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89زمستان/3شماره/ زابل پزشكي /فصلنامه علمي پژوهشي رستمينه دانشگاه علوم

و پسر بررسي معيارها ي انتخاب همسر در دانشجويان دختر

1387دانشگاه علوم پزشكي زابل در سال
5، فيصل جمال زاده4 محمود يوسفي،3محمدعلي دربندي،2مهدي بهي،1محمد عباس زاده

دانشجوي دكتري تخصصي آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس تهران، عضو هيئت علمي گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي-1

 www.mazbazzi@yahoo.com:وخدمات بهداشتي درماني زابل پست الكترونيكي

و خدمات بهداشتي درماني زابل-2  دانشجوي دكتري داروسازي، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي

 استاديار عضو هيئت علمي، گروه فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني زابل-3

و-اقتصاد سالمت دانشجوي دكتري تخصصي-4  تهران خدمات بهداشتي درمانيدانشگاه علوم پزشكي

كارشناس بهداشت عمومي-5

چكيده
و شادكامي در زندگي زناشويي به آساني ممكن نيست:زمينه وهدف زوجهـا بايـد جهـت نيـل بـه ايـن هـدف. دستيابي به سعادت

با.ن مهم در زندگي زناشويي ميسر نمي شودپيشاپيش سرمايه گذاري هاي الزمه را به عمل آورند، در غير اين صورت اي اين مطالعه

و پسر دانشگاه علوم پزشكي زابل در سال  . انجام شده است 1387هدف بررسي معيارهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر

و روش ها و جامعه اين پژوهش-اين پژوهش يك مطالعه توصيفي:مواد و پسر دانشگاه نفر از دانشجويان 384مقطعي بوده دختر

و دكتري عمومي مشغول به تحصيل بـوده 1386-87علوم پزشكي زابل كه در سال تحصيلي  ، كارشناسي در مقاطع مختلف كارداني

، پايبندي به اعتقادات.اند، مي باشد ، زيبايي ظاهري در اين مطالعه پاسخ دانشجويان به معيارهاي انتخاب همسر همچون تحصيالت

و به تفكيك جنسيت مورد، درآمد  و نتايج آن از نظر آماري و موقعيت اجتماعي بين زوجين جمع آوري گشته ، ميزان مهريه ، شغل

داده ها با آزمون كاي اسكوئر توسـط. سوال بود21روش جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته حاوي. بررسي قرار گرفت

و تحليل آماري SPSSنرم افزار  .قرار گرفتند مورد تجزيه

آزمون آماري كاي اسكوئر نشان داد كه بين اكثر معيارهاي انتخاب همسر با جنس دانشجويان ارتبـاط معنـي داري وجـود:يافته ها

بيشترين اختالف در پاسـخ.؛ وفقط معيار پايبندي به اعتقادات داراي ارتباط معني داري با جنس دانشجويان نبود)>05/0p(داشت 

و دختران از اهميت بيشتري برخورداربوده استها در زيب و شغل همسر بوده كه به ترتيب براي پسران .ايي ظاهري

ختـران بـا بـاال رفـتن مقطـعد نزد تحصيالت باال به عنوان معياري براي انتخاب همسر با توجه به يافته هاي پژوهش،: نتيجه گيري

كه.بوداهميت كمتري برخورداراز تحصيلي، كـ در حالي زيبـايي ظـاهري نـزد.رداين معيار نزد پسران از روند خاصي پيروي نمي

از بود،رادختران با باال رفتن مقطع تحصيلي از اهميت كمتري برخورد در حالي كه اين معيار نزد پسران با باال رفتن مقطع تحصـيلي

ي همسـرگزيني دانشـجويان مـورد مطالعـه بـود؛ لـذا پاي بندي به اعتقادات يكي از مهمترين معيارها.بوداهميت بيشتري برخوردار 

و تطابق فرهنگي بين دو خانواده .ضروري به نظر مي رسدشناخت كامل

 ازدواج، معيارهاي انتخاب همسر، دانشجو، زابل:كلمات كليدي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

89زمستان/3شماره/ زابل پزشكي /فصلنامه علمي پژوهشي رستمينه دانشگاه علوم

مه
لنا
ص
ف

ي
نه
مي
ست

ر

81

Q
ua

rte
rly

Jo
ur

na
lo

fR
os

ta
m

in
eh

معيآگاهيرو صورتحيصحيارهايو با توجه به

ايقيتحقايهر پژوهش.رديگ ونيدر ايدوره

ر نشآموزيزيبرنامه مازيمتناسب با يجوانان

ما. الت جامعه باشداز مشكياريتواند حالل بس

افراد در موردتياز ذهن افتنييكه با آگاهميبر آن

كلكيانتخاب همسريارهايمع ويچارچوب

و هم براياطالعات، هم برانهيزم ميتصميافراد

كل رندگانيگ فراهم آورده تا با اخذيدر سطح

سويمنطق ماتيتصم سويهم از و هم از يافراد

خانوادهليامكان تشكدر سطح كالن،نيمسئول

اييها و موفق جهت جامعه موفق جاديبا صالبت

.ميرا فراهم كن

نيو حساسترنياز مهمتريزندگليو تشك ازدواج

هدف از ازدواج انتخاب. انسان استيفصول زندگ

وكي و همراه وسياوريهمسر يلهياست كه به

بانيبنابرا.مياو به كمال برس ديدر انتخاب همسر

كنيكسميخواهيمميجه باشمتو كهميرا انتخاب

ب-.ميكنيعمر در كنار او زندگكي لينيرالذا

ا يمطالعه به منظور بررسنيبه اين اهداف،

وانيانتخاب همسر در دانشجويارهايمع دختر

 1387زابل در ساليپسر دانشگاه علوم پزشك

.-انجام شده است

و روشها مواد

بوده،يمقطع-يفيلعه توصمطاكيپژوهشنيا

ا و پسرانيپژوهش دانشجونيجامعه دختر

زابل بودند كه در ساليدانشگاه علوم پزشك

،يدر مقاطع مختلف كاردان 1386-87يليتحص

ليو دكتري عمومي مشغول به تحصيكارشناس

. بودند

نفر به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شد384تعداد

و هدف  مقدمه

پ مسئله ازدواج از نظر. است امبريازدواج سنت

پتياهمياسالم به قدر )ص( امبريدارد كه

دديكه ازدواج نمايفرمودند كس رانينصف خود

. كامل كرده است

مشترك دو فرد با حفظ استقاللدونيپ ازدواج

نيطرفتيدر جهت تكامل شخصكيهرينسب

ويكيازدواج. باشديم از انتخاب هاي مهم

و مرد نيا. باشديميسرنوشت ساز هر زن

و فرايكيانتخاب رشديهاندياز مراحل

م ويشود كه در تكامل ابعاد درونيمحسوب

).1(انسان مهم استيتيشخص

هاياجتماعو عمل نقش ياديزيازدواج از جنبه

م و بسيقابل توجه است از مشكالتياريتواند

يم)1376(آتش زاده. را بر طرف كندياجتماع

با«:سدينو در مورد ازدواج واقع نگر بودهديجوانان

».ازدواج موفق را بدانندكيطيو شرا

و عوامليدر زندگينقش مهم ازدواج بشر دارد

ديمتعدد امرنياتيفيكيارد كه در چگونگوجود

م عوامل به شرحنيانيمهمتر. باشديمهم موثر

: استريز

عوامل الت،يتحص،ياجتماع،ياسيس عوامل

و(يفرهنگ ، لباس و رسوم ، آداب مثل مذهب

،يروان،ي، اخالقيو اجتماعي، اقتصاد)پوشش

ويكيو ژنتيجسم يازدواج).2(…، سن، شغل

گ كه بدون در نظر رديداشتن عوامل فوق انجام

خانواده مهم).3(در آن كم استياحتمال خوشبخت

اجنيتر پاياست كه بر مبنايتماعنهاد هيازدواج

در. شده استيزير و مناسب ي خوب جامعه

ميگرو خانواده ها و موفق نيا. باشديمنسجم

ميمقصود زمان كه انتخاب همسر ازابدييتحقق

ه همكارانوهمحمد عباس زاد…مسر دربررسي معيارهاي انتخاب
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اييبايزاريمع كهنينشان دهنده درصد9/64بود

درتياهميظاهرييبايزيپسران برا قائل بودند

اكهيحال نيا. درصد بود2/35 زانيمنيدر دختران

و1/52دراريمع درصد5/32درصد دختران

درتيپسران اهم و ودرصد دختران7/2متوسط

يكمتيرصد پسران اهمد7/2

 =).0005/0p(داشت

معانيدانشجو پاسخ : به اعتقاداتيبنديپااريبه

پاتياهم زانيم اعتقادات در هر دو جنسيبنديبه

و با اندكاديز درصد در پسران5/88تفاوتيبود

درصد دختران10. درصد در دختران بود2/87و 

وتيدرصد پسران اهم6/9و  درصد6/2متوسط

و دخت يبرايكمتيدرصد پسران اهم9/0ران

 =).55/0p(به اعتقادات قائل بودنديبنديپا

معانيدانشجو پاسخ درصد9/28:اتيماداريبه

و  تياهماتيدرصد دختران به ماد2/7پسران

و4/50كهيداده بودند در حاليكم درصد دختران

وتيدرصد پسران اهم6/38 درصد3/42متوسط

و  بهياديزتيدرصد پسران اهم5/32دختران

 =).0005/0p(داده بودنداتيماد

معانيدانشجو پاسخ سهيمقا:هيمهر زانيماريبه

اهيمهرتياهم كهنيدر دو جنس نشان دهنده بود

و8/45 يدرصد پسران برا8/36درصد دختران

درصد8/36. قائل بودنديمتوسطتياهمهيمهر

و  دادهيمكتيدرصد دختران اهم8/39پسران

و تنها در  و4/26بودند درصد4/14درصد پسران

برخوردارياديزتياز اهماريمعنيا راندخت

 =).023/0p(بود

معانيدانشجو پاسخ شغل همسر: شغل همسراريبه

داشتيادتريزتيدر دختران نسبت به پسران اهم

دادهياديزتيدرصد دختران اهم3/81كهيبطور

ا و در مقابل 9/50در پسرانتياهمزانيمنيبودند

روش. نفر به پاسخ نامه جواب مثبت ندادند34كه

گ شده ساده از رشتهياز نوع طبقه بنديرينمونه

ازيموجود در دانشگاه علوم پزشكيها بود كه

نمونه باتوجه به حجميداخل هر طبقه تعداد

 ونهساده انتخاب ونمينمونه به روش تصادف

شديرويريگ .آنها انجام

ويدآورگر ابزار دادها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته

سوال مربوط12بخش اول. شامل دو بخش بود

8و بخش دوميفردكيبه اطالعات دموگراف

تعيسنجيسوال آگاه اعتبارنييبود كه جهت

مربوطه قراردينفر از اسات3اريپرسشنامه در اخت

و بعد از رفع اشكاالت موجود، پرسشنامه  گرفت

.قرار گرفتانيدانشجواريدر اختوهيتهيينها

هايبرا بايخام جمع آورياستفاده از داده شده

استفاده SPSSاسكوئر، از نرم افزاريآزمون كا

ا نتق،يطرنيشده است تا از و جهياستنتاج ها

دقيهايريگ و آقيمعتبر .ديبه دست

ها افتهي

معنيا در ييبايز الت،يتحصاريمطالعه هفت

ه،يمهر زانيم ات،يبه اعتقادات، ماديبنديپا،يظاهر

و موقع جنسكيبه تفكياجتماعتيشغل همسر

 مطابق).1-1جدول(ديگرديبررسانيدر دانشجو

معانيجدول مذكور پاسخ دانشجو التيتحصاريبه

و3/69: باال درصد دختران6/65درصد پسران

قائل بودندياديزتيهمسر اهمالتيتحصيبرا

و4/18كهيدر حال درصد1/30درصد پسران

درتيدختران اهم و و3/12متوسط درصد پسران

التيتحصيكمترتيدرصد دختران اهم2/4

 =).003/0p(همسرداشت

يبررس:يظاهرييبايزاريبه معانيدانشجوپاسخ

و همكارانهمحمد عباس زاد…بررسي معيارهاي انتخاب همسر در
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و2/34. درصد بود درصد8/17درصد پسران

قائليمتوسطتيشغل همسر اهميختران براد

و9/14.دبودن تيدرصد اهم8/0درصد پسران

 =).0005/0p(كمي براي شغل همسر قائل بودند

معانيدانشجو پاسخ 4/81:ياجتماعتيموقعاريبه

و درصد پسران معتقد بودند4/68درصد دختران

با،ياجتماعتيكه از نظر موقع همديهمسران

و5/10كهيدر حالسطح باشند 4/11درصد پسران

از اينديدرصد دختران معتقد بودند كه همسر با

و در مقابل  درصد8/8نظر، باالتر از خودشان باشد

و  پا4/3پسران تيبودن موقعنييدرصد دختران به

و براياجتماع درصد3/12يهمسر معتقد بودند

و  ا8/3پسران يموضوع تفاوتنيدرصد دختران

 =).002/0p(نداشت

نشانرياسكويكايجدول فوق آزمون آمار مطابق

ب معنيداد كه انتخاب همسر با جنسيارهاياكثر

وجود داشتيارتباط معني دارانيدانشجو

)05/0p>(مع به اعتقاداتيبنديپااري؛ وفقط

. نبودانيبا جنس دانشجويداريارتباط معنيدارا

زنيشتريب ويظاهرييباياختالف در پاسخ ها در

ويبرابيشغل همسر بوده كه به ترت پسران

.بوده استيشتريبتيدختران واجد اهم

و پسردانشگاه علوم پزشكي زابل به سواالت معيارهاي انتخاب همسر بر حسب جنس در سال توزيع فراواني پاسخ دانشجويان:1-1جدول  1386دختر

دخترپسرجنس

P-value درصدتعداددرصدتعداد

 تحصيالت باال

6/65 793/69155 زياد

003/0

214/18711/30 متوسط

143/12102/4 كم

 100 236 100 114 جمع

 زيبايي ظاهري

749/64832/35 زياد

0005/0

1/52 375/32123 متوسط

32/7307/12 كم

 100 236 100 114 جمع

و همكارانهمحمد عباس زاد…بررسي معيارهاي انتخاب همسر در
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و پسردانشگاه علوم پزشكي زابل به سواالت معيارهاي انتخاب همسر بر حسب جنس در سال:1-1جدول توزيع فراواني پاسخ دانشجويان دختر

1386 

پايبندي به

 اعتقادات

5/88252/87 102 زياد

55/0

116/9256/10 متوسط

19/066/2 كم

 100 236 100 114 جمع

 ماديات

3/42 375/32100 زياد

0005/0

4/50 446/38119 متوسط

339/28172/7 كم

 100 236 100 114 جمع

 ميزان مهريه

304/26344/14 زياد

023/0

8/45 428/36108 متوسط

428/36948/39 كم

 100 236 100 114 جمع

 شغل همسر

3/81 589/50192 زياد

0005/0

392/34428/17 متوسط

179/1428/0 كم

 100 236 100 114 جمع

و همكارانهمحمد عباس زاد…همسر دربررسي معيارهاي انتخاب
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و پسردانشگاه علوم پزشكي زابل به سواالت معيارهاي انتخاب همسر بر حسب جنس در سال توزيع:1-1جدول  1386فراواني پاسخ دانشجويان دختر

موقعيت اجتماعي

125/10274/11 باالتر از خودم

002/0

108/884/3 پايين تر از خودم

4/81 786/68192 همسطح

143/1298/3 تفاوتي ندارد

 100 236 100 114 جمع

باشد ولي فقير باشد بر كسي كه رشد فكري نداشته

).4(ثروتمند باشد ترجيح مي دهند

و پسران با باال پايبندي به اعتقادات در نزد دختران

و از اهميـت  رفتن مقطع تحصيلي تغييري نمي كند

و.بااليي برخوردار است ماديـات در نـزد دختـران

پسران با باال رفتن مقطع تحصيلي از اهميت كمتري 

نز.برخوردار است د دختران با بـاال ميزان مهريه در

رفتن مقطع تحصيلي از اهميت كم تري برخـوردار

است در حالي كه اين معيـار نـزد پسـران از رونـد 

.خاصي پيروي نمي كند

شـغل همســر در نـزد دختــران در هـر ســه مقطــع

درصــد آنــان از اهميــت70تحصــيلي در بــيش از 

و نـزد حـدود  درصـد50يكساني برخوردار است

ار با باال رفتن مقطع تحصيلي پسران اهميت اين معي

.بيشتر مي شود

تـرجيح مـي دختران با باال رفتن مقطـع تحصـيلي

يـت اجتمـاعي همسرشـان از خودشـانعموقدهند

و نتيجه گيري بحث

ختـران بـا بـاال رفـتن مقطـعد تحصيالت باال نـزد

از به عنوان معياري براي انتخاب همسر، تحصيلي،

ن اهميت كمتري برخوردار است در حـالي كـه ايـ

.معيار نزد پسران از روند خاصي پيروي نمي كند

زيبايي ظاهري نـزد دختـران بـا بـاال رفـتن مقطـع

ر اسـت بـهاتحصيلي از اهميـت كمتـري برخـورد 

و1/5طوريكه درصـد9/14درصـد كـارداني هـا

و  ي عموميدرصد در مقطع دكتر20كارشناسي ها

اين معيار را كم اهميت دانستند در حـالي كـه ايـن

ر نزد پسران با بـاال رفـتن مقطـع تحصـيلي از معيا

.اهميت بيشتري برخوردار است

و بحرينيان، درصد پسران60طبق تحقيق مهدي نيا

يك فرد زيبا ولي فقير را به زن ثروتمند ولي زشت 

و7/94.ترجيح مي دهند درصد7/98درصد پسران

دختران فردي را كه رشد فكري داشته باشـد ولـي 

و همكارانهمحمد عباس زاد…بررسي معيارهاي انتخاب همسر در
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يعنـي"آتو نساء صدقاتهن نحله" كريم مي فرمايد

و عطيـه  مهريه زنان را كه به خود آن ها تعلق دارد

و پيشكشي از جانب شما به آن ها است به خوشان 

.بدهيد

و آســان قــرار دادن در مــورد ســبك بــودن مهريــه

بسـيار شرايط همسري از طـرف پيشـوايان اسـالم 

به طوريكـه زنـاني كـه فقـط بـا.توصيه شده است

و شرايط مالي زياد حاضر  تعيين مهريه هاي سنگين

و بي بركت شمرده شـده  به ازدواج مي شوند شوم

).6(اند

دانشـجويان درصد4/81از نظر موقعيت خانوادگي

و  دانشجويان پسر مورد مطالعـه درصد5/68دختر

ج كنند كه هـم سـطح ما تمايل دارند با فردي ازدوا

.خانواده شان باشد

ــار ازدواج، مهمتــرين 1374در تحقيــق ميــري  معي

و داشـتن مـذهب يكسـان سطح فرهنگي خـانواده

و مهمترين عامـل كـاهش ازدواج،  عـدم بوده است

و عــدم تطــابق فرهنگــي بــين دو  شــناخت كامــل

).7(خانواده بوده است

و همكارانش تحـت در تحقيقي كه مصدقه شفيعي

ــو ــر در عن ــاب همس ــاي انتخ ــي معياره ان بررس

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 

انجام دادند به اين نتيجـه رسـيدند كـه از نظـر 82

و5/76موقعيت خانوادگي  درصد دانشجويان دختر

درصد پسران تمايل دارند بـا فـردي ازدواج5/64

و نيمــي از  كننــد كــه همســطح خانوادشــان باشــد

و دانشجويا كم6/72ن دختر درصد پسران با مهريه

).8(يا متوسط موافق بودند

ازكهباالتر باشد در حالي اين معيار در نزد پسـران

.روند خاصي تبعيت نمي كند

و شـهال طبق تحقيقـاتي محمـد رضـا منصـوريان

و درآمـد  كـافي بـه خسروان داشتن شغل مناسـب

3/90عنوان يـك معيـار در انتخـاب همسـر بـراي 

و يـا مهـم بـوده اسـت . درصد نمونه ها بسيار مهم

درصد نمونه ها بسيار مهم3/74تناسب سن از نظر

را19/92و  درصد نمونه ها رضـايت خـانواده هـا

و  درصد نمونه52براي ازدواج ضروري دانسته اند

ب راي همسر خود ها مقيد بودن به مسائل مذهبي را

و  درصد نمونه ها به تناسب فرهنگـي96ضروري

و مــذهبي بــين دو خــانواده زوجــين اهميــت داده 

).5(اند

ــژوهش ــن پ ــد5/64در اي ــران، درص ــايي پس زيب

ظاهري همسر آينده خود را به عنوان يك معيار در 

ــر،  ــاب همســـ ــيار انتخـــ ــذار بســـ تأثيرگـــ

سـ.مي دانند ال فينگلدا در پژوهش انجام شـده در

،اظهار مـي دارد كـه اكثـر دانشـجويان پسـر 1993

زيبايي همسر را يكي از مهمترين ويژگي ها بـراي

.همسر ايده آل خود دانسته اند

و اخالق نه تنها امتيازي و عفت زيبايي بدون تدين

.محسوب نمي شود بلكه آفتي خطرناك مي باشد

در بررسي نظرات دانشجويان مورد مطالعه در مورد

اكثر دانشجويان مهريـه متوسـط را مناسـب مهريه،

در.دانسته اند يكي از مسائلي كه در مراحـل اوليـه

وجـود.ازدواج پيش مي آيد مسـئله مهريـه اسـت 

مهريه در ازدواج امري طبيعي است كه مورد تأييـد 

چنانكه خداوند بزرگ در قرآن.اسالم نيز مي باشد

و همكارانهمحمد عباس زاد…بررسي معيارهاي انتخاب همسر در
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:تقدير وتشكر

پژوهشگران مراتـب سـپاس خـود را از كليـه

داشت دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته به

بخصـوص 1385-86عمومي ورودي مهرمـاه 

؛  ، آرش الونــدي آقايــان رضــا قهرمــانزاده

ابوذررئيسوندي وحسين محمدي كه درجمـع 

ــد  ــوده ان ــايان نم ــك ش ــات كم آوري اطالع

ــي  ــت علم ــاران هئي ــه همك ــين ازكلي وهمچن

دانشكده بهداشـت وهمكـاران محتـرم حـوزه 

مديريت محترم پژوهشي دانشگاه كه در اين 

ــژوه ــال پ ــد، كم ــانده ان ــاري رس ــا راي ش م

.تشكروقدرداني بعمل مي آيد

 منابع

و خانواده،. حسيني ؛سيد مهدي.1  مشاوره ازدواج

 1377انتشارات آواي نور،. تهران

خالصه روان. كاپالن ساروك.2

دكتر نصرت اهللا پور افكاري،:پزشكي،مترجم

97-100، صفحه 1375انتشارات شهر آب،تهران

از. زاده فروزان آتش.3 بررسي موانع ازدواج

ديدگاه دانشجويان دانشگاههاي مختلف شهر 

و.زنجان مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي

خدمات بهداشتي درماني زنجان،تابستان 

.36-39،صفحه19،شماره 1376

و همكارانهمحمد عباس زاد…بررسي معيارهاي انتخاب همسر در

و بحرينيان.4 بررسي برخي موانع يا.مهدي نيا

مشكالت ازدواج در ميان گروهي از دستياران گروه

چكيده مقاالت ،همايش نقش ). 1376(تهران.پزشكي

.تهران:ازدواج در بهداشت رواني

رهاي انتخاب همسر بررسي معيا: منصوريان،خسرو.5

در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد،مجله 

.1379دانشگاه علوم پزشكي گناباد؛زمستان 

نظام حقوق زن در اسالم،انتشارات:مطهري مرتضي.6

.199-223؛ صفحه 1374.صدرا،تهران، چاپ پنجم

و علل كاهش: ميري محمدرضا.7 برسي نگرش

علوم پزشكي ازدواج در دانشجويان دانشگاه

بيرجند،همايش نقش ازدواج در بهداشت 

).1376(رواني،تهران

در: شفيعي،مصدقه.8 معيارهاي انتخاب همسر

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي رفسنجان در 

و پيراپزشكي 1382سال ،مجله دانشكده پرستاري،مامايي

.49-54سال اول،شماره اول،صفحه).1385(رفسنجان
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و همكارانهمحمد عباس زاد…بررسي معيارهاي انتخاب همسر در

Criteria of spouse selection in the boy and girl students in the Zabol 
University of Medical Sciences in 2008 

 
Mohammad Abbaszadeh 1, Mehdi Behi 2, Mohammad A. Darbandi 3, Mahmood yusefi 4, Feysal 

jamalzadeh 5 

Abstract : 
 
Introduction: In marriage life welfare is not easily accessible. To achieve this goal, couples have to 
invest in advance in this matter; otherwise, happiness is not achievable. In these study criteria of spouse 
selection has been determined in the boy and girl students in the Zabol University of Medical Sciences 
in 2008.

Materials and Methods: This research is a descriptive, cross-sectional study. Population of this 
research was 384 boy and girl students of Zabol University of Medical Sciences in the academic year of 
2008. Students are selected from different academic  .
The answers of students to questions regarding factors that influence the spouse selection have been 
collected. Investigated factors were education, beauty, religious beliefs, income, spouse occupation, and 
the amount of dowry. The results of the study analyzed in two genders separately. Data collection was 
prepared by researcher-made questionnaires that composed from 21 questions. Data were statistically 
analyzed by Chi-square test using SPSS software.

Results: chi-square test showe that almost all of the criteria of spouse selection were significantly 
were correlated to the gender of the students, else religious beliefs)p<0.05). The most significant 
difference between answers was found in the beauty and the spouse occupation that were more 
important for boys and girls, respectively.

Conclusion: Results obtained in this study demonstrate that in girl groups, criteria of spouse selection 
changed with level of education. In more educated girls, the importance of partner education level is 
less. Conversely, in boy group no correlation found between education levels of this group and selection 
criteria  .
In more educated girls, the impotence of beauty as a partner selection criteria has not been significant. 
However, in more educated boys, beauty was a significant selection criteria for spouse selection. 
Similar religious believes in partners was one of the important criteria in spouse selection.

Keywords: marriage , Criteria of spouse selection , student , zabol 

1- student ph.D in health education, Department of Health, Faculty, Zabol university of Medical 
Sciences.

2- student of pharm.D ؛  Faculty of Pharmacy, Zabol university of Medical Sciences.
3- ph.D in harmaceutics, Faculty of Pharmacy, Zabol university of Medical Sciences.
4- student ph.D in health economics, tehran university of Medical Sciences 
5- bachelor in public health 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

