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مقدمه: ازدواج و تشکیل خانواده یکی از عوامل مؤثر در بهداشت روان و شیوه ی زندگی افراد محسوب 

می شود که نقش آن در کاهش نابسامانی های فردی و اجتماعی مشخص گردیده است. به منظور برنامه ریزی 

اصولی و باالبردن سطح آگاهی جوانان از معیارهای صحیح ازدواج، اطالع از نظرات آنان ضروری است، لذا 

این مطالعه با هدف تعیین معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج 

شهرستان تویسرکان در سال 1394 انجام شد.

روش کار : مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی_تحلیلی بود که بر روی 204 نفر از زوجین 

مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج، به روش نمونه گیری در دسترس و در سال 1394 انجام گرفت. ابزار 

پژوهش شامل فرم مشخصات فردی و پرسشنامه اولویت بخشی مالک های همسرگزینی )PCSS( بود. تجزیه 

و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از نرم 

افزار SPSS نسخه 17 در سطح خطای کمتر از 0/05 انجام گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد که از بین معیارهای ازدواج، 183 نفر )89/5 درصد( عشق و عالقه، 179 نفر 

)87/7 درصد( عفت و پاکدامنی و 177 نفر )86/8 درصد( سالمت روانی را انتخاب کردند. زوجین ساکن 

ارتباط  زوجین  جنس  با  شغل  و  درآمد  معیارهای  بین  نمودند.  ازدواج  باالتر  سنین  در  شهری  مناطق 

.)P>0/05( معناداری وجود داشت

نتیجه گیری: برگزاری کالسهای آمادگی ازدواج به صورت هدفمند و با شناسایی دقیق نیازهای آموزشی 

گروه هدف و در زمان مناسب به منظور ایجاد نگرش صحیح در معیارهای انتخاب همسر الزم می باشد.

مقدمه
ازدواج، پیوند زندگی مشترک بین دو نفر با حفظ استقالل نسبی 

هر یك در جهت تکامل شخصیت طرفین است و عامل مهمی در 

ایجاد آرامش، سکون آدمی و مسبب اساسی در برقراری تعادل 

پایدار و صمیمی  برقراری رابطه  به  نیاز  وجودی می باشد ]1[. 

و توام با عشق و محبت از مهمترین دالیلی است که سرانجام 

هر زن و مرد را به سمت انتخاب همسر و ازدواج سوق می دهد 

]2[. از آنجایی که انتخاب همسر جزیی از مراحل رشد روانی 

ازدواج  است،  ناپذیر  اجتناب  امری  و  می شود  محسوب  انسان 

نیازهای  به  برای دستیابی  اجتماعی  رفتار  عنوان مهمترین  به 

ازدواج  است.  بوده  تایید  مورد  همواره  امتیاز  کسب  و  عاطفی 

مجله علمی پژوهان
مقاله پژوهشی
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صفحات 38 تا 47
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بهزاد غالمعلیئی و همکارانمعیارهای ازدواج در زوجین در شرف ازدواج...

فاکتورهای طبقه اجتماعی، میزان درآمد، قدرت روانی و بدنی، 

میزان  خانواده،  از  فکری  استقالل  میزان  مسائل،  با  برخورد 

استقالل اجتماعی و اقتصادی خانواده و پسران در فاکتورهای 

شغلی،  رتبه  مسائل،  با  برخورد  روانی،  قدرت  اجتماعی،  طبقه 

درونی  احساسات  بروز  سطح  مسائل،  تحلیل  و  تجزیه  قدرت 

.]10[ اند  داشته  گرایش  مکمل  نیازهای شخصیتی  تئوری  به 

دانشجویان  ازدواج  معیارهای  و  مشکالت  بررسی  مطالعه  در 

در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1378 مهم ترین 

درصد،   85/9 اخالقی  ویژگی  ذیل:  شرح  به  ازدواج  معیارهای 

 71/6 پذیری  مسئولیت  درصد،   72/7 خانوادگی  اصالت 

 34/9 ظاهری  وضعیت  درصد،   53/9 دینی  اعتقادات  درصد، 

درصد، تمکن مالی 16/4 درصد بوده است ]11[. بنابر اعتقاد 

مشکالت  دردناك ترین  از  یکی  اجتماعی،  علوم  صاحب نظران 

اجتماعی قابل بحث در جوامع، پدیده شوم طالق است که آمار 

آن روز به روز در حال افزایش است و موارد متعددی از آن به 

همسر  انتخاب  امر  در  افراد  کافی  تعمق  و  شناخت  عدم  علت 

است. اگر جوانان با معیارهای اصیل و منطقی در انتخاب همسر 

آشنایی داشته باشند به یقیین این تعداد از خانواده های اجتماع 

متزلزل نمی شود ]9[. پژوهش درباره معیارهای انتخاب همسر 

نه تنها برای جوانان ضروری است، بلکه برای جامعه که خانواده 

یکی از سنگ بنای آن است، نباید آن را سهل و آسان پنداشت 

تعیین  با هدف  این پژوهش  لذا  به آن غفلت ورزید.  یا نسبت 

معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز 

مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان در سال 1394 انجام گرفت.

روش کار
توصیفی_تحلیلی  نوع  از  مقطعی  مطالعه  یک  حاضر  مطالعه 

مرکز  به  کننده  مراجعه  زوجین  از  نفر   204 روی  بر  که  بود 

مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان طی بازه زمانی اول تیرماه 

لغایت اول مهرماه 1394 انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع 

نمونه گیری در دسترس بود. به این ترتیب که زوجینی که برای 

وارد  می کردند  مراجعه  ازدواج  از  پیش  کالس های  در  شرکت 

شرف  در  که  زوج هایی  مطالعه،  به  ورود  معیار  شدند.  مطالعه 

اولین ازدواج بودند، تمایل به شرکت در مطالعه داشتند و فرم 

و  کانون گرم خانواده  به  توجه  و  است  پویا  و  رابطه ای ظریف 

تعامالت مناسب بین افراد در خانواده موجب رشد و پیشرفت 

انسان ها می گردد ]3[.

متعددی  عوامل  و  دارد  بشر  زندگی  در  عمده ای  نقش  ازدواج 

مؤثر  مهم  امر  این  چگونگی  و  کیفیت  در  که  دارند  وجود 

نادیده گرفته شوند، زوجین در  این عوامل  می باشند، چنانچه 

این عوامل عبارتند  بود. مهمترین  زندگی خوشبخت نخواهند 

از: عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی )مذهب، آداب 

ژنتیکی، تحصیالت، سن،  روانی، جسمانی،  اخالقی،  و رسوم(، 

گیرد،  انجام  فوق  عوامل  به  توجه  بدون  که  ازدواجی  شغل. 

سعادت و خوشبختی در آن احتمالی است ]4[.

با توجه به نقش فرهنگ و اعتقادات مذهبی در کشور و پایبندی 

جامعه به سنن و آداب، به نظر می رسد در جامعه ایرانی ازدواج 

و تشکیل خانواده مهمترین نقش را در دوره بزرگسالی داشته 

باشد ]5[. نسل جوان بهترین و سازنده ترین نیروی جامعه بوده 

این  همت  و  تالش  به  بستگی  جامعه  هر  تعالی  و  پیشرفت  و 

ایران  در  که  است  گونه ای  به  ازدواج  اهمیت   .]6[ دارد  قشر 

انجام شده  با آن  و سایر کشورها مطالعات متعددی در رابطه 

است، مطالعه ای توسط ترك ارسالن و همکارش در ترکیه بین 

دانشجویان سال آخر انجام گرفت که براساس آن 78 درصد از 

پسران و 75 درصد از دختران به خوش اخالقی همسر اهمیت 

بودند ]7[.  اینترنتی  ازدواج  آنها مخالف  از  دادند و 64 درصد 

بین  در  که  خود  مطالعه  در   2003 همکاران  و   Todsijevic

انجام شد، نشان  آزاد سوبرتیکا صربستان  دانشجویان دانشگاه 

دادند که مهمترین معیارها در زنان به ترتیب صداقت، وفاداری، 

دلسوزی، عالقمندی، هوش، پاکیزگی، دقت، جاه طلبی، جوانی، 

جذابیت ظاهری، زیبایی، خوش تیپی و تناسب اندام بود ]8[. 

سال  در  همکاران  و  نصیرزاده  توسط  دیگری  مطالعه   نتایج 

بودن،  مذهبی  فاکتورهای  به  دختران  که  داد  نشان   ،1388

موقعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، گرم و هیجانی، زیبایی 

و جذابیت و موقعیت اقتصادی و پسران به فاکتورهای زیبایی و 

جذابیت، مذهبی بودن، موقعیت خانوادگی، موقعیت اجتماعی، 

گرم و هیجانی بودن و موقعیت اقتصادی گرایش داشته اند ]9[.

در  دختران  که  داد  نشان  همکاران  و  رفیئی  مطالعه  نتایج 
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دوره 14، شماره 4، تابستان 1395مجله علمی پژوهان

رضایت آگاهانه را امضا نمودند و معیار خروج از مطالعه زوج هایی 

بودند که پرسشنامه را به طور کامل تکمیل نکردند. به منظور 

همدیگر  روی  بر  زوجین  پاسخگویی  نحوه  تاثیرگذاری  عدم 

در  اتاق مجزا  دو  در  و  به روش خودگزارش دهی  پرسشنامه ها 

مرکز مشاوره ازدواج، تکمیل شد. به منظور جمع آوری اطالعات 

از فرم مشخصات فردی که شامل: 20 سوال مربوط به اطالعات 

جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش شامل سن، جنس، 

انتخاب  نحوه  ماهیانه،  درآمد  میزان  شغل،  تحصیالت،  میزان 

همسر، شغل همسر، میزان تحصیالت همسر، میزان تحصیالت 

پرسشنامه  بود.  و...  مادر،  شغل  مادر،  تحصیالت  میزان  پدر، 

 Preference criteria of( اولویت بخشی مالک های همسرگزینی

spouse selection inventory( رفاهی و همکاران نیز شامل 22 

سوال در مورد اهمیت معیارهای سن، شغل، جذابیت ظاهری، 

درآمد، تناسب فرهنگی خانواده ها، تناسب اجتماعی خانواده ها، 

تصمیم گیری  توانایی  روانی،  و  جسمانی  سالمت  تحصیالت، 

و  عفت  احساسات،  بیان  توانایی  اجتماعی،  ارتباط  برقراری  و 

پاکدامنی، ازدواج قبلی، توافق اخالقی و مذهبی، قومیت، اصالت 

خانوادگی، ویژگی های شخصیتی، مسئولیت پذیری، صمیمیت، 

با  پرسشنامه  سواالت  بود.  همسر  انتخاب  در  مستقل  بودن 

مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از امتیار 1 )بسیار بی اهمیت( تا 5 

)بسیار با اهمیت( طراحی شده بود. روایی و پایایی پرسشنامه 

مذکور در مطالعه رفاهی و همکاران در بین خانواده های ساکن 

شیراز، مورد تائید قرار گرفته است ]12[.

بر اساس مطالعه مذکور روایی سازه پرسشنامه در کل 2 عامل 

محتوایی و فرایندی است، که 75 درصد واریانس کل را تبیین 

اعتبار  قابل قبول پرسشنامه است.  از روایی  می کنند و حاکی 

پرسشنامه در مطالعه مذکور به روش آلفای کرونباخ 0/87 محاسبه 

گردید، که نشان از اعتبار باالی پرسشنامه دارد. همچنین در 

مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه پس از جمع آوری اطالعات 

مربوط به 30 نفر از زوجین با روش همسانی درونی و از نوع 

 0/89 کرونباخ  آلفای  که  شد  سنجیده  کرونباخ  آلفای  ضریب 

مورد محاسبه قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از 

آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و آمار تحلیلی شامل آزمون 

افزار  نرم  از  استفاده  با  اسپیرمن  همبستگی  ضریب  و  کای دو 

SPSS نسخه 17 در سطح خطای کمتر از 0/05 استفاده شد.

یافته ها
در مطالعه حاضر تعداد 204 نفر از زوجین )102 مرد و 102 

زن( در شرف ازدواج که برای شرکت در کالس های بدو ازدواج 

کردند،  مراجعه  تویسرکان  شهرستان  ازدواج  مشاوره  مرکز  به 

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج جمعیت شناختی در جدول 1 

نفر   53 و  مردان  از  درصد(   53/1( نفر  که60  می دهد  نشان 

)46/9 درصد( از زنان در شهر و 42 نفر )46/2 درصد( از مردان 

و 49 نفر )53/8 درصد( از زنان در روستا سکونت داشتند. تعداد 

162 نفر )79/5 درصد( از زوجین رابطه خویشاوندی نداشتند. 

 65/2( سال   21–30 سنی  گروه  به  مربوط  فروانی  بیشترین 

درصد( و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 31 سال و بیشتر 

)8 درصد( بود. زوجین ساکن مناطق شهری در سنین باالتری 

نسبت به مناطق روستایی اقدام به ازدواج کرده بودند، که البته 

از نظر آماری معنادار نبود )P=0/17(. در خصوص نحوه انتخاب 

همسر به ترتیب 88 نفر )43/1 درصد( بر اساس توصیه والدین، 

بر  درصد(   14/7( نفر   30 و  فرد  خود  درصد(   42/2( نفر   86

اساس نظر دوستان اقدام به ازدواج نموده بودند. بیشترین سطح 

و  دیپلم )37/2 درصد(  به سطح تحصیالت  مربوط  تحصیالت 

کمترین مربوط به سطح تحصیالت ابتدایی )13/2 درصد( بود. 

بین سطح تحصیالت و محل سکونت زوجین ارتباط معنا داری 

مناطق  ساکن  زوجین  که  نحوی  به   ،)P>0/05( داشت  وجود 

اهمیت   2 جدول  داشتند.  باالتری  تحصیالت  سطح  شهری 

معیارهای ازدواج در زوجین را نشان داده است. بر اساس نتایج 

جدول مذکور مهمترین معیار از نظر زوجین، عشق و عالقه با 

89/5 درصد )183 نفر( و کم اهمیت ترین معیار، درآمد با 24/5 

بر  را  ازدواج  بود. جدول 3 اهمیت معیارهای  نفر(  درصد )50 

حسب جنسیت در زوجین نشان داده است. 20/6 درصد مردان 

زیادی  اهمیت  همسر  درآمد  برای سطح  زنان  درصد   28/4 و 

قائل بودند. سطح تحصیالت برای 25/5 درصد مردان و 27/5 

درصد زنان بسیار با اهمیت بود. پاسخ زوجین به معیار سالمت 

جسمانی نشان داد که 88/2 درصد مردان و 82/4 درصد زنان 

برای آن اهمیت زیادی قائل بودند. در خصوص سالمت روانی 
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اهمیت  بسیار  آن  به  زنان  و 85/3 درصد  مردان  88/2 درصد 

دادند. عفت و پاکدامنی برای 91/2 درصد مردان و 84/4 درصد 

زنان اهمیت زیادی داشت و عدم وجود ازدواج قبلی برای 61/8 

پاسخ  بود.  اهمیت  با  بسیار  زنان  و 65/6 درصد  مردان  درصد 

زوجین به شغل همسر برای 25/5 درصد مردان و 43/2 درصد 

بود. مطابق جدول مذکور آزمون آماری  با اهمیت  زنان بسیار 

کای اسکوئر نشان داد که بین معیارهای درآمد و شغل با جنس 

زوجین ارتباط معنا داری وجود دارد. بدین گونه که سطح درآمد 

بیشتری  اهمیت  از  زنان  در  همسر  برای  مناسب  شغل  و  باال 

نسبت به مردان برخوردار بود )P>0/05(. اساس نتایج جدول 4 

همبستگی مستقیم و معنا داری بین تحصیالت زوجین و میزان 

تحصیالت والدین آنها وجود دارد )P>0/05(. به این شکل که 

از نظر سطح تحصیالت زوجین و میزان تحصیالت والدین آنها 

هم خوانی معنا داری وجود دارد. همچنین بین تحصیالت والدین 

دو  والدین  تحصیالت  و همچنین  تحصیالت همسر  با  زوجین 

زوج نیز روابط معنا دار وجود داشت.

جدول 1. یافته های جمعیت شناختی در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان

متغیر
محل سکونت

سطح معناداریمجموع
روستا)درصد(شهر)درصد(

جنسیت
)50(102)46/2(42)53/1(60مرد

0/26
)50(102)53/8(49)46/9(53زن

رابطه خویشاوندی
)20/5(42)22(20)19/5(22دارند

0/66
)79/5(162)78(71)80/5(91ندارند

سن

)26/8(54)34/1(31)20/4(23بیست سال و کمتر

0/17
)35/8(73)35/2(32)36/3(2541-21 سال

)29/4(60)26/3(24)31/8(3036-26 سال

)8(17)4/4(4)11/5(3113 سال و بیشتر

نحوه انتخاب همسر

)43/1(88)40/7(37)45/1(51توصیه والدین

0/74 )14/7(30)14/3(13)15(17پیشتهاد دوستان

)42/2(86)45(41)39/9(45خود فرد

تحصیالت

)38/2(78)57/1(52)23/1(26ابتدایی و سیکل

0/001 )37/2(76)28/6(26)44/2(50دیپلم

)24/6(50)14/3(13)32/7(37دانشگاه

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
ps

j-
14

04
38

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sj
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.21859/psj-140438
http://psj.umsha.ac.ir/article-1-211-en.html


42

دوره 14، شماره 4، تابستان 1395مجله علمی پژوهان

جدول 2. فراوانی اهمیت معیارهای ازدواج در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان

معیار

بسیار بی  اهمیت بی  اهمیتبی تفاوتبا  اهمیتبسیار با  اهمیت

تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(

0)1(2)6/9(14)58/3(119)33/8(169( سن

)0/5(1)8/8(18)16/2(33)40/2(82)34/3(270( شغل

)1/6(3)2/4(5)14/2(29)44/1(90)37/7(377( جذابیت ظاهری

)3/9(8)11/3(23)18/1(37)42/2(86)24/5(450( درآمد

)0/5(1)1/6(3)14/7(30)37/7(77)45/5(593( تناسب فرهنگی خانواده ها

0)2/4(5)16/7(34)49(100)31/9(665( تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها

)0/5(1)7/8(16)19/1(39)46(94)26/6(754( تحصیالت

)0/5(1)1(2)3(6)10/2(21)85/3(8174( سالمت جسمانی

)0/5(01)4/4(9)8/3(17)86/8(9177( سالمت روانی

)0/5(01)2/4(5)15/7(32)81/4(10166( توانایی تصمیم گیری

)1(02)3/9(8)21/6(44)73/5(11150( ارتباط اجتماعی خوب

)1(02)4/4(9)17/6(36)77(12157( توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها

)1(02)3(6)8/3(17)87/7(13179( عفت و پاکدامنی

)3/4(7)5/9(12)12/2(25)14/7(30)63/8(14130( عدم وجود ازدواج قبلی

)1/6(3)0/5(1)7/2(15)15/7(32)75(15153( توافق اخالقی و مذهبی

)2(4)3(6)16/7(34)34/2(70)44/1(1690( قومیت یکسان

)1(2)1(2)7/8(16)17/6(36)72/6(17148( اصالت خانوادگی

)1(02)6/4(13)20/5(42)72/1(18147( ویژگی های شخصیتی

)1(02)3/9(8)13/2(27)81/9(19167( مسئولیت پذیری

)1/6(03)3(6)5/9(12)89/5(20183( عشق و عالقه )صمیمیت(

)3/4(7)2(4)11/4(23)7/2(15)76(21155( نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج

)1(2)1/6(3)5/4(11)27/4(56)64/6(22132( استقالل رای )عدم وابستگی به خانواده(
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جدول 3. فراوانی اهمیت معیارهای ازدواج در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج بر حسب جنسیت

جنسیتمعیار
بسیار بی اهمیتبی اهمیتبی تفاوتبا اهمیتبسیار بااهمیت

سطح معناداری
تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(

درآمد
)7/9(8)18/6(19)25/5(26)27/4(28)20/6(21مرد

0/001
0)3/9(4)10/8(11)56/9(58)28/4(29زن

تحصیالت
)1(1)7/8(8)17/6(18)48/1(49)25/5(26مرد

0/87
0)7/8(8)20/6(21)44/1(45)27/5(28زن

سالمت جسمانی
0)1(1)2/9(3)7/8(8)88/2(90مرد

0/6*
)1(1)1(1)2/9(3)12/7(13)82/4(84زن

سالمت روانی
00)2/9(3)8/9(9)88/2(90مرد

0/9*
)1(01)5/9(6)7/8(8)85/3(87زن

عفت و پاکدامنی
)1(01)1/9(2)5/9(6)91/2(93مرد

0/65*
)1(01)3/9(4)10/8(11)84/4(86زن

عدم وجود ازدواج قبلی
)5/9(6)2/9(3)14/7(15)14/7(15)61/8(63مرد

0/7
)1(1)8/9(9)9/8(10)14/7(15)65/6(67زن

شغل
)1(1)1(1)37/3(38)35/2(36)25/5(26مرد

>0/001*
0)2/9(3)8/8(9)45/1(46)43/2(44زن

* در خصوص معناداری متغیرها از آزمون کای اسکوئر و در مواقع ضرورت که حجم سلول ها کم بوده است )با ستاره مشخص شده اند( از آزمون دقیق 
فیشر استفاده شده است.

جدول 4. میزان ضریب همبستگی متغیرهای تحصیالت زوجین و تحصیالت والدین آنها

مرد

زن

تحصیالت مادرتحصیالت پدرتحصیالت

0/380/190/33تحصیالت

0/0010/060/05سطح معناداری

0/20/250/18تحصیالت پدر

0/060/050/08سطح معناداری

0/260/360/28تحصیالت مادر

0/050/0010/05سطح معناداری
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بحث
در  زوجین  ازدواج  معیارهای  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 

شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان 

تویسرکان انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بین معیارهای 

دارد  وجود  معنا داری  ارتباط  زوجین  جنس  با  شغل  و  درآمد 

که با مطالعه انجام شده توسط منصوریان و خسروی در سال 

1379 که در بین شرکت کنندگان دختر، شغل و درآمد همسر 

نظر  به  و   ]13[ دارد  مطابقت  است،  داشته  بیشتری  اولویت 

می رسد علت این موضوع به اعتقاد زوجین در نقش پررنگ تر 

مرد برای تامین هزینه های زندگی مشترك برمی گردد. همچنین 

بر اساس مطالعه حاضر، بین تحصیالت زوجین، محل سکونت و 

میزان تحصیالت والدین آنها ارتباط معنا دار وجود دارد، که در 

مطالعه انجام شده توسط زارع و همکارانش که با هدف تعیین 

ارزشهای اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای 

بین  اقتصادی  بعد جایگاه  انجام شده است، در  انتخاب همسر 

نگرش والدین و فرزندان ارتباط معنا دار وجود داشته است ]1[ 

نظر  در  اقتصادی  ابعاد  از  نیز محل سکونت  ما  مطالعه  در  اگر 

انجام شده  دارد. تحقیقات  ما همخوانی  با مطالعه  گرفته شود 

توسط کاظمی پور )1379( ]3[، کاشی و گودرزی )1385( ]4[ 

و توکلی )1381( ]6[ هم برشباهت ارزشهای اجتماعی بین دو 

تاکید دارد. جلیلوند  آنها  بر تفاوت و نه تضاد بین  نسل و هم 

نیز در تحقیق خود در باب ارزشهای اجتماعی دو نسل مادران 

و دختران به این نتیجه رسید که تفاوت معنا داری از این حیث 

بین مادران و دختران وجود ندارد ]5[. 

نظر  از  معیارها  بیشترین  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 

شرکت کنندگان در مطالعه عشق و عالقه )89/5 درصد( بوده 

است که با مطالعات انجام شده توسط حیدری و همکاران در 

مطالعه   نتایج  با  یافته ها  این  دارد.  مطابقت   ]14[ سال 1381 

به  ازدواج   .]8[ داشت  مطابقت  نیز  همکاران  و   Todsijevic

به  دستیابی  برای  اجتماعی  رسم  عالیترین  و  مهمترین  عنوان 

ازدواج  و  است  بوده  تائید  مورد  افراد، همواره  عاطفی  نیازهای 

اصلی  دالیل  است،  پیچیده ای  و  ظریف  بسیار  انسانی  رابطه 

ازدواج عمدتا عشق و محبت و ارضای نیازهای عاطفی و روانی و 

افزایش خشنودی است ]15[. اولویت های بعدی از نظر زوجین 

 85/9( مسئولیت پذیری  و  درصد(   87/7( پاکدامنی  و  عفت 

حیدری  توسط  شده  انجام  مطالعات  با  که  است  بوده  درصد( 

و همکاران ]14[ و برخی مطالعات انجام شده در این خصوص 

همخوانی دارد ]16، 17[. چهارمین اولویت در معیارهای ازدواج 

شرکت کنندگان در مطالعه سالمت روانی )86/8 درصد( همسر 

بود. حسینی و همکارانش نیز در مطالعه خود یافتند که سالمت 

روان مهمترین معیار در انتخاب همسر بوده و 96/4 درصد از 

زنان صداقت همسر برایشان بسیار با اهمیت بوده است ]18[. 

در خصوص ازدواج و مسائل مربوط به آن نظریه های متفاوتی 

مطرح شده است که یکی از آنها رشد و تکامل روانی است که بر 

طبق آن هرکس از رشد و سالمت روانی بیشتری برخوردار باشد 

سالمت   .]19[ دارد  همسر  انتخاب  برای  عالی تری  معیارهای 

نظر  از  که  درصد(،   85/3( بود  پنجم  اولویت  همسر  جسمانی 

انجام شده  مطالعه  با  و  داشت  زیادی  اهمیت  شرکت کنندگان 

توسط حسینی و همکاران که اکثریت زنان برای نداشتن نقص 

عضو ظاهری همسر اهمیت زیادی قائل بودند و نیز با مطالعه 

صالحی  که اکثریت نمونه ها 44/4 درصد برای سالمت جسمی 

.]20  ,18[ دارد  هم خوانی  بودند  قائل  زیاد  اهمیت  همسر 

 24/5( درآمد  با  رابطه  در  اهمیت  کمترین  مطالعه  این  در 

اجتماعی  موقعیت  تناسب  درصد(،   26/6( تحصیالت  درصد(، 

مطالعه  با  که  بود  همسران  شغل  و  درصد(   31/9( خانواده ها 

درصد(،   5( همسر  تحصیالت  که  همکارانش  و  باقیانی مقدم 

است  بوده  حد  کمترین  در  درصد(   16/5( همسر  خانواده 

مطابقت دارد ]21[. ولی با مطالعات انجام شده توسط عابدی 

و همکاران )1379( ]22[ که تحصیالت همسر از نظر زوجین 

در اتفاق نظر اکثریت افراد شرکت کننده در مطالعه قرار دارد، 

همخوانی ندارد، به نظر می رسد تفاوت جامعه پژوهش که در 

باشد.  اختالف  این  عامل  است،  بوده  دانشجویان  جامعه  آنجا 

بی شك تناسب بین تحصیالت و تجانس رشته های دانشگاهی، 

محسوب  زوجین  تفاهم  روند  بر  تاثیرگذاری  و  مثبت  عامل 

ارتباط  برای  فرهنگی،  فضای  و  کافی  انگیزه  چون  می شود. 

زمینه ساز  می تواند  امر  این  و  می شود  فراهم  روحی  و  کالمی 

چنین  نباید  ولی  شود.  عمیق تر  فرهنگی  و  فکری  هم گرایی 

و  تفاهم  عدم  علت  پدیده  این  فقدان  که  کرد  نتیجه گیری 

ناسازگاری زوجین تلقی شود چرا که این عوامل بسته به زمینه 
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فکری و معرفتی زن و مرد، مورد تفسیر قرار می گیرد ]23[. در 

شرکت کنندگان  نظر  از  درصد(   33/8( همسر  سن  ما  مطالعه 

جزء معیارهایی بوده که کمترین اهمیت را داشته که با نتایج 

کامکار  و همکاران ]14[،  توسط حیدری  انجام شده  مطالعات 

و همکاران ]19[ و جبرائیلی و همکاران ]24[ مطابقت ندارد. 

مطالعه  نتایج  با  این قسمت  در  مطالعه حاضر  نتایج  همچنین 

بوس در سال 1989، در بین 33 کشور از 5 قاره جهان ]25[، 

کنریک و همکاران در سال 1992، در کشور آمریکا ]26[، اوتا 

ویفورچ  و   ]27[ برزیل  کشور  در   ،1999 سال  در  همکاران  و 

ایاالت متحده ]28[ هم خوانی  و همکاران در سال 1995، در 

نداشت، که به نظر می رسد اختالف جامعه پژوهش، علت عدم 

هم خوانی فوق باشد.

بررسی معیارهای فوق و توجه به آنها می تواند راهنمای خوبی 

برای مشاوران در امر ازدواج باشد. حجم نمونه انتخابی و محدود 

بودن جامعه آماری از محدودیت های قابل ذکر در این مطالعه 

در  و  دانشگاه ها  در  مشابه  مطالعات  می شود  پیشنهاد  لذا  بود، 

تعداد  از  استفاده  همچنین  گیرد.  صورت  نیز  دیگر  گروه های 

آزمودنی بیشتر در گروه های سنی، تحصیلی، اجتماعی و فرهنگی 

می تواند اطالعات بیشتر و دقیق تری در اختیار مسئولین قرار دهد.

نتیجه گیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر، باالترین اهمیت مربوط به معیار 

از دالیل  اینکه یکی  به  توجه  با  لذا  است.  بوده  و عالقه  عشق 

نیازهای عاطفی  ارضای  و  و محبت  ازدواج عمدتا عشق  اصلی 

و روانی است و با توجه به اینکه تعبیر از عشق و عالقه بیشتر 

از شروع  قبل  زوجین  هدفمند  آموزش  لذا  دارد،  هیجانی  بعد 

زندگی مشترك در جهت کسب مهارت های ارتباطی و به منظور 

ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای روانی در جریان 

ازدواج و داشتن نگرش منطقی و مثبت به ازدواج الزم می باشد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از تمامی همکارانی 

که در جمع آوری اطالعات به هر نحوی نقش داشته اند، تشکر و 

قدردانی نمایند. توضیح اینکه پژوهش فوق با هزینه ی شخصی 

نویسندگان انجام گرفته است.

تضاد منافع
نداشته منافعی  تضاد  گونه  نویسندگان هیچ  برای  مطالعه  این 

است
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Introduction: Marriage and family are one of the factors in mental health and 

individuals’ life styles and its role in reducing personal and social disruptions 

is known. In order to plan properly and increase youth’s awareness of right 

marital criteria, it is necessary to know their viewpoints. Therefore, this study 

was designed to determine the criteria of married couples about to get married 

referred to the Marriage Counseling Center of Tuyserkan City in 2015.

Methods: This study was a cross-sectional descriptive-analytic study that was 

conducted on 204 couples referred to the marriage counseling center, who 

were selected by the available sampling method, in 2015. The research instru-

ment was a questionnaire including demographic characteristics and prefer-

ence criteria of spouse selection inventory (PCSS). The data were analyzed by 

using the chi-square and Spearman correlation test, using SPSS version 17 at 

the level of error of less than 0.05.

Results: The results showed that among married criteria, 183 persons (89.5%), 

179 persons (87.7%) and 177 persons (86.8%) chose love, chastity and men-

tal health. Couples in urban areas married at higher ages. Also, there was a 

significant relationship between income and occupation and the gender of the 

couples (P<0.05).

Conclusion: It is essential to hold marriage preparation courses targeting and 

identifying desire educational needs of the target group in the appropriate time 

to create right attitude in mate selection criteria..
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