاهم فکری ( ،)%11/9زیبایی چهره ( )%11/9و مقید بودن باه

جنس ،وضعیت تا هل ،ترم تحصیلی ،رشاته تحصایلی ،وضاعیت ساکونت ،میازان

پوشش طبق عرف جامعه ( .)24/5یافتههای حاصل از این مقالعاه نشاان داد کاه

تحصیالت والدین ،ش ل والدین) بود .قسمت دوم مشتمل بار  45عباارت باود کاه

اصالت خانوادای ( )%25/9و تناساب ماالی ( )%45/8مهمتارین معیارهاای حیقاه

معیارهای انتخاب همسر را در  2حیقه خانوادای ( 6عبارت) ،ظااهری ( 1عباارت)،

ویژایهای خانوادای بود (نمودار شماره  .)1در بعد ویژایهاای ظااهری ،نداشاتن

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.44

ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش شامل پرسشنامه پژوهشاگر سااختهای

و مادر %61/1 ،مادر خانهدار و  %14/ 1پدر کارمند داشتند .یافتاههای ایان مقالعاه

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07
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نقص عضو ظاهری ( ،)%61/1زیبایی چهره و جذابیت ظااهری ( )%11/9و تناساب

() p<4/42؛ به طوری که تمکن مالی طرف مقابل ،ش ل همسر ،باایماان باودن و

سنی ( )%25/5مهمترین معیارهای واحدهای پاژوهش بودناد (نماودار شاماره .)5

مسئولیتپذیری برای دختران اهمیت بیشتری داشت و زیبایی چهره ،تناسب انادام

یافتههای این مقالعه نشان داد که صاداقت ( ،)%64/4وفااداری ( ،)%14/8تفااهم

و مقید بودن به پوشش طبق عرف جامعه از نظر پسران مهمتر بودند .نتایج آزماون

فکری ( )%11/9و مسئولیتپذیری ( )%29/9مهمترین معیارهای بعاد ویژایهاای

آماری کای دو نشان داد بین مت یر وضاعیت تاهال باا معیارهاای انتخااب همسار

روانی بود (نماودار شاماره  .)9در بعاد اقتصاادی-اجتمااعی مهمتارین معیارهاای

ارتبا معنیداری وجود داشت ()p< 4/42؛ به طوری که برای دانشاجویان مجارد

واحدهای پژوهش خوش-زبانی و معاشرتی باودن همسار ( ،)%21/1تمکان ماالی

اصااالت خااانوادای و ویژایهااای ظاااهری مهمتاار بودنااد امااا باارای متااأهلین

( )%46/2و ش ل مستقل ( )%46/2بودند (نمودار شماره  .)4مقید بودن باه پوشاش

مسئولیتپذیری ،تفاهم فکری ،صبور بودن و شناخت قبل از ازدواج بیشتر اهمیات

طبق عارف جامعاه ( ،)%24/5باایماان باودن ( ،)%25/2داشاتن ماذهب مشاترک

داشتند .همچنین بر اساس یافتههای این مقالعه بین مققاع تحصایلی معیارهاای

( )%43/2و تقابق فرهنگی ( )%48/2مهمترین معیارهای حیقه فرهنگای-ماذهبی

انتخاب همسر ارتبا معنیداری وجود داشت ( )p< 4/42برای دانشجویان مققاع

از دیدااه دانشجویان مورد مقالعه بود (نمودار شماره .)2

دکترا اصالت خانوادای ،تناسب مالی باا خاانواده همسار و داشاتن شا ل باا شاأن
اجتماعی باال و برای دانشجویان مققع کاردانی و کارشناسی ش ل مستقل و مقیاد

از نظر ارتبا عوامل مورد بررسی با مت یر جنس ،نتایج آزمون آماری کاای دو

بودن به پوشش طبق عرف جامعه مهمتر بودند.

نشان داد ارتبا معنیداری بین جنسایت و معیارهاای انتخااب همسار وجاود دارد
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ما برخالف تحقیق حرازی و همکاران معیارهاای حیقاه ویژایهاای ظااهری باه

بر اساس یافتههای این مقالعه دانشاجویان ،نداشاتن نقاص عضاو ظااهری،
جامعه را مهمترین معیارهای انتخاب همسر ذکر نمودند .در پژوهشای کاه توساط

بیشتری برخوردار بود .علت این تفاوت احتماالً این است که در دهه اخیر بر نقاش

حرازی و همکاران انجام شد ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد ،باایمان بودن،

جذابیت جسمانی بهعنوان یر مت یر مهم و معنیدار بیشاتر اهمیات داده میشاود.

خوشا خالقی ،مسئولیتپذیری ،وفاداری و جاذابیت جسامانی را باهعنوان  2معیاار

طبق نظریه انتخاب جنسی در انتخاب همسر ،ادراک جذابیت احتمال پاذیرش فارد

مهم انتخاب همسر بیان کردند که با مقالعه ما همخوانی دارد ()1؛ اماا در مقالعاه

را باال میبرد؛ چراکه افراد زیبا احتمال باارور شادن جفتشاان را افازایش میدهناد

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.44

صداقت ،وفاداری ،تفاهم فکری ،زیبایی چهره و مقید بودن به پوشش طباق عارف

نسبت حیقههای خانوادای ،روانی ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مذهبی از اهمیت
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( .)11اارچه در آموزههای دینی و فرهنگی کشور ما به زیبایی همسر بهعنوان یر

حکیم روابط زناشویی دارد ( .)12در مقالعه میمنت حسینی و همکااران مهمتارین

معیار موردتوجه قرارارفته است اما توجه بیشازاندازه جوانان امروزی به ایان معیاار

اولویت بعد فرهنگی مذهبی اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد بود که با مقالعه ماا

قابلتأمل است؛ علت این امر احتماالً تأثیرپذیری از رسانههای فرهنگی غربی و به

همخوانی نداشت ( .)14علت این تفاوت احتمااالً ناشای از متفااوت باودن محایط

دنبال آن کمرنگ شدن اخالقیات در جامعه هست .در پژوهش دیگری که در مورد

پژوهش و زمان انجام پژوهش میباشاد .مقالعاه میمنات حساینی و همکااران در

معیارهای انتخاب همسار زوجاین در شارف ازدواج شاهر تهاران انجامشاده باود،

تهران انجامشده است که از نظر بافت فرهنگی مذهبی باا شاهر مشاهد و اساتان

اولویتهای اول در انتخاب همسر ،اصالت خانوادای ،عادم نقاص عضاو ظااهری،

خراسان متفاوت هست .از سویی مقالعه میمنت حسینی در سال  1984انجامشاده

صداقت ،معاشرتی بودن ،اعتقاد باه براباری زن و مارد و اولویتهاای آخار تعاداد

است که مسئله برابری حقوق زن و مرد طای آن دوره باه علات تاازای و مقارح

اعضای خانواده ،رنگ پوست ،عدم اعتیاد به سیگار ،کارمند بودن و همشهری بودن

شدن این موضوع در رسانه-ها ،بیشتر مورد توجه بوده است.

بودند که بامقالعه ما همخوانی دارد ( .)14همچناین یافتاههای مقالعاه حیادری و

از نظر ارتبا عوامل مورد بررسی باا مت یار جانس ،یافتاه¬هاای حاصال از

همکاران ( )1986نشاان داد کاه مهمتارین معیارهاای انتخااب همسار از دیادااه

مقالعه عباس زاده و همکاران ( )1983نشان داد که زیباایی چهاره بارای پساران

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تفااهم اخالقای ،وفااداری ،مساؤولیت

نسبت به دختران از اهمیت بیشتری برخوردار است و ش ل همسار بارای دختاران

پذیری ،زیبایی و جذابیت ظاهری بودند که بامقالعه ما همخاوانی دارد .یافتاههای

مهمتر از پسران بود که با یافتههای تحقیق ما همخوانی دارد (.)11

معیارهای حیقه ویژایهای خانوادای بود ( .)3در بعد ویژایهای ظاهری ،نداشتن

بیش از مردان اهمیت میدهند ( .)16در مقالعه ما نیز پسران بیشاتر باه زیباایی و

نقص عضو ظاهری ،زیبایی چهره و جاذابیت ظااهری و تناساب سانی مهمتارین

دختران بیشتر به مسائل اقتصادی و ماذهبی توجاه میکنناد .ایان ت ییار جهات و

معیارهای واحدهای پژوهش بودند که با مقالعاه زارع شااه آباادی ( )15و میمنات

نگرش مردان در جامعه و در اولویت قرار دادن نقاش زیباایی دختاران در انتخااب

حسینی و همکاران همخوانی دارد ( .)14در مقالعه صاالحی راد ( )1984نیاز اکثار

همسر میتواند علل متعدد و متفاوتی داشته باشد؛ از یکسو اهمیت دادن به زیباایی

واحدهای پژوهش به سالمت جسمی و ظاهری همسار اهمیات زیاادی میدادناد

همسر در فرهنگ ملی و مذهبی جامعهی ماا باه چشام میخاورد و ماردان بارای

( .)19یافتههای این مقالعاه نشاان داد کاه صاداقت ،وفااداری ،تفااهم فکاری و

انتخاب همسران زیبا توساط آموزههاای دینای و نیاز آموزههاای تربیتای خاانواده

مسئولیتپذیری مهمترین معیارهای بعد ویژایهای روانی بود .در مقالعه میمنات

تشویق شده و میشوند از سوی دیگر هماناونه که جانسن در پژوهش خود به آن

حساینی و همکااران ( )14حارازی و همکااران ( )1و  Bussو همکااران ()5449

اشاره میکند ممکن است باتوجه به آنکه همسران زیبا احتمال بارورشدن شاریر

( )14نیز مهمترین معیارهای روانی موردتوجه واحدهای پژوهش صداقت ،وفااداری

جنسیشان را باال میبرند ،یکی دیگر از دالیل ارایش بااالی پساران در اولویات

و تفاهم فکری و خوشخلقی و مسئولیتپذیری بود که با مقالعه ما همخوانی دارد

دادن به زیبایی ،عالقهی آنان برای باقی اذاشتن نسلی از خود باشد (.)11

( .)14در بعااد اقتصااادی-اجتماااعی مهمتاارین معیارهااای واحاادهای پااژوهش

در مقابل عالقهی دختران به مذهبی بودن همسر شاید بدان علت باشاد کاه

خوشزبانی و معاشرتی بودن همسر ،تمکن مالی و شا ل مساتقل بودناد .بااس و

ممکن است دختران تصور کنند افاراد ماذهبی تعهاد و پایبنادی بیشاتری نسابت

همکاران  )14( 5449و میمنات حساینی و همکااران ( )14نیاز در پاژوهش خاود

زندای نشان میدهند که همسو با یافتههای لای و همکااران اسات کاه معتقدناد

دریافتند که اکثر واحدهای پژوهش به معاشرتی بودن همسر اهمیت میدهند؛ کاه

دختران به امکاناات و تعهاد بایش از ساایر مالکهاای انتخااب همسار اهمیات

با مقالعه ما همسو میباشد اما در مقالعاه میمنات حساینی و همکااران وضاعیت

میدهند .عالوه براین با توجه به نقش دین و مذهب به عنوان یر عامل تأثیراذار

اقتصادی و کارمند بودن کمترین اولویت را داشت ( )14کاه باا نتاایج مقالعاه ماا

در زندای فردی و اجتماعی مردم ایاران ،ممکان اسات دختاران اعتمااد بیشاتری

همخوانی ندارد (.)14

نسبت به این افراد داشته باشند .با توجاه باه نقاش معیارهاای انتخااب همسار در

دانشجویان انجامشده است که  %24آنها در مققع دکترا قرار داشتند؛ هماین امار

موارد ازدواج و اهمیت این امر سرنوشت سااز در ارتقااس ساالمت جسامی ،روانای،

باعث شده است تا سقح توقعات آنان بهتبع موقعیتی که دارند ،باال رفته و موقعیت

اجتماعی خانواده و درنهایت جامعه ،توجه به چگونگی معیارهای انتخااب همسار و

مالی و اجتماعی همسر جزس اولویتهای مهم انتخاب همسر آنان باشد .مقید باودن

امر ازدواج به صورتی که اولویت مقرح میشود و آموزشهای مدون در این زمیناه

به پوشش طبق عرف جامعاه ،باایماان باودن ،داشاتن ماذهب مشاترک و تقاابق

ضروری به نظر میرسد .مهمترین محادودیت ایان مقالعاه ،تفاوتهاای فاردی،

فرهنگی مهمترین معیارهای حیقه فرهنگی-مذهبی از دیادااه دانشاجویان ماورد

خصوصیات روانی و ویژایهاای شخصایتی و خاانوادای تأثیرااذار بار پاسا باه

مقالعه بود که با مقالعه حارازی و همکااران ( )1همخاوانی داشاتSullivan .

سؤاالت که کنترل کامل آن مقدور نیست .از آنجایی که دانشاجویان شااخصهای

( )5441در مقالعه خود در زمینه نقش مذهب و ازدواج در کالیفرنیا به ایان نتیجاه

علمی و حساسترین اقشار هر جامعه میباشند ،توجه به نیازهای عاطفی ،اجتماعی

رسید که باورهای مذهبی برخالف سایر مالکهای زودااذر ،اثار طاوالنیتری در

و روانی آنها و سالم نگهداشتن این قشر آسایبپذیر از وظاایف مادیران و برناماه

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.44

علت این تفاوت احتماالً اختالف سقح تحصیالت میباشاد .مقالعاه ماا روی

استحکام خانوادهها و با توجه به جوان بودن جمعیت در ایران و افازایش روزافازون
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حاصل از این مقالعه نشان داد کاه اصاالت خاانوادای و تناساب ماالی مهمتارین

نتایج مقالعه  )5442( Khalladنیز نشان داده زنان باه وضاعیت اقتصاادی
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ریزان بخصو

دولتمردان می باشد .امید است با بررسی نتاایج تحقیقااتی کاه در

تقدیر و تشکر

زمینااه دیادااه دانشااجویان پیرامااون ازدواج صااورت مای ایاارد ،برنامااه ریاازی و

این مقاله برارفته از طرح تحقیقاتی با کد " "8318می باشد .بدین وسیله از

سیاستگزاری مناسبی در این زمینه از سوی دست اندرکاران کشور انجام ارفته و با

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل تامین اعتبار این تحقیق و از دانشکده

برازاری کالس ها و کارااه های آموزشی موثر و مناسب ،دانشجویان با معیارهای

پرستاری و مامایی مشهد و دانشجویان مورد مقالعه به خاطر همکاری صمیمانه،

اصیل انتخاب همسر که همسو با آموزه های دینی ،فرهنگی و اجتماعی می باشاد

تشکر و قدردانی می شود.

آشنا شوند.

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Choice of spouse is one of the concerns of the society, especially for people
who want to choose their spouse. Therefore, it is necessary for young people to become familiar with original and
reasonable criteria of spouse choice, in order to form the healthy families and lessen intra-family conflicts. So, the aim
of this study was to determine the criteria of spouse choice from the perspective of the students in Mashhad University
of Medical Sciences
METHODS: In this descriptive cross-sectional study,400 students of Mashhad University of Medical Sciences, who
were selected using stratified and cluster sampling methods. Data were collected using researcher-made questionnaire
[ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07 ]

containing 42 questions on the criteria of spouse choice and measuring five dimensions including family, physical,
psychological, socio – economic and cultural – religious characteristics. The reliability of questionnaire was approved
by professors of Mashhad University of Medical Sciences and Faculty of Education in Ferdowsi University, and its
validity was approved using test – retest and internal consistency methods.
FINDINGS: The results indicated that the most important criteria of spouse choice were: having no physical
impairment (76.6%), honesty (70%), loyalty (64.8%), intellectual understanding (61.3%), facial elegance (61.3%) and
bounding to wear according to the custom of the society (54.2%). Physical characteristic than others had great
importance.
CONCLUSION: Since the spouse choice based on correct criteria is the most important factor affecting successful
marriage; therefore, it is suggested that the authorities and managers should plan a program for familiarity of students
with original cultural, religious, and social criteria to maintain and develop the health of students.
KEY WORDS: criteria, spouse choice, student.
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