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ضر با هدف  هدف: سپژوهش حا آن با  سهیانتخاب زوج در عصر کرونا و مقا هایاولویت یبرر

شته  سال گذ شد. ده  سهاین پژوهش از نوع علّی  روش پژوهش:انجام  بود و جامعه  ایمقای

شهر تهران بودند که از  یدانشگاه آزاد و دولت انیساله دانشجو ۴۰تا  ۲۲آماری شامل جوانان 

صادفی تعداد  سن 1۰۰نفر زن،  1۰۰نفر ) ۲۰۰بين آنان به طور ت صله  تا  ۲۲ ینفر مرد( در فا

مورد  یشاادند. ابرارها انتخاب منددر دسااترو و هدف بردارینمونهسااال که به صااور   ۴۰

( آزمون ۲، کنندهشاارکتفردی  هایویژگی( 1اسااتفاده در پژوهش حاضاار شااامل دو بخش  

 ليوتحلهی( بودند. تجراريو الرام مع تيو بخش اهم هااولویت)بخش  یعاطف کیانتخاب شااار

 یفيتوص خشدر دو ب spss24افرار نرم قیپرسشنامه از طر یآمده از اجرا دست اطالعا  به

  هایمالکاند که نشااان داده جینتا ها:یافته. تحليل شااد( ایجمله)آزمون دو  یو اسااتنطاط

و  طلطیجاهبودن،  یاجتماع ،یعقالن تیهوش و کفا ال ،يخوب، تحصاا یسااالمت ،یسااازگار

شپر یساع س داریخانهو  یبودن، آ شتن روابط جن سيس نهيو زم یقطل یخوب، ندا شاب یا ه م

اند نشان داده رين یداریاند و تفاو  معن( از گذشته داشتهترنیيرتطه پا نيانگي)م یرتطه بهتر

اند و در مورد ساااال گذشاااته را نشاااان داده 1۰حال حاضااار و  یهاتیدر اولو رييو لذا تغ

 قيافهخوش کرو،یانسااان صاااد  و  ،یبه خانه و بچه، خانواده دوساات مندیعالقه  هایمالک

شا یداریمعن رييتغ یو بارور یو رتطه مطلوب اجتماع تيموقع ،یبودن، وفادار شته ن  نبا گذ

شان داد  گیری:نتیجه(. P=۰1/۰)اند داده شان از کاهش اولو ا  ایجاد شدهرييتغنتایج ن  تین

شته دارد و دمالک سطت به گذ شت یبندتیدر اولو دارمعنی یها اختالفمالک گریها ن ه با گذ
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 مقدمه

رده، گوناگون ایجاد ک هایعرصهدر کنار تمامی تغييراتی که در  گيرعالمویروو کرونا به عنوان یک بيماری 

؛ گانت، سووین، پاترا ۲۰۲۰قرار داده است )روالند،  تأثيررا نير در تمامی مراحل چرخه رشد، تحت  هاخانواده

فاصله  هایسياست(. به دنطال گسترش این ویروو و اعمال ۲۰۲۰؛ استنلی و مارکمن، ۲۰۲۰و آمت، 

روزانه ایجاد  هایفعاليتزیادی در توانایی افراد در ارتطاطا  اجتماعی و مشارکت در  هایدودیتمحاجتماعی 

؛ ۲۰۲۰حمایتی خود جدا کرده )بروک و ليفر،  هایشطکهشده است؛ این اقداما  محدود کننده، افراد را از 

ر روابط مواجه کرده است د ترضعيفرا با فرآیندهای منفی و عملکرد  هاآن( و ۲۰۲۰وانطاول و همکاران، 

 مسئلهمنحصر به فرد،  زایاسترومهم این عامل  هایچالش(. یکی از ۲۰۲۰)چائو، عالم، الرسون و لين، 

با سالمت عاطفی و جسمانی مرتطط هستند )پيترموناکو و اورال،  ناپذیریجداییازدواج است که به طور 

)ژانگ، مو، یان، لی  رودمیطع زندگى انسان به شمار مقا ترینحساوو  تریناساسیازدواج، یکى از (. ۲۰۲۰

ازدواج متفاو   هایانگيرهدر جوامع گوناگون فلسفه تشکيل خانواده و اهداف و کلی  طوربه(. ۲۰۲1و لی، 

است؛ گریر از تجرد، ميل به داشتن فرزند، تمایل به ارتطاط با جنس مخالف و ارضای غریره جنسی، نياز به 

 ،چیکوچچوو  )پوکورسکی شودمیمنجر  و ارتطاطا  اجتماعی دواج به نيازهای جنسی و عاطفیآرامش و... . از

 رناپذیاجتنابشود و امری از مراحل رشد روانی انسان محسوب می جرئیاز آنجایی که انتخاب همسر  (.۲۰1۲

رفتار اجتماعی برای دستيابی به نيازهای عاطفی و کسب امتياز، همواره  ترینمهماست، ازدواج به عنوان 

ای است که در ایران و سایر کشورها مطالعا  متعددی در رابطه با شده است. اهميت ازدواج به گونه تائيد

اقتصادی، سطح تحصيال ،  -های ظاهری، درآمد، جایگاه اجتماعیویژگی به در ازدواجآن انجام شده است، 

ونا و گسترش کمی رک عصردر  (.۲۰۲1هانک و استين بچ، ) شودمیتوجه ایگاه شغلی، جایگاه خانوادگی ج

فضای مجازی، این پدیده به شکلی نوظهور و از بطن روابط بين شخصی  و کيفی وسایل ارتطاط جمعی و

آمده است. ظهور و بروز این پدیده و تحول در روابط بين شخصی دختران و پسران  به وجودجوانان جامعه 

ر، )بلوک است برداشتهجوانان را در  هایسازمانمسئوالن و برنامه ریران فرهنگی و  ،هاخانوادهجامعه، نگرانی 

و  هاارزشر در فضای مجازی در جامعه ما از نظ حتی ارتطاط ازدواج و بنابراین معاشر  پيش از؛ (۲۰۲1

اجتماعی معتقد است،  مسئلهتعریف  در« 1سی رایت ميلر. »استاجتماعی  مسئلههنجارهای فرهنگی، یک 

که مردم یک جامعه متوجه  دیآیم به وجودو زمانی  است عام اجتماعی، یک موضوع عمومی مسئلهیک 

يلر، )مواقع شده است آنان نادیده گرفته شده و یا به طور کلی مورد تهدید  فرهنگی هایارزشکه  شوندمی

1391.) 

درباره روابط زن و شوهر، رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجين بر اساو وظایف سنتی 

 تعاریف در و عرفی و قانونی تعيين شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است.

که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساو  دانندمیدیگر، رضایت زناشویی را حالتی 

 وضعيت حالميان  هماهنگی. برخی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی کنندمیشادمانی و خرسندی 

جود که وضعيت مو شودمیی محقق است. ططق این تعریف رضایت زناشویی زمان مورد انتظاروضعيت  حاضر و

های به عمل آمده از سوی دیگر ططق بررسی. گردددر روابط زناشویی با وضعيت مورد انتظار فرد منططق 

                                                           
1. C. Wright Miles 
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شناختی بيشتری در زندگی خود برخوردارند، در مقابل از رضایت زناشویی زوجينی که از بهریستی روان

ارتطاط  ٔەطول زندگی مشترک، متغيرهای گوناگونی بر نحوواقع، در  (. در۲۰16بيشتری برخوردارند )چانگ، 

گذارند و این متغيرها رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به می تأثيرزوجين با یکدیگر 

بيماری ژهیوبهو  زناشویی مندیهمراه دارند؛ برخی از این متغيرها شامل درآمد و اشتغال، فرزندان، رضایت

زناشویی را پيامد توافق زناشویی که به صور  درونی احساو  مندیرضایت (.۲۰16)باتيس،  هستند ها

 دراکارفتار، تصور و  ایگونهبهمناسب زن و شوهر  یرابطه. اصطالح توافق زناشویی بر دانندمینير  شودمی

ند. ایجاد ک خدشهکه گویا نيازها و انتظارهایشان برآورده شده و چيری وجود ندارد که در روابطشان  کنندمی

 کنندمیاحساو  هاآندر ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکال  موجود ميان همسران به حدی زیاد است که 

قطب قرار دارند و در مواردی بين در جایی ميان این دو  هازوج. اغلب شودمینيازها و انتظاراتشان برآورده ن

. رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در ستيبرقرار نتوافقی توافق برقرار است و در مواردی  هاآن

ن و که روابط ز افتدمی. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفا  شودمیوضعيت مطلوب روابط زناشویی احساو 

 (.1389)معتمدین،  باشد مناسبشوهر 

 اکه احتمال خام طال  در کسانی که قطل از ازدواج روابط پيشرفته ب استن نتایج حاکی از آن همچني

و احتمال خام طال  در  اندداشتهفو  را ن یتجربهبرابر بيشتر از افرادی است که  18/3، اندداشتههمسرشان 

 ایتجربهبرابر بيشتر از افرادی است که چنين  63/3 اندداشتهکسانی که روابط پيشرفته با غير همسر 

همریستی قطل از  تأثير( نير در پژوهشی با عنوان ۲۰11. اوگونسوال )(۲۰۲1)مانينگ و پاین،  اندداشتهن

ازدواج بر کيفيت رابطه و انسجام زندگی زناشویی افراد متأهل در جنوب غربی نيجریه اظهار داشتند که 

 است. رایججوان جامعه امروزی  ساالنبررگکه در  استاج یک تغيير در رابطه ازدواج همریستی قطل از ازدو

 آمدن فرصتی به وجودبر اساو استدالل منطقی، این فرضيه وجود دارد که همریستی قطل از ازدواج موجب 

ال  که سازگاری خود را قطل از ازدواج بسنجند و متعاقب آن از احتمال ط شودمی هازوجمناسب برای 

درصد از  75درصد از پسران و  78آن  بر اساو( پژوهشی انجام دادند که ۲۰۲۰راج و همکاران، ) بکاهند.

ها مخالف ازدواج اینترنتی بودند. ازدواج درصد از آن 6۴دختران به خوش اخالقی همسر اهميت دادند و 

ت و چگونگی این امر مهم مؤثر ای در زندگی بشر دارد و عوامل متعددی وجود دارند که در کيفينقش عمده

 این ترینمهمهستند، چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوند، زوجين در زندگی خوشطخت نخواهند بود. 

عوامل عطارتند از  عوامل سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی )مذهب، آداب و رسوم(، اخالقی، روانی، 

بدون توجه به عوامل فو  انجام گيرد، سعاد  و جسمانی، ژنتيکی، تحصيال ، سن، شغل. ازدواجی که 

متغيرهای  تأثيرهای شناخت مکانيرم ایمطالعهدر ( ۲۰۲۰) و همکاران خوشطختی در آن احتمالی است. پتای

خانوادگی و تغييرا  جمعيتی در سطح کالن را قرار دادند که نتایج به  هایارزشجنسيتی و نسلی در تغيير 

های سنتی نيست و زنان الگوهای انتخاب همسر دست آمده نشان داد  روند موجود به سمت باز توليد شيوه

ای رسد آیين انتخاب همسر در آینده بر مطنپذیرند. ططق نتایج این بررسی به نظر میبه شيوه سنتی را نمی

 سابگری زنان از این که اهداف ازدواج چيست صور  خواهد گرفت.ح

 که این از پيش است و ضروری است خانواده بعدی روابط برای مطنایی ازدواج از پيش روابط که آنجایی از

 بخشتیرضا و مطلوب روابط برقراری و مناسب سازگاری و عدم زناشویی نارضایتی وجود دليل به شوهر و زن
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تغييری در روابط خود  اجتماعی یا ،رفتاری روانی، اختالال  یا زوجين روانی افتادن بهداشت خطر به گاهی و

 شد، خواهند مواجه آن با طول زندگی در که ناآگاه و ناپخته رفتارهای عواقب برخی به نسطت و ایجاد کنند

آن بر روند تشکيل و بقای  تأثيرانتخاب و  هایمالکبرای شناخت بهتر لذا  .کنند کسب را الزم اطالعا 

ایشان را ارزیابی کرده  هایمالکخانواده سالم الزم است احساسا  مردان و زنان، پيش از ازدواج و اولویت 

وو گيری ویرمشخص است که با همه ها تحقيق کرد.اجتماعی زمانه درباره آن -و بسته به وضعيت اقتصادی

گذاشته است و  تأثيرها   اجتماعی و اقتصادی بر فرهنگشرایط مختلف جوامع از لحاظ تعامال 19کووید 

های بهتر ریریتواند در تمام جوانب خود را بروز دهد و شناخت این تغييرا  در جهت برنامهاین موضوع می

در جهت فراهم ساختن اطالعا  الزم برای  تواندمی هاییپژوهشانجام چنين  و رسدضروری به نظر می

لذا در این پژوهش بنا بر اهميت موضوع ازدواج در  رضایتی زناشویی جلوگيری به عمل آورد.جوانان از بروز نا

های مختلف زندگی آن در جنطه تأثيرگذاریارتقای سالمت جامعه و افراد آن و شرایط متفاو  پساکرونا و 

های انتخاب زوج در زمان حاضر که از آن به عنوان امروز به بررسی تغييرا  احتمالی ایجاد شده در اولویت

 درصددبا ذکر مطالب فو ، این پژوهش  استکنيم و مقایسه آن با ده سال گذشته عصر کرونا یاد می

  است سؤالبه این  گوییپاسخ

 اند؟کدام انتخاب زوج در عصرکرونا و مقایسه آن با ده سال گذشتههای اولویت .1
 

 پژوهش روش

جامعه آماری بود.  ایمقایسه -یبر مطنای مفروضا  تجربی از نوع علّروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و 

ساله دانشجویان  ۴۰تا  ۲۲در این پژوهش از شهر تهران انتخاب شد و شامل جامعه پژوهش شامل جوانان 

 ۲۰۰(، حداقل حجم نمونه معادل ۲۰۰5با استفاده از روش تاباچنيک و فيدل ) .بودنددانشگاه آزاد و دولتی 

سال بود که به صور   ۴۰تا  ۲۲که در فاصله سنی  (138۰ شریفی،و  نفر برآورد شده است )شریفی

افراد با مشاغل مختلف و تحصيال  متفاو  که تمایل به  در دسترو و هدفمند انتخاب شدند. بردارینمونه

، بایستی مجرد باشند کنندگانشرکت، نکهیاز اعطار   مله مالک ورودج از همکاری داشتند، انتخاب شدند.

امه قطل از اجرای برن استفاده از دارو نير نطاشند. در حالخاصی را گرارش نکرده باشند و  پرشکیرواناختالل 

داده شد. در  حيآزمون توض یتوضيحاتی درباره هدف پژوهش و نحوه اجرا کنندگانشرکتبه هر کدام از 

وهش، در پژ یدر مورد هدف پژوهش و جلب نظر آنان جهت همکار هایآزمودن هيمرحله بعد پس از توج

 بود. قهيدق ۲5تا  15 نيآنان ب یفرد هایتفاو بر اساو  هایآزمودن ییزمان پاسخگو

ابتدا  .داده شد کنندهشرکتقطل از اجرا توضيحا  کامل به . يشناخت تیجمع هایویژگيپرسشنامه  .1

 ،تحصيال  ،شغل ،سن ،فردی درباره جنس هایویژگی هایپستبه  ایرایانهاز فرد خواسته شد در محيط 

د موجو هایگرینه. اعتقادا  دینی و وضعيت مالی جواب دهد و در مورد هر پرسش یک گرینه را انتخاب کند

اوليه با افراد مختلف و مطالعه مقدماتی مشخص  هایمصاحطهتخصصی  هایگروهبر اساو نظرسنجی از 

ت يال ، رشته تحصيلی، وضعيجمعيت شناختی عطارتند از  جنس، سن، شغل، تحص هایویژگیشامل  شدند و

ایی، ، وضعيت مالی، زیطتيپیخوشخانوادگی از نظر مالی، وضعيت خانوادگی از نظر اجتماعی، اعتقادا  دینی، 

، وفاداری، رابطه دوستی با جنس مخالف قطل از ازدواج، خوش اخالقی، پذیریمسئوليتاجتماعی بودن، 
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حال، شيوه مورد پسند فرد جهت آشنایی ی برای ازدواج تابهخانواده، شيوه رایج فرد جهت آشنای وابستگی به

 برای ازدواج.

قطل از اجرا  .و بخش اهمیت و الزام معیار( هااولویتآزمون انتخاب شریک عاطفي )بخش  .2

 هایپستبه  ایرایانهدر محيط  ،ابتدا از فرد خواسته شد .داده شد کنندهشرکتتوضيحا  کامل به 

دهد و در مورد هر  ( جوابو بخش اهميت و الرام معيار هااولویتانتخاب شریک عاطفی )بخش  هایویژگی

 هایمصاحطهتخصصی  هایگروهموجود بر اساو نظرسنجی از  هایگرینهپرسش یک گرینه را انتخاب کند 

اوليه با افراد مختلف و مطالعه مقدماتی مشخص شدند در همين راستا به منظور احراز روایی محتوایی ابرار 

خواسته شد  هاآننفره مورد بحث قرار گرفت و از  5ساخته شده به متخصصان این حوزه ارائه و در گروه 

در نهایت بر اساو مطالعه مقدماتی  .ندانتخاب همسر مورد ارزیابی قرار ده هایمالکسودمندی ابرار را درباره 

، «شخصيت مستقل»، «جاذبه و عشق دوطرفه» که عطارتند از  مالک برای پژوهش نهایی انتخاب شدند ۲۲

، «سالمتی خوب»، «سازگاری»، «و خوی خوشایند مشربخوش»، «پایداری و پختگی هيجانی»

، «خانواده دوستی و بچه ،مندی به خانههعالق»، «اجتماعی بودن»، «هوش و کفایت عقالنی»، «تحصيال »

 یاردخانهآشپری و »، «طلطی و ساعی بودنجاه»، «بودن قيافهخوش»، «مطيع بودن»، «انسان صاد  و یکرو»

، «نداشتن روابط جنسی قطلی»، «موقعيت و رتطه مطلوب اجتماعی»، «وفاداری»، «آینده مالی خوب»، «خوب

 «.باروری»، «سی مشابهزمينه سيا»، «زمينه مذهطی مشابه»

و اطالع از حجم جامعه و انتخاب حجم نمونه،  یاطالعا  مربوط به جامعه آمار یپس از بررس روش اجرا.

وهش پژ یهاپرسشنامه ،یبهداشت یهاپروتکل تیو رعا روویکرونا و یمارياز ب یناش یهاتیبه علت محدود

رفت. گ رارق یگروه مورد بررس اريدر اخت نیپرسشنامه به صور  آنال نکيو ل یطراح ینترنتیبه صور  ا

. دیارائه نگرد ،شدیم کنندگانشرکتکه منجر به شناخت  یاطالعات گونهچيه یمالحظا  اخالق تیجهت رعا

پژوهش اطالع  جینسطت به نتا ليمیا قیاز طر توانندیمدرخواست شد،  کنندگانشرکتاز  ن،یعالوه بر ا

 ای تجریه و تحليل شد.با استفاده از آزمون دو جمله آوری شدههای جمعدادهکسب کنند. 

 

 اهیافته

سال(  93/33) انیآقا یسن نيانگيبا م یآمار دیاز د یداریسال( اختالف معن 9۴/۲8ها )خانم یسن نيانگيم

مالک انتخاب  ۲۲های ميانگين رتطه 1در جدول  (.p=  ۰۰۰/۰) پژوهش داشته است نیا ینمونه آمار نيدر ب

اکنون )با توجه به نمونه آماری این پژوهش( گرارش شده است و ميران سال گذشته و هم 1۰همسر در 

 اختالف آن هم آورده شده است.

 
 سال پیش 10ها در حال حاضر و در میانگین رتبه مالک. 1جدول 

 مالک انتخاب ردیف
ميانگين رتطه در 

گذشته سال 1۰  

ميانگين رتطه 

 در حال حاضر

ميران افرایش اقطال 

 افراد به مالک

۴6۲۴۲/۴ جاذبه و عشق دو طرفه 1  7 53758/۲-  

۲7۴7/9 شخصيت مستقل ۲  77/7  5۰۴7/1  

9113/9 پایداری و پختگی هيجانی 3  ۴7/8  ۴۴13/1  
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۴۰13۴/1۰ خوش مشرب و خوی خوشایند ۴  11/9  ۲913۴/1  

71398/7 سازگاری 5  ۲9/7  ۴۲398/۰  

8557۴/8 سالمتی خوب 6  ۲۲/6  6357۴/۲  

196۲۴/1۰ تحصيال  7  11/7  ۰86۲۴/3  

۰8716/9 هوش و کفایت عقالنی 8  ۴6/8  6۲716/۰  

۲738۲/1۰ اجتماعی بودن 9  ۴8/9  7938۲/۰  

به خانه و بچه، خانواده دوستی مندیعالقه 1۰  ۰۲918/11  37/11  3۴۰8۲/۰-  

۲898/7 انسان صاد  و یکرو 11  15/1۲  86۰۲/۴-  

8۲6۴۴/13 مطيع بودن 1۲  ۰۲/1۲  8۰6۴۴/1  

بودن قيافهخوش 13  76568/9  67/1۲  9۰۴3۲/۲-  

و ساعی بودن طلطیجاه 1۴  ۴787/17  17/13  3۰87/۴  

خوب داریخانهآشپری و  15  1355۴/16  ۴/13  7355۴/۲  

55۴5۲/13 آینده مالی خوب 16  87/13  315۴8/۰-  

7873۴/5 وفاداری 17  1۲/15  33۲66/9-  

5558/1۴ موقعيت و رتطه مطلوب اجتماعی 18  51/15  9۴۴۲/۰-  

5۲۴۴8/15 نداشتن روابط جنسی قطلی 19  8۲/1۴  7۰۴۴8/۰  

۴19۲۲/1۴ زمينه مذهطی مشابه ۲۰  76/15  3۴۰78/1-  

91896/17 زمينه سياسی مشابه ۲1  19/15  7۲896/۲  

۲36۰9/17 باروری ۲۲  ۰7/18  83391/۰-  

 
جاذبه و عشق دوطرفه  هایمالکسال پيش به ترتيب  1۰شود که در مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

اند و حال حاضر ها بودهمالک ترینمهم( ۲9/7رویی )( و صداقت و یک79/5(، وفاداری )۴6/۴)حدود 

های افراد به حساب ( اولویت11/7( و تحصيال  )7(، جاذبه و عشق دوطرفه )۲۲/6سالمتی خوب ) هایمالک

در این پژوهش  کنندهشرکتها بر اساو نظر فعلی گروه ابتدا به بررسی اهميت مالکدر ادامه،  اند.آمده

بندی را نشان اولویتکه وسط  11بندی هر مالک با عدد پرداخته شده است و به این منظور ميانگين اولویت

ررسی ب ا متوسط است.یتر، کمتر و یا مساوی ایسه شده است که معلوم شود اولویت هر مالک بيشقدهد ممی

به این منظور  و در این پژوهش پرداخته شده است کنندهشرکتها بر اساو نظر فعلی گروه اهميت مالک

ایسه شده است که قم دهدیمبندی را نشان که وسط اولویت 11بندی هر مالک با عدد ميانگين اولویت

 ا متوسط است.یتر، کمتر و یا مساوی معلوم شود اولویت هر مالک بيش

 

 هر مالک یهاتیاولو نیانگی. م2جدول 
ایآزمون دو جمله   

ميانگين   

 رتطه قطلی

نسطت  تعداد

 مشاهده شده

ميانگين 

 رتطه فعلی

مقدار 

 احتمال

1گروه  جاذبه و عشق دو طرفه  <= 11 1۲5 78/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 35 ۲۲/۰    
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۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  شخصیت مستقل  <= 11 1۲1 76/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 39 ۲۴/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

پایداری و پختگي 

 هیجاني

1گروه   <= 11 117 73/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 ۴3 ۲7/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

خوش مشرب و خوی 

 خوشایند

1گروه   <= 11 1۰6 67/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 53 33/۰    

۰۰/1 159  مجموع    

1گروه  سازگاری  <= 11 1۲8 8۰/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 3۲ ۲۰/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  سالمتي خوب  <= 11 1۴6 91/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 1۴ ۰9/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  تحصیالت  <= 11 1۴1 88/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 19 1۲/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  هوش و کفایت عقالني  <= 11 13۲ 8۲/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 ۲8 18/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  اجتماعي بودن  <= 11 1۲3 77/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 37 ۲3/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

به خانه و  مندیعالقه

 بچه، خانواده دوستي

1گروه   <= 11 1۲1 61/۰  5۰/۰  ۰/۰۰3a 

۲گروه   > 11 78 39/۰    

۰۰/1 119  مجموع    

1گروه  انسان صادق و یکرو  <= 11 11۲ 56/۰  5۰/۰  ۰/۰89a 

۲گروه   > 11 87 ۴۴/۰    

۰۰/1 119  مجموع    

1گروه  مطیع بودن  <= 11 1۰7 5۴/۰  5۰/۰  ۰/3۲1a 

۲گروه   > 11 9۲ ۴6/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  بودن قیافهخوش  <= 11 89 ۴5/۰  5۰/۰  ۰/15۰a 

۲گروه   > 11 11۰ 55/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه   <= 11 7۰ 35/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 
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۲گروه  و ساعي بودن طلبيجاه  > 11 1۲9 65/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  خوب داریخانهآشپزی و   <= 11 71 36/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 1۲8 6۴/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  آینده مالي خوب  <= 11 55 ۲8/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 1۴۴ 7۲/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  وفاداری  <= 11 38 19/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 16۰ 81/۰    

۰۰/1 198  مجموع    

موقعیت و رتبه مطلوب 

 اجتماعي

1گروه   <= 11 ۲1 11/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 178 89/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

نداشتن روابط جنسي 

 قبلي

1گروه   <= 11 19 1۰/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 18۰ 9۰/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

 زمینه مذهبي مشابه

 

1گروه   <= 11 8 ۰۴/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 19۰ 96/۰    

۰۰/1 198  مجموع    

1گروه  زمینه سیاسي مشابه  <= 11 ۲5 13/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 17۴ 87/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  باروری  <= 11 ۲5 ۰8/۰  5۰/۰  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 11 18۴ 9۲/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

 z تقریب پایه بر 

 

جاذبه و عشق دو طرفه،  هایمالکبندی ای نشان داده است که ميانگين اولویتهای آزمون دوجملهیافته

شخصيت مستقل، پایداری و پختگی هيجانی، خوش مشرب و خوی خوشایند، سازگاری، سالمتی خوب، 

به خانه و بچه، خانواده  مندیعالقهمالی خوب، اجتماعی بودن،  ندهیآ ،تحصيال ، هوش و کفایت عقالنی

مهمی برای  هایمالکاند و لذا را داشته 11داری داشته و همگی رتطه کمتری از اختالف معنی 11دوستی با 

  انسان صاد  و یکرو، مطيع بودن و هایمالکآیند؛ ميانگين رتطه ب میهای این پژوهش به حساآزمودنی

و ساعی بودن، آشپری  طلطیجاه  هایمالک نداشته و ميانگين رتطه 11داری با بودن تفاو  معنی قيافهخوش

وقعيت و رتطه مطلوب اجتماعی، نداشتن روابط جنسی قطلی، زمينه مذهطی خوب، وفاداری، م داریخانهو 

 11های مربوطه بيش از داشته و رتطه 11دار آماری با مشابه، زمينه سياسی مشابه و باروری اختالف معنی

 ها نشان داده است.ها را از دید آزمودنیهستند که اهميت کمتر این مالک
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انتخاب زوج در عصر کرونا با ده سال گذشته دچار تفاوت شده است یهاتی. اولو3جدول   

ایجملهآزمون دو   
ميانگين رتطه   

 قطلی

نسطت مشاهده  تعداد

 شده

ميانگين رتطه 

 فعلی

مقدار 

 احتمال

جاذبه و عشق دو 

 طرفه

1گروه   <= ۴6/۴  7۰ ۴۴/۰  ۰۰/7  133/۰  a 

۲گروه   > ۴6/۴  9۰ 56/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  شخصیت مستقل  <= ۲7/9  7۲ ۴5/۰  77/7  ۲36/۰ a 

۲گروه   > ۲7/9  88 55/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

پایداری و 

 پختگي هیجاني

1گروه   <= 91/9  7۴ ۴6/۰  ۴7/8  385/۰ a 

۲گروه   > 91/9  86 5۴/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

خوش مشرب و 

 خوی خوشایند

1گروه   <= ۴/1۰  88 55/۰  11/9   ۲۰۴/۰ a 

۲گروه   > ۴/1۰  71 ۴5/۰    

۰۰/1 159  مجموع    

1گروه  سازگاری  <= 71/7  1۰6 66/۰  ۲9/7  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 71/7  5۴ 3۴/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  سالمتي خوب  <= 86/8  133 83/۰  ۲۲/6  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 86/8  ۲7 17/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  تحصیالت  <= ۲/1۰  1۴۰ 88/۰  11/7  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > ۲/1۰  ۲۰ 1۲/۰    

۰۰/1 16۰  مجموع    

هوش و کفایت 

 عقالني

1گروه   <= ۰9/9  1۲۲ 76/۰  ۴6/8  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > ۰9/9  38 ۲۴/۰.    

۰۰/1 16۰  مجموع    

1گروه  اجتماعي بودن  <= ۲7/1۰  1۲۰ 75/۰  ۴8/9  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > ۲7/1۰  ۴۰ ۲5/۰.    

۰۰/1 16۰  مجموع    

به  مندیعالقه

خانه و بچه، 

 خانواده دوستي

1گروه   <= ۰3/11  1۲1 61/۰  37/11  ۰۰3/۰ a 

۲گروه   > ۰3/11  78 39/۰.    

۰۰/1 199  مجموع    

انسان صادق و 

 یکرو

1گروه   <= ۲9/7  5۰ ۲5/۰  15/1۲  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > ۲9/7  1۴9 75/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه   <= 83/13  11۲ 56/۰  ۰۲/1۲  ۰89/۰ a 



 اربرديكخانواده درمانی  | رستگاري و همکاران                |              هاي انتخاب زوج در عصركرونا و مقايسه آن با ده سال گذشتهاولويت  |137

 

۲گروه  بودنمطیع   > 83/13  87 ۴۴/۰.    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  بودن قیافهخوش  <= 77/9  78 39/۰  67/1۲  ۰۰3/۰ a 

۲گروه   > 77/9  1۲1 61/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

و  طلبيجاه

 ساعي بودن

1گروه   <= ۴8/17  135 68/۰  17/13  ۰۰۰/۰ a 

۲ گروه  > ۴8/17  6۴ 3۲/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

آشپزی و 

 خوب داریخانه

1گروه   1۴/16 <= 1۲۲ 61/۰  ۴/13  ۰۰۲/۰ a 

۲گروه   > 1۴/16  77 39/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  آینده مالي خوب  <= 55/13  81 ۴1/۰  87/13  ۰11/۰ a 

۲گروه   > 55/13  118 59/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  وفاداری  <= 79/5  ۲5 13/۰  1۲/15  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 79/5  173 87/۰    

۰۰/1 198  مجموع    

موقعیت و رتبه 

 مطلوب اجتماعي

1گروه   56/1۴ <= 8۲ ۴1/۰  51/15  ۰16/۰ a 

۲گروه   > 56/1۴  117 59/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

نداشتن روابط 

 جنسي قبلي

1گروه   5۲/15 <= 1۲1 61/۰  8۲/1۴  ۰۰3/۰ a 

۲گروه   > 5۲/15  78 39/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

زمینه مذهبي 

 مشابه

 

1گروه   ۴۲/1۴ <= 95 ۴8/۰  76/15  619/۰ a 

۲گروه   > ۴۲/1۴  1۰3 5۲/۰    

۰۰/1 198  مجموع    

زمینه سیاسي 

 مشابه

1گروه   9۲/17 <= 1۲7 6۴/۰  19/15  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > 9۲/17  7۲ 36/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

1گروه  باروری  ۲۴/17 <= 65 33/۰  ۰7/18  ۰۰۰/۰ a 

۲گروه   > ۲۴/17  13۴ 67/۰    

۰۰/1 199  مجموع    

بر پایه تقریب    z 

 

  سازگاری، سالمتی خوب، تحصيال ، هوش و کفایت عقالنی، هایمالکاند که نشان داده 3جدول های یافته

خوب، نداشتن روابط جنسی قطلی و زمينه  داریخانهو ساعی بودن، آشپری و  طلطیجاهاجتماعی بودن، 

اند نشان داده داری نيراند و تفاو  معنیتر( از گذشته داشتهسياسی مشابه رتطه بهتری )ميانگين رتطه پایين

 مندیعالقه  هایمالکاند و در مورد سال گذشته را نشان داده 1۰های حال حاضر و و لذا تغيير در اولویت
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بودن، وفاداری، موقعيت و رتطه مطلوب  قيافهخوشبچه، خانواده دوستی، انسان صاد  و یکرو، به خانه و 

ها اند و این تغيير نشان از کاهش اولویت این مالکداری با گذشته نشان دادهاجتماعی و باروری تغيير معنی

ا وجود ب اند.ته نشان ندادهبندی با گذشدر اولویت دارمعنیها اختالفی نسطت به گذشته دارد و دیگر مالک

مسر انتخاب ه هایمالکشده است که تغيير در  تائيدتوان نشان داد که فرضيه این پژوهش این اطالعا  می

 به وجود آمده است. تاکنوناز ده سال گذشته 

 

 گیریبحث و نتیجه

 گذشته پرداخته شد. سال ده با آن مقایسه و عصرکرونا در زوج انتخاب هایپژوهش حاضر با هدف اولویت

 هایمالک) همسر انتخاب معيارهای ازدواج برخی از از بعد و قطل موقعيت دو در ن بود کهآحاکی از  هایافته

اند حاضر نشان داده پژوهشهای . یافتهمعنادار دارد و مستقيم رابطه دوران کرونا با (محتوایی و فرآیندی-

و  طلطیجاه  سازگاری، سالمتی خوب، تحصيال ، هوش و کفایت عقالنی، اجتماعی بودن، هایمالککه 

خوب، نداشتن روابط جنسی قطلی و زمينه سياسی مشابه رتطه بهتری  داریخانهساعی بودن، آشپری و 

های اولویت دراند و لذا تغيير داری نير نشان دادهاند و تفاو  معنیتر( از گذشته داشته)ميانگين رتطه پایين

خانواده  و بچه ،به خانه مندیعالقه  هایمالکاند و در مورد سال گذشته را نشان داده 1۰حال حاضر و 

بودن، آینده مالی خوب، وفاداری، موقعيت و رتطه مطلوب اجتماعی  قيافهخوشدوستی، انسان صاد  و یکرو، 

طت به ها نساند و این تغيير نشان از کاهش اولویت این مالکداری با گذشته نشان دادهو باروری تغيير معنی

العا  طبا وجود این ا اند.بندی با گذشته نشان ندادهدر اولویت دارمعنیها اختالفی گذشته دارد و دیگر مالک

ایج . نتبه وجود آمده است تاکنونانتخاب همسر از ده سال گذشته  هایمالکتوان نشان داد که تغيير در می

 در( همخوانی دارند. ۲۰1۰و گيوریسو و همکاران ) (۲۰18(، عطداهلل )1395ی احمدی )هایافتهپژوهش با 

کرونا ابتدا در چين و سپس در سطح ویروو  ۲۰19گفت از ابتدای دسامطر سال  توانمی هایافتهتطيين 

جهان شيوع پيدا کرد. شناسایی، قرنطينه و مراقطت از بيماران و محدودیت روابط برای عدم انتقال ویروو 

همين امر بر نگرش افراد نسطت به ازدواج و  شد واز انسان به انسان منجر به سطک جدیدی از زندگی 

ها ا توجه به اینکه برخورداری از زندگی سالم حق تمام انسانب گذشته است. تأثيرمعيارهای انتخاب همسر 

گذارد می تأثيران هایی است که به نوعی بر سالمت آدمياست و این مسئله در گرو آگاهی از مسائل و مقوله

های مهم در بحث سالمت افراد، توجه به نقش ازدواج است. این همچنين یکی از مقوله ؛(1396)حسينی، 

ملی یافته است که شاید أهای انتخاب همسر در دوران بيماری کرونا، شرایط جالب و قابل تنقش و معيار

ها از ابعاد مختلف بررسی کرد. درواقع کرونا نه تنها وقوع ازدواج، بلکه به طور تقریطی بتوان آن را تا مد 

، خرید و حتی نحوه ها، عقدهمه مراحل آن از جمله معيارهای انتخاب همسر، خواستگاری، انجام آزمایش

و  روزب هایقرار داده است، موضوعی که به اعتقاد متخصصان نيازمند تطيين آموزش تأثيرپذیرایی را تحت 

محتوایی در ازدواج در عصر  هایمالک اولویتهمچنين نتایج نشان داد  متناسب با شرایط فعلی جامعه است.

 هستند خصوصياتی همسرگرینی، محتوایی هایمالکگفت  توانمی، سال گذشته تفاو  دارد 1۰کرونا با 

 ،اقتصادی-جایگاه اجتماعی همچون اجتماعی و فردی شناختیروان هایویژگی مانند دارد، همراه به فرد که

 نتایج. مذهبو  قوميت جسمانی،- روانی سالمت فيریکی، جذابيت زیطایی، خانواده، سن، شغل، تحصيال ،
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 در همسر انتخاب معيارهای بر مطنی (۲۰1۴)و همکاران  علوی هایپژوهش نتایج با به این پژوهش مربوط

 دانشگاهدانشجویان  ميان در همسر انتخاب معيارهای عنوان با (۲۰۲۰)راج و همکاران  دانشجویان؛ ميان

 و محتوایی هایمالک مقایسه (1389) اکرميان همسر؛ انتخاب معيارهای همسرگرینی و مالک چين و

 هایمالک بررسی (1393)رزاقی  متمایرسازی؛ خود پایين و باال ميران با افراد در همسرگرینی فرآیندی

 همسو بود. پسر و دختر دانشجویان همسر انتخاب

 تحصيال ، هوشی، اقتصاد-یاجتماع گاهیقطيل جا محتوایی از هایمالکدر نتایج دیگر پژوهش نشان داد 

. نتایج با دارد با گذشته وجود معنادار و ساعی بودن ارتطاط طلطیجاهو کفایت عقالنی، اجتماعی بودن، 

تطيين این  در( همخوانی دارد. ۲۰16( و گاداسی و همکاران )۲۰16(، چانگ )1391ی سپهری )هایافته

 و مثطت عامل دانشگاهی، یهارشته تجانس و تحصيال  بين تناسب شکیب گفت توانمی هایافته

 ارتطاط کالمی برای فرهنگی، فضای و کافی انگيره چون .شودمیمحسوب  زوجين تفاهم روند بر تأثيرگذاری

 نطاید ولی .شود ترقيعم فرهنگی و فکری همگرایی سازنهيزم تواندمی امر این و شودمی فراهم روحی و

 این که چرا ،شود تلقی زوجين و ناسازگاری تفاهم عدم علت پدیده این فقدان که کرد یريگجهينتچنين 

هر پژوهشی اگرچه در ماهيت  .گيرد قرارمی تفسير مورد مرد، و زن معرفتی و زمينه فکری به بسته عوامل

ی هایویژگی بر تأکيد محتوایی هایمالک بين این آن است. در تأثيربه دنطال مقایسه بين عوامل و ميران 

 نخواهد هاآن در تصرفی و دخل گونهچيهدی ایحد ز تا فرد و هستند انتسابی اصطالحاً که دیگری نير دارد

 توانایی به همسر انتخاب در مردان که باشد این از نشان تواندمی به مالک محتوایی مردان توجه .داشت

 ظاهر، زیطایی که دادیم نشان زمينه این در بحثی با باو .دادندیم اهميت بودن و مادر کدبانو در زنان

 و مثل توليد برای زن توانایی معيارهای ،بشر تاریخ مسير در خانوادگی اصالت و روانی سالمت جسمانی

 از مقطول رفتارهای بروز دیگر، عطار  به یا و همسر و رفتار هاقهيسل پذیرش معموالً .است نبود کدبانوگر

 زوجين بين در تفاهم برقراری برای را زمينه و دهد شکل را یاطرفه دو مناسب روابط تواندیم همسر سوی

 .کند ایجاد

 سال گذشته تفاو  دارد. 1۰فرایندی در عصر کرونا نسطت به  هایمالکاولویت نتایج همچنين نشان داد 

 سيستم یدهسازمانموجب  که است ییهاکنش مجموعه همسرگرینی، فرآیندی هایمالکگفت  توانمی

 ارتطاطی، یهامهار  صميميت، متقابل، درک شخصيتی و خانوادگی، هایویژگی مانند ،شوندیم خانواده

( همخوانی دارد. ۲۰18(، ویس و همکاران )۲۰17ی یویو و همکاران )هایافتهنتایج با  سازگاری. و مسئله حل

 قرار مدنظر همسرگرینی در را فرایندی معيارهای و هامالک ازدواج قطل در که زوجينی که است پرواضح

 دانندمی زوجين این .دهندیم بها بسيار مشترک زندگی در مقابل طرف و خود ارتطاط نوع به معموالً اندداده

 لذا ،گرددیم دریافت گيرنده توسط و صادر فرستنده از که است غيرکالمی و کالمی پيام هرگونه ارتطاط که

 ندینمایم سعی نير و دهندیم بها خود زناشویی ارتطاط در غيرکالمی و کالمی ارتطاطی یهامهار  انواع به

 مسئله به همچنين زوجين این .نمایند نيتأم را خود زناشویی رضایت فعال دادن گوش یهامهار  کسب با

 را او شناختیروان نيازهای و خود همسر کنندمی سعی مشترک زندگی در و دهندیم اهميت متقابل درک

 برای روزشطانه طول در همچنين برسانند، حداکثر به را رابطه صميميت ميران واسطه بدین و نمایند درک

 .زنند می رقم یکدیگر با را خوشی لحظا  ،هامیتا این در و نديبیم تدارک اشتراکی یهابرنامه بودن هم با

 زندگی و است مشترک زندگی جدانشدنی امر مشکل که دانندمی همچنين فرایندی معيارهای دارای زوجين
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 زوجين این .بخشندیم بهطود روز به روز مسئله حل زمينه در را خود مهار  لذا و است شده عجين بحران با

 بشنوند، را خانواده اعضای تمام نظرا  دموکراسی اصول ططق بتوانند باید مشکل بروز زمان در که دانندمی

 .نمایند انتخاب را گرینه بهترین، حلراه هر زیان و سود بررسی با و نمایند ابراز را ممکن یهاحلراه تمام

که  نشان داد جینتا .زوج است یاقتصاد یهایژگیتفاو  مربوط به و نیبيشترفرضيه دیگر پژوهش نشان داد 

هستند  11از  شيمربوطه ب داشته و رتطه 11با  یآمار داریخوب اختالف معن یمال ندهی  آمالک رتطه نيانگيم

 با پژوهش فرضيه به این مربوط نتایج نشان داده است. هایآزمودن دیرا از د مالک نیا بيشتر تيکه اهم

( 1393)فرهمند و احمدنيا  و (۲۰16)جاکوبياک و فينی  ،(۲۰۲۰)هونگ و همکاران  هایپژوهش نتایج

آورد و اجازه بنابراین عدم توان اقتصادی کافی، انگيره ازدواج جوانان را پایين می؛ است همسو و هماهنگ

شود و آن در صورتی است اما گاهی داشتن شغل مانع ازدواج می؛ دهد آنان در سن پایين ازدواج کنندنمی

و مشغول به کار  کنندیمکه دختران شاغل شوند. بسياری از دخترانی که شغلی برای خود دست و پا 

شاغل شدن پسر  برعکسشاغل شدن دختر ) لذا .دهندشوند، رغطت خود را نسطت به ازدواج از دست میمی

دهد. این عامل امروزه در که سطب زیاد شدن انگيره به ازدواج است( انگيره او را نسطت به ازدواج کاهش می

چشمگيری در کاهش رغطت دختران به ازدواج داشته و حتی بسياری از دختران و زنان  تأثيرکشورهای غربی 

تواند سطب به وجود آمدن بسياری از مشکال  خود میمانند که تا آخر عمر مجرد می غربی به خاطر همين عامل

شغل دختران در تأخير ازدواج، گرچه مانند جوامع غربی نيست،  تأثيراجتماعی و اخالقی شود. در کشور ما نير 

با توجه به نقش معيارهای انتخاب همسر  .تر شدن آن، وجود داردشود و خطر گستردهولی کمابيش دیده می

 سازسرنوشت، جوان بودن جمعيت در ایران و کاهش موارد ازدواج و اهميت این امر هادهخانوادر استحکام 

در ارتقا سالمت جسمی، روانی، اجتماعی خانواده و در نهایت جامعه، توجه به چگونگی معيارهای انتخاب 

به نظر مدون در این زمينه ضروری  یهاآموزشو  شودمیهمسر و امر ازدواج به صور  یک اولویت مطرح 

 یآورجمعآتی به منظور کسب اطمينان بيشتر برای  یهاپژوهشدر  شودمی. همچنين پيشنهاد رسدیم

 اطالعا  تکميلی از فنون دیگر مانند مصاحطه استفاده شود.

 

 موازین اخالقي

چنين به افراد کنندگان رعایت شده است؛ هممالحظا  اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکت

 درباره محرمانه بودن نتایج اطمينان داده شد.

 

 یسپاسگزار

 .شودمیاز همه افرادی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی  لهيوسنیبد

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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 (22تا  1از  یبند تی) اولويعاطف کیآزمون انتخاب شر
 . جاذبه و عشق دو طرفه1

 . شخصيت مستقل۲

 پختگی هيجانی . پایداری و3

 . خوش مشرب و خوی خوشایند۴

 . سازگاری5

 . سالمتی خوب6

 . تحصيال 7

 . هوش و کفایت عقالنی8

 . اجتماعی بودن9

 به خانه و بچه، خانواده دوستی مندیعالقه. 1۰

 . انسان صاد  و یکرو11

 . مطيع بودن1۲

 بودن قيافهخوش. 13

 وساعی بودن طلطیجاه. 1۴

 خوب ریداخانه. آشپری و 15

 . آینده مالی خوب16

 . وفاداری17

 . موقعيت و رتطه ی مطلوب اجتماعی18

 . نداشتن روابط جنسی قطلی19

 . زمينه مذهطی مشابه ۲۰

 . زمينه سياسی مشابه۲1

 . باروری۲۲
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Priorities of mate selection during Covid-19 pandemic 

compared to the last decade 
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Abstract  
Aim: The aim of this study was to investigate the priorities of couple selection in 

the corona age and compare it with the last ten years Methods: This study was a 

comparative causal study and the statistical population included young people 

aged 22 to 40 years old students of Tehran Azad and State University, of whom 

200 were randomly selected (100 females, 100 males) in the age range of 22 to 40 

years. Years that were selected by available and targeted sampling. The tools used 

in the present study consisted of two parts: 1) individual characteristics of the 

participant, 2) emotional partner selection test (part of priorities and part of 

importance and standard requirements). The analysis of the information obtained 

from the questionnaire was performed through spss24 software in two descriptive 

and inferential sections (binomial test). Results: The results showed that the 

criteria: adaptation, good health, education, intelligence and intellectual adequacy, 

sociality, ambition and diligence, good cooking and housekeeping, no previous 

sexual relations and similar political background rank better (lower average) than 

before They have also shown a significant difference, and therefore have shown a 

change in current and past 10 year priorities. Social well-being and fertility have 

shown a significant change with the past (P=0.01). Conclusion: this change 

indicates a decrease in the priority of these criteria over the past, and other criteria 

have not shown a significant difference in prioritization with the past. 
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