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روح اهلل نوآبادی و ،   فرهیخته گرامی آقایان حسین بهروان

خانم ها زهرا برادران کاشانی، عاطفه کابلی، الهه  مرتضی دیاری

  بنایی ، فاطمه عطریف

 

 با سالم و احترام 

 میزان "تحت عنوان  به اطالع می رساند که مقاله شما 

های گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبه انواع سبک

همایش  اولین" در همایش "بر آن  همسرگزینی و عوامل موثر

شده است.  پذیرفته" در ایران  تغییرات خانواده و چالش های آن

و  7شرکت در همایش در روزهای  از شما دعوت می شود که جهت

 .ماه در دانشگاه شیراز حضور بهم رسانید اردیبهشت 8

  است برای تکمیل فرآیند پذیرش و ارایه مقاله مبلغخواهشمند 

بانك تجارت واریز  2757577775ریال به شماره حساب 066666

 نمایید

 

 با احترام                                                              

 دبیرخانه همایش                                                       
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های به انواع سبک  مشهدمیزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 همسرگزینی و عوامل موثر بر آن

 1حسین بهروان

 2زهرا برادران کاشانی، الهه بنایی، مرتضی دیّاری، فاطمه عطری، عاطفه کابلی، روح اهلل نوآبادی

 

 چکیده

بنابراین  .همسراست نادرست انتخاب ،ي خانواده وطالقهاي اساسی ناسازگاري ها علت از یکی:مقدمه

گرایش  قاله بررسی میزانهدف م سبکی که افراد از طریق آن همسر خود را بر می گزینند بسیار اهمیت دارد.

است. پرسش هاي  هاي همسرگزینی و عوامل موثر بر آنبه انواع سبک  دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

چقدر به انواع سبکها براي انتخاب همسر گرایش مثبت دارند؟ گرایش به این  دانشجویان اساسی این است که

 دانشجویان اقتصادي وتحصیلی-خصات اجتماعیجنسیت وسایر مش، تاهل سبکها چه رابطه اي با وضعیت

میزان معاشرت با دوستان، ومیزان حضور  عواملی همچون میزان دینداري، میزان معاشرت با خانواده، دارد؟

 دارد؟ هاي همسرگزینیسبکبه انواع  دانشجویان درفضاهاي مجازي چه تاثیري بر گرایش

. حجم بود ویان دانشگاه فردوسی مشهده دانشجیشی وجامعه آماري شامل کلیروش تحقیق پیما روش: 

که با روش نمونه گیري تصادفی ساده، طبقه بندي شده (  121.5دانشجو بود)خطاي نمونه معادل 051نمونه

وچند مرحله اي از فهرست دانشکده ها ورشته ها انتخاب شد. اطالعات با پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه 

به عنوان  نظریه هماننديو نظریه نیازهاي مکمل،نظریه اختیارعاقالنه  د.حضوري با پرسشگر جمع اوري گردی

 استفاده شده است. نظريچارچوب 

 تمایل) .2.2( گرایش دانشجویان به سبک سنتی کنترل شده معادل 011-1نتایج نشان داد میانگین)بازه نتایج:

( کمتراز متوسط تمایل) 25..عادلسبک مدرن مو تمایل متوسط(، ) 51(، سبک دوستی معادلباالتر از متوسط

دانشجویان زن تمایل بیشتر به سبک سنتی دارند درحالی که مردان به سبکهاي دوستی ومدرن بیشتر  است.

                                                           

  65123135777 تلفن   behravan@um.ac.ir)نویسنده مسؤول(مشهددانشگاه فردوسی  ستاد گروه علوم اجتماعیا 1 

   دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم اجتماعی دانشجویان 2
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در سبک سنتی تفاوت  تاهل تمایل دارند. دانشجویان مجرد تمایل بیشتر به سبکهاي دوستی ومدرن دارند ولی

ت شغلی پدر تمایل به سبکهاي دوستی ومدرن افزایش می یابد. با ش سن، درامد خانوار ومنزلبا افزای ندارد.

با  بالعکس، افزایش میزان دینداري تمایل به سبک سنتی افزایش وسبکهاي دوستی ومدرن کاهش می یابد.

افزایش عضویت در شبکه هاي مجازي تمایل به سبک سنتی کاهش وسبکهاي دوستی ومدرن افزایش می 

زن بودن است نیز  در تمایل به سبک سنتی میزان دینداري زیادتر و در مدل رگرسیونموثر  مهمترین عاملیابد.

مهمترین عامل موثر در تمایل به سبک دوستی  درحالی که بقیه عوامل در کنار این دو عامل تاثیر ندارند.

موثر در تمایل مهمترین عامل  ،سن بیشتر ومجرد بودن است.بیشتر از خانواده  دینداري کمتر،معاشرت با دوستان

محققان نتیجه  صرفا دینداري کمتر است درحالی که بقیه عوامل در کنار این عامل تاثیر ندارند. به سبک مدرن

گرفتند که براي کاهش تمایل به سبکهاي مدرن که بیشتر مخاطره آمیز است افزایش گرایشات دینی در دانشگاه 

می واستفاده مناسب از شبکه هاي مجازي قایسه با خانواده وتنظیم نسبت ان در م معاشرت بیشتر با خانواده  ،

 مناسبی براي انتخاب همسر مناسب دانشجویان باشد.هاي تواند راه حل 

عضویت در شبکه  ، معاشرت با دوستانسبک هاي همسر گزینی، دینداري، معاشرت با خانواده، کلید واژه ها:

 .دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ،هاي مجازي
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 ان مسئلهبی

باشد که براي نظام اجتماعی کل و سایر نهادها، کارکرد نهاد خانواده، یکی از مهمترین نهادهاي اجتماعی می

(. ازدواج نیز 07.1اجتماعی مثبت دارد. خانواده در تعاریف جامعه شناسان با ازدواج آغاز می شود )ساروخانی، 

است که شامل ارزش ها و نگرش هاي متفاوت است، به معنی در هم آمیختن دو چشم انداز و دو تاریخچه 

(.  بنابراین انتخاب همسر به عنوان .073بنابراین اهمیت فراوانی در زندگی انسان دارد )عبدالجبار و دیگران، 

پیش شرط تشکیل خانواده، یکی از حساسترین اعمالی است که از سوي عامل اجتماعی صورت می گیرد؛ زیرا 

ه تشکیل خانواده سالم می انجامد، خانواده اي که نخستین محیط براي جامعه پذیر انتخاب صحیح همسر، ب

کردن افراد است و از طریق این فرآیند به انسجام اجتماعی می انجامد. در حالت عکس آن، یعنی انتخاب 

منحرف و ناصحیح همسر نهاد خانواده بر خالف کارکرد مثبت مورد انتظار آن، منشاء نزاع و تربیت فرزندانی 

 (. ..07سرخورده می شود و حتی در اکثر اوقات به طالق منجربه می شود )نوغانی و دیگران،

امر ازدواج در جوامع مختلف به گونه اي متفاوت صورت می گیرد، در هر جامعه اي با توجه به سبک 

ت، از جمله زندگی و نظام فرهنگی اش، شیوه ها و روش هاي خاصی براي گزینش همسر به وجود آمده اس

روش هاي مرسوم می توان به انتخاب همسر از طریق والدین، معرفی آشنایان، آشنایی از طریق تحصیل، کار و 

 (..073عشق اشاره کرد )سلگی و دیگران،

بخش گسترده اي از یافته هاي تجربی پژوهش ها در حوزه ازدواج و مهمترین مرحله آن یعنی همسرگزینی، 

ش هاي همسرگزینی دگرگون شده است. به طور کلی نتایج تحقیقات انجام شده مبین حاکی از آن است که ارز

آن است که مرحله انتخاب همسر در فرآیند ازدواج دگرگونی زیادي پیدا کرده است و شیوه هاي مختلفی براي 
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ه: گزینش همسر در دوره جدید نسبت به دوره ي سنتی به وجود آمده است )به عنوان مثال مراجعه شود ب

؛ موحد و شوازي؛ عبدالجبار و ..07؛ نوغانی و دیگران، .073؛ نوري و بزرگی، 0733مظاهري و دیگران، 

 (..073دیگران، 

 گریبان اند، به دست آن با مدرن به سنتی دوران از گذار حال در جوامع که بنیادي ازچالش هاي یکی

  .ایم چالش مواجه این با نیز همسر نتخابا زمینه در  .است مدرن ارزشهاي با جامعه کنونی چالش سنتهاي

 نوسازي فرایند توسعه اند، حال در جوامع روابط و ساختار در غربی ارزشهاي نفوذ مؤید تجربی که شواهد

 سن رفتن باال .کرده اند مواجه ازدواج قلمرو در دامنه اي پر چالش هاي با را حال گذار در سنتی جوامع

 و همچنین از ازدواج پیش روابط رواج ازدواج، دلیل عنوان به ط زناشویی، عشقرواب در زن نقش تغییر ازدواج،

 :1..0 تراولتر و  هستند )چودوري چالش ها این جمله از همسر انتخاب در و سبک هاي نو پیدایش روشها

 (.073، به نقل از: سلگی و دیگران، 2..0 تسیو و ؛ مالهوترا .0،

 اجتماعی گوناگون زندگی ابعاد در سریع و وسیع گسترده، تغییرات شاهد اخیر دهه هاي در ایرانی جامعه

 تشکیل و مسئله ازدواج در اجتماعی رفتارهاي و عادتها تغییر تغییرات، این مهم موارد از یکی  است بوده خود

اي می باشد، به تبع  تغییر عادت ها و رفتار هاي اجتماعی در مسئله ازدواج در جامعه ایران، سبک ه خانواده

؛ سلگی و .073مختلف و گوناگونی براي انتخاب همسر به وجود آمده است)عبدالجبار و دیگران،

 (. .073دیگران،

با گذر زمان و ورود به عصرجدید،جوانان در حوزه 7(.0.: 1..0)"وایت"و  "سو"همچنین طبق بررسی 

ه سرعت رو به کاهش خواهد گزینش همسر بیشتر ظاهر می شوند ودر مقابل، نقش والدین در انتخاب همسر ب

گذاشت. بنابراین یکی از انتخاب هاي مهمی که جوانان باید انجام دهند، انتخاب سبکی است که از طریق آن 
                                                           
1 xu and whyte 
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می خواهند همسر خود را برگزینند، که در اصطالح می توان آن را سبک همسرگزینی نامید. انتخاب سبکی که 

ت، پس می توان گفت سبک ند جزئی از فرآیند زندگی اسکنافراد از طریق آن همسر خود را انتخاب می

 جزئی از سبک زندگی است و در درون سبک زندگی معنا پیدا می کند. ،همسرگزینی

 تعریف کرد:این گونه بنابراین با توجه به سبک زندگی می توان سبک همسرگزینی را نیز 

و تمایالت و ترجیحات و نگرش ها  سبک همسرگزینی یک الگوي فرهنگی رفتار است، که در آن سلیقه ها

و باور هاي افراد در انتخاب سبکی که از طریق آن همسر خود را بر می گزینند بسیار موثر می باشد. بنابراین 

سبک همسر گزینی فرآیندي است که فرد طی آن بر اساس نظام ترجیحات خود و بر مبناي تمایالتش و از 

 آن رشد پیدا کرده ، فردي را بر می گزیند و با او ازدواج می کند. سوي دیگر بر اساس الگوي فرهنگی که در

 جوانان خواهش و خواست به توجهی و ،بود کافی ازدواج امر در اولیاء رضایت گذشته، از سوي دیگر در

 وارد جامعه یعنی گیرد، قرارمی توجه مورد بیش ازگذشته ازدواج طرفین عالیق و خواست اما امروزه نمی شد،

 حق میشود، تلقی نوشتشانسر تعیین در اقدام بزرگترین آنچه در زوجین آن براساس که شده است اي مرحله

 جمله از رفتار و ها روش در تغییر (.0730)ساروخانی، یافت خواهند بیشتري و اظهارنظر گیري تصمیم

گزینه  به سترسید عدم و ازدواج به تمایل کاهش ازدواج، سن افزایش به معضل پاسخ در که است اقداماتی

 از همسریابی روزنامه، در آگهی مانند همسرگزینی جدید روشهاي پیدایش .است گرفته صورت مناسب هاي

 از مستقل تر انتخاب سوي به جوانان دادن سوق در همسرگزینی راه اندازي مؤسسه هاي و اینترنت طریق

 طریق از شده )معرفی یاد روشهاي از امکد هر گیري کار به بدیهی است،. است داشته فراوان تأثیر خانواده

 مؤسسه هاي و اینترنت روزنامه، عشق، اساس بر تحصیل، انتخاب محل کار، محل خانواده، آشنایان،

همسرگزینی  و سبک هاي خواستگاري و ازدواج با رضایت خود و خانواده، آشنایی و ازدواج با رضایت خود 
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ت خانواده، خواستگاري و ازدواج اجباري و آشنایی و ازدواج و خانواده، شیفتگی و ازدواج علی رغم مخالف

 گذاشت تأثیرخواهد زناشویی کیفیت روابط بر داشت، که تبعاً خواهد درپی را وامتیازاتی اجباریخطرات

 (،0733مظاهري و دیگران،)

مثبت ي انتخاب همسر گرایش چقدر به انواع سبکها برا دانشجویاناین است که  تحقیق پرسش هاي اساسی

اقتصادي -گرایش به این سبکها چه رابطه اي با وضعیت تاهل، جنسیت وسایر مشخصات اجتماعیدارند؟ 

دارد؟ عواملی همچون میزان دینداري، میزان معاشرت با خانواده، میزان معاشرت با  دانشجویان وتحصیلی

 هاي همسرگزینیسبکاع به انو دانشجویان دوستان، ومیزان حضور درفضاهاي مجازي چه تاثیري بر گرایش

 دارد؟

 پیشینه تحقیق

رابطه سبک هاي همسرگزینی با کیفیت و پایدداري  »پژوهشی را تحت عنوان نیز (، 0733مظاهري و دیگران)

نتایج پژوهش نشان می دهد، که  سطح سازگاري زناشویی زنان در سدبک   در دو مرحله انجام داده اند.« ازدواج

عناداري از یکدیگر متفاوت  می باشد و همچنین این مطالعه به ایدن دسدت   هاي مختلف همسرگزینی به طور م

یافت که سبک هاي ازدواج شامل آشنایی قبلی و ازدواج با رضایت خانواده، خواستگاري و ازدواج بدا رضدایت   

و فرد و خانواده سطح باالتري از سازگاري زناشویی را در مقایسه با سبک هاي خواستگاري و ازدواج اجباري  

سبک هاي مختلف همسرگزینی به طور معناداري در گروه هاي  ر و ازدواج اجباري را دارد.آشنایی قبلی با همس

مختلف زوجین راضی، ناراضی و در جستجوي درمان و متقاضی طالق متفداوت اسدت و زوج هداي متقاضدی     

غم مخالفت خانواده هدا را  طالق نیز یکی از دو سبک خواستگاري و ازدواج اجباري و شیفتگی و ازدواج علی ر

 به عنوان سبک همسرگزینی خود گزارش نموده اند. 
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شدبکه اجتمداعی همسدرگزینی و تداثیر آن بدر رضدایت از       »(، تحقیقی تحت عنوان ..07نوغانی و دیگران )

نتایج تحقیق حاکی از این اسدت کده اکثدر اعضداي شدبکه       انجام داده اند.« زندگی زناشویی در ین مردان متاهل

رگزینی را خویشاوندان فرد تشکیل می دهند؛ از سوي دیگر هر چه اندازه شبکه همسرگزینی بزرگتر باشد، همس

حمایت اجتماعی دریافت شده از سوي شبکه بیشتر خواهد شد و در نتیجه رضدایت فدرد از زنددگی زناشدویی     

افدراد دخیدل در امدر    بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر نتایج تحقیق حاکی از ایدن اسدت کده هدر چده تعدداد       

همسرگزینی بیشتر باشد احتمال این که در این میان فرد یا افرادي باشند که در طدول زنددگی زناشدویی از فدرد     

 حمایت کنند بیشتر است. 

(، با هدف شناسایی گرایش به تجددگرایی و نگرش به مراسم ازدواج و آثدار آن  07.1ساروخانی و دیگران)

-تجددگرایی و همسرگزینی؛ تحقیقی مقایسه»نگرش به مهریه تحقیقی به عنوان  هاي گزینش همسر ودر واسطه

اند. این تحقیق بده روش پیمدایش صدورت گرفتده اسدت.      انجام داده« تهرانشهر  00و  0اي در بین زنان مناطق 

نفدر   025گیري تصدادفی صدورت گرفتده و از میدان     نفر است که به روش نمونه 35.حجم نمونه مورد بررسی 

گرایدی و  دهدد کده بدین تجددد    هدا نشدان مدی   باشد. یافتده می 00نفر مربوط به منطقه  0.1و  0بوط به منطقه مر

همسرگزینی رابطه معناداري وجود دارد، ولی نگرش به مهریه و انتخاب فردي کمترین رابطه را بدا تجدددگرایی   

 است.داشته

 چارچوب نظری

 نظریه اتکینسون

اي انتخاب خوب از گزینش همسر و دیگر فعالیت هدا احسداس رضدایت و یدا     به نظر اتکینسون افراد بر مبن

عدم رضایت خواهند داشت، که در واقع بازتاب جنبه احساس موفقیت یا عدم موفقیت است.  او معتقدد اسدت   
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معیار هایی براي رفتار و یا عملکرد خود تعیین می کنند و بر حسب درجه همخوانی رفتار هاي خدود بدا   آدمیان 

-.0: 07.5مهددوي،  به نقل از  .5: .072اتکینسون، ) عیارها به شیوه رضایت مندانه واکنش نشان می دهندآن م

02). 

 نظریه اختیار عاقالنه دانیل لیتل

بر اساس این نظریه آدمیان مخلوقات عالم و قاصدند، که فعلشان مسبوق به دلیل و سنجش عاقالنه است این 

ري از تصمیم گیري سدنجیده و  واصل قرار می دهد و بر مبناي آن تحلیلی صنظریه اغراض و معتقدات افراد را 

رفتار انسان ها سنجیده و هدفمند است، انسدان هدا هرگداه در چندد      (.27:07.7)لیتل، عاقالنه به دست می دهد

 راهی دچار مشکل انتخاب و تصمیم گیري می شوند راهی را بر می گزینند که مناسب ترین راه براي رسیدن به

هدف باشد، عاقالنه ترین و سنجیده ترین راه است. رویکرد اختیاري عاقالنه بر اسدتراتژي تبییندی سداده مبتندی     

 است، این استراتژي شروط الزم و کافی تبیین پدیده هاي اجتماعی را چنین به دست می دهد: 

 الف: عرصه انتخاب مقوم عرصه عمل است.

 ر در ان عرصه اتخاذ می کنند.ب: استراتژي هایی که افرادي عاقل و مدب

 (.07.7:.)لیتل، ج:حاصل جمع آن استراتژي ها

بر این اساس وقتی فرد در عرصه هاي مختلف انتخاب قرار می گیرد سعی می کند از میان موارد متعدد شقی 

مدی  را انتخاب کند که داراي بیشترین مزیت و فایده و کمترین هزینه باشد، پس به سبک و سنگین کردن شقوق 

پردازد. معایب و مزیت هاي هر یک را شناسایی می کند و از سنجش خود دست به نتیجده گیدري مدی زندد و     

 تصمیم می گیرد. او تصمیم می گیرد که موردي را انتخاب کند که فایده بیشتري را داشته باشد. 
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ارد که یا از حیث فایده طبق نظریه اختیاري عاقالنه هر فاعلی دستگاهی سامان یافته و بی تناقض از اهداف د

بخشی و یا ا حیث اولویت بندي آن ها را فرد پسند ساخته است. هر فاعل عاقلی همواره و مختارانه به دسته از 

افعال و عواقبشان می اندیشند و سپس بر حسب سهمی که اعمال در برآوردن غایت او دارند یکی را اختیار می 

 (.1،07.7.)لیتل، کند

 مل نظریه نیازهای مک

نظریه نیازهاي مکمل بیان می داردکه ما به انتخاب همسرانی تمایل داریم که نیازهاي آنان مخدالف وتکمیدل   

به دوخصدلت شخصدیتی متفداوت     ،نظریه نیازهاي مکمل (..03،ص.11.کننده نیازهاي ماست)ناکس وشاچت،

) هداگس و  اهم مدی سدازند   ندوعی تکامدل را فدر    د،شدون آنگاه که به هم ملحدق   اشاره دارد که نظیر یکدیگر و

افراد سلطه جو با افراد سلطه پذیر ارتباط تکداملی مدی یابندد و افدراد پرحدرف، خدود را       (. .11.:7.2همکاران،

مجذوب شوندگان خوب می یابند. جذابیت بین فردي بستگی به آن دارد که هر همسر چگونه انتظارات دیگري 

(. .11.:7.2اسب نقش خود را می یابد) هداگس و همکداران،   را تامین می کند و متقابال چگونه با خرسندي تن

این نیاز هاي مکمل به این نکته اشاره می کند که شخصی عالقه مند به برخورداري از مراقبدت دیگدري اسدت.    

حال آن که دیگري می خواهد ولی نعمت چنین خبري  باشد. نمونه هاي دیگر نیاز هاي مکمل می تواند با این 

داشته باشد: مسئولیت در برابر وظیفه نشناسی، اصالح در برابر آشوبگري، و بی نظمدی در برابدر   موارد  سروکار 

 .0وینچ و همکارانش بر اساس ویژگی هاي مکمل نه مشدابه، فهرسدتی از   (. .11.:.03) ناکس و شاچت،  نظم

وصیات روانی هر نیاز اصلی و سه خصوصیت روانی ساختند که امکان انتخاب همسر مناسب را با توجه به خص

(. به عنوان نمونه اگر شوهر متمایل به فرماندهی باشد، بهتدر  .11.:7.2فرد توسیه می کرد )هاگس و همکاران، 

است زنی را انتخاب کند که داراي خصلتی مطیع باشد و یا اگر یکی از زوجدین عصدبی، حسداس و پرخاشدگر     
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بیشتر و شکنندگی قرار داد زوجیت در صورت ازدواج  اال احتمال برخورد باشند، دیگري آرام و متعادل باشد، و

در مطالعده خدود بدر روي     (.11.هلن فیشر )(. 010:07.2دو فرد عصبی با یکدیگر بیشتر خواهد بود )اعزازي، 

( به دنبال انتخاب همسر بودند، شدواهدي را  chemistry.comنفر از شرکت کنندگانی که در پایگاه ) 3111.

تحلیلدی،  (. بر حسب شخصدیت، کدارگردان هدا )   .11.:.03شف کرد )ناکس و شاچت، براي نیاز هاي مکمل ک

را جستجو می کردند ) ناکس و شداچت،  درون نگر، کالمی، شهودي(« ) گفت و گو کننده»متمرکز( افراد قاطع، 

نیداز  (. این نظریه، غیر از وینچ حامیان دیگري از قبیل کتسین، استروس و والر نیدز دارد کده ارضداي    .11.:.03

هاي مختلف زوجین توسط یکدیگر را یک نوع اشباع و استقالل عاطفی می دانند و این همان چیزي اسدت کده   

 دو همسر را به نحوي پایدار به هم می پیوندد.

 نظریه همانندی

جذابیت بدنی نیز در همسرگزینی ایفاي نقش می کند. ما دوستی و معاشرت با افراد جذاب را بر افدراد غیدر   

 (،115.اپگارل ) -گنگستاد، ثورنهیل و گارور(. از نظر .11.:7.2جیح می دهیم ) هاگس و همکاران، جذاب تر

یک چهره متقارن جذاب تر است. شاید رایحه دل انگیز نیز با تقارن تطبیق کند. یافته ها حاکی از آن اسدت کده   

 (..11.)دیبیر،د، ترجیح می دهند در زمان تخمک گذاري، زنان بوي مردانی را که از تناسب بیشتري بر خوردارن

از آن جا که به دست آوردن همسرانی فوق العاده زیبا ( 0.33( و فینگلد )2..0و  ...0مورستین، )اما به عقیده 

و خوش ظاهر محدود است، در زندگی واقعی به آن تمایل داریم که همسرانی بر گدزینیم کده از نظدر جدذابیت     

(. نگاهی اجمالی به زوجین در موقعیت هاي عمومی بده  .11.:7.2مکاران ظاهري شبیه به ما باشند)هاگس و ه

مشاهده این امر منجر می شود که افراد مایلند با کسانی پیوند برقرار کنند که از نظر جذابیت بدنی شبیه خودشان 

ت تدر نیدز   زن جذاب، با هم قرار گذاشته و ازدواج می کنند، حال آن که همتایان زش  باشند. مرد خوش قیافه و
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در یک پژوهش، روانشناسان اجتماعی سطح جذابیت   (..11.)اسپرچر و هتفیلد، با اقران خود ازدواج می کنند 

هر یک از دو طرف زوجین واقعی را اندازه گیري کردند. آن ها این کار را به شیوه هاي مختلف انجام دادند، اما 

پرسیدن از بیش از یک داور صورت گرفت... در این باره  سعی کردند تا حد امکان عینی باشد. این کار اغلب با

شواهد محکمی براي فرضیه همانندي یافت شد. بین زوجین واقعی، شدباهت میدان سدطح جدذابیت جسدمانی      

 (. .11.)اسپرچر و هتفیلد، همسران تشخیص داده شد 

 فرضیات تحقیق

حضدور  ، ومیدزان  معاشدرت بدا دوسدتان   میدزان   ،معاشدرت بدا خدانواده    میزان،دینداري میزانرسد به نظر می

)سدنتی   هداي همسدرگزینی  سدبک گرایش به میزان  بااقتصادي خانواده -پایگاه اجتماعیو درفضاهاي مجازي

 هاي اجتماعی( رابطه دارد.کنترل شده، از طریق دوستی و از طریق شبکه

 روش تحقیق

-دانشگاه فردوسی مشهد  می سیکارشناطع عه آماري شامل کلیه دانشجویان مقروش تحقیق پیمایشی وجام

متغیروابسته)گرایش به سبک  (s²)واریانس و 12.5(t)صحت گفتار فتن احتمالرگربا درنظ حجم نمونهباشد. 

دانشجو بود  051معادل (5تا0)از واحد متغیر وابسته .1210 (d)وخطاي نمونه گیري 120.5همسرگزینی( معادل

 زیر تعیین شده است.با استفاده از فرمول  که

126= 

 گیریشیوه نمونه
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گیري تصادفی طبقه اي نامتناسب براي انتخاب حجم نمونه در داخل هر یک از دانشکده ها از روش نمونه

بدون توجه به تعداد  دانشکده ها( )وخوشه اي استفاده شده است. بدین معنا که در هر یک از طبقات

انتخاب شد. درون هر دانشکده یک رشته تحصیلی باروش  طورمساوينمونه به  ،دانشجویان هر دانشکده

بعد از پایان کالس با روش تصادفی تصادفی ساده از فهرست رشته ها انتخاب شد.دانشجویان نمونه درهررشته 

 سیستماتیک هنگام خروج انتخاب  شدند.

 تعریف عملیاتی سبک های همسرگزینی 

 ه است.سبک همسر گزینی دانشجویان در سه بعد سنجیده شد

از طریق شش گویه سنجیده شده است. این گویه ها نشانگر این سبک همسرگزینی سنتی کنترل شده : -0

باشد که دانشجویان تا چه میزان به ازدواج به سبک سنتی، ازدواجی که با خواستگاري کردن پسر از دختر به می

  (5-0)دربدازه رات گویده ها نمدره شداخص برحسدب میدانگین نمد     باشد، گرایش دارند. شکل سنتی و رسمی می

 محاسبه شد بطوري که نمره بیشتر نشانه گرایش مثبت تر به سبک همسرگزینی می باشد.

 سبک همسرگزینی از طریق دوستی:  -2

باشد که دانشجویان به چه میدزان بدا   این سبک از پنج گویه تشکیل شده است که این گویه ها بیانگر این می

نمدره شداخص برحسدب    موافدق هسدتند.   صیل، محل کار یا محافل رودررودر محل تحازدواج از طریق دوستی 

محاسبه شد بطوري که نمره بیشدتر نشدانه گدرایش مثبدت تدر بده سدبک         (5-0)دربازهمیانگین نمرات گویه ها 

  همسرگزینی می باشد.

 سبک همسرگزینی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی:  -3
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ازدواج از طریق شبکه هاي اجتماعی مجازي مثل فیسبوک و دهد که دانشجویان چقدر به این سبک نشان می

محاسبه شد بطوري که نمره بیشتر  (5-0)دربازهنمره شاخص برحسب میانگین نمرات گویه ها ... گرایش دارند. 

 نشانه گرایش مثبت تر به سبک همسرگزینی می باشد.

 اقتصادي-پایگاه اجتماعی

ازدیدد  و وضعیت اقتصادي خدانواده   خانواروالدین، درآمدو تحصیالت  والدین شغل منزلت ازطریق سنجش

 سنجیده شد.پاسخگو

 روایی پرسشنامه

براي تعیین اعتبار ابزار سنجش )پرسشنامه( از روش اعتبار صوري و محتوایی استفاده شده است. اعتبار 

 یده شد.سنجکارشناس )استاد درس(عقل سلیم ونیز  هاي پژوهش از طریق مراجعه به ها یا معرفشاخص

 

 هامقیاس پایایی

هاي مورد استفاده در این تحقیق از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتایج براي سنجش پایایی مقیاس

 .خالصه شده است0 هاي تحقیق حاضر در جدولسنجش پایایی مقیاس

 پایایی متغیرهای تحقیق -1 جدول

 میزان آلفا تعداد گویه نام متغیر شاخص

ه انواع سبک میزان گرایش ب

 همسرگزینی

 12.1 2 سنتی کنترل شدههمسرگزینی 

 1231 5 همسرگزینی از طریق دوستی

همسرگزینی از طریق شبکه هاي مجازي 

 مجازي

7 1235 

 میزان دینداري
 ..12 5 اعتقادي –دینداري 

 1231 1 مناسکی -دینداري

 .123 5 تجربی -دینداري
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 .123 .0 دینداري کل  شاخص

 مجازيشبکه هاي در  تعضوی شاخص ن استفاده از شبکه هامیزا

 

 مجازي 

. 12.0 

 1221 5 اجتماعی  –پایگاه اقتصادي  اجتماعی –پایگاه اقتصادي 

 میزان معاشرت

 میزان معاشرت بادوستان

در مهمانی هاي خانوادگی زیاد شرکت می  )

 (کنم.

0 

- 

  میزان معاشرت باخانواده

 (با دوستانم بیشتر از خانواده به گردش می روم.)

0 
- 
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 یافته های تحقیق

 

 باشد.میبه ترتیب اهمیت میانگین سبک همسرگزینی سنتی کنترل شده هاي بیانگر توصیف گویه 0جدول 

 ازمون معناداري تفاوت درصد نشان داد که تفاوت درصدها درهمه گویه ها معناداراست. 

درصد از  3123  "در تشکیل زندگی مشترک، عقد رسمی با طرف مقابلم برایم اهمیت دارد. "تباط با گویهدر ار

بهتر است  "در ارتباط با گویه  باشند.درصد مخالف این گویه می 027با این گویه بوده و تنها پاسخگویان موافق 

 1درصد از پاسخگویان موافق و  تنها  31 "در جریان انتخاب همسر، خانواده هم از اقدامات فرد مطلع باشند.

ازدواجی موفق خواهد بود که خانواده  "در ارتباط با گویه  چنینباشند؛ همدرصد کامالً  مخالف با این گویه می

در ارتباط با گویه  درصد با این گویه مخالف بودند. .22درصد از پاسخگویان موافق و تنها  21"موافق آن باشد.

درصد با این گویه موافق  73 "آشنایی با همسرم از طریق معرف خانوادگی صورت بگیرد.دهم ترجیح می "

 گـویه ردیف

به سبک همسرگزینی  توزیع فراوانی دانشجویان برحسب گرایش-1 جدول

 سنتی کنترل شده
 میانگین

(1-5) 

Sig 
chi-

square 
 کامالً موافق موافق بینابین مخالف کامالً مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد اوانیفر درصد فراوانی

0.  
در تشکیل زندگی مشترک، عقد رسمی 

 با طرف مقابلم برایم اهمیت دارد.
. 027 1 1 .1 0721 11 .223 3. 5321 121 12111 

..  
بهتر است در جریان انتخاب همسر، 

 خانواده هم از اقدامات فرد مطلع باشند.
. 027 1 .2. .1 0221 2. 1027 53 732. 120 12111 

7.  
ازدواجی موفق خواهد بود که خانواده 

 موافق آن باشد.
1 .2. 2 121 11 7... 5. 7321 7. .221 723 12111 

1.  
دهم آشنایی با همسرم از طریق ترجیح می

 معرف خانوادگی صورت بگیرد.
7 .21 .3 032. 2. 1027 .. 0321 71 .121 721 12111 

5.  
سر، باید تابع به نظر من در انتخاب هم

 تصمیم والدین بود.
. 12. .0 0121 .7 132. 71 ..2. 0121 12. 72. 12111 
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به نظر من در انتخاب همسر، باید تابع تصمیم  "در ارتباط با گویه مخالف هستند. درصد .12.باشند و تنها می

 شند بایمموافق  صددر ..باشند و حدود درصد با این گویه مخالف می .0حدود  "والدین بود.

 

 

باشد. بر این می به ترتیب اهمیت میانگین سبک همسرگزینی از طریق دوستیهاي بیانگر توصیف گویه .جدول 

 "کند. دهم همسرم را خودم انتخاب کنم تا دیگري آن را به من معرفیترجیح می "در ارتباط با گویه اساس 

در  "در ارتباط با گویه  درصد مخالف هستند.02باشند و تنها می درصد از پاسخگویان موافق با این گویه .5.2

درصد از پاسخگویان موافق  موافق با  73 "توان شناختی درست براي انتخاب همسر به دست آورد.دانشگاه می

محیط کار، محیطی مناسب براي  "درصد مخالف هستند. در ارتباط با گویه  0527باشند و تنها این گویه می

درصد مخالف با این گویه  725.درصد از پاسخگویان موافق و  7522حدود  "باشد.ب همسر آینده ام میانتخا

درصد  7327حدود   "پسندم.انتخاب همسر از طریق دوستی در دانشگاه را می"باشند. در ارتباط با گویه می

ي دوستان ابزار خوبی براي شبکه ها "در ارتباط با گویه باشند.درصد موافق این گویه می  .22.مخالف و 

 گـویه ردیف

به سبک همسرگزینی از  توزیع فراوانی دانشجویان برحسب گرایش -2 جدول

 دوستیطریق 
 میانگین

(1-5) 

Sig 
chi-

square 
 کامالً موافق موافق بینابین مخالف کامالً مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1. 5 

هم همسرم را خودم دترجیح می

انتخاب کنم تا دیگری آن را به من 

 کند.معرفی

11 7.6 11 3.9 17 91.9 51 96.1 55 16.7 9.5 1.111 

5. 9 
توان شناختی درست در دانشگاه می

 برای انتخاب همسر به دست آورد.
11 9.7 57 1..1 55 96.7 11 53.9 19 ..7 9.1 1.111 

9. 1 
محیط کار، محیطی مناسب برای 

 باشد.همسر آینده ام می انتخاب
7 7.1 5. 1...1 61 11.3 19 5..3 11 6.7 9.1 1.111 

1. 5 
انتخاب همسر از طریق دوستی در 

 پسندم.دانشگاه را می
51 11.1 96 51.5 59 95.6 91 51.. . 5.1 5.. 1.111 

5. 1 
شبکه های دوستان ابزار خوبی برای 

 باشد.انتخاب همسر می
91 55.7 17 91.9 11 56.7 55 11.7 7 1.7 5.5 1.111 
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درصد موافق این  0.21بوده اند و  درصد از دانشجویان  با این گویه مخالف 51حدود "باشد.انتخاب همسر می

 باشند. گویه می

 

در ارتباط با گویه باشد. بر این اساس میسرگزینی از طریق دوستی سبک همهاي بیانگر توصیف گویه 7جدول 

درصد با این گویه مخالف  2220حدود  "شوند.در شبکه هاي مجازي افراد با عالیق و سالیق یکدیگر آشنا می"

 شناخت افراد در شبکه هاي مجازي"در ارتباط با گویه باشند. درصد موافق با گویه می 0.23باشندو تنها  می

درصد  2درصد از دانشجویان  با این گویه مخالف بوده اند و تنها  31حدود  "گیرد.بهتر و دقیق تر صورت می

شبکه هاي اجتماعی مجازي)مثل: فیسبوک و...( راهی مناسب  "در ارتباط با گویه باشند.موافق این گویه می

درصد با  521باشند و تنها این گویه میدرصد از پاسخگویان  مخالف با  3125 ."باشد.براي انتخاب همسر می

 . باشنداین گویه موافق می

 

 

 گـویه ردیف

توزیع فراوانی دانشجویان برحسب گرایش به سبک همسرگزینی از -3 جدول

 میانگین های مجازیطریق شبکه

(1-5) 

Sig 
chi-

square 
 کامالً موافق موافق بینابین مخالف کامالً مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1. 9 
در شبکه های مجازی افراد با عالیق 

 شوند.-و سالیق یکدیگر آشنا می
51 99.6 15 95.5 95 59.5 15 11.1 1 5.7 5.5 1.111 

5. 5 
ر شبکه های مجازی شناخت افراد د

 گیرد.بهتر و دقیق تر صورت می
71 17.7 1. 95.5 51 11.1 7 1.7 5 1.9 1.. 1.111 

9. 1 

شبکه های اجتماعی مجازی)مثل: 

فیسبوک و...( راهی مناسب برای 

 باشد.انتخاب همسر می

75 1..9 51 96.5 15 11.1 7 1.7 1 1.7 1.7 1.111 
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 مقایسه میزان گرایش به انواع سبکهای همسرگزینی

 مقایسه میزان گرایش به انواع سبکهای همسرگزینی-1جدول

One-Sample Statistics    Test Value = 3 479 Confidence 
Interval of the 

Difference 

  N 
Mean 

(1-7)  

 میانگین 
(0-000)  

 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

 سبک سنتی
176 1.3 16 .666 .13 .01 .33 

 سبک دوستی
176 1.6 76 .474 .66 -.12 .11 

 سبک مدرن
176 2.1 21.7 .666 -.34 -.43 -.14 

 

بیشتر از متوسط، سبک دوستی نشان داده که میزان گرایش به سبک همسرگزینی سنتی بطور معنادار  1جدول 

 در حد متوسط وسبک مدرن کمتراز متوسط در بین دانشجویان رواج دارد.

بر حسب  گرایش به انواع سبکهای همسرگزینیآزمون تفاوت میانگین -5جدول

 جنسیت

 N Mean Sig. (5-ailed) جنسیت سبکهای همسرگزینی

 سبک سنتی

 9.3 36 زن

.111 

 9.5 59 مرد

 سبک دوستی

 ..5 36 زن

.111 

 9.9 59 مرد

 111. 5.1 36 زن سبک مدرن



26 
 

 5.1 59 مرد

 رابطه جنسیت با گرایش به سبکهای همسرگزینی

ولددی زنددان وسددتی ومدددرن دمددردان بیشددتر از زنددان گددرایش بدده سددبک هدداي   نشددان داده کدده 5جدددول 

 دارند.بیشترازمردان گرایش به سبک سنتی 

 

تاهلبر حسب  یش به انواع سبکهای همسرگزینیگراآزمون تفاوت میانگین -6جدول  

 سبکهای همسرگزینی
وضعیت 

 تاهل
N 

Mean 
(0-5) 

 میانگین
(0-000)  

 

Sig. (.-

tailed) 

 سبک سنتی
 2.25 .72 0.1 مجرد

.1.7 
 5. 121 3. متاهل

 سبک دوستی
 5.25 720 0.1 مجرد

.111 
 7.25 25. 3. متاهل

 سبک مدرن
 71 .2. 0.1 مجرد

.110 
 1. 023 3. متاهل

 

 با گرایش به سبکهای همسرگزینی تاهلرابطه 

ولدی   که افراد مجرد بیشدتر از متاهدل گدرایش بده سدبک هداي دوسدتی ومددرن دارندد          نشان داده 2جدول 

 در سبک سنتی تفاوت تاهل وجود ندارد.

عوامل مرتبط با گرایش به انواع سبک های همسرگزینی 7جدول   

  
 سبک مدرن سبک دوستی سبک سنتی

 شاخص دینداري
.253** -.205** -.804** 

 شاخص عضویت درشبکه مجازي
-.303** .355** .385** 
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عوامل مرتبط با گرایش به انواع سبک های همسرگزینی 7جدول   

  
 سبک مدرن سبک دوستی سبک سنتی

 در مهمانی هاي خانوادگی زیاد شرکت می کنم.
.308** -.631 -.616 

 با دوستانم بیشتر از خانواده به گردش می روم.
-.340** .282** .223** 

 سن
-.691 .085* .025* 

 خانوارمدمیزان کل درآ
-.112 .302** .302** 

 منزلت شغلی پدر
-.024** .011** .022* 

 منزلت شغلی مادر
.641 .671 .639 

 سطح تحصیالت پدر
.614 .607 .611 

 سطح تحصیالت مادر
-.697 .012** .119 

 معدل کل
.620 .619 .611 

 

 گرایش به انواع سبک های همسرگزینی وثربرعوامل م

با افزایش سن، درامد خانوار ومنزلت شغلی پدر تمایل به سبکهاي دوستی ومدرن ه نشان داده ک .جدول 

افزایش می یابد. با افزایش میزان دینداري تمایل به سبک سنتی افزایش وسبکهاي دوستی ومدرن کاهش می 

 یابد. بالعکس، با افزایش عضویت در شبکه هاي مجازي تمایل به سبک سنتی کاهش وسبکهاي دوستی ومدرن

 افزایش می یابد.

 عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی سنتی
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در کنار سایر  مدل رگرسیون نشان داده که مهمترین عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی سنتی

است. بطوري که هرچقدر میزان دینداري افراد افزایش یابد گرایش به  زن دینداري وجنسیت میزان عوامل،

 می یابد و زنان گرایش بیشتري به این سبک دارند.سبک سنتی افزایش 

 

 

6.06 R .24 Adjusted R Square  

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.112 .471   2.972 .610 

 000. 88841 882. 000. 500. شاخص دینداري 

شاخص عضویت درشبکه  
 مجازی

-.636 .121 -.616 -.001 .711 

در مهمانی های خانوادگی زیاد  
 شرکت می کنم.

.610 .641 .611 .146 .912 

با دوستانم بیشتر از خانواده به  
 گردش مي روم.

.616 .633 .611 .113 .460 

 717. 021. 606. 621. 611. سن 

 1.921E-67 .666 -.164 -1.194 .279- میزان کل درآمد 

 716. 002.- 601.- 661. 667.- منزلت شغلی پدر 

 032. 38353- 320.- 028. 203.- جنسیت 

 141. 371.- 631.- 190. 129.- وضعیت تاهل 

a. Dependent Variable:  سبک سنتي 

 

 عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی دوستی

 معاشرت بیشتر بادوستان،کمتر، دینداريمیزان  دوستیمهمترین عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی 

معاشرت با دوستان بیشتر ونیز  و مترک است. بطوري که هرچقدر میزان دینداري افراد مجرد بودنو سن بیشتر

 افزایش می یابد.ستی دوگرایش به سبک و افراد مجردباشند، یابد سن افزایش 
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6.01 R .13 Adjusted R Square  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 2.001 1.171   2.111 .621 

 002. 28004- 340.- 025. 802.- شاخص دینداري 

شاخص عضویت درشبکه 
 مجازی

.697 .190 .616 .167 .101 

ای خانوادگی زیاد در مهمانی ه
 شرکت می کنم.

.691 .111 .612 .103 .119 

با دوستانم بیشتر از خانواده  
 به گردش مي روم.

.352 .001 .382 38830 .004 

 050. 3..08 024. 023. 018. سن 

 1.191E-67 .666 .603 .100 .990 میزان کل درآمد 

 062. 729. 694. 663. 669. منزلت شغلی پدر 

 976. 174. 612. 101. 121. یتجنس

 001. 382.2- .38.- 022. 8.2.- مجرد

a. Dependent Variable: سبک دوستي 

 

 مدرنعوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی 

مهمترین عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی مدرن دینداري کمتر است. بطوري که هرچقدر میزان 

سایر عوامل درکنار دینداري تاثیري بر گرایش بد گرایش به سبک مدرن کاهش می یابد.دینداري افراد افزایش یا

 به سبک مدرن ندارد.

27.2 
R .7. Adjusted R Square  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

0 

(Constant) 72127 ...5   12..1 .111 

 222. 57572- 7.4.- 285. 7.1.- شاخص دینداری 

شاخص عضویت درشبکه 

 مجازي
.11. .1.. .11. .501 .200 
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در مهمانی هاي خانوادگی زیاد  

 م.شرکت می کن
-.1.0 .1.1 -.1.. -..31 ..31 

با دوستانم بیشتر از خانواده به  

 گردش می روم.
.010 .12. .011 02513 .075 

 711. 02171 132. 1.1. 1.0. سن 

 E-15 .111 .0.3 0255. .0.7.0212 میزان کل درآمد 

 112. 22.. .12. 115. 111. منزلت شغلی پدر 

 .72. 02.. 130. .01. 1.1. جنسیت 

 .12. .0237- 057.- 000. 11..- وضعیت تاهل 

a. Dependent Variable: سبک مدرن 

 

 

 نتیجه گیری وبحث

نتایج درباره میزان گرایش دانشجویان به انواع سبک هاي همسرگزینی حاکی از اغاز یک تحول در فرایند 

بک سنتی دارند ولی میانگین شاخص اگرچه هنوز درصد قابل توجهی از دانشجویان تمایل به سازدواج است.

درصد افت شاخص دیده می شود. از ویژگی هاي بارز این سبک تاکید  71درحد هفتاد از صد است یعنی 

همسر از  نوافق بودن خانواده با انتخاب همسر،معرفی شدمعقد رسمی،مطلع بودن خانواده از انتخاب همسر،بر

 بوده است.وتصمیم والدین در انتخاب همسر  هسوي خانواد

از طرف دیگر سبک هاي دیگري که به نوعی می توان آن ها را رقیب سبک سنتی دانست رو به افزایش است. 

چنان که شاخص سبک همسرگزینی از طریق دوستی که غلبه تصمیمگیري فردي را نشان می دهد درحد پنجاه 

خود فرد در انتخاب همسر، از ویژگی هاي بارز این سبک تاکید بر نقش قاطع  درصد از صد می باشد.

جستجوي همسر در دانشگاه یا محیط هاي کار از طریق دوستی یا استفاده از شبکه دوستان بوده است. سبک 

مدرن که تاکیدش بر استفاده از شبکه هاي مجازي است نیز در آغاز رونق است وشاخص آن بیش از یک 
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اال نشان می دهد که عالقه جوانان به دوري از . نکات باز صد می باشد 25..چهارم رشد داشته بطوري که 

 تسلیم شدن در برابر خواست وتصمیم خانواده در حال رشد و فزونی است.

نتیجه مهم دیگر این است که نوع گرایش به سبک هاي همسر گزینی با ویژگی هاي فردي واجتماعی،  

بیشتر از زنان گرایش به سبک هاي دوستی  مردانتعامالت اجتماعی ونیز میزان دینداري افراد رابطه دارد.مثال 

ومدرن ولی زنان بیشترازمردان گرایش به سبک سنتی دارند. ونیز افراد مجرد بیشتر از متاهل گرایش به سبک 

با افزایش سن، درامد خانوار ومنزلت هاي دوستی ومدرن دارند ولی در سبک سنتی تفاوت تاهل وجود ندارد. 

وستی ومدرن افزایش می یابد. با افزایش میزان دینداري تمایل به سبک سنتی شغلی پدر تمایل به سبکهاي د

افزایش وسبکهاي دوستی ومدرن کاهش می یابد. بالعکس، با افزایش عضویت در شبکه هاي مجازي تمایل به 

 سبک سنتی کاهش وسبکهاي دوستی ومدرن افزایش می یابد.

ر گرایش به سبک همسرگزینی سنتی در کنار سایر مدل رگرسیون نشان داده که مهمترین عوامل موثر ب

عوامل، میزان دینداري وجنسیت زن است. بطوري که هرچقدر میزان دینداري افراد افزایش یابد گرایش به 

 سبک سنتی افزایش می یابد و زنان گرایش بیشتري به این سبک دارند.

ینداري کمتر،معاشرت بیشتر بادوستان، مهمترین عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی دوستی میزان د

سن بیشتر ومجرد بودن است. بطوري که هرچقدر میزان دینداري افراد کمتر و معاشرت با دوستان بیشتر ونیز 

 سن افزایش یابد و افراد مجردباشند، گرایش به سبک دوستی افزایش می یابد.

ي کمتر است. بطوري که هرچقدر میزان مهمترین عوامل موثر بر گرایش به سبک همسرگزینی مدرن دیندار

دینداري افراد افزایش یابد گرایش به سبک مدرن کاهش می یابد.سایر عوامل درکنار دینداري تاثیري بر گرایش 

 به سبک مدرن ندارد.
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27.2 
R .7. Adjusted R Square  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

0 

(Constant) 72127 ...5   12..1 .111 

 222. 57572- 7.4.- 285. 7.1.- شاخص دینداری 

شاخص عضویت درشبکه 

 مجازي
.11. .1.. .11. .501 .200 

در مهمانی هاي خانوادگی زیاد  

 شرکت می کنم.
-.1.0 .1.1 -.1.. -..31 ..31 

با دوستانم بیشتر از خانواده به  

 گردش می روم.
.010 .12. .011 02513 .075 

 711. 02171 132. 1.1. 1.0. سن 

 E-15 .111 .0.3 0255. .0.7.0212 میزان کل درآمد 

 112. 22.. .12. 115. 111. پدرمنزلت شغلی  

 .72. 02.. 130. .01. 1.1. جنسیت 

 .12. .0237- 057.- 000. 11..- وضعیت تاهل 

a. Dependent Variable: سبک مدرن 

بر اساس این نتایج می توان برفرایند انتخاب همسر مدیریت نمود وتغییرات را تاحدي تحت کنترل دراورد.  

زمان تاثیر متغیرها در مدل هاي رگرسیون به ما کمک می کند عوامل مهم وتعیین کننده را بدین منظور کنترل هم

جستجو نمود. نتایج نشان داد که با وجود اهمیت استفاده از شبکه هاي مجازي براي گرایش به سبک 

معاشرت همسرگزینی مدرن که براي فرد وخانوده مخاطره آمیز است، می توان از عامل دینداري ، تاکید بر 

بیشتر با خانوده ، استفاده آگاهانه از شبکه هاي مجازي، معاشرت بادوستان درحد متعارف، توجه به سن ازدواج 

 وتاکید بر تصمیم به ازدواج توسط افراد مجرد سود جست. 

و ان آدمی نتایج فوق نظریات اتکینسون را در باره شیوه تصمیم گیر عاقالنه واهمیت دادن به منافع ومصالح فردي

بر حسب درجه  تصمیم به انتخاب همسرمی کند و اییدمعیار هایی براي رفتار و یا عملکرد خود تانتخاب 
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صورت می گیرد. همچنین نظریه اختیار عاقالنه همخوانی رفتار هاي خود با آن معیارها به شیوه رضایت مندانه 

یرد سعی می کند از میان موارد متعدد شقی وقتی فرد در عرصه هاي مختلف انتخاب قرار می گرا تایید نمود که 

را انتخاب کند که داراي بیشترین مزیت و فایده و کمترین هزینه باشد، پس به سبک و سنگین کردن شقوق می 

پردازد. معایب و مزیت هاي هر یک را شناسایی می کند و از سنجش خود دست به نتیجه گیري می زند و 

 که موردي را انتخاب کند که فایده بیشتري را داشته باشد. تصمیم می گیرد. او تصمیم می گیرد

تحقیقات پیشین نشان داد که الزام خانواده به تصمیم گیري وتسلیم شدن دربرابر خواسته والدین پیامد مناسبی 

 درگزینی رابطه معناداري وجود دارگرایی و همسدهد که بین تجددها نشان مییافتهبراي دوام ازدواج ندارد لذا 

. برخی دیگر از تحقیقات نشان داد که فزونی شبکه هاي اجتماعی بررضایت (،07.1)ساروخانی و دیگران

زناشویی تاثیرمثبت دارد لذا استفاده از شبکه هاي دوستی را می توان همسو با این تحقیقات دانست که حمایت 

 (...07 ،و دیگران اجتماعی بعدي را در پی دارد)نوغانی

 پیشنهادات

نگرش به سبک هاي همسرگزینی یک ضرورت تاریخی است ونمی توان نسبت به آن بی  تحول .0

 اعتنابود.لذا باید برفرایند انتخاب همسر مدیریت نمود.

استفاده از شبکه هاي مجازي به خودي خود مخرب نیستند بویژه این که در کنار دینداري تاثیر منفی بر  ..

 یش اگاهی کاربران بویژه درباره همسرگزینی است.فرایند همسرگزینی ندارند بلکه مستلزم افزا

معاشرت با دوستان وخانواده مستلزم توجه بیشتر خانواده ها است و تعامالت گرم تر با جوانان را می  .7

 طلبد.
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استفاده از آموزه هاي دینی در محافل مذهبی ورعایت عملی آنها در رفتارهاي روزمره باعث افزایش  .1

ندگی نسل جوان خواهد شد. لذا الزم است سبک زندگی به محتواي کارامد کارامدي این آموزه ها درز

 دینی ونه صرفا بر مناسک گرایی تاکید نماید.
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