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 چکیده

 282بود.1931در سال  این پژوهش تعیین ارتباط کمال گرایی با مالک های انتخاب همسر در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  هدف اصلی        

العات از پرسشنامه های مقیاس کمال گرایی چند بعدی و مقیاس مالک برای جمع آوری اط  پسر(در این پژوهش شرکت کردند. 181دختر و  33دانشجو مجرد)

از ضریب همبستگی  اهی استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهایی با توزیع نرمال وفهای همسر گزینی ر

بدست آمد. میانگین نمره  21/ 1 ± 8/2 میانگین سنی نمونه ای پژوهش این پزوهش  به کار گرفته شد. در SPSS20ونیز  اسپیرمن برای غیر نرمال استفاده شد

می باشد. مالک های انتخاب همسر با ابعاد کمال گرایی دانشجویان  8/32 ± 2/11و در دانشجویان پسر   2/88  ± 8/11انتخاب همسر در دانشجویان دختر 

 باط مثبت اما ضعیفی دارد که در هر سه مورد این ارتباط معنی دار می باشد. شامل ابعاد خود محور، دیگر محور و جامعه محور ارت

 

 : کمال گرایی، مالک های انتخاب همسر ، دانشجویان واژهای کلیدی 

 

 مقدمه : -1
تخاب همسر یکی از ازدواج یک پدیده کامال اجتماعی است ، ضمن آنکه پاسخی به نیازها و سائقه های فطری انسان نیز می باشد. بدون تردید ان

، تولید مثل ، تربیت نسل آینده ، درآمد ، مسوولیت ، تامین نیاز ها و چالش  مهمترین تصمیم ها در طول زندگی ماست و در حقیقت همه هیجانات

  . ( 1)  های آینده زندگی ما به آن بستگی دارد

واند در مالک های همسر گزینی افراد تاثیر گذار باشد ویژگی کمال انتخاب همسر تحت تاثیر عوامل زیادی می باشد . یکی از عواملی که می ت

سازه واحد گرایی آنهاست . با وجود آنکه مفهوم کمال گرایی دارای معانی متفاوتی است، اما غالب محققان برای تاکید بر معانی چندگانه آن ، از یک 

 .( 2استفاده کرده اند )

( یا  9انجام امور در یک سطح بی عیب و نقص و پایبندی بیش از حد به استانداردهای باال است) کمال گرایی اشاره به یک نیاز قوی برای 

( . رویکردهای متفاوت در مورد کمال گرایی ، آن را سازه ای تک 4وابستگی به ارزش های خود در تالش برای رسیدن به معیارهای شخصی است ) 

و فلت با نظر به کمال گرایی در ساختار اجتماعی ، سه بعد کمال گرایی خودمحور ، کمال گرایی  معرفی کرده اند. هویت (8بعدی) یا چند (1بعدی)

 دیگرمحور و کمال گرایی جامعه محور را متمایز کردند. 

 کمال گرایی خودمحور با تمایل به وضع معیارهای غیرواقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد همراه با خود

این شکل از کمال گرایی ، نزدیک ترین بعد به سازه ای است که غالبا به عنوان کمال گرایی شناخته  (. 1) نظارتگری های دقیق مشخص می شود

کمال گرایی دیگر محور بیانگر تمایل به داشتن انتظارات  . (8شده است و با ناکنش وری ، سازش نایافتگی و آسیب پذیری مطابقت می کند)

و ارزشیابی انتقادی از دیگران است و کمال گرایی جامعه محور به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات تجویز شده از  افراطی

   . (3سوی افراد مهم به منظور کسب تاییداطالق می شود  )

رزندان اتفاق نظر و اعتقاد دارند که کمال گرایی ریشه بسیاری از محققان بر نقش خانواده و محیط اجتماعی در ایجاد و رشد کمال گرایی در ف

یکی از مسائل مورد مطالعه در انتخاب همسر اولویت در انتخاب معیارها  .(12کودک دارد) –در تجربه های دوران کودکی به خصوص رابطه والد 

ند که از یک معشوقه خیالی یا همسر بالقوه ، مطالبه است . اولویت ها و مالک های همسر گزینی ، ادراکاتی در مورد صفات یا ویژگی هایی هست

  ( . 11می شوند و تعداد زیادی از این ادراکات به صورت واضحی با هیجانات در ارتباط هستند )

 هر فردی برای تصمیم گیری و انتخاب همسر آینده معیارهایی را برای خود مشخص می کند تا بر مبنای آن ها بتواند مناسب ترین فرد را

با  انتخاب کند . گاهی افراد معیارهایشان را برای ازدواج بسیار گسترده و با جزئیات بی شمار مشخص می کنند و فکر می کنند باید طرف مقابل
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راها گتک تک معیارها همخوانی داشته باشد. این ها و مسائلی از این قبیل برخاسته از یک ویژگی روان شناختی به عنوان کمال گرایی است . کمال 

معیارهای بی شماری برای انتخاب همسر دارند و صرف نظر کردن از هر کدام از آنها برایشان سخت و ناممکن است به طوری که امکان تصمیم 

در و  گیری یا از فرد کمال گرا سلب می شود ویا ازدواج تا حدود زیادی به تعویق می افتد که شاید شرایط ایده آلی را که به دنبالش است بیابد

ج نهایت احتماال بیزاری و خستگی نیز به وجود خواهد آمد و یا به دلیل خستگی و استیصال تصمیمی سریع و اشتباه می گیرند که بعد از ازدوا

گاهی از آاحساس پشیمانی خواهند کرد. از این رو با توجه به اینکه سن ازدواج در کشور باال رفته و آمار طالق در کشور در حال افزایش می باشد ، 

مالک های منطقی گزینش همسر و رعایت آن در انتخاب ضروری است . پژوهشگران در این تحقیق به دنبال این هستند که آیا بین کمال گرایی و 

 مالک های انتخاب همسر در بین دانشجویان رابطه ای وجود دارد ؟یا خیر .

 روش پژوهش  -2
به تحصیل اند  مشغول 34-31پسر مجرد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که در سال تحصیلی جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر و 

پسر( از رشته های مختلف تحصیلی در حوزه های پزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و  181و دختر33دانشجوی ) 282تشکیل می دهد.

از نوع طبقه بندی شده تصادفی از رشته های موجود در دانشگاه علوم بهداشت به صورت تصادفی از جامعه تحقیق انتخاب شد. روش نمونه گیری 

پزشکی بود که از داخل هر طبقه تعدادی نمونه با توجه به حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب 

( در مورد آنها اجرا شد. میانگین 29)رفاهی  ی همسر گزینی( و مقیاس مالک ها13همکاری آزمودنی ها، مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران )

سال و میانگین سنی دانشجویان  sd) =20/97/2((و میانگین سنی دانشجویان دختر11-42دامنه=sd,  =8/2سال ) 1/21سنی کل آزمودنی ها 

 سال بود. (sd=3)21/4پسر 

آن از شاخص ها و روش های آماری، شامل میانگین، انحراف معیار،  پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی و مقطعی است و برای تحلیل داده های

یع غیر فراوانی، درصد، و برای بررسی ارتباط آزمون همبستگی برای متغیرهایی با توزیع نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و برای متغیرهایی با توز

 آنالیز شده است . SPSS20نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و داده ها با نرم افزار 

 یافته ها -9

 با توجه به آزمون های آماری، نتایج بدست آمده به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

: میانگین نمرات و انحراف معیار آن بر حسب سن ،نمره انتخاب همسر ، نمره کمال گرایی خود محور و نمره کمال گرایی دیگر 1جدول شماره 

 محور 
 متغیر میانگین و انحراف معیار کمترین نمره مرهبیشترین ن

 سن  21/ 1   ± 2/  8 11 42

 نمره انتخاب همسر  32/  1 ± 11/ 8 92 112

 نمره کمال گرایی خود محور  21/  1 ± 1/  9 2 41

 نمره کمال گرایی دیگر محور   28/  8 ± 1/  4 2 41

 نمره کمال گرایی جامعه محور   28 ± 1/  1 2 12

 کل نمره کمال گرایی   28/ 8 2/1± 42 228

 بدست آمد. 21/ 1 ± 8/2 میانگین سنی نمونه ای پژوهش      

و  8/28  ± 4/1، نمره کمال گرایی دیگر محور  1/21 ± 9/1می باشد ؛ نمره کمال گرایی خود محور   32/  1 ± 11/ 8نمره انتخاب همسر      

 .می باشد 8/28 ±2/1کل نمره کمال گرایی  بدست آمد.  28 ± 1/1نمره کمال گرایی جامعه محور 
  

 استنباطی آمار نتایج -4

 فرضیه : بین مالک های انتخاب همسر با کمال گرایی در دانشجویان دختر ارتباط وجود دارد. -

 , P = 0/06 )ارتباط مثبت کمی با نمره کمال گرایی آنها دارد ولی این ارتباط معنی دار نمی باشددانشجویان دختر مالک های انتخاب همسر در  -

r=0/18). 

 کمال گرایی در دانشجویان پسر ارتباط وجود دارد. بافرضیه : بین مالک های انتخاب همسر -

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 

 =P= 0/22 , r)آنها دارد و این ارتباط معنی دار می باشدارتباط مثبت کمی با نمره کمال گرایی  دانشجویان پسرمال ک های انتخاب همسر در 

0/003) . 

 می باشد . 8/32 ± 2/11 دانشجویان پسرو در   2/88  ± 8/11 دانشجویان دخترنمره انتخاب همسر در میانگین 

 شجویان ارتباط وجود دارد.فرضیه : بین مالک های انتخاب همسر با ابعاد کمال گرایی)خود محور، دیگر محور و جامعه محور ( در دان -

شامل ابعاد خود محور، دیگر محور و جامعه محور ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد که در هر دانشجویان مالک های انتخاب همسر با ابعاد کمال گرایی 

 . (  r =p , 003/ 0  = 0/ 782) ( وp ≤  0 / 001 , r( ،)77 /0 =  0 / 03 , r =p= 27/0) سه مورد این ارتباط معنی دار می باشد . به ترتیب 

 ارتباط وجود دارد.بر حسب رشته در دانشجویان  فرضیه : بین مالک های انتخاب همسر با کمال گرایی -

بین کمال گرایی و مالک های انتخاب همسر بر حسب رشته ) شامل رشته های پرستاری، اتاق عمل، مامایی و بهداشت محیط با نمره کمال 

رشته مامایی  (، P=0/02, R=0/47رشته اتاق عمل )  (، P=0/02 , R=0/3وجود دارد؛ رشته پرستاری ) ثبت و معنی داری گرایی ارتباط م

(R=0/5 , P=0/04)  ( و بهداشت محیطP=0/01, R=0/53 .در سایر رشته ها این ارتباط معنی دار نبود .) 

که شدت این ارتباط در   معنی دار بود(r =p, 0/02=0/54و مامایی ) (,r p=0/01=  0/51)مالک های انتخاب همسر در رشته های اتاق عمل 

 هر دو حالت در حد متوسط می باشد . 

 بحث -5
می باشد در حالیکه در مطالعه رضاخانی  مدارو جامعه  مدارکمال گرایی خود بعد حد وسط نمره دو ن مطالعه نمره کمال گرایی دیگر مداردر ای

سهم بیشتری توانسته )خودمدار و جامعه مدار( کمال گرایی دو مولفه دیگرکه مؤلفه کمال گرایی دیگر مدار در مقایسه با(آمده است 12و همکاران )

( که نشان داد زوج های با کمال گرایی 11در تبیین انگیزه های دانشجویان نسبت به ازدواج داشته باشد. این یافته ها با نتایج اشبای و همکاران )

 همخوان؛ بنابراین این موضوع در این مطالعه با مطالعات ذکر شده  همخوانی وجود دارد و رضایت کمتری از روابط زناشویی دارند نابهنجار کیفیت

  می باشد.

در مطالعه کنونی مالک های انتخاب همسر با ابعاد کمال گرایی فرد شامل ابعاد خود محور، دیگر محور و جامعه محور ارتباط مثبت اما  

ارد که در هر سه مورد این ارتباط معنی دار می باشد. در مطالعه اشبای و همکاران، مالک های انتخاب همسر با ابعاد کمال گرایی فرد ضعیفی د

 شامل ابعاد ) خودمحور، دیگر محور و جامعه محور( ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد که در هر سه مورد این ارتباط معنی دار می باشد.

ارتباط مثبت کمی با نمره کمال گرایی آنها دارد ولی این ارتباط معنی دار نمی  دانشجویان دخترالعه مالک های انتخاب همسر در در این مط      

ارتباط مثبت کمی با نمره کمال گرایی آنها دارد و این ارتباط معنی دار می باشد. در مطالعه  دانشجویان پسرباشد و مالک های انتخاب همسر در 

ارتباط مثبت کمی با نمره کمال گرایی آنها دارد و این ارتباط معنی دار می باشد  دانشجویان پسرهمکاران، مالک های انتخاب همسر در اشبای و 

 این ارتباط معنی دار نیست. نتایج در دو مطالعه مشابه می باشد. دانشجویان دخترولی در 

انواع کمال گرایی ) خودمحور، دیگر محور و جامعه محور ( در بین دانشجویان وجود در این مطالعه تفاوت قابل مالحظه ای بین میانگین نمره 

 این تفاوت در میانگین نیز چشمگیر نبود.  (19)بشارتندارد و در مطالعه 

 نتیجه گیری -6
هتر است که بسترخانواده، دارد. پس ب اهمیت ویژه ایتوجه به نقش اساسی خانواده و شیوه های تربیتی در رشد و شکل گیری شخصیت فرزندان 

یند انتخابی حتما نیاز به آتفریط دوری کنند. هر فر این کانون پرارزش رشد را از معیارهای سالمت روان و نشانه های خطر آگاه نماییم تا از افراط و

 ه آموزش دارد. و دقیق حتما نیاز ب گونه برنامه ریزی درست و هر برنامه ریزی درست و دقیق جهت بهتر اجرا شدن آن دارد

آموزش مالک های مناسب  ،مهارت های زندگیکه نیاز جوانان قبل از ازدواج به برگزاری دوره های آموزشی در خصوص  ازاین رو می توان گفت

 . می باشدمناسب و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کالس های فوق برنامه برای دانشجویان دانشگاه وجود دارد انتخاب همسر 

 تقدیر و تشکر -7
از مساعدت شورای محترم پژوهشی معاونت بهداشتی، شورای پژوهشی مرکزی و کمیته محترم اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 تقدیر می نمایم و نیز از کلیه ی عزیزانی که اینجانب را در انجام این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاری می کنم . 

 

 منابع  -8
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 .1983مطالعات خانواده، سال دوم ، شماره دهم، 
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Abstract. The main objective of this study was to determine the relationship between perfectionism with mate selection 

criteria among students of Sabzevar University of Medical Sciences in 2016 .280 single students (99 girls and 181 boys) 

participated in this study. To collect information Multidimensional Perfectionism Scale questionnaire and scale of mate-

selection criteria of welfare were used. For data analysis Pearson correlation coefficient for normally distributed 

variables and the Spearman correlation coefficient was used for non-normal. Of SPSS20 was used. In this study, the 

mean age of the study sample of 21.1±8.2, respectively. The average score in mate choice of female students in male 

students was  86.2±17.8 and 92.8±17.2 is. 
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