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مقايسة معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان سال اول 
 و دانشجويان سال سوم و باالتر

  
  3، علي رضا سنايي پور2، علي تيرگاني1ابوالفضل غفاري

 
  مقدمه

تغييرات انسان . گيري و در حال تغيير و دگرگوني استانسان همواره در حال تصميم
فيزيولوژيكي، (تي، ناشي از دو منبع درونيبر خالف ساير تغييرات در نظام هس

ناشي از محيط كه بيشتر جنبه (و بيروني) هورموني و جسمي كه جنبه وراثتي دارند
ها نيز تحت تأثير گيريبه همين منوال تصميم. است) يادگيري و اكتسابي دارند

ا در به نظر مي رسد هر كدام از اين منابع سهم خود ر. عوامل دروني و بيروني هستند
كنند؛ اما منبعي كه كه كنترل آن بيشتر وجود آمده اعمال ميها و تغييرات به دگرگوني

در اختيار فرد است و مي تواند تأثيرات آن رادر جهت مطلوب خود هدايت كند، بعد 
هاي متفاوتي قرار مي گيرند و به  اقشار مختلف در محيط. محيطي و اكتسابي است

يكي از اين اقشار دانشجويان مي .  نيز به خود مي گيرندتبع آن تأثيرات آن محيط را
گذرانند و باشندكه طبيعتاً قسمت عمده زندگي دانشجويي خويش را در دانشگاه مي

. اين محيط مي تواند تأثيرات عميق و پايداري را در سراسر زندگي افراد به جاي گذارد
بل انكار است، معيارهاي هايي كه تأثيرگذاري دانشگاه در آن غير قا يكي از زمينه

با توجه به طول دورة نسبتاً بلند دانشجويي، شناخت و بررسي . ازدواج همسر است
تأثيرات طولي دانشگاه در زمينه معيارهاي انتخاب همسر و ازدواج از منظر 

اين . روانشناختي، جامعه شناختي، علوم تربيتي و مردم شناختي اهميت زيادي دارد
در فرايند انتخاب . شناختي به بررسي موضوع پرداخته استپژوهش از منظر روان

همسر و شريك زندگي مناسب، عوامل متعددي دخيل هستند كه بايد آگاهانه در نظر 
 اجتماعي حاكم بر فرد، در تشكيل -از آنجا كه محيط و فضاي رواني. گرفته شوند

خ به اين هويت و اهداف زندگي شخص نقشي اساسي دارد، اين پژوهش در صدد پاس
سؤال است كه آيا به دليل حضور در دانشگاه، معيارهاي انتخاب همسر از ابتداي ورود 

كنند؟ و ابعاد و ميزان اين تغيير در  به دانشگاه تا زمان اتمام تحصيالت، تغيير مي
  دانشجويان مختلف چگونه است؟

در پژوهش خود دريافتند كه سالمت رواني مهم ) 1386(حسيني و همكاران 
در پژوهش خود نشان ) 1379(عابدي و همكاران . رين معيار در انتخاب همسر استت

هاي اقتصادي، زيبايي، تشابه ظاهري و  دادند كه بين دختران و پسران در مؤلفه
نيز در ) 1385(مصلي نژاد و كارگر. تفاوت آماري معناداري وجود دارد وضعيت جسمي

دواج اهميت بيشتري به معيارهاي زيست پژوهش خود دريافتند كه پسران در زمينه از
دهند در  شناختي مانند سالمت جسم، وضعيت ظاهري و جذابيت فرد مورد نظر مي

، رفتارهاي اجتماعي،          شناختي و اجتماعي نظير برخوردكه دختران معيارهاي روانحالي
سطح تحصيالت، قدرت تصميم گيري فرد، اشتراك مذهب و فرهنگ را با اهميت 

در پژوهش خود متوجه شدند كه از بين ) 1379(منصوريان و خسروان. دانندمي
هاي گوناگون مذهبي، فيزيكي واقتصادي، داشتن شغل و درآمد  مؤلفه
در بين دانشجويان دختر از اهميت و اولويت بيشتري ) بعداقتصادي(كافي

كه در بررسي معيارهاي انتخاب همسر دريافت ) 1381(شهرياري. برخورداراست
دانشجويان زن، عامل رواني و احساس نياز مبرم به همدم را مهم ترين متغير در 

در تحقيقي ديگر مشخص شد كه دختران در . انتخاب همسر، در نظر گرفته بودند
دهند، در  مقايسه با پسران اهميت بيشتري به عوامل مذهبي در انتخاب همسر مي

يكي و ظاهري قائل كه پسران اهميت بيشتري براي عوامل فيزحالي
  ).1381شرفخاني، (هستند

جايگاه معيارهاي خانوادگي در انتخاب همسر براي دانشجويان ورودي : فرضيه اول
  .متفاوت است) سال سوم و باالتر(با دانشجويان ورودي قديم ) سال اول(جديد

 اجتماعي در انتخاب همسر براي دانشجويان -جايگاه معيارهاي فرهنگي: فرضيه دوم
  .متفاوت است) سال سوم و باالتر(با دانشجويان ورودي قديم ) سال اول(دي جديدورو

جايگاه معيارهاي اقتصادي در انتخاب همسر براي دانشجويان ورودي : فرضيه سوم
  .متفاوت است) سال سوم و باالتر(با دانشجويان ورودي قديم ) سال اول(جديد

انتخاب همسر براي دانشجويان شناختي در جايگاه معيارهاي روان: فرضيه چهارم
  .متفاوت است) سال سوم و باالتر(با دانشجويان ورودي قديم ) سال اول(ورودي جديد
جايگاه معيارهاي جسمي در انتخاب همسر براي دانشجويان ورودي : فرضيه پنجم

  .متفاوت است) سال سوم و باالتر(با دانشجويان ورودي قديم ) سال اول(جديد
ه معيارهاي اعتقادي در انتخاب همسر براي دانشجويان ورودي جايگا: فرضيه ششم

  .متفاوت است) سال سوم و باالتر(با دانشجويان ورودي قديم ) سال اول(جديد
  

  روش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي است و به صورت پيمايشي انجام : شركت كنندگان

اي از   تصادفي خوشهگيري  نفر از دانشجويان با استفاده از نمونه599تعداد . شده است
 88-89بين كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 

  .  انتخاب شدند
كه . در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته معيارهاي ازدواج استفاده شد: ابزار

هاي  و سنجش مؤلفه)  سؤال21(شناختيهاي جمعيتمتشكل از دو بخش ويژگي
شناختي، اعتقادي و  اجتماعي، اقتصادي، روان–دگي، فرهنگي شش گانه خانوا

 با استفاده از نظر ده  روايي صوري و محتوايي ابزار مذكور،.است)  سؤال123(جسمي
نفر از متخصصان  روانشناسي، علوم تربيتي و مشاوران ازدواج و خانوادة دانشگاه 
                                                 

  Ghaffari@um.ac.ir استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد . 1
 شناسي كارشناسي ارشد روان. 2
   كارشناسي علوم تربيتي. 3

صورت از دانشجويان به نفر 50فردوسي بررسي و پس از انجام اصالحات الزم، روي 
 و 92/0محاسبة آلفاي كرونباخ نشان داد كه آلفاي كلي پرسشنامه . پايلوت اجرا گرديد

 در مؤلفة اعتقادي 95/0 در مؤلفة اقتصادي و حداكثر 75/0ها حداقل آلفاي مؤلفه
 .است

  
  هايافته

  1جدول
  تعداد دانشجويان به تفكيك جنسيت و سال ورود

 خرسال آ سال اول       
349 246 273 326 

 599 جمع كل
  

دهد كه ميانگين نمرات ، نشان ميtمشاهده جداول و محاسبة آزمون 
، تفاوت )423(و دانشجويان قديمي) 432(داننشجويان جديدالورود در معيارهاي ازدواج

اين تفاوت در جهت كاهش اهميت معيارهاي ازدواج . اندپيدا كرده) 011/0(معناداري
  .ن استدر دانشجويا

دهد كه ميانگين نمرات ، نشان ميtمشاهده جداول و محاسبة آزمون 
، )411(و دانشجويان قديمي) 415(داننشجويان جديدالورود پسر در معيارهاي ازدواج

اين تفاوت نيز در جهت كاهش اهميت . اندپيدا نكرده) 509/0(تفاوت معناداري
  .معيارهاي ازدواج در دانشجويان است

دهد كه ميانگين نمرات ، نشان ميtل و محاسبة آزمون مشاهده جداو
، )430(و دانشجويان قديمي) 443(داننشجويان جديدالورود دختر در معيارهاي ازدواج

  ..اندپيدا كرده) 002/0(تفاوت معناداري
دهد كه ميانگين نمرات ، نشان ميtمشاهده جداول باال و محاسبة آزمون 

در مؤلفه خانوادگي، تفاوت ) 80(دانشجويان قديميو ) 80(داننشجويان جديدالورود 
  .ندارند) 002/0(معناداري

، تفاوت بين دو گروه معنادار 597گردد كه با درجة آزادي  مالحظه مي
؛ اين بدان معناست كه بين دو گروه قديم و جديد، از نظر اهميت قائل )088/0(نيست

  .ناداري وجود ندارد اجتماعي تفاوت آماري مع-شدن براي معيارهاي فرهنگي 
؛ اين بدان )578/0(گردد تفاوت بين دو گروه معنادار نيست چنانكه مالحظه مي

معناست كه بين دو گروه قديم و جديد، از نظر اهميت قائل شدن براي مؤلفه 
  .اقتصادي تفاوت آماري معناداري وجود ندارد

؛ اين بدان )026/0(گردد تفاوت بين دو گروه معنادار است چنانكه مالحظه مي
معناست كه بين دو گروه قديم و جديد، از نظر اهميت قائل شدن براي مؤلفه 

اين تفاوت در جهت كاهس اهميت . اقتصادي تفاوت آماري معناداري وجود دارد
  .شناختي استمعيارهاي روان

؛ اين بدان )510/0(گردد تفاوت بين دو گروه معنادار نيست چنانكه مالحظه مي
 دو گروه قديم و جديد، از نظر اهميت قائل شدن براي معيار جسمي، معناست كه بين

  .تفاوت آماري معناداري وجود ندارد
؛ اين بدان )066/0(گردد تفاوت بين دو گروه معنادار نيست چنانكه مالحظه مي

معناست كه بين دو گروه قديم و جديد، از نظر اهميت قائل شدن براي معيار ظاهري، 
رغم عدم وجود تفاوت معنادار، كاهش علي. اري وجود نداردتفاوت آماري معناد

اين نتيجه بيانگرآن است كه . ميانگين نمرات در مؤلفه ظاهري اتفاق افتاده است
دانشجويان سال اول اهميت بيشتري براي عوامل فيزيكي و جسمي قائل هستند و 

  .شود رفته رفته از اهميت اين عوامل نزد دانشجويان كاسته مي
؛ )000/0(گردد تفاوت دانشجويان در مؤلفه اعتقادي معنادار است كه مالحظه ميچنان

اين بدان معناست كه بين دو گروه قديم و جديد، از نظر اهميت قائل شدن براي معيار 
وجود تفاوت معنادار در اين مؤلفه، با توجه به ميانگين . ظاهري، تفاوت وجود دارد

اين نتيجه . عوامل ديني در انتخاب همسر استنمرات، حاكي از كاهش يافتن اهميت 
بيانگرآن است كه دانشجويان سال اول اهميت بيشتري براي عوامل ديني قائل 

  .شود هستند و رفته رفته از اهميت اين عوامل نزد دانشجويان كاسته مي
  

  بحث و نتيجه گيري
ز عدم وجود ها بين ميانگين نمرات، حاكي ابه استثناي مؤلفة ديني، مجموع مقايسه

چنين مقايسة نمرات دختران جديدالورود و هم. تفاوت معنادار بين دانشجويان است
اين يافته، تأثيرپذيري بيشتر دختران از . قديمي حاكي از  تفاوت معنادار نمرات بود

  .دهدمحيط دانشگاه را نشان مي
و قديم گردد كه بين دو گروه جديد  دست آمده مالحظه ميبا توجه به نتايج به

به لحاظ ميزان اهميت براي عوامل خانوادگي تفاوت آماري معناداري مشاهده 
چنين بين دو گروه از نظر ميزان اهميت قائل شدن براي عوامل هم. گردد نمي

اين نتيجه ناهمسو با نتايج .  گردد  اجتماعي  تفاوت معناداري مشاهده نمي–فرهنگي
در اين زمينه است كه ) 1385نژاد و كارگر، از جمله مصلي (اكثر تحقيقات انجام شده

در تبيين اين نتيجه بايد .. به صورت مقايسه بين دو گروه زنان و مردان انجام شده بود
هاي مشاهده شده در تحقيقات مشابه صرفاً بين دو جنس و آن  ابراز داشت كه تفاوت

ن با قرار كه در پژوهش حاضر دانشجوياهم در يك بازه زماني بوده است در حالي
تواند  هاي زماني متفاوت با هم مقايسه شده اند كه خود اين زمان مي گرفتن در بازه

عامل تعديل كننده اي درنتيجه بدست آمده باشد، بعبارتي بازگشت به ميانگين اتفاق 
گردد كه بين دو گروه از نظر  با توجه به آمار و ارقام بدست آمده مالحظه مي .افتد مي

ن براي عوامل اقتصادي تفاوت قابل مالحظه اي وجود ندارد و اين اهميت قائل شد
ازجمله منصوريان و خسروان، (نتيجه نيز ناهمسو با نتايج اكثر تحقيقات انجام شده

ها نيز به صورت مقايسه بين دو است كه البته اين پژوهش)1381 و شهرياري، 1379
ها مالحظه  ه از تحليل دادهدست آمدبا مشاهده نتايج به .جنس زن و مرد بوده است

-گردد كه بين دو گروه از نظر ميزان اهميت قائل شدن براسي معيارهاي روان مي
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شناختي نيز تفاوت قابل مالحظه اي وجود ندارد و اين ناهمسو با نتايج اكثر تحقيقات 
است كه آن هم به صورت ) 1385مثال مصلي نژاد و كارگر، (انجام شده در اين زمينه

در توجيه و . بيين دو گروه دختر و پسر در يك بازه زماني انجام شده بود،استمقايسه 
هاي پيشين در اين جا نيز دو  تبيين نتيجه بدست آمده بايد گفت كه همانند فرضيه

هاي زماني  متفاوت با هم مقايسه شده اند كه اين قرار گرفتن در  گروه در بازه
وقعيت تحصيلي و تأثيرات دانشگاه عاملي هاي زماني ناهمسان به لحاظ سني و م بازه

يابيم  با مشاهده نتايج بدست آمده در مي. تعديل كننده در جهت اين نتيجه مي باشد
نيز،  تفاوت آماري  كه بين دو گروه از نظر ميزان اهميت براي معيارهاي جسمي

ن اين نتيجه نيز با نتايج اكثر تحقيقات انجام شده در اي. معناداري وجود ندارد
با مالحظه . ناهمسو است) 1385، مصلي نژاد و كارگرف 1381مانند شرفخاني، (زمينه

گردد كه بين دو گروه از نظر ميزان اهميت براي  دست آمده  مالحظه مياعداد به
عوامل مذهبي و اعتقادي تفاوت آماري و قابل مالحظه اي وجود دارد؛ بدين صورت 

ن اتمام تحصيالت از ميزان اهميت اين عوامل در كه از ابتداي ورود به دانشگاه تا زما
عبارت ديگر، دانشجويان ورودي سال اول، در به. شود نزد دانشجويان كاسته مي

در زمينه . دهند  اعتقادي مي–انتخاب همسر اهميت بيشتري را به معيارهاي مذهبي 
 همسويي و ناهمسويي اين نتيجه چون تحقيق مرتبطي يافت نشده است در نتيجه

  . بايدآن را موكول به تحقيقات كامل تر و مبسوط تر در آينده كرد
  

  منابع
بررسي ). 1386(يغمايي، فريده و علوي مجد، حميده حسيني، ميمنت؛ محمدي، مريم؛ 

اولويت معيارهاي انتخاب همسر زوجين در شرف ازدواج شهر تهران در سال 
  .6، 12، سال پژوهنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1386

 بررسي الگوهاي همسر گزيني در بين ).1386(شرفخاني، جعفر و قيصريان، اسحاق 
  daneshpajoo. Blogfa.com،  ساله استان ايالم31 تا 21جوانان 

 بررسي معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه بانوان ).1381(شهرياري، صديقه 
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