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 چکیده

 .ازدواج موفق زیربنای تشکیل یک خانواده سالم است .ها فوایدی داردافراد و خانواده ،برای جامعه ،لمازدواج و روابط زناشویی سا

جامعه پژوهش در برگیرنده  .به انجام رسیده استپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در ازدواج از دیدگاه دانشجویان 

دیدگاه هفتاد  ،از این میان .ستو جهاد دانشگاهی شهر اهواز اچمران  ،فرهنگیان ،های آزادگاهتمامی دانشجویان مجرد دانش

ق ساخته به ه از پرسشنامه محقتحلیلی بود و با استفاد -توصیفی ،روش مطالعه .دانشجوی دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت

نتایج به دست آمده  .ها با استفاده از روش درصدگیری مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفتندداده .آوری اطالعات پرداخته شدجمع

تحصیالت همسر  همچنین حداقل .سال ازدواج کنند 94تا  22بازه سنی انشجویان تمایل دارند با فردی دریانگر آن است که دب

دوست ها نشان داد که دانشجویان بررسی ،در رابطه با وضعیت اشتغال .دکتری باشد ،تحصیالت اکثرو حدآینده شان لیسانس 

از نظر دین و مذهب نیز اظهار داشتند که  .تفاوتی نداردبرایشان زیاد شغل ولی نوع  ،دارند حتما همسرشان شاغل باشد

در رابطه  .طح متوسط یا باالتر بسنده کردندبه س ،ده همسردر رابطه با فاکتور طبقه اقتصادی خانوا .همسرشان حتما شیعه باشد

در ازدواج از دیدگاه دانشجویان  .لم باشدروانی نیز معتقد بودند همسرشان باید از همه لحاظ سا -با وضعیت سالمت جسمانی

 . عواملی موثر است که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت

 

 .خانواده سالم ،یانشجودان ،ازدواج پایدارهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

ای شوند و خانوادهم متحد و شریک میپیمانی است که به وسیله آن زن و مرد به صورت عمومی با ه ،ازدواج یا پیوند زناشویی

ولیت و پذیرش و پرورش احساس مسئ ،رسیدن به آرامش و امنیت ،داشتن همدم و حامیهدف از ازدواج  .دهندیل میرا تشک

الزمه یک ازدواج موفق داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت  .استه جنسی صحیح به غریزپاسخ 

 ،شود و باید عالوه بر خودکه وارد دنیای کامال جدیدی می انسان از نظر فکری خود را آماده کندزندگی زناشویی است؛ یعنی 

 .ثیرگذار هستندأعوامل بسیاری در ایجاد یک ازدواج موفق ت .داشته باشدتعهد و عشق  ،نسبت به طرف مقابل احساس مسئولیت

آزادی انتخاب و عدم  ،تواضع و فروتنی ،صبر و بخشش ،تماداع ،صداقت ،خود گذشتگیاز  ،وفاداری ،عشق ورزیدن ،ن تعهدداشت

 .و شوهر را به دنبال دارد روانی زن سالمت جسمی و ،ازدواج موفق .رونداز جمله این عوامل به شمار می . . .و  احساس اجبار

ی در زندگی و خوشبخت شادکامی رضایت زناشویی و احساس ،)تجاوز(کاهش ارتکاب جرم ،افزایش طول عمر همچنین باعث

 . . .مشکالت جنسی و  ،عدم احترام به خانواده همسر ،اختالف مذهبی زوجین ،خیانت ،اعتمادیدرمقابل بی .شودمشترک می

 . را به دنبال دارندار فق و ناپایدازدواج نامو

شور در تابستان مجموع ازدواج ک .یک مورد به طالق منجر شده است 4144دهد که از هر سه ازدواج در سال آمارها نشان می

 93بیش از  4933تا  4934دهد که ازدواج در ایران از سال محاسبات نشان می .مورد بوده است 248هزار و  491 ،4144

 .است یافتهدرصد افزایش  28حدود  4933تا  4934بر این اساس میزان طالق در ایران از سال  .است یافتهش درصد کاه

های مشترکی با ها به زندگیچهار سال اخیر بخش اعظمی از طالقبیانگر این واقعیت هستند که طی  ،آمارهای موجود کشوری

این آمارها حاکی از اهمیت موضوع ازدواج و عوامل  .شور(بت احوال ک)سازمان ث گردندمدت ازدواج یک تا پنج سال باز میطول 

به خوبی عوامل و شرایط موجود را بررسی کنند و با آگاهی  ،قبل از ازدواج و تشکیل خانواده ایدب مرد و زن .موثر در آن هستند

 به دستیابی جهت درر گامی موثاین امر  .یک زندگی مشترک را تشکیل دهندکامل از انتظارات و توقعات خود از یکدیگر 

 . خواهد بود طالق و هاناسازگاری کاهش و موفق ازدواج

ای تهیه کرده به این منظور پرسشنامه .دهیماه دانشجویان مورد بررسی قرار میعوامل موثر بر ازدواج را از دیدگ ،پژوهشدر این 

 .دهیمجهاد دانشگاهی( قرار می ،ه چمراندانشگا ،فرهنگیانو در اختیار دانشجویان چند دانشگاه معتبر شهر اهواز )دانشگاه 

امل از دیدگاه دانشجویان بررسی این عو .ضوع ازدواج و عوامل موثر در موفقیت آن استاهمیت مو ،علت پژوهش در این زمینه

های ازدواج ،تایجخص شود و با ارائه نشود توقعات و انتظارات نسل جوان که در شرف امر مقدس ازدواج هستند مشباعث می

 . پایدار بیشتری به ثمر برسد

 

 پیشینه پژوهش

به بررسی  «های پایدار رضایتمند در زنانر در ازدواجشناسایی عوامل موث»هشی با عنوان ( در پژو4932کرایی و همکاران )

آموزان دانش ده همه مادرانوهش در برگیرنجامعه پژ .های رضایتمند از دیدگاه زنان متاهل پرداختندعوامل ماندگاری ازدواج

ضایتمند با ا گذشته و در یک ازدواج پایدار رهسال از زندگی مشترک آن 22دست کم مقطع متوسطه شهر اهواز بود که 

مهمترین « شیوه ارتباط و حل تعارض مناسب» ،برآمدهای پژوهش نشان داد که از دیدگاه زنان .برندشوهران خود به سر می

یکدیگر؛ ترام و قدردانی به اح ،توجه ،عوامل دیگر به ترتیب حمایت .رضایتمند آنان است دواج پایدارماندگاری ازعامل در

پذیری؛ صمیمیت و کیفیت رابطه جنسی؛ کیفیت زندگی مشترک و گذراندن وقت و تهای شخصیتی و مسئولیویژگی



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 4931-4143، صفحات 4144 بهار ،4 شماره ،8 دوره

4933 

 

مشترک؛ و مسائل فرهنگ و تجارب معنوی  ،هاودن؛ تعهد و وفاداری؛ داشتن ارزشپذیر بتفریحات؛ همخوانی زوجین و انعطاف

 . از واریانس موفقیت در ازدواج را تبیین کردنددرصد  34اند که روی هم رفته مالی و شغلی بوده

به « های موفق و ناموفق در بین دانشجویانبررسی ازدواج»ر پژوهشی با عنوان ( د4989دکتر فتحی آشتیانی و همکارش )

خاب احتمالی انتانشجوی متاهل بود که به صورت غیرد 493 ،جامعه آماری .های موفق پرداختندزدواجبررسی عوامل موثر بر ا

آوری به جمعاستفاده از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر  نگر بود و بالیلی گذشتهتح -توصیفی ،روش مطالعه .شدند

اد اند از داشتن اعتمهای موفق به ترتیب عبارتموثر بر ازدواجآن بود که عوامل  نتایج به دست آمده بیانگر .اطالعات پرداختند

-مسائل اساسی زندگی از قبیل تصمیمو توافق بر سر  ،کالمی خوب و مبتنی بر مراودات سالمیرروابط کالمی و غ ،به یکدیگر

های ایام فعالیت ،شودمدت زمانی که با هم سپری می ،دانشیوه برخورد با فرزن ،تحصیل ،های زندگیهدف ،گیری شغلی

 . دار شدن و روابط جنسیبچه ،فراغت

 

 معیارها در انتخاب همسرها و ضرورت توجه به مالک

ای د؛ بلکه جامعه مطلوب و خوب جامعهجامعه مترقی و تعالی آن نیست که از جمعیت فراوان و یا منابع سرشار برخوردار باش

های سالم و متعادل ای از خانوادهواضح است که وقتی جامعه .ته باشدداشهای متعادل و مستحکم وجود است که در آن خانواده

های یابند که در بزرگسالی از سرمایهها پرورش مینیز در این خانواده به طور طبیعی فرزندان سالم و برونمندی ،باشدبرخوردار 

سته است که این افراد در های شایز انسانذای جامعه در برخورداری ابنابراین ثروت واقعی و غ .گردنداجتماعی محسوب می

های الزم از سوی دختر و باید بررسیای رسیدن به خانواده استوار و مستحکم ابتدا بر .شوندپرورده می کمهای مستحخانواده

به طور  آینده را ،اساس معیارهای منطقی و عقلیتشکیل خانواده نپردازند؛ بلکه برپسر انجام شود و بدون مطالعه و دقت به 

 (4983 ،همکارانشریعت و ). نجام پیوند ازدواج اقدام نمایندکامل شناسایی کنند و سپس به ا

 

 عیارها و مالک هاي موثر در ازدواجم

تواند شود و در عین حال میبلوغ روانی و اجتماعی شناخته می سن به عنوان نشانه و نمادی از میزان رشد و ( سن ازدواج:1

 . میزان استقالل و ثبات نیز محسوب شود ،دگینمادی از تجربه زن

 

 .گیری ازدواج موفق استو تناسب آن در زوجین یکی از مهمترین عوامل موثر بر شکل سطح تحصیالت ( سطح تحصیالت:2

 . شود که افراد درک و دیدگاه متفاوتی نسبت به مسائل مختلف داشته باشندتفاوت در سطح تحصیالت باعث می

 

شبختی زوجین و زندگی مشترکشان تواند نقش مهمی در شادکامی و خومندی از سالمت روان میبهره ن:( سالمت روا3

 ،بعد از ازدواج ،های مختلف زندگی مشترک )قبل از ازدواجهای زناشویی در دورههمچنین نقش مهمی در سازگاری .اشدداشته ب

 . ( خواهد داشت. . . فرزندآوری و تربیت فرزند و 

 

و بدون بیماری جسمانی در  فیزیکی سالممندی از وضعیت سالمت جسمانی به معنای بهرهمی و فیزیکی: ت جسسالم( 4

ثیری جدی بر روابط بین أتواند تو فقدان سالمت جسمانی و ظاهری میوجود هرگونه عالمت از بیماری جسمانی  .باشدفرد می



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 4931-4143، صفحات 4144 بهار ،4 شماره ،8 دوره

4931 

 

ممکن است به نسل بعدی نیز منتقل شود؛ برای نمونه  سمانیهای جبعضی از مشکالت و بیماری .ه باشدفردی زوجین داشت

 . بنابراین این مسئله از اهمیت باالیی برخوردار است .ی ایدز که یک بیماری واگیردار استبیمار

 

افراد  ،شدن تحصیالت دانشگاهیهای عمومی و فراگیروزه با توجه به پیشرفت سطح آموزشامر ( طبقه اجتماعی اقتصادي:2

طبع آن جایگاه  ه زیاد بین سطح اقتصادی و بهبا این وجود فاصل .قتصادی و اجتماعی خود را دارندغییر جایگاه اامکان ت

 . شود هاآن انتظارات و خواسته ها و سبک روزمره زندگی ،تواند باعث تفاوت زیاد در سالیقاجتماعی افراد می

 

ه مالی و تامین مایحتاج زندگی رای مدیریت زندگی مشترک از جنبداشتن شغل در واقع به معنای توانایی اقتصادی ب ( شغل:6

غل نوع ش .اجتماعی و تجربه عمومی و خاص افراد رابطه دارد -های روانیکفایت ،غل با میزان استقالل فردیداشتن ش .باشدمی

دیگر حساسیت خاصی داشته  اگر یکی از طرفین در مورد نوع شغل فرد .اسی استای مهم و اسنکته ،نیز در بسیاری از موارد

 . آن توجه کرد باشد باید به

 

دادن به ها یکی از مهمترین عوامل در شکلشخصیتی زوجین و تناسب این ویژگی هایویژگی هاي شخصیتی:( ویژگی7

سازگاری  توانهای یکدیگر و ؛ بنابراین آگاهی افراد از ویژگیباشدت عاطفی و زندگی زناشویی موفق میتعامال ،روابط بین فردی

 . ترین ابعاد زندگی زناشویی موفق خواهد بوداز جمله مهم ،هابا آن

 

صرف نظر  .ین کننده خوب و بد امور زندگی می باشندها آن دسته از باورهای فرد هستند که تعیارزش هاي فردي:( ارزش8

 ،سالمتی ،هدف .استندگی شاد ضروری برای داشتن یک ز ،های زوجینوجود هماهنگی بین ارزش ،فردیهای از منشا ارزش

های هایی از ارزشنمونه . . .مقاومت و  ،خالقیت ،ودنقابل اعتماد ب ،درک و همدلی ،شوخ طبعی ،خانواده دوستی ،نیکوکاری

 (4144 ،)راسخون .فردی هستند

 

ارتباط  ،تربیت فرزند ،ادهخانو تشکیل ،م ابعاد زندگی مشترک موثر است؛ در انتخاب همسرایمان در تما داري:( ایمان و دین9

هم سویی  ،دار و ازدواج موفقترین عوامل پیوند پایبنابراین بدون تردید یکی از مهم .با همسرو مسائل مربوط به خانه و خانواده

 . ائض اخالقی استها و فرنی و پایبندی عملی زوجین به ارزشها و باورهای دیبینش

 

این دو عامل هدیه الهی  .به معنای یکرنگی و خلوص استبت اصیل و صمیمیت : عشق به معنای مح( عشق و صمیمیت11

 . کنندخانواده را پر از شور و نشاط می است که فضای

 

حاصل  ،زناشوییهای بسیاری از شکست .دگی زناشویی استروابط جنسی رضایت بخش الزمه قوام زن روابط جنسی:( 11

 . شوندجی زن از عوامل اصلی آن محسوب میبرقراری رابطه جنسی و یا سرد مزا ناسازگاری جنسی است که ناتوانایی مرد در
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 تحقیقروش 

از  .دهنداهی شهر اهواز تشکیل میچمران و جهاد دانشگ ،فرهنگیان ،آزاد هایاین پژوهش را دانشجویان دانشگاه جامعه آماری

 ،کنندهشرکت یدانشجو 14از  .این پژوهش را داشتند دختر و پسر امکان شرکت درکلیه دانشجویان مجرد  ،جامعه آماریاین 

بودند ارشد نفر دانشجوی کارشناسی 2ارشناسی ونفر دانشجوی ک 32نفر دانشجوی کاردانی و  9 ،درصد مرد 41درصد زن و  89

 ،جویانبه منظور بررسی عوامل موثر در ازدواج از دیدگاه دانش .اشتندسال قرار د 23تا  48و از نظر سنی در محدوده 

 ،ماده در زمینه محدوده سنی قابل پذیرش در انتخاب همسر 8این پرسشنامه دارای  .ای طراحی و تنظیم شدنامهپرسش

 ،خانواده همسر طبقه اقتصادی ،دین و مذهب ،آیندهاشتغال و گروه شغلی همسر ،تحصیالت قابل پذیرش در انتخاب همسر

های داده ،پس از اجرای پژوهش .سر بودهای حائز اهمیت در انتخاب همگیروانی همسر آینده و ویژ -سمانیوضعیت سالمت ج

 . درصدگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت اده از روشبه دست آمده با استف

 

 هایافته

 . محدوده سنی قابل پذیرش در انتخاب همسر و دیدگاه دانشجویان در این باره آمده است ،2و  4در جدول 

 قابل پذیرش در انتخاب همسر حداقل سن - 1 جدول

 درصد تعداد گویه ها

 %19. 4 نفر 4 48

 %83. 2 نفر 2 43

 %14. 42 نفر 44 24

 %14. 2 نفر 1 24

 %21. 8 نفر 3 22

 %28. 41 نفر 44 29

 %83. 42 نفر 3 21

 %19. 24 نفر 42 22

 %21. 8 نفر 3 23

 %19. 4 نفر 4 21

 %83. 2 نفر 2 28

 %19. 4 نفر 4 23

 %83. 2 نفر 2 94

94 _____ _____ 

92 _____ _____ 

99 _____ _____ 

91 _____ _____ 
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92 _____ _____ 

 

 قابل پذیرش در انتخاب همسرحداكثر سن  - 2 جدول

 درصد تعداد گویه ها

48 _____ _____ 

43 _____ _____ 

 %23. 1 نفر 9 24

 %23. 1 نفر 9 24

 %83. 2 نفر 2 22

 %83. 2 نفر 2 29

 %19. 4 نفر 4 21

 %21. 8 نفر 3 22

 %41. 1 نفر 2 23

 %21. 8 نفر 3 21

 %21. 8 نفر 3 28

 %41. 1 نفر 2 23

 %14. 42 نفر 44 94

 %23. 1 نفر 9 94

 %41. 1 نفر 2 92

 %41. 1 نفر 2 99

91 _____ _____ 

 %44 نفر 1 92

 

حداقل و حداکثر تحصیالت قابل پذیرش در انتخاب همسر و دیدگاه دانشجویان در این باره تحلیل و بررسی  ،1و  9در جدول 

 . شده است

 حداقل تحصیالت قابل پذیرش در انتخاب همسر - 3 جدول

 درصد تعداد گویه ها

 %21. 28 نفر 24 دیپلم

 %19. 4 نفر 4 فوق دیپلم

 %14. 32 نفر 13 لیسانس

 %23. 1 نفر 9 فوق لیسانس
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 _____ _____ دکتری

 _____ _____ فوق دکتری

 

 حداكثر تحصیالت قابل پذیرش در انتخاب همسر - 4 جدول

 درصد تعداد گویه ها

 %83. 42 نفر 3 دیپلم

 _____ _____ فوق دیپلم

 %94 نفر 24 لیسانس

 %14. 22 نفر 48 فوق لیسانس

 %19. 94 نفر 22 دکتری

 _____ _____ فوق دکتری

 

 . مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است قابل قبول در انتخاب همسر شغلیدیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت  ،2در جدول 

 وضعیت اشتغال همسر آینده - 5 جدول

 

 . کند ذیل کسب درآمدهای شغلی ت ندارند همسر آینده شان در گروهشرکت کنندگان اظهار داشتند که دوسبعضی از 

 دکتر پاسدار معلم کارگر نگهبان راننده طلبه

 مشاغل سخت خدمات فنی بازیگر وکیل خواننده کادر درمان نظامی

 

 . دین و مذهب قابل پذیرش در انتخاب همسر و دیدگاه دانشجویان در این باره تحلیل و بررسی شده است ،3در جدول 

 ابل پذیرش در انتخاب همسردین و مذهب ق - 6 جدول

 درصد تعداد گویه ها

 %41. 21 نفر 43 حتما مسلمان باشد

 %21. 18 نفر 91 حتما شیعه باشد

 _____ _____ حتما سنی باشد

 %23. 21 نفر 41 فرقی نمی کند ،اینکه چه مذهبی داشته باشد

 درصد تعداد گویه ها

 %28. 41 نفر 44 نباشدمی تواند شاغل 

 %21. 28 نفر 24 حتما کارمند باشد

 %83. 2 نفر 2 حتما شغل آزاد داشته باشد

 %23. 21 نفر 98 فقط شاغل باشد ،نداردغل تفاوتی نوع ش
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 . باره مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته استطبقه اقتصادی خانواده همسر و دیدگاه دانشجویان در این  ،1در جدول 

 طبقه اقتصادي خانواده همسر - 7 جدول

 درصد تعداد گویه ها

 %41. 1 نفر 2 فرقی نمی کند

 _____ _____ پایین تر از متوسط باشد

 %83. 12 نفر 24 باالتر باشددر سطح متوسط یا 

 %21. 48 نفر 49 در سطح باال باشد

 %19. 4 نفر 4 خیلی عالی باشد

 

مورد تحلیل و بررسی قرار  سر آینده از نظر روانی و جسمانیدیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت سالمتی هم ،8در جدول 

 . گرفته است

 روانی همسر آینده -جسمانیوضعیت سالمت  -8 جدول

 درصد تعداد گویه ها

 %23. 81 نفر 23 نداشته باشد سابقه بیماری روحی

بیماری روحی را می پذیرم اگر درمان شده باشد یا 

 تحت درمان باشد

 %14. 42 نفر 44

 

 %23. 21 نفر 98 سابقه بیماری جسمی خاص نداشته باشد

درمان شده بیماری جسمی خاص را می پذیرم اگر 

 باشد یا تحت درمان باشد

 %14. 12 نفر 92

 

 %23. 81 نفر 23 و نداشته باشدمعلولیت یا نقص عض

معلولیت یا نقص عضو را می پذیرم اگر در ظاهر دیده 

 نشود

 %14. 42 نفر 44

 

 %83. 32 نفر 32 سابقه اعتیاد نداشته باشد

 %41. 1 نفر 2 سابقه اعتیاد را می پذیرم اگر ترک کرده باشد
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 . دانشجویان تحلیل و بررسی شده است ویژگی موثر در ازدواج از دیدگاه 42میزان اهمیت  ،3در جدول 

 هاي حائز اهمیت در انتخاب همسرویژگی -9 جدول

 متغیرها     

 گویه ها

 اهمیتی ندارد كم متوسط زیاد

استقالل رای )عدم 

 وابستگی به خانواده(

 نفر 13

32 .14% 

 نفر 24

28 .21% 

 نفر 9

1 .23% 

 نفر 4

4 .19% 

طه جنسی نداشتن راب

 قبل از ازدواج

 نفر 13

32 .14% 

 نفر 44

42 .14% 

 نفر 2

2 .83% 

 نفر 44

42 .14% 

عشق و عالقه 

 )صمیمیت(

 نفر 32

32 .83% 

 نفر 2

1 .41% 

_____ _____ 

 نفر 38 پذیریمسئولیت

31 .41% 

 نفر 2

2 .83% 

_____ _____ 

 نفر 39 عفت و پاکدامنی

34% 

 نفر 3

8 .21% 

 نفر 4 _____

4 .19% 

 نفر 43 جذابیت ظاهری

21 .41% 

 نفر 18

38 .21% 

 نفر 4

4 .19% 

 نفر 2

2 .83% 

 نفر 93 ارتباط اجتماعی خوب

22 .14% 

 نفر 94

12 .83% 

 نفر 4

4 .19% 

_____ 

 نفر 92 جسور بودن

24% 

 نفر 94

12 .83% 

 نفر 4

4 .19% 

 نفر 1

2 .14% 

 نفر 98 خوش لباس

21 .23% 

 نفر 94

11 .23% 

 نفر 4 _____

4. 19% 

 با اعتماد به نفس

 

 نفر 13

32 .14% 

 نفر 22

94 .19% 

 نفر 2 _____

2 .83% 

 نفر 43 شوخ طبع بودن

22 .83% 

 نفر 18

38 .21% 

 نفر 1

2 .14% 

 نفر 2

2 .83% 

 نفر 92 عالیق و نظرات مشابه

12 .14% 

 نفر 91

18 .21% 

 نفر 2

2 .83% 

 نفر 2

2 .83% 

 نفر 21 خالق

98 .21% 

 نفر 98

21 .23% 

 نفر 4

4 .19% 

 نفر 1

2 .14% 

 نفر 22 دستپخت خوب

92 .14% 

 نفر 23

14 .19% 

 نفر 3

42 .83% 

 نفر 1

44% 
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صمیمیت جنسی و 

توجه به نیازهای 

 جنسی یکدیگر

 نفر 29

12 .14% 

 نفر 41

21 .23% 

_____ _____ 

 

 گیرينتیجه

دوست دارند  شرکت کنندگان مسر نشان داد که اکثرپذیرش در انتخاب هبررسی دیدگاه دانشجویان در رابطه با بازه سنی قابل 

سال  23تا  48به عبارتی دانشجویان با بازه سنی  .را دارا باشدسال  94و حداکثر سن  سال 22همسر آینده شان حداقل سن 

صیالت قابل تححداقل در رابطه با فاکتور  .(2و  4سال قرار داشته باشد )جدول  94تا  22تمایل دارند همسرشان در بازه سنی 

دکتری با  ،بیشترین انتخاب را داشت و در رابطه با فاکتور حداکثر تحصیالت %14. 32لیسانس با  ،پذیرش در انتخاب همسر

شان حداقل مایل دارند تحصیالت همسر آیندهتتوان نتیجه گرفت که دانشجویان میبنابراین  .% بیشترین رأی را آورد19. 94

باره وضعیت اشتغال همسر آینده با تحلیل و بررسی نظرات شرکت کنندگان در .(1و  9د )جدول لیسانس و حداکثر دکتری باش

شان دوست دارند شریک زندگی ،شوندرا شامل می تعدادکه بیشترین  دانشجویان % از23. 21توان به این نتیجه رسید کهمی

که دوست ندارند  اظهار داشتند نیز نندگانبعضی از شرکت ک .ولی نوع شغل برایشان اهمیتی ندارد ،حتما شاغل باشد

 ،خواننده ،کادر درمان ،دکتر ،پاسدار و نظامی ،معلم ،کارگر ،نگهبان ،راننده ،های شغلی طلبه و روحانیهمسرشان در گروه

 . (2)جدول  رآمد کندخدمات فنی و مشاغل سخت کسب د ،بازیگر ،وکیل

در رابطه با دین و مذهب همسر آینده شان این گونه بود  ،شوندرا شامل می یان که بیشترین تعداد% از دانشجو21. 18دیدگاه 

سطح  ،در رابطه با فاکتور طبقه اقتصادی خانواده همسر .(3که تمایل دارند با فردی ازدواج کنند که حتما شیعه باشد )جدول 

در رابطه با وضعیت سالمت  .(1د )جدول بیشترین رأی را به خود اختصاص دا%  83. 12مالی و اقتصادی متوسط یا باالتر با 

سابقه  ،نندککه به عنوان همسر انتخاب می بیش از نیمی از دانشجویان عقیده داشتند فردی ،روانی همسر آینده -جسمانی

به  .معلولیت یا نقص عضو نداشته باشد و همچنین از سابقه اعتیاد نیز برخوردار نباشد ،بیماری روحی و جسمی نداشته باشد

 . (8گونه سابقه بیماری نداشته باشد )جدول روانی کامال سالم بوده و هیچ -نیاز نظر وضعیت سالمت جسما ،یان دیگرب

شامل استقالل رأی )عدم وابستگی به ویژگی  42از دانشجویان خواسته شد  ،در انتخاب همسر موثرهای در رابطه با ویژگی

 ،جذابیت ظاهری ،عفت و پاکدامنی ،مسئولیت پذیری ،)صمیمیت(عشق و عالقه ،جنسی قبل از ازدواجنداشتن رابطه  ،خانواده(

دستپخت  ،خالق ،عالیق و نظرات مشابه ،طبع بودنخشو ،نفسبا اعتماد به  ،خوش لباس ،جسور بودن ،ارتباط اجتماعی خوب

گونه نتیجه به دست آمده این .رسی کنندخوب و صمیمیت جنسی و توجه به نیازهای جنسی یکدیگر را از نظر میزان اهمیت بر

رتبه سه  % در34% در رتبه دو و عفت و پاکدامنی با 83. 32عشق و عالقه با  ،% در رتبه یک41. 31بود که مسئولیت پذیری با 

 . انتخاب شد یژگی همسر آیندهترین واهمیتبه عنوان کم  شوخ طبع بودن نیز .قرار گرفت
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 منابع و مأخذ

 ،( بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق4983) ،زهرا ،مریم و لکی تبریزی ،آبادی سمانه و شیخی لطف ،شریعت .4

 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

نهمین  ،آن موفقیت عدم و موفقیت بر موثر عوامل بررسی و ازدواج( 4932) ،فاطمه ،شجاعی باغینی سیما و ،شیردل .2

 تهران ،کنگره پیشگامان پیشرفت

 ،دانشور رفتار ،های موفق و ناموفق در بین دانشجویان( بررسی ازدواج4989). خدابخش ،علی و احمدی ،آشتیانیحیفت .9

 1شماره  ،سال یازدهم

 پایدار هایشناسایی عوامل موثر در ازدواج( 4932) ،خالد ،اصالنی منصور و ،رضا و سودانی ،مهرامین و خجسته ،کرایی .1

 (22)پیاپی  2شماره  ،سال ششم ،و روان درمانی خانوادهمشاوره  ،رضایتمند در زنان

 rasekhoon. net ،عواملی موثر در ازدواج موفق 41/8/4144 ،مرکز مشاوره رهیاب .2

 انتشارات آوای نور ،تهران ،مبانی ازدواج و تشکیل خانواده ،(4939) ،سید ابوالقاسم ،نژادمهری .3

( ارائه الگوی 4933) ،غالمرضا ،خالد و رجبی ،حمید و اصالنی ،یعباس و فرهاد ،مجید و امان الهی ،گل مهرهاشمی .1

 13شماره  ،43جلد  ،های مشاورهمه علمی پژوهشفصلنا ،ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی
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 هاپیوست

 پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به عوامل موثر در ازدواج

 مشخصات فردی

 ⬜مذکر   ⬜مونث   جنسیت:

 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .سن: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانشگاه: 

   ⬜دانشجوی کارشناسی ارشد   ⬜دانشجوی کارشناسی   ⬜سطح تحصیالت: دانشجوی کاردانی 

 ⬜دانشجوی فوق دکتری  ⬜دانشجوی دکتری 

 ویژگی های همسر دلخواه

 . هایی است که تمایل دارید همسر آینده شما داشته باشدر ادامه آمده است مربوط به ویژگیسواالتی که د

 . . . . . . . . . . . . . . . . حداقل:  ر( محدوده سنی قابل پذیرش در انتخاب همس4

 . . . . . . . . . . . . . . . . حداکثر: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . حداقل:  ( تحصیالت قابل پذیرش در انتخاب همسر2

 . . . . . . . . . . . . . . . . کثر: حدا

 نباشدمی تواند شاغل  .4 ( اشتغال همسر9

 حتما کارمند باشد .2

 حتما شغل آزاد داشته باشد .9

 شاغل باشدفقط  ،نوع شغل تفاوتی ندارد .1

( آیا برایتان مهم است که همسرتان در گروه شغلی خاصی 1

 ؟ نباشد

 بله .4

 خیر .2

 . عنوان شغل را بنویسید "بله" ینهدر صورت انتخاب گز

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 حتما مسلمان باشد .4 ( دین و مذهب قابل پذیرش در انتخاب همسر2

 حتما شیعه باشد .2

 ی باشدحتما سن .9

 فرقی نمی کند ،اینکه چه مذهبی داشته باشد .1

 فرقی نمی کند .4 اده همسر( طبقه اقتصادی خانو3

 پایین تر از متوسط باشد .2

 در سطح متوسط یا باالتر باشد .9

 در سطح باال باشد .1

 خیلی عالی باشد .2

 نداشته باشدسابقه بیماری روحی  .4 جسمانی همسر آینده -( وضعیت سالمت روانی1
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بیماری روحی را می پذیرم اگر درمان شده باشد یا تحت  .2

 ددرمان باش

 سابقه بیماری جسمی خاص نداشته باشد .4

بیماری جسمی خاص را می پذیرم اگر درمان شده باشد  .2

 یا تحت درمان باشد

 معلولیت یا نقص عضو نداشته باشد .4

پذیرم اگر در ظاهر دیده معلولیت یا نقص عضو را می  .2

 نشود

 سابقه اعتیاد نداشته باشد .4

 رم اگر ترک کرده باشدسابقه اعتیاد را می پذی .2

 . با انتخاب گزینه مناسب مشخص نمایید هر ویژگی تا چه حدی در انتخاب همسر برایتان اهمیت دارد

 زیاد .4 استقالل رای )عدم وابستگی به خانواده(

 متوسط .2

 کم .9

 اهمیتی ندارد .1

 زیاد .4 نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج

 متوسط .2

 کم .9

 ارداهمیتی ند .1

 زیاد .4 عشق و عالقه )صمیمیت(

 متوسط .2

 کم .9

 اهمیتی ندارد .1

 زیاد .4 مسئولیت پذیری

 متوسط .2

 کم .9

 اهمیتی ندارد .1

 زیاد .4 عفت و پاکدامنی

 متوسط .2

 کم .9

 اهمیتی ندارد .1
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Abstract 

Marriage and healthy marital relationships have benefits for society, individuals and families. Successful 

marriage underpins the formation of a healthy family. The aim of this study was to identify the factors affecting 

marriage from the students' point of view. The study population includes all single students of Azad, Farhangian, 

Chamran and Aceh University Jihad universities in Ahvaz. Among these, the viewpoints of 70 male and female 

students were examined. The study method was descriptive-analytical and data were collected using a 

researcher-made questionnaire. Data were analyzed using percentage sampling method. The results indicate that 

students tend to marry a person aged 25 to 30 years. Also, the minimum education of their future spouse is a 

bachelor's degree and the maximum education is a Doctorate. Regarding the employment status, the studies 

showed that students would like their husband to be employed, but the type of job is not much different for them. 

According to religion, they also stated that their husband must be Shia. In relation to the economic class factor of 

the spouse's family, they were sufficient to the middle or higher level. Regarding the physical-mental health 

condition, they also believed that their husband should be healthy in all respects. In marriage, from the students' 

point of view, there are some factors that we will address in this article . 
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