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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 ر مجرد و متأهلهاي همسرگزيني دانشجويان دختبخشي مالك ميزان اولويتمقايسه

 
 ∗ دكتر اكبر عطادخت

 

هاي همسرگزيني يكي از عوامل بسيار مهم موفقيت در امر ازدواج است، و عدم تناسب آن                  مالك :مقدمه و هدف  
اين مطالعه با هدف    .  ها باشد ها و خانواده  تواند زنگ خطري بر متالشي شدن ازدواج      با اصول و معيارهاي خاص، مي     

 .هاي همسرگزيني دانشجويان مجرد و متأهل انجام گرفتبخشي مالكي ميزان اولويتمقايسه

 نفر  113 نفر متأهل و     85( نفر از دانشجويان دختر    198اي به حجم     براي رسيدن به هدف پژوهش، نمونه       :روش
 و انحراف   25/22، با ميانگين سني     91-92شاغل به تحصيل در دانشگاه محقق اردبيلي، در سال تحصيلي            )  مجرد
هاي ي اولويت بخشي مالك   گيري در دسترس انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه           ، با روش نمونه   41/2  معيار

 مستقل و ضريب     tهاي به دست آمده با آزمون آماري           داده.  مورد ارزيابي قرار گرفتند    )  PCSSI(همسرگزيني
 .همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي مختلف همسرگزيني، دانشجويان مجرد در مقايسه با دانشجويان            كه از بين مالك     ها نشان داد   يافته :نتايج
 )p>01/0(، ارتباط اجتماعي خوب   )p>5/0(، تحصيالت باال  )p>01/0(هاي داشتن شغل  متأهل، اهميت بيشتري به مالك    

هاي سن   به مالك دادن آنها    قائل هستند و بين سن دانشجويان و ميزان اهميت         )  p>05/0(و داشتن استقالل رأي   
)21/0-=  r(  جذابيت ظاهري ،)21/0-=  r( تحصيالت ،)25/0-=  r(  ارتباط اجتماعي ،)18/0-=  r( پذيري    ، مسئوليت
)24/0-= r(ي جنسي قبل از ازدواج ، نداشتن رابطه)14/0-= r (و استقالل رأي)29/0-= r (وجود داردرابطه )05/0<p.( 

ي اي آموزش بيشتر دانشجويان مجرد و فراهم آوردن زمينه براي استفاده             اين مطالعه تلويحاتي را در راست       :بحث
 .ها را به دنبال داردآنها از تجارب دانشجويان متأهل، به منظور پيشگيري از طالق در خانواده

 .ازدواج، مالك همسرگزيني، دانشجويان :كليدواژه ها

 
   com.yahoo@atadokht_ak روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي      دكتراي تخصصي، رشته ∗ 
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