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گوید؛ مالک دخترها و پسرها برای  آمار سخن می

 انتخاب همسر

 :همشهری آنالین

فاطمه زهرا سالم هللا علیها و روز ملی ازدواج برخی از همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی علیه السالم و حضرت 

.های آخرین نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران)ایسپا( منتشر شد مهمترین یافته  

وگو با ایسنا، گفت: از آنجا که بحث ازدواج و انتخاب همسر در شرایط کنونی در میان  محمد آقاسی رئیس ایسپا در گفت

اهمیت بسزایی برخوردار است، مرکز ایسپا در این حیطه اقدام به نظرسنجی کرده است که نتایج این  جوانان ایرانی از

تواند نقش موثری برای تصمیم گیری مسئوالن و نیز مکمل مناسبی برای سیاستگزاران فرهنگی کشور  ها می پژوهش

.های آتی مهم و موثر باشد ریزی ر برنامهتواند د باشد. به ویژه با استقرار دولت یازدهم استفاده ازاین نتایج می  

های انتخاب همسر، موانع ازدواج، سن مطلوب ازدواج، فرزندآوری  محورهای این نظرسنجی شامل مالک»آقاسی افزود: 

و مواردی از این دست است که در فواصل مختلف منتشر خواهد شد که این نظرسنجی به صورت ملی و با حجم نمونه 

.فته استنفر صورت گر 9613  

درصد زن و میانگین سنی افراد  13.3درصد مرد و  16.5وی در ادامه با بیان اینکه از مجموع پاسخگویان حاضر در تحقیق 

درصد دارای  91.5درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی،  06.1بوده است . همچنین  11.1حاضر در تحقیق 

.حصیالتشان کمتر از دبیرستان بوده استدرصد نیز ت 1.1تحصیالت متوسطه و دیپلم و   

 



های انتخاب همسر از نگاه جوانان ایرانی مالک  

های این تحقیق پرداخت و افزود: در سؤال  رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در ادامه به تشریح برخی یافته

های به  پرسیده شد که با توجه به یافتههای انتخاب همسر از سوی جوانان  ای از پاسخگویان در خصوص مالک جداگانه

امتیاز، اولویت اول را به خود اختصاص داده  566امتیاز از  59.1با کسب « دارا بودن شغل و درآمد مناسب»دست آمده 

ها دوم و سوم جوانان برای ازدواج  امتیاز، اولویت 55.9با « عفت و پاکدامنی»امتیاز و  51.0با « تفاهم»های  است. مالک

.وان شده استعن  

(2) 

های جوانان را برای انتخاب همسر به تفکیک زن و مرد بررسی و تحلیل کنیم به این  آقاسی یادآور شد: اگر بخواهیم مالک

ها مورد توجه  از منظر پاسخگویان زن بیش از سایر مالک« دارا بودن شغل و درآمد مناسب»رسیم در مجموع  نتیجه می

.اند تر از سایر معیارها دانسته را مهم« مالک عفت و پاکدامنی»مردان بوده است، درحالیکه   

 سن مطلوب ازدواج از نظر جوانان ایرانی

ها و آقایان به تفکیک پرسیده شد که  از جوانان درباره سن مطلوب ازدواج برای خانم  وی در ادامه افزود: در این نظرسنجی

 91.2سال و  96تا  12پاسخگویان سن مطلوب برای ازدواج آقایان را بین سنین درصد از  16.0نتایج نظرسنجی نشان داد 

اند. به صورت کلی میانگین سن مطلوب ازدواج  سال عنوان کرده 10تا  19درصد نیز سن مناسب برای ازدواج آقایان را بین 

.اعالم شده است 12.0آقایان از دیدگاه جوانان کشور  

درصد از پاسخگویان اظهار  19.3گونه تشریح کرد:  ها را این ورد سن مطلوب ازدواج خانمرئیس ایسپا دیدگاه جوانان در م

درصد جوانان نیز معتقدند  92سال است، همچنین  10تا  19ها بین سنین  اند که سن مطلوب ازدواج برای خانم داشته

ها از طرف  گین سن مطلوب خانمسال است و به صورت کلی میان 11تا  53ها بین سنین  سن مطلوب ازدواج برای خانم

.اعالم شده است 19.1پاسخگویان،   

 نظر جوانان در مورد فرزندآوری و خوشبختی در زندگی

های اخیر مورد تاکید قرار گرفته بحث باروری و فرزندآوری است و  آقاسی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در سال

های مختلف اجرایی و ارگانهای فرهنگی  مطلب تاکید دارند و دستگاهرهبر فرزانه انقالب اسالمی نیز بر روی این 

بایست به این مطلب توجه داشته باشند، اظهارکرد: در همین زمینه از جوانان پرسیده شد که آیا داشتن فرزند را  می

گی مشترک باعث درصد( اعتقاد دارند داشتن فرزند در زند21.2دانید که اکثریت جوانان ) موجب خوشبختی در زندگی می

خوشبختی زوجین خواهد بود، بنابراین این مطلب امیدوارکننده و دارای اهمیت است که جوانان در آستانه ازدواج تمایل 

.بینند ای بین داشتن فرزند و خوشبختی زوجین نمی درصد رابطه 11.5به داشتن فرزند دارند و در این میان تنها   
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