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 «بررسی نقش مهریه در تداوم زندگی، از دیدگاه دانشجویان»

5کیزاده جرجاف ی، محمد مهدیصری، آزاده مجیری، سمانه ق1رضا مؤمنی
 

 

 مقدمه: .1

  شدود  یمیا مملف به پرداا  آ   پردازد یمبه مبلغی که مرد در هنگام وقوع عقد نماح به زوجه 

 .شود یممهریه گفته 

که بده کدارگیری ایدن لغد       رسد یمقرآ  کریم از مهریه به نام صدقه یاد کرد  اس  و چنین به نظر  

مرد به آغاز زندگی مشدترک اسد  کده وی بدا      ٔعالقهبرای معرفی این امر وقوقیح سمبلی برای عرض 

چهدارم  . آیده  دهدد  یمد پیشمش کرد  یک هدیه مادی تمایل اود را به تشمیل زندگی مشترک بدروز  

موجدود در جامعده    یها تنش اما سور  نساء بیانگر فلسفه و هدم مقدا اسالم در تعیین مهریه اس .

فراموشی و غفل  از این هدم مقددا   ٔینهزمبرای از این موضوع  ٔاستفاد مهریه و سوء  ٔمطالبهدربار  

 .و روشن اس  واض  کامالًسنگین آ  در زندگی فردی و اجتماعی  های ینههزرا فراهم آورد  و 

 کلمات کلیدی: مهریه، تداوم زندگی، دانشجویان، ارتباط آماری، تأثیر، اجتماع.

 

 اهمیت موضوع: .5

 :اند فرمود که  کنیم یمص( آغاز اکرم )اهمی  این موضوع را با فرمایشی از پیامبر 

 «بهترین ز  ام  من فردی اس  که از همه زیباتر و مهرش از همه کمتر باشد»

 :فرمایند یمن موالی متقیا  وضرت علی علیه السالم یهمچن 

 .«مهر زنا  را زیاد نمنید که موجب کدورت اس » 

. اما نمته ای باشد یمآنچه به شور عمد  باعث شد  که سن ازدواج افزایش یابدح مشمالت اقتصادی 

نقددی شدوهر    هدای  یبدده . اگرچه مهریه جزء باشد یمبه آ  اشار  نمود سنگینی مهریه  بایس  یمکه 

ح ولی به هر وال بار مسئولیتی اس  که بر دوش مدرد قدرار گرفتده اسد . لدشا ایدن       شود ینممحسوب 

سنگین مواف  هستند  های یهمهرتحقی  در پی دانستن این موضوع اس  که مردم تا چه ود با تعیین 

                                                           

2 .reza-moemeni@yahoo.com 
3 .mhd2.mahdizadeh@gmail.com 
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درجامعده   هدا  ازدواج دلیلی بر باال رفتن سن ازدواج و همچنین بقای تواند یمو آیا وجود مهریه سنگین 

 ما باشد؟

 روش تحقیق: .3

سلالی که روایی و اعتبار آ  توسدط افدراد صداوبنظر سدناید       21در این شرح از یک پرسشنامه 

شد ح استفاد  گردید  اس . همچنین با استفاد  از یک پیش نمونه مقدماتی توسط آزمو  کرونباخ که 

از  این ضریب بین صفر و یک اس  و مقدار بیش به شوریمه ب باشد یمآزمونی جه  اعتبار پرسشنامه 

 3/0:. بنابراینح ضریب اعتبار این پرسشنامه برابر بدا  باشد یمنشاندهند  اعتبار باالی پرسشنامه  3/0از 

. از این رو با استفاد  از نرم افدزار  باشد یمبود  اس  که نشاندهند  روایی و اعتبار باالی این پرسشنامه 

 .اند ید گردتازیه و تحلیل شد  و در پایا  نتایج زیر واصل  ها داد ح Spss یآمار

 :ها یافتهنتایج و  .4

ح که نمدودار زیدر نمایدانگر    دهند یمدرصد را زنا  تشمیل  30درصد از نمونه را مردا  و  30 یباًتقر

 این موضوع اس :

 

 

 2شمل 

 

درصد دانشداویا    0:و نیز تقریباً  باشند یمسال  20تا  23 یسندرصد از پاسخگویا  در باز   30

. سن هنگام ازدواج تقریباً دارای توزید   باشند یممورد مطالعه در مقط  کارشناسی و کارشناسی ارشد 

سال بود  اس  که با نتدایج مطالعدات    32به شوری که میانگین این سن تقریباً برابر با  باشد یمنرمال 

 .دهد یمرا نشا  مشابهح یمسا  اس . نمودار زیر این موضوع 
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 3شمل 

 

درصد از افرادح مخالف مهریه سنگین هستند و پردااتن مهریه به هنگام عقد را به هیچ  33تقریباً  

 .دانند ینمو نیز مهریه سنگین را تضمینی برای بقای ازدواج  پشیرند ینموجه 

 

 

 

 2شمل  

 

قانونی و ضابطه مند باشد و میزا   بایس  یمکه مهریه  اند مواف درصد بر این نظر  0:و از شرفی  

 آ  توسط یک مرج  قانو  گشار تعیین شودح که در نمودار زیر نشا  داد  شد  اس :
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 4شمل 

 

 

درصد سدمه شدال را بده عندوا  مهریدهح مناسدب        20و درصد از مزدوجین معنویات  33 ینهمچن

 .دانند یم

 

 
 3شمل 

 

درصد میزا  مهریه را درود متعارم و قرار داد  مهریه سنگین را عل  باالرفتن  10 یگرداز شرفی 

 .دانند یمسن ازدواج 
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 1شمل 

 

و از  اند نمود همچنین عل  تعیین مهریه سنگین توسط اانواد  را بدلیل چشم و همچشمی اعالم 

و نیز بدر ایدن    اند مخالف «مهریه را کی داد  و کی گرفته»از پاسخگویا  با جمله  درصد 30این میا ح 

 باورند که مهریه سنگین تأثیر زیادی در زندگی زوجین ندارد.

 
 :شمل 

 

امدا   نمایدد  یمد هریک از موارد فوق به نوعی میزا  نقش مهریه در بقای زندگی زوجین را مشخص 

کده مدا بدا اسدتفاد  از      باشدد  یمد مهدم و کداربردی آمدار     یها جنبهتعیین ارتباد بین متغیرها یمی از 

 :یما نمود ناپارامتری نتایج تحلیل را به ااتصار در جدول زیر ارائه  یها آزمو 
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 یمشخصات فرد نیه سنگیمهر هینوع مهر هیزان مهریم

 سن _ + +

 التیتحص _ _ +

س   ن هنگ   ام  _ _ _

 ازدواج

نشان دهنده عدم وجود  "_"در جدول نشان دهنده وجود ارتباط و عالمت  "+"عالمت 

 .باشد یمارتباط 

 3شمل 

که در جامعه مورد مطالعهح مهریه سنگین با تحصیالت و سن هنگدام   دهد یمنتایج جدول فوق نشا   

 ازدواجح رابطه ای نداردح اما میزا  مهریه با سن و تحصیالت ارتباد معنی داری دارند.

 بحث و نتیجه گیری: .1

مهریده   هدا  آ این پژوهشح بیشتر افراد با مهریه سنگین مخالف هستند و به نظر  های یافتهبا توجه به  

کده   اندد  نمود سنگین تأثیر زیادی در بقای زندگی زوجین ندارد. اکثراً نوع مهریه را معنویات پیشنهاد 

. بندابراین بدا توجده بده     باشدد  یماین نشا  دهند  بینش و اعتقادات واالی دانشاویا  مورد مطالعه ما 

گرامدی   یهدا  ادانواد  اع و اینمه مهریه نقش بسزایی در استحمام و بقای زندگی زوجین ندداردح اجتمد  

در این امر مهم برای اوشبختی فرزندا  اودح مهریه را به میزا  معقول و در ود متعدارم   بایس  یم

 تعیین نمایند.

 :منابع و مأخذ .1

 یز نشدر دانشدگاه  کد مر یآمدار  یهدا  روش یممفاه فتاح.-یلیائیمو م یمرتض-ابن شهرآشوب  -2

2214 

مشدهد   یبر آمار و اوتمدال انتشدارات دانشدگا  فردوسد     یا مقدمه ابوالقاسم.-اید و بزرگ نیما-یاسد -3

22:3 

 2233راز یچاپ ششم( انتشارات دانشگا  ش) یآمارکابرد عبدالرضا.-یبازرگا  الر -2

 ::22 ی)چاپ دهم( انتشارات آستا  قدا رضو یو اوتمال مقدمات آمار جواد.-ا یبهبود -4

 2232راز یانتشارات دانشگا  ش یعلوم و مهندس یو آمار برا اوتمال اومدرضا.-یسلطان -3

 22:2ف یشر یانتشارات دانشگا  صنعت یآمار یریاه گیاوتماالت و نت یهنظر ن.یغالمحس-یهمدان -1
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