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چكیده
معيار خصوصيات ظاهري همسر � شامل  نقش دو  بررسي  پژوهش  اين  هدف 
جذابيت، تناسب سني و تناسب جسمي همسر � و باورهاي اعتقادي همسر � شامل 
اخالق و ايمان � و رابطه ی آنها با همسان گزيني در انتخاب همسر مي باشد. به اين 
منظور از ميان جامعه آماري 3549 نفري از دانشجويان مجرد دختر و پسر دانشگاه 
آزاد اسالمي جهرم در سال 1389 تعداد 178 دانشجوي پسر و 170 دانشجوي دختر 
و در مجموع 348 نفر به شيوه ی نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بوده که براي سنجش روايي پرسشنامه از تحليل 
عاملي و اعتبار سازه و براي پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج تحقيق 
نشان داد که بين باورهاي اعتقادي و خصوصيات ظاهري با همسان گزيني در انتخاب 
همسر رابطه ی مثبت و معناداري وجود دارد. يافته ها حاکي است که معيار خصوصيات 
ظاهري همسر براي دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر  اهميت بيشتري 
دارد. در مقابل معيار باورهاي اعتقادي براي دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان 
پسر اهميت بيشتري دارد. ديگر نتايج تحقيق نشان داد که 38 درصد از دانشجويان 
تمايل دارند همسر خود را در ميان قوميت خود انتخاب کنند، در حالي که تنها 26 
درصد دانشجويان تمايل دارند همسر خود را از ميان خويشاوندان نزديک انتخاب 

نمايند.  
واژگان کلیدی 
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1- مقدمه و بیان مسئله 

جوامع  در  آن  متفاوت  الگوهاي  و  است  اجتماعي  پديده اي  ازدواج 

پديده ي جهاني  اين  در  تأثير ساختارهاي جامعه  نشان دهنده ی  گوناگون، 

است. به جهت تاريخي، همواره جامعه سعي داشته است با وضع قوانين 

خاص، الگوي ازدواج، نهاد خانواده و در نتيجه ابعاد کّمي و کيفي زندگي 

موجب  همسرگزيني  الگوهاي  بر  جامعه  نفوذ  کند.  کنترل  را  خود  افراد 

مي شود که اعضای آن به ازدواج با افرادي خاص تشويق يا حتي مجبور 

شوند و از ازدواج با افراد ديگر منع گردند. در نتيجه ی اين فرآيند است که 

مي توان الگوي درون همسري )گزينش همسر از درون گروه اجتماعي خود( 

از گروه اجتماعي خود( را در  و برون همسري )گزينش همسر در خارج 

جوامع گوناگون مشاهده کرد )عباسي شوازي 1385: 62(. صرف  نظر از توجه 

به مالک هاي گزينش همسر مناسب، به طور کلي، انتخاب همسان، به عنوان 

يک قاعده ي جهاني همسرگزيني پذيرفته شده است. بيشتر محققان بر تشابه 

و همسان گزيني در مکان زندگي و تولد، طبقه ي اجتماعي، صفات اخالقي و 

ويژگي هاي روان شناختي، مذهب و دين، سن و سال و ويژگي هاي فرهنگي 

و نژادي تأکيد داشته اند )ساروخاني 1381: 58(. مطالعات جامع انجام شده در 

اين  از  اندک است.  ايران  در  ازدواج همسان گزيني  توزيع  مورد چگونگي 

ميان مي توان به مطالعه ي گيونز و هيرشمن1 )1994( اشاره کرد که با استفاده 

از داده هاي بررسي باروري ايران )1977( به مطالعه ی ازدواج خويشاوندي 

1- Charles Gyvnz & Albert Hirschman
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در ايران پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که به  طور کلي 40 

درصد از ازدواج هاي بررسي شده قوميتی و خويشاوندي بوده اند و اگر چه 

احتمال وقوع اين نوع ازدواج در دهه هاي پيش از بررسي بيشتر بوده است، 

اما به طور کلي افراد برخوردار از ويژگي هاي مدرن تر به احتمال کمتري با 

يکي از خويشاوندان خود ازدواج کرده بودند )عباسي شوازي 1385: 65(.                

در عرصه ی  نوسازي  و  نوگرايي  با گسترش  اخير،  همراه  دهه هاي  در 

ايران و جهان، تحوالتي در زمينه هاي فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي روي 

است  شده  زندگي  سبک  و  اجتماعي  نقش هاي  دگرگوني  سبب  که  داده 

)زارعيان و همکاران 1385؛ قربانعلي پور و همکاران 1387؛ ازکيا 1389؛ عابدي اردکاني 

1390(. تغييراتي که در جامعه ی مدرن اتفاق افتاده، باعث شده است برخي 

از ويژگي هاي ازدواج در جامعه ی سنتي مانند نوع انتخاب همسر و دخالت 

بودن  پايين  فرزندآوري،  قابليت  فاميلي، چندهمسری،  ازدواج هاي  آن،  در 

سن ازدواج، فاصله ی سني زن و مرد، پديده ی تجرد قطعی و ... نيز تغيير 

کنند. با توجه به نکات فوق و جمعيت 11 ميليون نفري جوانان در شرف 

ازدواج، ارزيابی وضعيت انتخاب همسر دانشجويان به عنوان گروه سنی که 

در آستانه ی انتخاب همسر و تشکيل زندگی زناشويی هستند، می تواند تا حد 

زيادی سيمای معيارهای انتخابی اين دسته از جوانان را نشان دهد؛ لذا اين 

پژوهش به منظور بررسي معيار خصوصيات ظاهري همسرـ  مانند جذابيت، 

تناسب سني و جسمي همسر، باورهاي اعتقادي همسر ـ مانند اخالق و 

ايمان و تأثير آن در گرايش به همسان گزيني در انتخاب همسر طراحي شده 
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است و به دنبال پاسخ به پرسش هاي زير است:سا

1- آيا توجه به خصوصيات ظاهري همسر، رابطه اي با گرايش به همسان گزيني 

در انتخاب همسر دارد؟

2- آيا توجه به باورهاي اعتقادي همسر، رابطه اي با گرايش به همسان گزيني 

در انتخاب همسر دارد؟

2-  پیشینه ی پژوهش

يافته هاي مطالعه ي سعادت و همکاران که در سطح تمامي استان هاي 

ايران انجام گرفته است و 12 گروه قومي را شامل مي شود، تفاوت در ميانگين 

نسبت هاي ازدواج قومي و خويشاوندي را بر حسب مناطق گوناگون ايران 

تأييد مي کند. در اين بررسي، ميزان هاي ازدواج قومي و ازدواج با خويشاوندان 

نزديک به ترتيب 38/6 و 27/9 درصد گزارش شد و اين در حالي است که 

مقادير ميزان ازدواج خويشاوندي، بر پيوستاري قرار گرفتند که از حدود 16 

درصد در مناطق شمالي تا 47 درصد در مناطق شرقي ايران نوسان داشته و 

در مورد مناطق مرکزي، شمال غربي و جنوبي نيز ميزان هاي 35، 39، 41 و43 

درصد گزارش شده است )سعادت و همکاران 1383: 263-269(. 

پژوهش حسني ميمنت و همکاران که با هدف شناخت اولويت معيارهاي 

انتخاب همسر 504 زوج  )252 زن و 252 مرد( انجام شد، نشان مي دهد 

که اولويت هاي اول در انتخاب همسر اصالت خانـوادگي، سالمت رواني و 

ظاهري، صداقت، معاشرتي بودن، اعتقاد به برابري زن و مرد و اولويت هاي 

آخر تعداد اعضاي خانواده، رنگ پوست، عدم اعتياد به سيگار، کارمند بودن، 
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همشهري بودن و وضعيت فرهنگي - مذهبي است )حسنی ميمنت و علوی مجد 

.)505-512 :1384

عباس زاده و همکاران در پژوهشي به بررسي معيارهاي انتخاب همسر 

در ميان 384 نفر از دانشجويان دختر و پسر مجرد دانشگاه علوم پزشکي 

شهرستان زابل پرداخته است. يافته های اين پژوهش نشان مي دهد که زيبايي 

ظاهري با باال رفتن مقطع تحصيلی دختران از اهميت کمتري برخوردار بود، 

در حالي که اين معيار نزد پسران با باال رفتن مقطع تحصيلي مهم تر می شود. 

پاي بندي به اعتقادات يکي از مهم ترين معيارهاي همسرگزيني دانشجويان 

مورد مطالعه بوده است )عباس زاده و همکاران 1387(.

بين  که  مي دهد  نشان  نصيرزاده  و  طباطبايي  رسول زاده  پژوهش  نتايج 

دختران و پسران و سنين مختلف دانشجويان از لحاظ مالک هاي فيزيکي 

ظاهري صورت  جزئيات  زوجين،  بين  تفاوت سن  ميزان  همسر،  انتخاب 

و بدن تفاوت معناداري وجود دارد. حدود 73 درصد پسران به کمتر بودن 

سن همسر اعتقاد داشتند در حالي که 95 درصد دختران ترجيح مي دادند 

مطالعات  اکثر  همانند  پژوهش  اين  در  باشد.  بزرگ تر  آنها  از  همسرشان 

ويژگي هاي جسماني نقش مهمي را در انتخاب همسر نشان مي دهد )رسول زاده 

طباطبايی و نصيرزاده 1388(.      

حقيقي زاده و همکاران در پژوهشي با عنوان »معيارهاي انتخاب همسر« 

به مطالعه ی 586 دانشجوي دانشکده هاي علوم پزشکي اهواز پرداخته اند. 

در اين تحقيق مهم ترين معيار براي ازدواج از ديدگاه بيش از 82 درصد از 
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پسران و بيش از 90 درصد از دختران اخالق بوده است. معيارهاي ديگر از سا

جمله ايمان، اعتقادات مذهبي، مسئوليت پذيري و تحصيالت جزء معيارهايي 

بود که بين پسران و دختران از 32 درصد تا 80 درصد مهم بوده است. نتايج 

اين تحقيق نشان مي دهد که اگر چه دانشجويان هر دو جنس جنبه ی اخالقي 

را مهم ترين رکن براي انتخاب همسر مي دانند ولي اقتصاد را هم به عنوان 

اولويت مطرح کرده اند )حقيقی زاده و کرمی 1389(.

3- مبانی نظری پژوهش

براي تبيين نظري معيارهاي همسان گزيني، از نظريه ی همسان همسري، 

نظريه ی قومی ـ فرهنگی و نظريه  اسالم در همسان همسري استفاده شده 

است.

آراء مربوط به همسان گزيني، همساني در باورها و ارزش هاي اجتماعي، 

افراد  اقتصادي است و طبيعي است همساني  فرهنگي، مذهبي، سياسي و 

در مواردي چون محل سکونت، مذهب، قشر اجتماعي، شغل، گروه سني، 

افراد در باورها  ... شرايط را به گونه اي فراهم  کند تا تشابه  تحصيالت و 

اقتصادي بيشتر شود.  و ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، سياسي و 

بنابراين براي افراد مختلف همساني در يک يا چند بعد معين اهميت خاصي 

دارد و به همين دليل است که برخي بر همساني در تحصيالت و برخي ديگر 

بر همساني مذهبي و برخي ديگر بر همساني در هر دو و يا موضوعات ديگر 

تأکيد بيشتري مي ورزند.
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3-1- نظريه ي همسان همسري 

به نوشته ی بارون و برن حتي قبل از اينکه گالتون1 1869 با ابداع روش 

اسپينوزا2 1675  را ميسر سازد،  بررسي علمي همسان همسري  همبستگي، 

نظريه ی همسان همسري را بيان کرده بود. به نظر اسپينوزا مردم تمايل دارند 

 .)Myers 2005: 433( کساني را به عنوان همسر برگزينند که با آنها همسان باشند

پژوهش ها نشان داده اند که همساني مثاًل در تحصيالت به معني تشابه در 

نگرش ها، ارزش ها و عقايد است )Actielli et al 2001: 169(. کساني که در 

تحصيالت، ارزش ها و عقايد ديني مشابه  اند، تمايل ويژه اي در روابط پايدار 

 .)Berscheid & Reiss 1998: 194( به خصوص در ازدواج دارند

الف � همسانی در امور ذهني و معنوي

در همه ي دنيا، يکي از مهم ترين عواملي که هنگام انتخاب همسر در تصميم 

فرد و جامعه اثر مي نهد، اعتقادات ديني است؛ به طوري که در بين يهوديان 

بيش از 98 درصد ازدواج ها و بعد از آن کاتوليک ها 93 درصد ازدواج ها و 

سپس پروتستان ها بيش از 74 درصد ازدواج ها درون ديني است )ساروخاني 

1381: 62(. والر3 در گفتاري به نام زناشويي هاي درون گروهي، تأييد مي کند 

به سوي وصلت هاي  آن  امر همسرگزيني، گرايش  در  واقعه  مهم ترين  که 

اجتماعي همسان است و اين بدان معناست که ما خواهان ازدواج در طبقه ی 

خويش هستيم )همان: 59(. مطالعات متعدد نشان داده اند که بيش از آنچه به 

1- Galton 
2- Spinoza
3- Waller
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صورت تصادفي انتظار مي رود، زوج ها از لحاظ جسمي و رواني به يکديگر سا

شبيه اند.  همچنين شواهد بسياري نشان مي دهد که افراد متمايل به انتخاب 

فيزيکي،  ويژگي هاي  سن،  مورد  در  مطلب  اين  هستند.  مشابه  زوج هاي 

جذابيت، تعلق  قومي، شغل، درآمد، تحصيالت، طبقه ی اجتماعي، مذهب، 

شخصيت، نگرش هاي اجتماعي و جنبه هاي آسيب شناختي وجود دارد. به نظر 

بايرون و برن، همساني ميان دو نفر نه تنها آنها را به سوي يکديگر جذب مي کند 

. )Baron & Byron1997(بلکه پيوند و وصلت ميان آنها را استوار مي سازد

به نظر رابينسون1 اگر بين زن و مرد سازگاري معرفتي و اعتقادي نباشد، در 

دوازده مورد که آن را مناطق دوازده گانه ی انفجاري ناميده، اختالف سليقه و 

برخورد عقايد پيدا مي شود و کوچک ترين اشتباهي بزرگ ترين انفجار زندگي 

به  مربوط  از مسائل  عبارت اند  موارد  آن  از جمله ی  به وجود مي آورد.  را 

زناشويي و وظايف متقابل، چگونگي ابراز عشق و عاطفه به همسر، چگونگي 

برخورد با مشکالت زندگي و تصميم گيري مؤثر در مورد مسائل زندگي 

)ايزدي فرد 1382: 23و 24(.

ب � همساني در خصوصيات ظاهري 

خصوصيات ظاهري شامل مالک هايي همچون تناسب جسماني، زيبايي 

چهره و تفاوت سني مناسب می شود )ساالري فرد به نقل از صديق اورعي 1383: 221(.

با وجود تعاليم خردمندانه ي بيشتر فرهنگ ها مبني بر اهميت خصلت های 

دروني، واکنش بيشتر افراد بر اساس زيبايي چهره و ظاهر خوشايند است، 

1- Harvey Robinson
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البته بررسي ها نشان مي دهد که مردان بيشتر از زنان تحت تأثير زيبايي ظاهر 

قرار مي گيرند )ساالري فرد به نقل از آذربايجاني 1383: 221(. 

3-2- نظريه قومي و فرهنگي 

فرهنگ قومي در برگيرنده ی شيوه ی کلي زندگي، زبان، ايده ها، اعتقادات، 

ارزش ها و الگوهاي رفتاري است. مدل فرهنگي1 به طور گسترده اي توسط 

مانند  قومي  گروه هاي  ميان  در  رفتار  متفاوت  انواع  تبيين  براي  محققان 

مشارکت اقتصادي، اجتماعي و سياسي، ازدواج و خانواده به کار رفته است. 

تئوري هاي فرهنگي بر نقش ارزش ها، هنجارها و نظام هاي هويتي و فرهنگي 

در شکل گيري الگوهاي ازدواج تأکيد دارد )لستهاق 1983؛ اداي و تروواتو 1991؛ 

سورنسون 1985؛ آرنالدو 2002(. 

ايران با بيش از 30 اقليت قومي، يکي از غيرمتجانس ترين جمعيت هاي 

جهان را دارد. اگر چه مطالعات مردم شناسانه و تک نگاری ها رواج ازدواج 

مرجع  الگوي  عنوان  به  را  گوناگون  قوميت هاي  ميان  در  خويشاوندي 

همسان گزيني تأييد کرده اند )افشار سيستاني 1366؛ حسيني سوق 1373؛ فروزنده 

1376؛ حيدري قمي 1383(، اما ميزان اين نوع ازدواج ها به سبب برخورداري 

از پيشينه هاي متفاوت تاريخي و مذهبي و وجود آداب و رسوم متنوعي که 

با الگوي همسان گزيني همراه است، تفاوت  در گروه هاي قومي گوناگون 

چشمگيری دارد )عباسي شوازي 1385: 68(. 

1- Cultural model 
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و  معناي همتايي  به  »کفو«  اصل  بر  در گزينش همسر،  اسالمي  تعاليم 

همانندي تأکيد دارد. به عبارت ديگر، بهتر است زن و مرد در ويژگي هاي 

اولياي  باشند. اصل کفويت که  همتا  مناسب براي ازدواج، مشابه و تقريباً 

دين نيز بر آن تأکيد داشته اند، با قاعده  ی همسان گزيني منطبق است. البته 

اين همساني بيشتر در مورد ايمان تأکيد شده و مالک هاي قومي، طبقاتي 

و اقتصادي را در همتايي در نظر نمي گيرند. عالوه بر همانندي و تشابه زن 

و مرد در اصل ايمان و باورهاي ديني، به تشابه مراتب ايمان و ويژگي هاي 

اخالقي نيز بايد توجه شود. اينکه گفته شده اگر حضرت علي  )( نبود، 

همتا و همانندي براي ازدواج با حضرت زهرا )( در ميان انسان ها يافت 

نمي شد، اشاره به همانندي در مراتب ايمان و اخالق دارد )ساالري فرد به نقل 

در  که  همسر  گزينش  مالک هاي  مهم ترين  از  يکی   .)228 طباطبايي1383:  از 

آموزه هاي ديني بر آنها تأکيد شده است، توجه به مباني اعتقادي و اخالقي 

همسر است. به همين دليل براي همسويي و همساني فکري زوجين در زمان 

تشکيل خانواده دستورات اکيد وجود دارد. با توجه به اينکه اساس همساني 

اخالقي، همساني شناختي و اعتقادي است، مي توان گفت کفايت نداشتن 

زوجين تأثير نامطلوبي در شکل گيري نهاد خانواده و آينده ی زندگي زناشويي 

دارد، بنابراين بايد در فرايند گزينش همسر به مسئله ی کفايت اخالقي زوجين 

توجه شود )زارعي و عبدالهي 1387: 98(. مقصود از اخالق، رفتارها و تعامل هاي 

مناسب در زندگي، سازگاري و مدارا با افراد است. اساس زندگي زناشويي، 
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سازگاري، تفاهم و همکاري است که اين امور فقط در پرتو اخالق فراهم 

مي شود )ساالري فرد 1383: 230(. منظور از کفايت اخالقي يعني همساني نسبي 

زن و مرد در صفات نفساني و خصلت هاي اکتسابي که در سايه ی ازدواج 

براي رسيدن به آرامش و تکامل به تثبيت رسيده و يا رو به افزايش است 

و به موجب اين همتايي زن و شوهر دو جسم در قالب يک روح مي شوند 

)زارعي و عبدالهي 1387: 100(. 
نمودار شماره ی 1- مدل مفهومي تحقیق

 

 باورهاي اعتقادي خصوصيات ظاهري

ت
ومي
ق

 
يي
گرا

 

يي
گرا

وند
شا
خوي

 

گزيني در همسان

انتخاب همسر

ني
ب س

ناس
 ت
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سم
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ق 
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4-  فرضیه هاي پژوهش

فرضيه ی اول، بين ميزان توجه به خصوصيات ظاهري همسر و گرايش 

به همسان گزيني در انتخاب همسر رابطه ی معنادار وجود دارد.

فرضيه ی دوم، بين ميزان توجه به باورهاي اعتقادي همسر و گرايش به 

همسان گزيني در انتخاب همسر رابطه ی معنادار وجود دارد. 

فرضيه ی سوم، بين ميزان گرايش به همسان گزينی دانشجويان دختر و 

پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

5- روش شناسی پژوهش

اين تحقيق به روش پيمايش انجام و داده هاي آن با استفاده از تکنيک 

پرسشنامه جمع آوري شده است. پرسشنامه ی اين تحقيق شامل 24 سؤال 

مي باشد، که بر اساس مطالعه ي پيشينه ی تحقيق و مباني نظري و با استفاده 

از مقياس ليکرت تدوين شده است. با توجه به جامعه ی آماري 3549 نفري 

اين تحقيق، بر اساس فرمول کوکران، در سطح خطاي 0/05، تعداد 348 نفر 

به روش تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شده اند؛ لذا تعداد 360 پرسشنامه 

در ميان دانشجويان توزيع شد که پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص تعداد 

348 پرسشنامه تحليل شدند. براي سنجش اعتبار پرسشنامه، از تحليل عاملي 

و اعتبار سازه استفاده شده است که پرسش هاي اين پرسشنامه در مجموع 

67/44 درصد از واريانس  متغيرها را تبيين مي کند. همچنين مقدار KMO با 

0/65 کفايت نمونه ها را نشان مي دهد. براي اندازه گيري پايايي پرسشنامه از 

روش آلفاي کرونباخ )0/793( استفاده شده است.
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شيوه تحليل داده ها: از آنجا که سطح اندازه گيري متغيرهاي مستقل و 

به هدف تحقيق  با توجه  نيز  از نوع فاصله اي است و  اين تحقيق  وابسته 

معيار  بين  رابطه  تحليل  براي  مي باشد  رابطه اي  نوع  از  آن  فرضيه هاي  که 

خصوصيات ظاهري ـ شامل تناسب جسمي، تناسب سني و جذابيت  و 

باورهاي اخالقي ـ شامل اخالق و ايمان با همسان گزيني در انتخاب همسر 

و آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. همچنين 

براي نشان دادن مقدار واريانس تبيين شده متغيرهاي استفاده شده در مدل 

اين تحقيق، رگرسيون چند متغيري به کار گرفته شده است و براي بررسي 

معيارهاي  از  يک  هر  به  گرايش  در  پسر  و  دختر  دانشجويان  بين  تفاوت 

همسان گزيني در انتخاب همسر از آماره تي مستقل استفاده شده است.     

6- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

ساروخاني در کتاب جامعه شناسي خانواده همسان گزيني را در همساني 

ويژگي هاي  اعتقادات،  در  همساني  زندگي،  مکان  در  زوج  دو  تشابه  و 

جسماني، تعلق قومي و نژادي، امور ذهني و مذهبي، همساني سني، اجتماعي 

و تحصيلي تعريف مي کند؛ لذا متغير وابسته و مستقل اين تحقيق با توجه به 

موارد فوق تعريف شده است. 
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6-1- متغير وابسته سا

متغير وابسته اين پژوهش همسان گزيني مي باشد که دو بعد قوميت گرايي 

قومي  همسان گزيني  از  منظور  پژوهش  اين  در  دارد.  خويشاوندگرايي  و 

انتخاب همسر از درون قوميت )لر، ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب، مازني، 

گيلکي و ...( پاسخ گويان مي باشد، که با گويه هاي زير سنجيده شده است:

- تا چه حد تمايل داريد همسرتان از ميان قوميت شما باشد؟

- تا چه حد تمايل داريد همسرتان هم نژاد شما باشد؟

- تا چه حد تمايل داريد همسرتان هم زبان شما باشد؟  

منظور از همسان گزيني خويشاوندي نيز، ازدواج با خويشاوندان نزديک 

مي باشد که با گويه هاي زير سنجيده شده است:

- تا چه حد تمايل داريد همسرتان از فاميل نزديک شما باشد؟

- تا چه حد تمايل داريد همسرتان از خويشاوندان نزديک شما باشد؟ 

6-2- متغير مستقل 

باورهاي  و  پژوهش شامل خصوصيات ظاهري  اين  متغيرهاي مستقل 

تناسب  از  عبارت اند  ظاهري  خصوصيات  بُعدهاي  ُخرده  است.  اعتقادي 

جسماني، تناسب سني و جذابيت. ُخرده بُعدهاي باورهاي اعتقادي شامل 

اخالق و ايمان است. 

تعريف نظري ايمان و دينداري: ايمان و دينداری يک عقيده قلبي است 

که به  وسيله ی عمل مي توان اصل وجود آن و درجاتش را کشف کرد. 
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تعريف عملي ايمان و دينداري: ايمان و دينداري که به  وسيله ی ميزان 

مال حرام، درست کاري  از  اجتناب  به  عهد،  وفاي  امانتداري،  به  پاي بندي 

و رعايت حقوق همسر و اجتناب از ظلم و تعدي مي توان تشخيص داد 

)اميني1380: 100(. 

مانند  اوصافي  مي توان  زوجين،  اخالقي  کفايت  در  اخالقي:  اصول 

و  )زارعي  برد  نام  را  بردباري  و  سپاسگزاري  عشق،  نيک،  اخالق  فروتني، 

عبدالهي 1387: 123(. 

7- یافته هاي پژوهش

7-1- يافته های توصيفی

با توجه به داده هاي جدول شماره ی 1، 51/1 درصد از پاسخ گويان، پسر 

و 48/9 درصد دختر مي باشند. بيشترين پاسخگويان با 60/4 درصد در گروه 

سني 19 تا 23 سال و کمترين پاسخ گويان با 2/6 درصد در گروه سني 35 

تا 39 سال قرار دارند. از نظر سطح تحصيلي 54/6 درصد از پاسخ گويان 

در مقطع کارشناسي، 37/3 درصد در مقطع کارداني و 8/1 درصد در مقطع 

کارشناسي ارشد مي باشند.
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جدول 1 – توزیع پاسخ گویان بر حسب جنسیت، مدرك تحصیلي و گروه سنيسا

درصدفراوانيمتغیر سؤال شده

جنسیت پاسخ گویان
17851/1پسر

17048/9دختر

مقطع تحصیلي پاسخ گویان

13037/3کارداني

19054/6کارشناسي

288/1کارشناسي ارشد

گروه سنی پاسخ گویان

19  - 2321060/4
24 - 2910129
30 - 34174/9
35 - 3992/6
40 - 44113/1

داده هاي جدول شماره ی 2 نشان مي دهد:

- ايمان همسر براي 28 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتاً کم، براي 33 

درصد از آنها در حد متوسط و براي 39 درصد در حد نسبتاً زيادي مهم 

است. 

- اخالق همسر براي 5 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتاً کم، براي 18 

درصد از آنها در حد متوسط و براي 77 درصد در حد نسبتاً زيادي مهم 

است. 

- جذابيت همسر براي 7 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتاً کم، براي 

28 درصد از آنها در حد متوسط و براي 65 درصد در حد نسبتاً زيادي مهم 

است. 
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- تناسب سني با همسر براي 21 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتاً کم، 

براي 34 درصد از آنها در حد متوسط و براي 45 درصد در حد نسبتاً زيادي 

با اهميت می باشد. 

- تناسب جسماني همسر براي 30 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتًا 

کم، براي 34 درصد در حد متوسط و براي 36 درصد در حد نسبتاً زياد با 

اهميت است. 
جدول 2 – فراواني و درصد پاسخ گویان بر حسب متغیرهاي مستقل 

درصد گرایش دانشجویان به هر یک از خرده بُعدهاي متغیرهاي مستقل

ي
اد

عتق
ي ا

رها
او

ب

متغیرهاي مستقل و 
ُخرده بُعدهاي مربوطه

فراواني و درصد 
پاسخ گویان

ري
اه

ت ظ
صیا

صو
خ

1.جذابیت

22565نسبتاً زیاد

9828متوسط

درصدتعداد
257نسبتاً کم

348100جمع

1.ایمان

13739نسبتاً زیاد

2.تناسب 
سني

15645نسبتاً زیاد

11934متوسط11433متوسط

7321نسبتاً کم9728نسبتاً کم

348100جمع348100جمع

2.اخالق

26777نسبتاً زیاد

3. تناسب 
جسماني

12736نسبتاً زیاد

11734متوسط6418متوسط

10430نسبتاً کم175نسبتاً کم

348100جمع348100جمع
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داده هاي جدول شماره ی 3 نشان مي دهد که 35 درصد از پاسخ گويان در سا

حد نسبتاً کم، 27 درصد از آنها در حد متوسط و 38 درصد از پاسخ گويان 

در حد نسبتاً زيادي تمايل دارند که همسر خود را از قوميت خود انتخاب 

کنند. همچنين 26 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتاً زياد، 18 درصد در حد 

متوسط و 56 درصد تمايل نسبتاً کمي دارند که همسر خود را از خويشاوندان 

نزديک انتخاب کنند. 
جدول 3 – فراواني و درصد پاسخ گویان بر حسب متغیرهاي وابسته 

درصد گرایش دانشجویان به هر یک از خرده بُعدهاي متغیرهاي وابسته

درصدتعداددرصدتعداد

قومیت گرایي

13338نسبتاً زیاد

خویشاوند گرایي

9226نسبتاً زیاد

6118متوسط9327متوسط

19556نسبتاً کم12335نسبتاً کم

348100جمع348100جمع

داده هاي جدول شماره ی 4 نشان مي دهد که خصوصيات ظاهري همسر 

براي 14 درصد از پاسخ گويان در حد نسبتاً کم، براي 20 درصد از آنها در 

حد متوسط و براي 66 درصد در حد نسبتاً زيادي مهم است. 

همچنين باورهاي اعتقادي همسر براي 11 درصد از پاسخ گويان در حد 

نسبتاً کم، براي 28 درصد از آنها در حد متوسط و براي 61 درصد در حد 

نسبتاً زيادي با اهميت مي باشد.
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            بررسي نقش خصوصيات ظاهري و باورهاي اعتقادي بر  همسان گزيني در انتخاب همسر 

جدول 4 – فراواني و درصد پاسخ گویان بر حسب خصوصیات ظاهري و باورهاي اعتقادي

گرایش دانشجویان به 
خصوصیات ظاهري

فراواني و درصد 
گرایش دانشجویان به پاسخ گویان

باورهاي اعتقادي

فراواني و درصد 
پاسخ گویان

درصدتعداددرصدتعداد

خصوصیات 
ظاهري

23166نسبتاً زیاد

باورهاي 
اعتقادي

21161نسبتاً زیاد

9828متوسط6820متوسط

3911نسبتاً کم4914نسبتاً کم

348100جمع348100جمع

7-2- آزمون فرضيه ها

داده هاي جدول شماره ی 5 تحليل همبستگي خرده بُعدهاي متغيرهاي 

اخالق  بين  که  مي دهد  نشان  همبستگي  تحليل  مي دهد.  نشان  را  مستقل 

)r =0/644 , p >0/05(، ايمان و دينداري )r =0/498 , p >0/05(، جذابيت 

چهره )r =0/507 , p >0/05(، تناسب سني )r =0/233 , p >0/05(، تناسب 

جسماني )r =0/164 , p >0/05( و گرايش به همسان گزيني در انتخاب 

همسر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. 
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جدول 5 –  رابطه ی همبستگي بین ابعاد متغیرهاي مستقل با متغیر وابستهسا

P – valueمقدار  Rتعدادابعاد متغیرهاي مستقلمتغیرهاي مستقل

باورهاي اعتقادي
6440/000/.348اخالق
4980/026/.348ايمان

خصوصيات 
ظاهري

5070/000/.348جذابيت

2330/036/.348تناسب سني

1640/047/.348تناسب جسمي

داده هاي جدول شماره ی 6 آزمون فرضيه هاي تحقيق را نشان مي دهد. 

تحليل همبستگي نشان مي دهد که بين داشتن خصوصيات ظاهري همسان و 

گرايش به همسان گزيني در انتخاب همسر )r =0/571 , p >0/05(، رابطه ی 

می شود.  تأييد  تحقيق  اول  فرضيه ی  بنابراين  دارد.  وجود  معنادار  و  مثبت 

همچنين بين داشتن باورهاي اعتقادي همسان و گرايش به همسان گزيني در 

انتخاب همسر )r =0/438 , p >0/05(، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

بنابراين فرضيه دوم تحقيق نيز تأييد می شود.

جدول 6 –  آزمون فرضیه ها 

همبستگي بین خصوصیات ظاهري و باورهاي اعتقادي و همسان گزیني در انتخاب همسر

نتیجه ی آزمونP – valueمقدار  Rتعدادمتغیرهاي مستقل

تأیید فرضیه3480/5710/000خصوصیات ظاهري

تأیید فرضیه3480/4380/000باورهاي اعتقادي
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            بررسي نقش خصوصيات ظاهري و باورهاي اعتقادي بر  همسان گزيني در انتخاب همسر 

7-3- نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري

متغيرهاي  از  تأثير هر يک  مقادير ضريب  داده هاي جدول شماره ی 7 

مستقل را بر متغير وابسته نشان مي دهد. اصول اخالقي با ضريب تأثير 0/374 

با  دينداري  و  ايمان  ترتيب  به  آن  از  پس  مي دهد.  نشان  را  تأثير  بيشترين 

ضريب تأثير 0/298، جذابيت و زيبايي با ضريب تأثير 0/278، تناسب سني 

با ضريب تأثير 0/217 و تناسب جسمي با ضريب تأثير 0/178 قرار دارند. 

همچنين چنانچه در جدول شماره ی 7 مشاهده مي شود مقدار برابر است 

با )R2 = 0/342( که نشان مي دهد 34/2 درصد از واريانس متغير وابسته 

)يعني گرايش به همسان گزيني( توسط متغيرهاي مستقلي که در اين پژوهش 

ايمان و دينداري، جذابيت، تناسب  استفاده شده اند )يعني اصول اخالقي، 

سني و تناسب جسمي( تبيين مي شود. 

از آزمون T مستقل به منظور نشان دادن تفات بين دانشجويان دختر و 

پسر در گرايش به همسان گزيني در انتخاب همسر استفاده شده است.
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جدول 7 – ضرایب تأثیر ابعاد متغیرهاي مستقل بر متغیر وابستهسا

ابعاد متغیرهاي متغیرهاي مستقل
P – valueمقدار Tمقدار βخطاي استانداردمستقل

باورهاي 
اعتقادي

0/1300/3746/7910/000اخالق

0/1580/2985/1130/016ایمان

خصوصیات 
ظاهري

0/1720/2874/8830/000جذابیت 

0/1890/2173/8830/026تناسب سني

0/2230/1782/1970/036تناسب جسمي

R2 مدل رگرسیوني محاسبه

متغیر وابسته همسان گزیني
خطاي استانداردR2 ضریبRمقدار 

0/1170/3425/12534

 داده هاي جدول شماره ی 8 نشان مي دهد که بين گرايش دانشجويان 

دختر و پسر به همسان گزيني در انتخاب همسر تفاوتي معنادار وجود دارد. 

به اين معنا که در مورد معيار خصوصيات ظاهري همسر، مقدار اختالف 

ميانگين دانشجويان دختر )45/0118( و پسر )49/2697( نشان مي دهد که 

براي دانشجويان پسر، زيبايي ظاهري بيشتر از دانشجويان دختر اهميت دارد. 

ميانگين  اعتقادي همسر، مقدار اختالف  باورهاي  همچنين در مورد معيار 

براي  که  مي دهد  نشان   )25/6854( پسر  و   )26/7235( دختر  دانشجويان 

دانشجويان دختر باورهاي اعتقادي بيشتر از دانشجويان پسر اهميت دارد.
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            بررسي نقش خصوصيات ظاهري و باورهاي اعتقادي بر  همسان گزيني در انتخاب همسر 

جدول 8 –  مقایسه ی میانگین تفاوت معناداری گرایش به همسان گزیني بین دانشجویان 

دختر و پسر

آزمون T مستقل

متغیرهاي 
انحراف تعدادجنسیتمستقل

اختالف dfمقدارTاستاندارد
میانگین

 P –
value

خصوصیات 
ظاهري

1704/839زن
2/661292/98

45/011
0/002

1788/02649/269مرد

باورهاي 
اعتقادي

1702/906زن
5/959315/146

26/723
0/000

1784/21825/685مرد

ــماره ی 9 تفاوت بين جنسيت دانشجويان و گرايش  داده هاي جدول ش

ــورد متغير  ــان مي دهد. در م ــر را نش ــاب همس ــان گزيني در انتخ ــه همس ب

ــر )8/323( و  ــجويان دخت ــاوندگرايي، مقدار اختالف ميانگين دانش خويش

ــر در مقايسه با دانشجويان  ــر )9/427( نشان مي دهد که دانشجويان پس پس

ــتري به ازدواج با خويشاوندان نزديک دارند. تحليل متغير  دختر تمايل بيش

قوميت گرايي نشان مي دهد که تفاوت معناداري ميان دانشجويان دختر و پسر 

در ميزان گرايش به ازدواج در ميان قوميت خود وجود ندارد. همچنين تحليل 

متغير اصول اخالقي نشان مي دهد که تفاوت معناداري ميان دانشجويان دختر 

ــر در مورد اهميت اصول اخالقي وجود ندارد. در واقع اصول اخالقي  و پس

ــر به يک اندازه اهميت دارد. در تحليل متغير  ــجويان دختر و پس براي دانش

ايمان و دينداري، مقدار اختالف ميانگين دانشجويان دختر )13/088( و پسر 

ــان مي دهد که دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر  )12/185( نش
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ــر بيشتر توجه دارند. تحليل متغير تناسب جسمي سا به ايمان و دينداري همس

نشان مي دهد که تفاوت معناداري ميان دانشجويان دختر و پسر در توجه به 

تناسب جسمي وجود ندارد. در واقع تناسب جسمي براي دانشجويان دختر 

ــر به يک اندازه اهميت دارد. در تحليل متغير جذابيت و زيبايي، مقدار  و پس

اختالف ميانگين دانشجويان دختر )11/181( و پسر )12/662( نشان مي دهد 

ــجويان دختر، به زيبايي و جذابيت  ــر در مقايسه با دانش ــجويان پس که دانش

ــر بيشتر اهميت مي دهند. در تحليل متغير تناسب سني، مقدار اختالف  همس

ــان مي دهد که  ــر )25/140( نش ــجويان دختر )22/758( و پس ميانگين دانش

دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر، تناسب سني همسر برايشان 

بيشتر اهميت دارد.  
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            بررسي نقش خصوصيات ظاهري و باورهاي اعتقادي بر  همسان گزيني در انتخاب همسر 

جدول 9 –  مقایسه ی میانگین تفاوت معناداری گرایش به همسان گزیني )به تفكیک ابعاد( 

بین دانشجویان دختر و پسر

آزمون t مستقل

تعدادجنسیتُخرده بُعدها
انحراف 
استاندارد

مقدار 
T

df اختالف
میانگین

 P -
value

ته
ابس

ر و
تغی

د م
بعا

ا

خویشاوندگرایي
1703/200زن

3/51325/83
8/323

0/000
1782/6039/427مرد

قومیت گرایي
1703/046زن

4/22344/43
6/847

0/116
1783/4138/309مرد

ابعاد متغیر مستقل و ُخرده بُعدهاي آنها

ي
اد

عتق
ي ا

رها
او

اخالقب
1701/783زن

0/664343/95
13/635

0/000
1782/01713/500مرد

ایمان
1701/677زن

3/80300/51
13/088

0/000
1782/66012/185مرد

ي
هر

ظا
ت 

صیا
صو

خ

تناسب جسمي
1702/547زن

1/47343/86
11/070

0/812
1782/46511/466مرد

جذابیت
1702/031زن

3/25222/95
11/182

0/000
1785/70712/662مرد

تناسب سني

1703/983زن

4/58309/84

22/758

0/000
1785/60925/140مرد
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8- نتیجه گیری و پیشنهادات 

معيار  دو  آيا  که  بود  سؤال  اين  براي  پاسخي  دنبال  به  پژوهش  اين 

خصوصيات ظاهري همسرـ  شامل جذابيت، تناسب سني و تناسب جسمي 

و باورهاي اعتقادي همسر ـ شامل اخالق و ايمان رابطه اي با همسان گزيني 

درون  در  همسر  انتخاب  همسان گزيني  چنانچه  دارد؟  همسر  انتخاب  در 

نتايج تحقيق، ميزان  قوميت و خويشاوندان نزديک فرض شود، بر اساس 

گرايش به ازدواج قومي و ازدواج با خويشاوندان نزديک به ترتيب 38 و 26 

درصد بوده است )جدول شماره ی 3(. اين يافته ها، کاهش محسوسي را در 

هر دو مورد- با توجه به آمارهای گذشته- نشان مي دهد. 

و  ظاهري همسر  بين جذابيت  که  مي دهد  نشان  تحقيق حاضر،  نتايج 

گرايش به همسان گزيني رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل نتايج 

حاکي از آن است که براي 65 درصد از دانشجويان زيبايي ظاهري همسر 

اهميت زيادی دارد )جدول شماره ی 2(. ضمن آنکه تحليل تفاوت ميانگين ها 

در  پسر  دانشجويان  نزد  زيبايي ظاهري همسر  به  توجه  که  مي دهد  نشان 

مقايسه با دانشجويان دختر اهميت بيشتری دارد )جدول شماره ی 9(. 

نتايج تحقيق حاضر، نشان مي دهد که بين تناسب سني همسر و گرايش 

دارد.  معنادار وجود  و  مثبت  رابطه ی  انتخاب همسر  در  به همسان گزيني 

)جدول  است  مهم  بسيار  پاسخ گويان  از  درصد   45 براي  سني  تناسب 

شماره ی 2(. ضمن آنکه تحليل تفاوت ميانگين ها نشان مي دهد که توجه به 

تناسب سني همسر نزد دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر اهميت 
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بيشتری دارد )جدول شماره ی 9(. 

انتخاب  در  همسان گزيني  به  گرايش  و  جسمي  تناسب  بين  همچنين 

همسر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل نتايج حاکي از آن است 

که تناسب جسمي با همسر براي 36 درصد از دانشجويان اهميت بسيار، 

براي 34 درصد از دانشجويان اهميت متوسطي دارد و براي 30 درصد از 

دانشجويان اهميتي ندارد )جدول شماره ی 2(. ضمن آنکه تحليل تفاوت 

ميانگين ها، تفاوت معناداري را بين دانشجويان دختر و پسر  نشان نمي دهد 

)جدول شماره ی 9(. 

نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين اخالق و ايمان همسر و گرايش به 

همسان گزيني در انتخاب همسر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل 

يافته ها حاکي است که براي 77 درصد از دانشجويان اخالق و براي 39 درصد 

از دانشجويان ايمان همسر اهميت زيادی دارد )جدول شماره ی2(. تحليل 

تفاوت ميانگين ها نشان مي دهد که توجه به اخالق همسر نزد دانشجويان 

به  توجه  همچنين  دارد.  بيشتری  اهميت  پسر  دانشجويان  به  نسبت  دختر 

ايمان همسر نزد دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر بيشتری دارد 

)جدول شماره ی 9(.     

بعد از تحليل  نتايج پژوهش، اکنون مي توان به سؤال اول تحقيق چنين 

پاسخ داد که بين خصوصيات ظاهري همسر و گرايش به همسان گزيني در 

انتخاب همسر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد )جدول شماره ی 6(. براي 

66 درصد از دانشجويان خصوصيات ظاهري همسر شامل زيبايي، تناسب 
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جسماني و تناسب سني بسيار مهم است )جدول شماره ی 4(. تحليل تفاوت سا

نزد  در  همسر  ظاهري  به خصوصيات  توجه  که  مي دهد  نشان  ميانگين ها 

دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر اهميت بيشتري دارد )جدول 

شماره ی 9(.

پاسخ به سؤال دوم تحقيق از اين قرار است که بين باورهاي اعتقادي و 

گرايش به همسان گزيني در انتخاب همسر رابطه ی مثبت و معنادار وجود 

دارد )جدول شماره ی 6(. براي 61 درصد از دانشجويان باورهاي اعتقادي 

 .)4 شماره ی  )جدول  دارد  بسياری  اهميت  ايمان،  و  اخالق  شامل  همسر 

تحليل تفاوت ميانگين ها نشان مي دهد که توجه به باورهاي اعتقادي همسر 

در نزد دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر اهميت بيشتري دارد 

)جدول شماره ی 9(.

همان طور که نتايج تحقيق نشان مي دهد، به طور کلي دانشجويان پسر 

در مقايسه با دانشجويان دختر، تمايل بيشتري دارند تا همسرشان زيبا و با 

آنها تناسب سني داشته باشد. اين جهت گيري در نگرش مردان و در اولويت 

قرار دادن زيبايي دختران در انتخاب همسر مي تواند علل متعدد و متفاوتي 

داشته باشد و در نتيجه تبعات مختلفي را در زندگي مشترک آنان ايجاد  کند. 

در مقابل نتايج فوق، يافته هاي ديگر حاکي از آن است که دانشجويان دختر 

در مقايسه با دانشجويان پسر تمايل بيشتري دارند تا همسرشان با اخالق و 

با ايمان باشد. اين به آن معناست که علی رغم تغيير و دگرگوني در معيارهاي 

انتخاب همسر، باورهاي اعتقادي در جاي خود سرسختانه پايداري مي کند و 
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همچنان يکي از مهم ترين عواملي است که هنگام انتخاب همسر بر تصميم 

فرد و جامعه اثر مي گذارد.   

نزديک  ارتباط  در  ظاهري  زيبايي  به  توجه  و  نگرش  مي رسد،  نظر  به 

با تحوالت اجتماعي قرار دارد و پديده اي ثابت نيست که بتوان آن را از 

جامعه ی  در  کرد.  استخراج  تغييرناپذير  اعتقادي  و  اجتماعي  واقعيت هاي 

انتظارات  اجتماعي  پذيرش  درآمد،  همچون  ظاهرگرايانه اي  عوامل  کنوني 

اجتماعي، مصرف گرايي، لذت طلبي و سبک زندگي، در نگرش زنان نسبت 

نگاه جنسيتي  دليل  به  که  عوامل  اين   است.  بوده  تأثيرگذار  به ظاهر خود 

ظاهرگرايانه ی مردان نسبت به زنان شکل گرفته است، نگرش مردان را نيز 

تحت تأثير قرار داده است. گرايش مردان به زيبايي ظاهري که از يافته هاي 

اين تحقيق بود مؤيد اين امر است. 

با توجه به يافته هاي تحقيق موارد زير پيشنهاد می شود:

1- از آنجا که خصوصيات ظاهري زنان عامل مهمي در شکل دهي به 

نگرش ظاهرپسندانه ی مردان مي باشد و از طرف ديگر نگرش زيباپسندانه ی 

مردان نيز عامل مسلط در شکل دهي به ويژگي هاي ظاهري زنان است، در 

آموزشي  و  فرهنگي  اقدامات  نگرش ها،  اين  ترويج  از  پيش گيري  راستاي 

توسط نهادهاي ذي ربط به ويژه صدا وسيما انجام شود.  

2- خانواده مهم ترين عاملي است که مي تواند بر نگرش جوانان نسبت 

به معيارهاي انتخاب همسر تأثيرگذار باشد، چرا که در اکثر مواقع، همچنان 

خانواده در انتخاب همسر براي فرزندان نقش تأثيرگذاري را ايفا مي کند؛ لذا 
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الزم است خانواده ها به معيارهاي اسالمي انتخاب همسر بيشتر توجه و تأکيد سا

کنند.

3- جوانان مي بايست درباره ی معيارهاي اسالمي انتخاب همسر آگاهي و 

بينش کافي داشته باشند. اين آگاهي و بينش بايد از طريق رسانه ها به خصوص 

صدا و سيما با تهيه و توليد مصاحبه، فيلم ها و سريال های متناسب با اين 

موضوع انجام شود.

4- صاحبان اهل قلم، سخنوران و مبلغان در محافل و مجالس مذهبی، 

معيارهاي انتخاب همسر از نظر اسالم و ائمه ی اطهار و معايب و عواقب 

انتخاب هاي ظاهرپسندانه ی همسر را بيشتر يادآوري و گوشزد کنند.

برنامه هاي  و  کارگاه ها  برگزاري  با  دانشگاه ها  و  متوسطه  آموزش   -5

آموزشي و فرهنگي با نام »معيارهاي اسالمي انتخاب همسر«، سنت هاي ائمه 

و معيارهاي اسالمي انتخاب همسر را احيا و به دانش آموزان و دانشجويان 

آموزش دهند. 

6- با توجه به موارد فوق و نتايج اين تحقيق و تحقيقات گذشته، براي 

شناخت بيشتر و بهتر تغييرات اتفاق افتاده در نگرش به ازدواج و معيارهاي 

انتخاب همسر، مطالعه و تحقيق در زمينه هاي زير پيشنهاد مي گردد:

- بررسي عوامل مؤثر در تغيير نگرش ها نسبت به معيارهاي انتخاب همسر؛

در  فرهنگي  ارزش هاي  در  مدرنيته  تحوالت  تأثير  و  نقش  بررسي   -

حوزه ی خانواده و ازدواج؛

- بررسي رشد فردگرايي در ميان جوانان و تأثير آن در نگرش به ازدواج. 
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