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 پژوهشكدة خانواده 

 

   
 

 مقايسه مالك هاي همسرگزيني در دانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 1392و 1375بين سال هاي 

 
∗ايران داوديدكتر 

 

**پريسا رحمانيان قطب آبادي
 

 ***محسن كريمي

 

و همگام با تغييرات در      ازدواج امري است كه تاريخ پيدايش آن همزمان با تاريخ پيدايش بشر بوده                      :مقدمه
هاي با توجه به تغييرات روزافزون در ويژگي         .  شيوه هاي زندگي انسان ها، دستخوش تحوالت بسيار شده است           

رسد كه نسل جوان نسبت به گذشته، سبك زندگي متفاوتي را اختيار كرده است و                  ما، به نظر مي    فرهنگي جامعه 
هاي يز در برگرفته است، به همين دليل به وضوح در مالك                 ها موضوع مهمي مانند ازدواج را ن          اين تفاوت 

 . گذشته، تغييراتي به وجود آمده استهمسرگزيني نسبت به دو دهه
هاي همسرگزيني در دانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز            مالك  پژوهش حاضر با هدف مقايسه      :هدف

 . انجام گرفت1392 و 1375هاي بين سال
 دانشجويان دانشگاه شهيد چمران كه در سال         آماري پژوهش، كليه    از نوع توصيفي و جامعه      پژوهش حاضر  :روش

گيري تصادفي    نفر به روش نمونه     300به اين منظور    .   مشغول به تحصيل بودند، مي باشد      1391-1392تحصيلي  
) 1375(مند و داودي    ، هنر اي مالك هاي همسرگزيني مهرابي زاده    گويه 45مقياس  چند مرحله اي انتخاب شدند و      

براي انجام اين پژوهش    .   صورت گرفت  SPSS20 ها با استفاده از نرم افزار         تجزيه و تحليل داده    .را تكميل نمودند  
 .از روش آماري تحليل عوامل استفاده شد

ت  نسب 1392هاي همسرگزيني دانشجويان در سال      بين مالك   نتايج حاصل، بيانگر وجود تفاوت هاي معنادار     :  نتايج
ي پژوهش نشان دادند كه عواملي چون باايمان بودن، وفادار بودن، سطح تحصيالت،                هايافته.   بود 1375به سال   

پذيرش عقايد يكديگر و با وجدان بودن، نسبت به ساير مالك ها مهم تر بودند و تغييرات بيشتري نسبت به گذشته                     
، بين دو جنس تفاوت معناداري      )P>  001/0(  رگزينيهاي همس ها نشان دادند از نظر مالك     همچنين يافته .  داشتند

 . وجود داشت
هاي پژوهش نشان دادند كه با توجه به تغييرات به وجود آمده در سبك زندگي و ويژگي هاي فرهنگي                    يافته  :بحث

هاي همسرگزيني در بين دانشجويان دچار تحوالت قابل          مالك 1375-1392  هايو اجتماعي جامعه، در طي سال     
 .شده است و ميزان تاكيد بر روي عوامل در بين نسل كنوني، متفاوت با نسل گذشته استتوجهي 
 .هاي همسرگزيني، دانشجو، ازدواج مالك :هاهكليدواژ
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