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Background and Purpose: Selecting a marriage partner is an
influential factor in an individual's mental health and lifestyle. The impacts
of marriage on reducing personal and social disorders have been well
determined. For a systematic planning and raising awareness among the
youth about Quranic and religious criteria for marriage, it is essential to
familiarize them with these principles. The present study was conducted to
identify single students' perspectives on the criteria for marriage and
determine the correspondence of these criteria with Quranic and religious
principles at Mazandaran University of Medical Sciences in 2013.
Materials and Methods: In this analytical, descriptive study, 360
single female and male subjects were selected via random sampling at
Mazandaran University of Medical Sciences in 2013. The data collection
tools included a questionnaire on demographic characteristics, criteria for
marriage and causes of decline in marriage. The criteria for marriage were
rated as "very important", "important', "somehow important",
"unimportant", and "very unimportant". Causes of decline in marriage were
rated as follows: "Completely agree", "agree", "somehow agree",
"disagree", and "completely disagree". For data analysis, descriptive
statistics and Chi-square test were applied, using SPSS version 20.
Results: In this study, 67.2% of the participants were female (age
range: 18-22 years). In total, 70% of the students were in educational
semesters 1-4. As the findings indicated, honesty (96.9%), which is a
Quranic recommendation to all Muslims, was one of the most significant
criteria. The students' perspectives on parental satisfaction, common
religion, good behavior, avoidance of sinful acts, and lack of criminal
records, which are also emphasized in Islam, had a significant relationship
in two genders.
Conclusion: According to the research findings, students' criteria for
marriage are based on the dominant culture and religion in the society.
Therefore, in order to guarantee students' religious health, a more rigorous
plan should be applied to institutionalize marriage and promote students'
perspective on this institution.
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یداله جنتی و همکاران

دين و سالمت

مقاله پژوهشی
دوره سوم ،شماره اول ،سال  4931صفحه41 -44 :

بررسی دیدگاه دانشجویان مجرد درخصوص معیارهای ازدواج و انطباق آن با معیارهای قرآنی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
یداله جنتی ،1هدایت جعفری ،*2سیدکاظم حسینی

3

چكیده
 -1مرکز تحقوقنت روانپزشیکی و
علیییو رفتییینر  ،یییرو
روانپرسیییییتنر دادشیییییکی
پرسیییتنر و منمییینیی دسیییوب ،
دادشگن علو پزشکی منزدیران،
سنر  ،ایران
 -2رو داخلی و جراحی دادشکی
پرسیییتنر و منمییینیی دسیییوب ،
دادشگن علو پزشکی منزدیران،
سنر  ،ایران
 -3کموتیی تحقوقیینت دادشیی ویی،
دادشگن علو پزشکی منزدیران،
سنر  ،ایران

سابقه و هدف :یکی از عوامل مؤثر در سالمت روان و شیوهی زندگی افراد ،انتخاب
همسر و ازدواج است که سبب کاهش نابسامانیهای فردی و اجتماعی میشود .برای
برنامهریزی اصولی و باال بردن سطح آگاهی جوانان از معیارهای قرآنی و دینی ،شناخت
نظرات آنان ضروری است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مجرد
درخصوص معیارهای ازدواج و انطباق آن با معیارهای قرآنی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در سال  2931انجام گردید.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نمونهگیری
تصادفی بر روی  963دانشجوی پسر و دختر مجرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال
 2931انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای شامل :مشخصات فردی ،معیار ازدواج
و علل کاهش ازدواج بود .معیارهای ازدواج در پنج سطح خیلی مهم ،مهم ،تا حدودی مهم،
کم اهمیت و بسیار بیاهمیت و علل کاهش ازدواج نیز در پنج سطح کامالً موافقم ،موافقم ،تا
حدودی موافقم ،مخالفم و کامالً مخالفم تعیین گردیدند .اطالعات جمعآوریشده بهوسیلهی
نرمافزار  SPSSویرایش  13و از طریق آمار توصیفی و آزمون استنباطی؛ با آزمون مجذور

* مؤلف مسئول :هدایت جعفری

سنر  ،بلوار امور منزدیرادی ،خونبنن
وصنل شوراز  ،دادشیکی پرسیتنر
و منمنیی دسوب  ،سنر  ،ایران

کایدو ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :در مطالعهی حاضر 66/1 ،درصد دانشجویان دختر و در محدودهی سنی -11
 21سال بودند 67 .درصد دانشجویان در ترم  2-4تحصیلی بودند .یافتههای مطالعه نشان
میدهد معیار داشتن صداقت ( 36/3درصد) که یکی از توصیههای مهم قرآن به همهی
مسلمانان است ،از مهمترین معیارها بوده است .دیدگاه دانشجویان در مورد معیارهای رضایت

E-mail:
jafarih2010@gmail.com

والدین ،مذهب مشترک ،خوشاخالقی ،عدم ارتکاب به گناه همسر ،نداشتن سابقهی قضایی و
استنتاج :براساس یافتههای حاصل از این پژوهش ،معیارهای ازدواج دانشجویان براساس
فرهنگ و مذهب حاکم بر جامعه میباشد؛ بنابراین برای تأمین سالمت دینی دانشجویان باید

دریافت 11 :اسفند 1131

درصدد برنامهریزی جدیتر برای نهادینه نمودن آن بود تا دانشجویان پسر و دختر با دید بهتر و

اصالحات 11 :خرداد 1131

نگرش مثبتتری به سمت این سنت پسندیده گام بردارند.

پذیرش 22 :شهریور 1131

واژههای کلیدی :دانشجویان مجرد ،قرآن ،معیارهای ازدواج

مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در سالمت روان و شیوو زدیی ی
11

افراد ،ازدواج و تشکول خیندواد اسیت کی سیب کینش
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کیفری که این معیارها در اسالم نیز مورد تأکید است ،در دو جنس رابطه معناداری داشت.

بررسی دیدگاه دانشجویان مجرد درخصوص معیارهای ازدواج ...

دنبسنمندیشن فرد و اجتمنعی میشود .برا بردنم ریز

امریکنیی صورت رفت ،دادش وینن پسر جذابوت فوزیکی

اصولی و بین بیردن سی آ ا ینشی جوادینن از مهونرشین

شمسییر را ،وییرور تییرین ویژ ییی بییرا ادتخیین شمسییر

صحوآ ازدواج ،شننخت دظیرات ادینن ویرور اسیت (.)1

میییدادسییتنی ک ی بیین پییژوش

دادش وینن ،ب ویژ شنغلون ب تحصول در رشت شن علو

( )1323ت نب دارد ( .)5مویترین ابزار برا بردنم ریزان،

پزشکی ب دلول مشغل
زمنن تحصول بیو
پو

درسی و شمچنون طو دی بیودن
از سینیر جوادینن موادیم و مشیکالتی

رو خود در امر ازدواج و تشکول خیندواد مشینشی

میکننی ( .)2بن مقنیس سن ازدواج در جنمه

کنمکیینر و اکبرتبیینرطور

داشتن اطالعنت ب روز در مورد دیی ن جوادینن و بی وییژ
دادش وینن میبنشی ک ایین مویی بین تحقوقینت مییاو و
ب روز قنبلدستونبی خواشی بود.
شیییا از اییین م نلهی  ،مقنیس ی دتیینی ان بیین دتیینی

دادش و و

غوردادشیی و ،سیین متوسیید ازدواج در دادشیی وینن پسییر

م نلهی ا اسییت کی در سیینل  1335توسیید حویییر و

دادشگن علو پزشکی  22/1سنل و در دادشی وینن دختیر

شمکنران صورت رفت است ،بن ایین ت ینوت کی  ،در ایین

 22/2سنل میبنشی ،ک س سنل بوشیتر از متوسید سین

م نله بوشتر بهی اعتقند و مذشبی ازدواج مییدظر بیود

ازدواج در جنمه است ( .)2بن وجود بر زار سیموننرشن

است؛ بن این دیی ن ک بن ذشیت زمینن و ای یند دشکیی

متهییید درخصییود ازدواج و دایییر بییودن دفیینتر مشیینور

جوندی و تونجی فرشنگی غر و تیأثور کی رسیند شین

دادش ویی در دادشگن شن کشور ،ب دظر میرسی سیوولت

جمهی و ب ویژ منشوار بر زدی ی می ذارد ،این ت نوتی در

در امر ازدواج دادش وینن حنصل دشی است ( .)3خیندواد

دیی ن شن دادش وینن حنصل شیی اسیت .شمچنیون در

در حکییی یییح واحییی اجتمیینعی ،عییزت د ی

را در افییراد

پرورش داد و سور ب سو کمنل را تسیوول مییکنیی و

این م نله علیل کینش

ازدواج شیی میورد بررسیی قیرار

رفت است؛ بننبراین م نله

حنویر بی منظیور بررسیی

مندم خیش دار شین شخصوت فرد میشود؛ ب طیور کی

دیی ن دادش وینن م رد درخصیود مهونرشین ازدواج و

امنر جوندی دشنن میدشی کی اخیتال ت روادیی در افیراد

اد بنق ان بن مهونرشن قرادی در دادش وینن دادشگن علو

م رد ب مرات
دق

بوشتر از افراد متأشل است ( .)4بن توج ب

پزشکی منزدیران در سنل  1322اد ن شی.

دادش وینن ب عنوان طراحنن اصیلی ادار جنمهی در

اینی  ،توج جی ب این دورو عظوی و خالق ،توسیه و

مواد و روشها
پییژوش

ترقیی اینییی کشییور را تخییمون خواشییکرد .اییین امییر بیین

حنوییر از دییوص توصییو ی-تحلولییی بییود کی

بردنم ا اسنسی در جوت شیایت و رفیم دونزشین واقهیی

مهونرشن ادتخن شمسیر از بهیی اعتقیند  ،علیل کینش

انشن ب خصود در زمون ازدواج موسر مییشیود ( .)5در

ازدواج ،مشیییکالت ازدواج دادشییی وینن و پوشییینوندات

پژوششی ک توسد حویر و شمکنران ( )1335اد ن شی

دادش وینن برا تسوول امر ازدواج از دیی ن دادشی وینن

مهونرشیینیی ک ی ب ی دظییر دادش ی وینن در اولویییت بوددییی

م رد دختر و پسیر دادشیگن علیو پزشیکی منزدییران در

شننخت قبل از ازدواج و رونیت والییین بیود اسیت (.)6

پژوش

شمچنون در پژوششیی کی توسید حیراز و شمکینراد

پزشکی منزدیران در سنل  1322بود ک در زمینن اجیرا

( )1326اد ن شی این مهونرشن ب ترتوی

شینمل :بنایمینن

پیژوش

شنمل کلو

دادشی وینن م یرد دادشیگن علیو

در یکیی از دادشیکی شین پزشیکی ،داروسیینز ،

بودن ،خوشاخالقی ،مسئولوتپذیر  ،وفندار و وجنشیت

ددیانپزشکی ،پرستنر و منمنیی ،پوراپزشکی و بویاشیت

بوددی ک این ت نوتشین بی دلویل مهونرشینیی بیود کی در

ب تحصول اشیتغنل داشیتنی .روش دمودی ویر در ایین

فونگلییی

م نله ب صورت دمود ور تصندفی بود ک برا تهوون

( )Feingoldدر سیینل  1221کیی بییر رو دادشیی وینن

دمود بن در دظر یرفتن ح یی جنمهی ( 5511د یر) و بین

پرسشییننم شییی اسییت ( .)2طبیی پییژوش

دوره سوم  ،شمــاره 1
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ب ترتو

شنمل :ت نشی اخالقی ،وفندار  ،مسئولوتپذیر ،

سنل  1322مورد بحث و بررسیی قیرار رفیت .جنمهی

یداله جنتی و همکاران

ز

است ند از فرمول ح ی دمود کوکران ،تهییاد دمودی

رفت .مویترین مهونرشن اعتقند ازدواج و علل کینش

برا اد ن این م نله  361د ر ب دست امی؛ امن بن در دظر

ازدواج از دیی ن دادش وینن م رد علو پزشکی منزدیران

رفتن اینک بهخی از پرسشننم شن دنقص بنشنی ین قنبلویت

دوز تهوون شی و ارتبنط انشن بن متغورشن توووحی مورد

کنربرد دیاشت بنشینی ،ح یی دمودی  411د یر در دظیر

بحث و بررسی قرار رفت.

رفت شی؛ بننبراین سومو شر دادشیکی براسینت تهییاد
دادش وینن ان دادشکی و ح ی دمود محنسیب شیی کی

یافتهها

سومو دادشکی شن پزشکی ،داروسنز  ،ددییانپزشیکی،

اطالعنت ب دست امیی حینکی از ان بیود کی 62/2

،24

درصی دادش وینن دختر و  32/3درصیی پسیر بوددیی33 .

 134 ،42 ،13 ،52و  51د ر بود .دمود ویر بی صیورت

درصی دادش وینن در محیود سنی  13تن  22سینل و 12

تصندفی و براسنت سومو شر دادشکی  ،تر شن مختل یی

درصیی در محییود سیینی  23تین  22سینل بوددییی35/3 .

شییدی و پرسشیننم بیون دادشی وینن

درصی دادش وینن از دادشیکی پوراپزشیکی 21/1 ،درصیی

پرستنر و منمنیی ،پوراپزشکی و بویاشت بی ترتوی

از رشت شن زین

جمییماور

پزشکی 13/2 ،درصی داروسینز  13/3 ،درصیی بویاشیت،

توزیییم و جمییماور

ردیییی .پرسشییننم

اطالعنت ،دارا پن قسمت بود کی شینمل ویژ ییشین

 11/4درصی پرستنر و منمنیی و  5درصی ددیانپزشیکی

فییرد  ،مهونرشیین زیسییتشییننختی ،روانشییننختی و

بوددییی .شمچنییون  53/1درصییی دادشیی وینن در مق ییم

ازدواج دادش وینن ،مشکالت

کنرشننسییییی 41 ،درصییییی دکتییییر و  1/2درصییییی

اجتمنعی ازدواج ،علل کنش

ازدواج دادش وینن و پوشنوندات دادش وینن برا تسیوول
ازدواج بود .در راب

کنرشننسیارشی بوددی (جیول.)1

بن مهونرشن ازدواج دادشی وینن بنییی

ب طیور کیل مهونرشینیی کی موییتیرین سیوی را در

یکی از زین شن خولی موی ،موی ،تن حیود مویی ،کیی

ادتخن شمسر داشتنی عبنرتنی از :ت نشی اخالقی ،صیاقت،

اشموت و بسونر بیاشموت را ادتخن میدموددی کی البتی
زین شن خولی موی و موی بن شیی جمیم شیی و تحیت

جدول  :1توزیع فراوانی نمونههای مورد مطالعه بر حسب

عنوان موی دردظر رفت شیی و دو زینی کیی اشمویت و

مشخصات فردی دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی

بسونر بیاشموت دوز تحت عنوان کی اشموت دردظر رفت

مازندران در سال 1132

بن علل کنش

شیدی .در راب

کنمالً موافقی ،موافقی ،تن حیود موافقی ،مخینل ی و کینمالً
مخنل ی ادتخن
ب صورت س

ردییی کی در دتینی م یل مهوینر ازدواج
زین

ویژگی نمونه

ازدواج یکی از زینی شین
جنس
سن

مواف  ،تن حیود موافی و مخینل

در دظییر رفتیی شییی .در راب یی بیین مشییکالت ازدواج و

ترم تحصیلی

دادش وینن موارد مورد دظر خود را ذکیر دموددیی .سیس
روایی پرسشننم توسد چونر د یر از اسینتوی صینح دظیر

مقطع
تحصیلی

بررسی و مورد تأیوی قرار رفیت .پرسشیننم در دومسینل
دو سنل  1322بون دادش وینن توزیم و پی
جمماور

از تکمویل

ردیی .داد شن ب دست امی از ایین م نلهی ،

توسد در افزار  SPSSویرای  21از طری امنر توصو ی و
ازمون استنبنطی م ذور کن دو مورد ت زی و تحلول قرار
11

دانشکده

جمم کل

زن

)62/2( 242

مرد

)32/3( 113

 13-22سنل

)33( 222

 23-22سنل

)12( 61

1-4

)25( 221

5-3

)23( 33

2-12

)2( 2

کنرشننسی

)53/1( 212

دکترا عمومی

)41(144

کنرشننسی ارشی

)1/2( 2

پوراپزشکی

)35/3( 122

پزشکی

)21/1( 26

داروسنز

)13/2( 51

بویاشت

)13/3( 43

پرستنر و منمنیی

)11/4( 41

ددیانپزشکی

)5( 13
)111( 361
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پوشییینوندات دادشییی وینن بیییرا تسیییوول را ازدواج،

تعداد (درصد)

بررسی دیدگاه دانشجویان مجرد درخصوص معیارهای ازدواج ...

وفندار ب شمسر ،خوشاخالقی ( 21درصیی) ،روینیت
والیییین ،عییی ارتکیین ب ی

نیین  ،عش ی و عالق ی (31

ازدواج بییون سیین و عییی ت یینب فرشنگییی (،)P=1/124
رای

بی مسینلل میند ( )P=1/136راب ی مهنیندار

درصی)  ،دیاشتن سنبق قخنیی و کو ر  ،توادنیی مینلی،

وجود داشت .در راب

عی وجود بومنر ارثی ( 21درصی) ،میرک تحصولی،

مق م تحصولی و وفیندار ( ،)P=1/142دیاشیتن سینبق

مننس  ،سلوق مشیترک ( 61درصیی)

ح ن و پوش
(جیول.)2
ب ترتو

قخیینیی و کو ییر ( )P=1/146راب ی مهن یندار وجییود
داشت .در راب

در مورد عوامل مؤثر بیر کینش

بن مویترین مهونرشین ازدواج بیون

بن مویتیرین مهونرشین ازدواج بیون تیر

ازدواج دادشی وینن،

تحصولی و وفندار ( )P=1/1111و در مورد عیواملی کی

بن بودن سی آ توقیم ( 22/25درصیی) ،عوامیل

ازدواج میشود ،بیون تیر تحصیولی و عیی

بنعث کنش

اقتصند ( 26/3درصی) ،عیی اطمونینن از اینیی شیغلی

شییننخت کنمییل از طییرا مقنبییل ( )P=1/112راب یی

( 25/35درصییی) ،عییی ت یینب فرشنگییی ( 25/3درصییی)،

مهنندار وجود داشت.

بی مسینلل مینلی ( 23/2درصیی) ،عیی پییذیرش

دادش وینن در میورد مشیکالت ازدواج خیود مسینلل

یرای

مسئولوت زدی ی ( 22/15درصیی) ،عیی شیننخت کنمیل

متهید را اشینر دموددیی کی موییتیرین انشین از دظیر

( 62/55درصی) موی ذکر شیدی (جیول.)3

دادش وینن پسر ،عی شننخت کنمیل طیرا مقنبیل ،عیی

در راب

بن مویترین مهونرشن ازدواج بون جنسیوت

موافقت خندواد  ،ادام تحصول ،پویا دکردن فیرد مننسی ،

مشترک

مشییکل خیییمت سییربنز و  ...بییود اسییت؛ امیین از دظییر

و رونیت والیین در ادتخن ( ،)P=1/111مذش

( ،)P=1/112خوشاخالقی ( ،)P=1/113عی ارتکن بی

دادشی وینن دختییر ،عییی وجییود خواسییتگنر متننسی بیین

نن شمسر ( ،)P=1/111دیاشتن سنبق قخنیی و کو یر

مهونرشن مذشبی و اجتمنعی ،عی شننخت طرا مقنبیل،

( )P=1/1111در زمون عواملی ک بنعیث کینش

ازدواج

عی اعتمند ب جوادنن امروز  ،مننس دبودن سین انشین

میشود ،بون جنسوت و عی ت نب فرشنگی ()P=1/121

برا ازدواج ،ادام تحصول دادن و  ...بود است .شمچنون

راب

پوشیینوندات ادیینن بییرا تسییوول ازدواج دادش ی وینن ب ی

مهنندار وجود داشت.

متغویر سین بین مهونرشین ازدواج در ایین م نلهی راب ی

خندواد شنمل :کمح ب ادنن برا ازدواج درست و اخالقی

مهنیدار دیاشتنی؛ امن در مورد مویترین عوامیل کینش

و برداشتن موادم سخت وراد بود است.

جدول  :2توزیع فراوانی نگرش دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران برحسب
مهمترین معیارهای اعتقادی ازدواج در سال 1132
خیلی مهم و مهم

مقیاس

تا حدودی مهم

کم اهمیت و بیاهمیت

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

ت نشی اخالقی

)22/4( 115

)26/2( 234

)1/3( 1

)2/2( 2

)6( 2

)1/4( 1

وفندار ب شمسر

)26/6( 114

)25/2( 212

)2/5( 3

)3/3( 3

)1/3( 1

)1/3( 2

رونیت والیین در ادتخن

)23( 22

)21/3( 221

)12/3( 21

)2(12

)4/2( 5

)1/6( 4

مذش مشترک

)66/1( 23

)31/6( 125

)21/2( 25

)11/6( 23

)12/2( 15

)2/2( 12

)65/1( 22

)63/2( 153

)22( 26

)22/3( 54

)12/2( 15

)14/5( 35

خوشاخالقی

)24/2( 111

)25/5( 231

)1/2( 2

)1/2( 4

)3/4( 4

)2/2( 2

صیاقت

)24/2( 112

)22/2( 232

)3/4( 4

)1/2( 4

)1/6( 2

)1/4( 1

)31/5( 25

)21( 213

)16/2( 21

)2/4(13

)2/5( 3

)2/5( 6

)63/6( 31

)31/2( 214

)21/2( 25

)11/3( 25

)11/2( 12

)5/4( 13

معیار

ح ن و پوش

عی ارتکن ب

مننس

نن شمسر

دیاشتن سنبق قخنیی و کو ر
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مذکر

مؤنث

مذکر

مؤنث

مذکر

مؤنث

یداله جنتی و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی نگرش دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران برحسب
مهمترین عوامل اعتقادی کاهش ازدواج در سال 1132
موافق

مقیاس

مخالف

تا حدودی موافق

مذکر

مؤدث

مذکر

مؤدث

مذکر

مؤدث

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

تهیاد (درصی)

عی ت نب فرشنگی

)24/5( 33

)26/1( 134

)12/3( 21

)21/2( 53

)2/6( 2

)2/1( 5

بن بودن س آ توقم طرفون

)24/6( 33

)31/2( 126

)12/5( 23

)15/2( 33

)5/2( 2

)3/3( 3

ب مسنلل مند

)22/2( 36

)23/5( 123

)21/3( 24

)21/5( 52

)6/3( 3

)4/2( 12

معیار

رای

عی پذیرش مسئولوت زدی ی
عی شننخت کنمل از طرا مقنبل

)62( 22

)22/3( 132

)26/3( 31

)16/2( 41

)6/3( 3

)5/3( 14

)63/5( 25

)25/6( 133

)24/6( 22

)12/4( 42

)11/2( 14

)2( 12

دادش وینن پسر ( 22درصی) و تن حیود

بحث
پژوش

حنور بن اشیاا تهوون مهونرشن

ازدواج ،علل کنش

اعتقند

ازدواج ،مشکالت ازدواج و پوشنوندات

موی برا
و

دختران ( 42درصی) بود ( .)6در م نله حراز
شمکنران زیبنیی شمسر برا پسران  55/6درصی و برا

دادش وینن برا اسننتر شین ازدواج دادش وینن دادشگن

دختران  31/1درصی موی بود ( .)2دتنی م نله فونگلی

علو پزشکی در سنل  1322اد ن شی است .طب دتنی

در امریکن ( )1226دوز این دکت را موی دشنن میدشی (.)2

ب دست امی بون دیی ن دختر و پسر م رد در مورد سن

در م نله ا

ازدواج از دظر کموت سن ،تشنب و ت نوت وجود دارد.

ویژ ی جذابوت برا شر دو جن

ب طور ک دادش وینن دختر ت نوت سنی  1-4سنل و

دمود ( .)3شر چونر م نله تأیویکننی

پسران  2-4سنل را برا

شمسر خود قبول

ادتخن

دیگر ،شنفر ( )Schaferدر سنل  1226ب
در ادتخن شمسر اشنر
دتنی م نله

حنور است.

و شمکنران ( )1335دوز،

در مورد مهونر مهرفی شمسر توسد دیگران دوز ،از

پسران ب ازدواج بن دختران  3-4سنل کوچحتر از خود و

دظر دادش وینن پسر  44/4درصی و دادش وینن دختر

دختران بن پسران  4-6سنل بزرگتر از خود تمنیل داشتنی

 36/3درصی کی اشموت ذکر شی ،دتو

اینک جوادنن

( .)6شمچنون در م نله کنمکنر و شمکنران (،)1323

ادت ظنر داردی ک در ادتخن خود استقالل داشت بنشنی و

داشتنی .در م نله حویر

دادش وینن ت نوت سنی  4-2سنل را ذکر کرددی (.)5
در این م نله ح ن

و پوش

شمسر از دظر

ب شوو
کنش

سنتی این کنر اد ن دشود؛ امن در مورد علل
ازدواج دادش وینن ،ت کر بروز افت تحصولی از

دادش وینن پسر  65/2درصی موی و از دظر دادش وینن

دظر دادش وینن پسر  32/2درصی و دادش وینن دختر

دختر  63/2درصی موی زارش شی است .در م نله

 42/5درصی موی ذکر شی است ک دادش وینن دختر

( 13درصی) ذکر شی ؛ امن ع و

بودن را دزدیح ب 61

شستنی .در مورد عنمل عی اطموننن ب اینی شغلی،

درصی موی دادستنی ( )2ک بن توج ب این ت نوت فنح

 23درصی دخترشن و  22/2درصی دخترشن مواف

دونز ب بررسی بوشتر است.

بوددی ک پسرشن ب دلول اینک مسئولوت زدی ی بر

م نله

حنور دشنن داد زیبنیی و جذابوت ظنشر

دوش انشن است بوشتر دغیغ

ان

شغل خود داردی ک

از دظر دادش وینن پسر موی ( 62/3درصی) و از دظر

طبوهی شی ب دظر میرسی .در مورد عی اطموننن از

دادش وینن دختر تن حیود موی ( 55/4درصی) است .در

ادام تحصول و ترک تحصول  42درصی دادش وینن

م نله حویر

و شمکنران دوز مهونر زیبنیی و جذابوت

ظنشر شمسر ب عنوان یکی از مهونرشن خولی موی برا
11

پسر مواف و  33/1درصی دادش وینن دختر تن حیود
مواف بوددی.
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حراز

و شمکنران ،ح ن

و پوش

شمسر کی اشموت

دسبت ب پسر بوشتر مواف افت تحصولی بهی از ازدواج

... بررسی دیدگاه دانشجویان مجرد درخصوص معیارهای ازدواج

میبنشی؛ بننبراین بنتوج ب عوامل کنش دشنی ازدواج
 مشکالت اقتصند و عی اطموننن ب: دادش وینن ازجمل

 از دیی ن،دشنن داد

، صیاقت،دادش وینن مهونرشنیی چون ت نشی اخالقی

 جوت تأمون بویاشت و سالمت ازدواج،اینی شغلی

، و عالق

 موون،دادش وینن بنیی بن فراشی دمودن امکندنت منلی

مشترک ب عنوان

برا اشننیی بوشتر دادش وینن بن

و شمکنران

دمودن شراید مننس

 حمنیت بوشتر خندواد و مسئولون و تخمون،یکییگر
دختر بن دیی ن بوتر و دگرش م بتتر
.سنت پسنییی ن برداردی

 عش، رونیت والیین، خوشاخالقی، وفندار
نن اشکنر و مذش

ب

عی ارتکن

 در م نله مور.مویتر شستنی

مهونرشن

 مسئولوتپذیر، خوشاخالقی،) دوز بنایمنن بودن1324(

اینی شغلی دادش وینن اقیا دمود تن دادش وینن پسر و
ب سمت این

ب طور کلی دتنی این تحقو

 در مورد عوامل کنش.)2( موی ذکر شی
 عوامل،بودن س آ توقم
ب

بن

ترتو

و وفندار

ازدواج دوز ب

 رای، عی پذیرش مسئولوت زدی ی، اقتصند
 عی ت نب، عی اطموننن از اینی شغلی،مسنلل منلی

تشکر و قدردانی

بیینوسول از تمن مسئولون اموزش دادشکی شن

فرشنگی و عی شننخت کنمل موی ذکر شیدی ک در
 عی، ) دوز علل اقتصند1324( م نله مور و شمکنران

دادشگن علو پزشکی منزدیران و دادش ویندی ک من را در

 عی شننخت کنمل از طرا،اطموننن ب اینی شغلی

 کمنل تشکر،اجرا شرچ بوتر این م نله ینر رسندیدی

 عی ت نب فرشنگی و بن بودن س آ توقم طرفون،مقنبل

 شمچنون از مهنودت تحقوقنت.و قیردادی را میدمنیوی

موی زارش شیدی ک بن دتنی م نله کنودی شمخوادی

تحقوقنت دادش ویی دادشگن

و کموت

و فننور

علو پزشکی منزدیران جوت تأمون منلی این طرح کمنل
 و266-21  این طرح بن کی.تشکر و قیردادی را داریی
مهنودت تحقوقنت و فننور

.)2( دارد
حنور دشنن داد ک

حنصل از پژوش

ینفت شن

ازدواج و تشکول زدی ی برا دادش وینن اشموت خنصی

 مصو21/12/2 مورخ

ذکرشی توسد

دارد و مهونرشن و د یل موی اعتقند

.دادشگن علو پزشکی منزدیران است

حنکی بر جنمه

دادش وینن براسنت فرشنگ و مذش
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