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 چکیده
 ایران، معاصرجامعه در ای مختلف اجتماعی هگروه متعددنظریات حوزه همسرگزینی و نتایج تحقیقات مطابق 

های ساده و بسیط به و از روش های همسرگزینی از سنتی به مدرنارزش تغییرات سریعتجربه در حال 

با  هاآنو مقایسه  همسرگزینیشناخت معیارهای جدید  لذا. هستندهای پیچیده و متنوع همسرگزینی شیوه

 یارهایمع یمقایسهپژوهش حاضر با هدف بدین منظور، . حائز اهمیت فراوان است معیارهای قبل

تحقیق  روششده است.  نگاشتهیران در جامعه معاصر ا یمختلف اجتماع یهاگروه یاندر م ینیهمسرگز

ساله خانوارهای شهری و روستایی ساکن در کل  51تا  11افراد و جامعه آماری آن شامل  یمایشپ حاضر،

ای ای چندمرحلهگیری خوشهبا روش نمونه است کههزار نفر پنجشامل آماری  نمونهحجم کشور است، 

دهد که از بین معیارهای همسرگزینی، به انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج توصیفی پژوهش نشان می

های درصد( و ویژگی 42/48روانی ) –های عاطفی درصد(، ویژگی 22/48های شخصیتی )ترتیب ویژگی

 نشانتحقیق  آزمون فرضیات یجنتاهستند. در ایران اهمیت میزان درصد( دارای بیشترین  41/77مذهبی )

شیوه قومیت، ، اجتماعی -پایگاه اقتصادی ، تتحصیال وضعیت تأهل، ،جنسسن، متغیرهای  دهد کهمی

در  بطروا ینضعف ا هرچند شدت و، معنادار دارد رابطهمعیارهای همسرگزینی  با مذهبی تقیدو همسرگزینی 

های در میان گروهتفاوت در معیارهای همسرگزینی نتایج بیانگر  لذا این زنان و مردان متفاوت است. یانم

 در جامعه معاصر ایران است.مختلف اجتماعی 

 

 جامعه معاصر ایران. ی،اجتماع یهاگروههمسرگزینی، ، معیارهای نهاد خانواده، ازدواج: هاواژه کلید
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 لهو بیان مسئ مقدمه. 1

 و توسعه گسترده است یردر طول مس دواجازها در نهاد خانواده و دگرگونتغییرات و 

و  1مورو)دهد درک کرد که در عصر مدرن رخ می تریبزرگجدا از تغییرات  هاآن تواننمی

همه این (. 2811، 3؛ مینگوال2815و  2884 ،2883و همکاران،  2ینوودگر؛ 2817همکاران، 

افزایش سن ازدواج، کاهش  :عبارتند از کهکنند شترکی با هم تالقی میتغییرات در نقطه م

(. از سوی دیگر 17: 1253، 8)گود در انتخاب همسر یافته و افزایش آزادیهای ترتیبازدواج

بایست به ارتباط یک جامعه با جوامع دیگر و شرایطی که در فرایند نوسازی و جهانیمی

مسائل  جوامع سرتاسر دنیا با مجموعه کهطوریبهوقوع است توجه کرد  در حالشدن 

های سنتی خانوادگی هم باشند. زوال شکلمشابهی در دگرگونی زندگی خانوادگی مواجه می

. بهشدنجهانیاست و هم عامل مهمی در فرایند  شدنجهانیبازتابی از توسعه جوامع و 

و چه موافق آن اکنون زیاد  هرحال این وضعیت که اکثر ما چه مخالف این تغییرات باشیم

اندیشیم نشانه دگرگونی بنیادین است که طی همین چند دهه گذشته بر درباره آن می

همزمان با تحوالتی که در  (.211: 1222بوده است )گیدنز،  مؤثرزندگی شخصی و عاطفی ما 

معه جاهای مختلف اجتماعی در گروه، نهاد خانواده و ازدواج در جهان در حال وقوع است

و تغییر توان به ازجمله آن می را در این زمینه تجربه کرده است یایران نیز تحوالت محسوس

 (.2818، 1جونز) های ارزشی تشکیل خانواده و ازدواج اشاره کرددگرگونی در اولویت

از نظر فرهنگی در حال  ایران،گذار تحول و در حال  یجامعههای مختلف اجتماعی گروه

های های سنتی به مدرن و از شیوهاز مالک 5معیارهای همسرگزینی سریعتغییرات تجربه 

با وجود تداوم نقش عناصر فرهنگی . است های پیچیده و متنوع همسریابیبسیط به روش

ها و رفتارهای خانوادگی ایرانیان طی های مذهبی بر نگرشگذشته و تأثیر پایدار ارزش

محسوسی دگرگون شده  طوربهای اجتماعی هگروهسالیان اخیر معیارهای همسرگزینی 

معیارهای سمت در حال فروپاشی و دگرگون شدن به  های قدیم ازدواج اکثراًسنتاست. 

خانوادگی و مشارکتی  ،آنکه ازدواج مانند قبل یک کار جمعی جایبه؛ است جوامع پیشرفته

بدل شده  شانگیری فردی جوانان و انتخاب شخصیگاه به تصمیم با مسئولیت جمع باشد

                                                           
1. Moro 

2. Greenwood 

3. Minguela 

4. Goode 

5. Jones 

6. mate.selection 
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های دغدغه ها و هنجارها در انتخاب همسر، الزم است بهعدم شفافیت ارزشبر عالوه. است

ناشی از انبوه جمعیتی به تغییرات  ستبایکه اجماالً می اشاره شودساختاری و اجتماعی 

اری یکمسئله جنگ تحمیلی و بحران اقتصادی رکود و ب قالب،ان یههای اولمتولدین سال

 دلیلبهخیر در آن أایجاد ت و باال رفتن سن ازدواج و( حتی پس از اتمام تحصیالت)ن جوانا

 ؛1341سرایی،  ؛2884، 2883و همکاران،  1عباسی شوازی) اشاره کرد، های موجودمضیقه

؛ 1322سرایی و اوجاقلو، ؛ 1321؛ دراهکی و محمودیان، 1321محمودیان و دراهکی، 

 واضحبا این شرایط . (1325نژاد، و فالح رزاقی نصرآباد ؛1344عسکری ندوشن و همکاران، 

 در جامعههای مختلف اجتماعی گروهو همسرگزینی  با گذشت زمان الگوی ازدواج که است

ای که مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن ایران در حال تغییر است. پدیده

معه از یک ساختار سنتی عمدتاً با فعالیت غالب که با تحول جا تفاوتی چشمگیر ،اندؤثر بودهم

)تحلیلی بر ه غالب خدمات امکان پذیرشده است مدرن با شیو اًکشاورزی به ساختاری نسبت

های معیارهای همسرگزینی در تفاوت درکبنابراین  .(22: 1343 های ازدواج در ایران،ویژگی

در ساختار  ییراتشناخت تغ یراب های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایرانمیان گروه

های مختلف معیارهای همسرگزینی گروه زیرا که، مهم است یاربس ه و تشکیل خانوادهخانواد

 یر و تحوالت ساختاریثیر تغأتشکیل خانواده تحت ت سنگ بنای اولیه عنوانبهاجتماعی، 

با  .(1528، 2گبل و هین) دگرگون شده است اقتصادی پیرامون خودو  اجتماعی فرهنگی،

های مختلف اجتماعی ی معیارهای همسرگزینی در میان گروهمقایسهبه  ،این نگرش نظری

یر و تحوالت یتغسؤال اصلی تحقیق این است که همگام با  .پرداخت خواهیم در جامعه ایران

های مختلف معیارهای همسرگزینی در میان گروه، اقتصادیو  اجتماعی فرهنگی، ساختار

های ها و تفاوتبه بیان شباهت دیگرعبارتبه هایی دارد؟تفاوت چه ایراناجتماعی جامعه 

 .خواهیم پرداختهای مختلف اجتماعی گروهمعیارهای انتخاب همسر در بین 
 

 نظری چارچوب. 9

همراه  اندنظامسازوکاری  عنوانبههای با رویکرد ساختاری، تحوالت خانواده و ازدواج را نظریه

 نظریه گیرند. رهیافت اساسی در این رویکرداجتماعی پیرامون در نظر میبا تغییرات نظام 

دهمقابل خانوا در فردمحوری یحنوسازی با ترج یندفرا ،نوسازی نظریهاست. بنابر  3نوسازی

                                                           
1. Abbasi & Shavazi 

2. Gebel & Heyne 

3. Modernization 
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با  و ازدواجخانواده  یلتشک ،ینیشهرنش و یالتزنان، گسترش تحص یتوری، بهبود موقعمح

نوع  یکنوسازی  یندفرا یه،نظر ینا طرفداران یهیده عقب .کندمی یقتشو را انتخاب آزاد

کرده و  یفرا تضع خانواده گراییو  سرنوشت که آوردیو فکری را به وجود م یزندگ یهیوش

که کند. مطالعات متعددی یم یتتر را در انسان تقومرفه زندگی نگری و آمال و آرزوییندهآ

؛ 2881، و همکاران 1شننوسازی تأکید دارد )م در این زمینه انجام شده است بر این مفاهیم

پور و ؛ حبیب2881، 8مینگ و هالمناسی؛ کو2883، 3؛ جنسن و تورنتون2887، 2پنگنای

این تئوری با تأکید بر تغییرات ساختی انتقال از اقتصاد کشاورزی سنتی به  .(1328غفاری، 

ییرات ساختاری در جامعه به اقتصاد صنعتی، تحوالت ازدواج و مسائل ناشی از آن را با تغ

گسترش آموزش، استفاده  ،جهت ظهور نیروهای اجتماعی نظیر صنعتی شدن، شهرنشینی

سازد )عباسی شوازی و صادقی، مرتبط می...  و ونقلحملهای گروهی، توسعه انبوه از رسانه

یر این این رویکرد معتقد است که تحت تأثاصلی پردازان نظریه ازجمله( 1253گود ) (.1348

یافته، تحوالت ساختاری، الگوها و عناصر سنتی ازدواج و خانواده در جوامع کمتر توسعه

ای شدن، هایی نظیر هستهخانواده غربی با ویژگی شمولجهانسرانجام به سمت مدل 

فردمحوری، آزادی در انتخاب همسر، ازدواج در سنین باالتر، باروری پایین و برابری جنسیتی 

 رود.پیش می

شواهد متعددی از  علیرغم اهمیت رویکرد نوسازی در تبیین تحوالت ازدواج و خانواده،    

دهد که چارچوب نوسازی و تغییرات ساختاری مرتبط با آن نشان مینیمه دوم قرن بیستم 
نیز توجه به نقش عوامل فرهنگی و ارزشی بایست میبرای درک فرایند ازدواج کافی نیست و 

( بر تغییر نظام معنایی و افزایش فردگرایی 1245) و همکاران 1تا کاسترلینسدر این را شود.
نیروی مهم و تأثیرگذار بر تغییرات ارزشی و  عنوانبه سکوالر و نوآوری رفتاری و پویایی،

، 4لستاوق) 7نظریه گذار دوم جمعیتی .(2881، 5)تورنتون کندرفتاری خانواده تأکید می

هایی است که عمدتاً بر تحلیل روند ( یکی از چارچوب1288و  1247، 2دکاون؛ 1221
پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. این تحوالت خانواده در کشورهای پیشرفته صنعتی 

                                                           
1. Menesh 

2. Nai Peng 

3. Jensen & Thornton 

4. Quisumbing & Hallman 

5. Casterline 

6. Thornton 

7. Second Demographic Transition 

8. Lesthaeghe 

9. Van de Kaa 
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ماتریالیستی، یعنی تأکید بر هایی پستنظریه تغییرات بنیادین ارزشی و گسترش ایده
همچنین در  .کنداده تلقی میبخشی را عامل تغییرات نوین خانواستقالل فردی و خودتحقق

های این جوامع مورد کشورهای غیرغربی، اگرچه توسعه اقتصادی با تغییر برخی ویژگی
دن مشاغل، افزایش سطوح تحصیلی، کاهش سطح باروری، تغییر نگرش شهمچون تخصصی
های جوانان و زنان و غیره همراه بوده است، اما تداوم بسیاری از ویژگینسبت به نقش 

تواند بر این نکته تأکید نماید که سنتی در این جوامع می اصطالحبهنگی و اجتماعی فره
مدرنیزاسیون احتمالی است، نه جبری. توسعه اقتصادی به تغییر یک جامعه خاص در »

گردد، اما فرایند و مسیر حتمی نیستند. بسیاری از عوامل بینی منجر میجهتی قابل پیش
بینی باید براساس زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد پیش دخالت دارند، بنابراین هر

. مطالعات متعددی در این زمینه (82: 8828، 1)اینگلهارت و بیکر« بررسی انجام گیرد
( بر نقش 2884) 2دونالداند. عباسی شوازی و مکتحوالت خانواده در ایران را تأیید کرده

ر و تحوالت یدر تبیین تغی اند.تأکید نموده مسلط نهادی جامعه در تغییر الگوهای خانواده

( بسیار 1228هارت )لاینگ های حاکم بر یک جامعه، نظریه دگرگونی ارزشیها و ارزشایده
، نهاد خانواده در ییگرافرامادیاز قبیل  یتحوالتمفید و حائز اهمیت است. طبق این نظریه 

 ی،اقتصادی و جان یتامن ونیراممادی پ هایی دلبستگیهای ارزشیتاولو ییرتغ موجب
های ارزش ییگرااست. فرامادی یزندگ یفیتو ک عقیده بر آزادی، ابراز یشترب یدتأک سویبه

که افراد به خانواده و  شودیم ینو منجر به ا دهدیم تغییر مربوط به خانواده و ازدواج را

که در آن  ییرن و جانهادی مد یهمنزلبهبلکه  سنتی، نهادی یهمنزلبهنه  یگرازدواج، د
و سکری ندوشن ع هاییافته نگاه کنند. افتد،می اتفاق یدهو ابراز عق یستیبرابری جن
 تریمدرن هاینگرش و هایدهاز ا ،دختران مورد مطالعه دهدینشان منیز ( 1344)همکاران 

 تواندیازدواج م هاینگرش در ینسل ینهای بتفاوت یننسبت به مادران خود برخوردارند. چن
اقتصادی و  هایمشخصه در یهای نسلاز تفاوت یو هم ناش اییدها ییراز تغ یهم ناش

 یارزش یدگرگون یهینظر. طبق آموزش، اشتغال و خاستگاه شهری باشد ازجمله یاجتماع
های های مادی به ارزشبلندمدت ارزش جاییجابهبه  تدریجبه جدید نسل یتجمع یگزینیجا

 (.1228 ،3و آبرامسون ینگلهارتا) فرامادی منجر شود
 بار آن شاده اسات کاه از     یازدواج، ساع  ازجملاه  ی،اجتمااع  هاییدهپد یچیدگیپ یلدلبه    
 ینشاستفاده شود و باا گاز  های همسرگزینی فرایند دگرگونی یینمتفاوت برای تب هاینظریه

                                                           
1. Inglehart & Baker 

2. McDonald 

3. Abramson 
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؛ یافات دسات   یاده پد یان بهتار از ا  یاین به تب موضوع، های مرتبط و مناسب بایهنظر یهینبه
 تاوان های ارزشای، مای  دگرگونیو  ، گذار دوم جمعیتییات نوسازینظر استفاده ازبنابراین با 

کام،   همسرگزینی و تقیاد ماذهبی   های مدرن و سنتیتحقیق در باب تأثیر شیوه هایفرضیه
فرضایات  بخشای از  کارد. همچناین    مطرح بر معیارهای همسرگزینی را افراد متوسط و زیاد

اجتمااعی بار    –و پایگااه اقتصاادی    ، قومیات تحصیالت تأهل، باب تأثیر جنسیت،در  تحقیق

 -براساس دو رویکرد کلی نظریات فمنیستی و رویکارد مارکسیساتی  معیارهای همسرگزینی، 
ارائه شده است. نظریات فمنیستی بر ضرورت توجه باه متغیار جنسایت فراتار از یاک       وبری
تار  کاالی اسات رویکردهاای کالسیا   اایان در حا   کنناد. د مای اای صرف تأکیهایر زمینامتغ
هاا  افراد بر ارزشنژاد، قوم و طبقه  وبری بر تأثیر -شناختی مانند رویکرد مارکسیستیهاجامع

در مورد فرضایه مرباوط باه جنسایت، عماده مباحا        شوند. های ایشان متمرکز میو نگرش
ورود  هاا ساال طای ایان    چراکه های اخیر است،سالر د جامعه ایرانمربوط به شرایط خاص 

را در  آناان هاای  و کالً به حوزه عمومی اجتماع نگرش بازار کارها، فزاینده دختران به دانشگاه
 گذشته از متفاوت خانواده در زنان هایازدواج، همسرگزینی و نقش ازجملهامور  بسیاری باب
دانشاگاه و همچناین   ورود باه   واسطهبه هاآنآگاهی اجتماعی  باال رفتنه است. درواقع ساخت

 را زناان  جامعاه،  در عماومی  حوزه و کار بازار مانند جدیدی هایدر وضعیت هاآنقرار گرفتن 
 در دیگار  ممکان  هاای وضاعیت  همچناین  و سنتی هاینقش از متفاوت و جدید هاینقش با

( و کاارول و همکااران   2811ی کاارول ) براساس اندیشاه  ست.ا ساخته آشنا اجتماعی حیات
های زنان و مردان تحت تأثیر خصوصیات فردی و اجتماعی اسات  ها و تفاوتشباهت (2812)

گزینند. مردان بیشتر به دنبال که مردان و زنان با توجه به آن معیارهای همسرگزینی را برمی
که ارزشاقتصادی هستند. درحالی –معیارهای جسمانی و زنان به دنبال معیارهای اجتماعی 

زنان حائز اهمیت هم مردان و هم کند که برای هایی اشاره میبه ویژگیهای فرهنگی جامعه 
هاای  . معیارهای مرتبط به شخصیت، خاانواده و ماذهب کاه ناشای از الگوهاا و ارزش     هستند

در معیارهاای   هاا آنخاص هار جامعاه اسات، اشاتراک جنسایتی بیشاتری دارد و افاراد از        
(، تأکید 2812( و کارول و همکاران )2811ل )به اعتقاد کاروبرند. همسرگزینی خود بهره می

شود، اما در معیارهای بیرونی تفااوت بر روی معیارهای درونی در بین زنان و مردان دیده می
 اجتمااعی  -اقتصاادی  پایگااه  قومیات و  تفااوت  همچناین  اسات.   مشاهدهقابلهای بیشتری 

اناد،  ی خاود را در آن گذراناده  پاذیر ای که افراد در آن به دنیا آماده و دوران جامعاه  خانواده
ی هاا رویکرداز نظار   ،کناد با یکدیگر ایجاد می هاآنتفاوت معنادار در معیارهای همسرگزینی 

هاا و  دهای فرهناگ، ارزش  طبقه اجتماعی افاراد عااملی ماؤثر در شاکل    ، عمدتاً مارکسیستی
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رآمد صرف افراد هایی فراتر از دحامل مؤلفهی اجتماع -اقتصادی . پایگاه هاستآنهای نگرش
است و غالباً متأثر از نگرش وبری، منزلت اجتماعی شامل تحصیالت و منزلات شاغلی را نیاز    

تماایالت  ) وارهگیاری عاادت  شاکل در بااب   (15: 1248) 1شاود. نظریاات بوردیاو   شامل مای 
گیاری  شاکل کاه  ایان نظریات باشاد مبنای بار     قبیل این زشاید جدیدترین نظریه ا( شخصی
اما بارای  ؛ گوییمخانوادگی می یهوارکه به آن عادتد افتاساً در خانواده اتفاق میواره اسعادت

تجماع  از نظار بوردیاو    .تحصایالت اسات   واره،عاادت  گیریدر شکل ترین مسئلهبوردیو مهم
معنی حالتی اسات کاه در آن فرهناگ و    ، بهواره()عادت فرهنگی در حالت متجسد یهسرمای

(. 187 :2885و همکااران،   2)لودر دهدتمایالت افراد را شکل می و شودتحصیالت درونی می
، عمدتاً بار پایاه   بر معیارهای همسرگزینی جانبی تحقیق مبنی بر تأثیر سن فرضیههمچنین 
واره افاراد )تماایالت   کاه عاادت  صاورت استوار شاده اسات بادین    (1248یو )های بورددیدگاه
فار   گذشات زماان پایش   ، در حقیقات  ودتواند با گذشت زمان حاصل شمیفقط  شخصی(
، تأثیر سن بر معیارهای همسرگزینی (. براساس181 :2885لودر و همکاران، ) شودگرفته می

ایان در   .چه سن فرد کمتر باشد اولویت معیار عشق و عالقاه شخصای در او بیشاتر اسات    هر
ته و باه معیارهاای   افزایش یاف هاآننگری رود، آیندهحالی است که هرچه سن افراد باالتر می

بارای ازدواج توجاه بیشاتری     ماوردنظر اقتصادی فارد   -پایگاه اجتماعی ازجملهتری گسترده
شاناختی  نمایند. بیان تئوریک این تغییرات بر حسب سن انسان در بسیاری نظریاات روان می

تارین نظریاه در   شناختی نیز نظریه چرخه زنادگی رایاج  تشریح شده است و در زمینه جامعه

معنا که افراد در سنین مختلف عمر خود تشاابهاتی را در زمیناه   است بدین مسئلهاین  نهزمی
)عنایات و همکااران،    دهناد ها، باورها و همچنین رفتارها با یکدیگر نشان می، ارزشهانگرش
هااای باار مبنااای چااارچوب نظااری پااژوهش، یافتااه  .(1323؛ کفاشاای و ساارآبادانی، 1322
روزمره محققان، فرضیات پژوهش حاضار   یهایت تجربه و مشاهدهای پیشین و در نهپژوهش
 بندی نمود:توان به شرح زیر صورترا می

 تفاوت معنادار دارد.، سنی هایگروه برحسبرسد معیارهای همسرگزینی به نظر می -1
تفاوت جنسی زن و مرد،  هایگروهبرحسب رسد معیارهای همسرگزینی به نظر می -2

 .داردمعنادار 
 رسد معیارهای همسرگزینی برحسب وضعیت تأهل، تفاوت معنادار دارد.به نظر می -3
 فاوت معنادار دارد.، تیلیتحصهای گروهبرحسب رسد معیارهای همسرگزینی به نظر می -8

                                                           
1. Bourdieu 

2. Lauder 
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اجتماعی، تفاوت  -پایگاه اقتصادی برحسبرسد معیارهای همسرگزینی به نظر می -1
 معنادار دارد.

 تفاوت معنادار دارد. قومی، هایبرحسب گروه معیارهای همسرگزینی رسدبه نظر می -5
 تفاوتهمسرگزینی  سنتی و مدرن معیارهای همسرگزینی برحسب گروهرسد به نظر می -7

 معنادار دارد.
 ، تفاوت معنادار دارد.های مذهبیرسد معیارهای همسرگزینی برحسب گروهبه نظر می -4
 

 پژوهش شناسیروش. 9

. است« ساختهمحقق پرسشنامه» هاداده ابزار گردآوریو  پیمایش، 1ژوهش حاضرروش پ

 برخوردار خاصی اهمیت آن از اعتماد قابلیت به توجه گیری،اندازه ابزار استانداردسازی برای

 11افراد  ،شامل نیز جامعه آماری. شد استفاده 2از تکنیک آلفای کرونباخ منظور بدین. است

 . با توجه به عوامل مختلفاستهای شهری و روستایی ساکن در کل کشور ساله خانوار 51تا 

 وناآزممورد آماری  نمونه عنوانبهساله  51تا  11فرد  1888امکانات تصمیم گرفته شد  و

ای خوشهگیری ونهان پیمایش از روش نماتیابی به هدف ایابرای دسد. اقرار گیرن

شد که با حفظ نمایایی )معرف بودن( نمونه، ای استفاده شده است. لذا تالش چندمرحله

ها از حی  متغیرهای استان ای باشد که ابتداگونههای مورد مطالعه بهانتخاب استان شیوه

اجتماعی و مشابهت  -تأثیرگذار و کلیدی مانند جمعیت، قومیت، سطح توسعه اقتصادی

و سپس از  شدهبندیخوشه های ایرانیان(نگرش ها وارزشارزشی )استخراج شده از پیمایش 

های همگن از حی  متغیرهای باالست( یک استان ها )که شامل استانهر کدام از خوشه

 ها برایهرکدام از شاخص)های مذکور اساس شاخصاز این روش بر با استفادهانتخاب گردد. 

 یک ها تعیین و در هر خوشه،خوشه( ددهمی تشکیل مؤلفه را یبردار با س یک هااستان

 سیستان و، نفر( 788) خوزستان، نفر( 728) گیالنها شامل . این استاناستان انتخاب شد

ها بر اینعالوه است.نفر(  728) کرمانشاهو نفر(  228) رضوی خراسان، نفر( 728) بلوچستان

در  تعمدی در نمونه قرار گرفت. صورتبهدلیل اهمیت خاص آن بهنفر(  1228)استان تهران 

های فنی با توجه به جنبه شد وچندین بلوک انتخاب  روستا و د در هر شهرمرحله بع

                                                           
استخراج « و بررسی تحوالت آینده و پیامدهای آن های همسرگزینی در جامعه معاصر ایرانمالک»مقاله حاضر حاضر از طرح ملی  .1

 دانشگاه تهران یاجتماع یقاتسسه مطالعات و تحقؤمتوسط  جوانان ین ملسازمابه سفارش  1328شده است. این پژوهش در سال 

 انجام شده است.
2. Cronbach alpha 
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خانوار انتخاب  پنج در داخل هر بلوک 2بین بلوکیو  1و برآورد واریانس درون بلوکی پژوهش

گیری با های نابرابر با نمونهگیری با احتمالها به روش نمونهد. برای انتخاب بلوکیگرد

 وتحلیلتجزیه .انجام پذیرفت "کوکران-هارتلی-رائو" روش معروفو به  های متناسباحتمال

های آماری افزار، تحلیلبا استفاده از این نرم صورت گرفت که SPSS افزارها با نرمداده آماری

های ها، جداول، نمودارها و نیز آزمونسطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از شاخص رد

 .شدمختلف آماری انجام 
 

 های توصیفییافته. 9

تاا چاه میازان     در انتخااب همسار خاود   »معیارهای همسرگزینی در قالاب ایان ساؤال کاه     

مطارح شادند کاه در اداماه باه آن      « تاان اهمیات دارد/داشاته اسات؟    های زیار بارای  مالک

(، خصوصایات ظااهری از   1هاای توصایفی پاژوهش )جادول     پردازیم. با توجاه باه یافتاه   می

ترتیب اهمیت از نظر پاسخگویان بار مفااهیمی از قبیال؛ ساالمت     معیارهای همسرگزینی، به

ترکیاب   بودن و در نهایت زیبا بودن، متمرکاز اسات.   اندامخوشجسمانی، آراستگی ظاهری، 

خصوصیات ظااهری بارای    طورکلیبهدهد که های مذکور در قالب یک مقیاس نشان میگویه

 درصد مهم است. 2/18وسط و برای درصد مت 5/81اهمیت، برای درصد پاسخگویان کم 1/3

فرهنگی، به ترتیب اهمیت برای پاسخگویان بار مفااهیمی از قبیال     -های اجتماعیویژگی    

دوساتی در گذشاته باا    اعتیاد نداشتن، عدم رابطه جنسی درگذشته با جنس مخاالف، عادم  »

بودن، داشتن اشتراکات فرهنگای، حارف همسار را باه حارف       معاشرتخوشجنس مخالف، 

اش ترجیح دهد، فاصله سانی مناساب، ناوع شاغل، تحصایالت بااال داشاتن، رشاته         انوادهخ

های سیاسی، شغل پدر و مادر همسار و تحصایالت   تحصیلی همسر، تفاهم داشتن در دیدگاه

درصاد از   14ایان اسات کاه حادود      توجاه قابال متمرکاز اسات. نکتاه    « پدر و مادر همسار 

درصاد   18اهمیت است و بیش از ج برایشان کمپاسخگویان عدم دوستی همسر پیش از ازدوا

است، که این نتایج باا   اهمیتکمهم داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج همسرشان برایشان 

توجه به نتایج تحقیقات گذشته و فرهنگ ایرانای، نشاان از تغییراتای در ایان معیارهاا دارد.      

فرهنگای   -های اجتمااعی یدرصد پاسخگویان ویژگ 3دهد که برای همچنین نتایج نشان می

 درصد مهم است. 4/31درصد متوسط و برای  2/51، اهمیتکمدر انتخاب همسر 

                                                           
1. Within block 

2. Between block 
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صاداقت،  »های شخصیتی، به ترتیب اهمیت برای پاسخگویان بر مفاهیمی از قبیال  ویژگی    

بودن، باگذشت بودن، منطقی بودن، منظم بودن، لجباز نباودن،   اعتمادقابلعفت و پاکدامنی، 

هاای  ویژگای همچناین   اشاره دارد.« توقعیو کممند بودن، متواضع بودن، شجاع بودن سخاوت

درصاد در حاد متوساط و بارای      12، برای اهمیتکمدرصد پاسخگویان  1/8شخصیتی برای 

 درصد مهم است. 1/47

باودن،   خلاق خوش»عاطفی، به ترتیب اهمیت برای پاسخگویان شامل  -های روانیویژگی    

« بودن، آرام بودن و وجود عشق و عالقاه قبال از ازدواج   معاشرتخوشداشتن،  نفساعتمادبه

الزم به ذکر است مردان بیشتر از زنان به وجود عشق و عالقاه پایش از ازدواج اهمیات    است. 

درصد پاساخگویان   4/8عاطفی در انتخاب همسر برای  -های روانیویژگیدهند. همچنین می

 درصد مهم بوده است. 2/71حد متوسط و برای درصد در  3/23، برای اهمیتکم
 

 عاطفی -فرهنگی، شخصیتی و روانی -ی، اجتماعیهای ظاهرویژگی فراوانی مقیاس توزیع :1جدول 

 

                                                           
 ( استفاده شده است.Cronbach Alpha metod( از روش آلفای کرونباخ )Reliability. برای محاسبه ضریب روایی )1

 جنس هاگزینه

 های ظاهریویژگی
های ویژگی

 فرهنگی -اجتماعی

های ویژگی

 شخصیتی

 -های روانیویژگی

 عاطفی

 فراوانی
درصد 

 معتبر
 فراوانی

درصد 

 معتبر
 فراوانی

درصد 

 معتبر
 فراوانی

درصد 

 معتبر

 اهمیتکم

 8.1 11 8.3 5 3 78 3 71 مرد

 1.1 22 8.5 17 3 48 8 181 زن

 8.4 88 8.1 23 3 118 3.1 175 کل

 متوسط

 28.3 152 12.8 228 51.4 1188 81.1 252 مرد

 22.1 127 11.7 311 17.1 1112 82.2 1382 زن

 23.3 1155 12 581 51.2 3812 81.5 2274 کل

 مهم

 71.2 1712 47.3 2883 31.2 722 11.1 1224 مرد

 75.8 2832 47.7 2338 32.4 1812 85.4 1288 زن

 71.2 3721 47.1 8373 31.4 1744 18.2 2182 کل

 جمع

 188 2332 188 2332 188 2332 188 2334 مرد

 188 2514 188 2514 188 2514 188 2514 زن

 188 8227 188 8227 188 8227 188 8225 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد های مقیاسآماره

 48.43 48.42 48.82 48.87 53.75 51.23 52.81 73.17 میانگین مقیاس

 11.1 18.7 18.83 13.82 18.35 13.77 14.72 14.54 انحراف معیار

 8.5115 8.4828 8.7121 8.7158 1ضریب روایی
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هاای موقعیات   های توصیفی در قالب جادول دو، مقیااس  اح  مربوط به یافتهدر ادامه مب    

 گیاری مفهاومی  های جغرافیاایی بررسای شاد. جهات    های مذهبی و ویژگیاقتصادی، ویژگی

شغل ثابات داشاتن، دارا باودن مساکن     »ترتیب اولویت شامل به موقعیت اقتصادیهای گویه

« ر/ کدبانو بودن خانم و درآمد پادر همسار  مستقل، مهریه، درآمد همسر، استقالل مالی شوه

بیشترین تفاوت نگرش نسبت به معیارهای همسارگزینی در  دهد که نتایج نشان می شود.می

است. زنان نسبت به مردان به داشتن شغل ثابات، دارا  « بعد اقتصادی»میان زنان و مردان در 

موقعیت د. همچنین دهنبودن مسکن مستقل و سطح درآمد همسرانشان اهمیت بیشتری می

درصد  11، برای اهمیتکمدرصد پاسخگویان  3/17در انتخاب همسر برای بیش از  اقتصادی

 درصد مهم است. 7/27در حد متوسط و برای 

مصرف نکردن مشاروبات  »شامل اهمیت در نظر پاسخگویان ترتیب های مذهبی، بهویژگی    

بودن، نمااز خوانادن و    باغیرتای همسر/ الکلی، وفاداری به همسر، اختصاص دادن زیبایی بر

همچناین   .اسات « به ضرورت حجاب داشاتن، اهال تاالوت قارآن باودن      اعتقاد روزه گرفتن،

، بارای بایش از   اهمیات کمدرصد پاسخگویان  1/3های مذهبی در انتخاب همسر برای ویژگی

 درصد مهم است. 3/72درصد متوسط و برای  2/28

« نوع نسبت باا همسار  »و « همسایگی»ی جغرافیایی شامل هاگیری مفهومی ویژگیجهت    

درصاد پاساخگویان    8/14هاای جغرافیاایی در انتخااب همسار بارای بایش از       است. ویژگی

 درصد مهم است. 4درصد متوسط و برای  5/33، برای اهمیتکم

الزم به ذکار اسات طباق نتاایج توصایفی پاژوهش )جادول یاک و دو(، میازان اهمیات               

هاای شخصایتی )میاانگین    ترتیب اولویت عبارت اسات از: ویژگای  سرگزینی، بهمعیارهای هم

هاای ماذهبی   درصاد(، ویژگای   42/48روانی )میانگین  –های عاطفی درصد(، ویژگی 22/48

 -های اجتمااعی ویژگیدرصد(،  1/71های ظاهری )میانگین درصد(، ویژگی 41/77)میانگین 

هاای  درصد( و ویژگای  85/15تصادی )میانگین درصد(، موقعیت اق 17/52فرهنگی )میانگین 

همچنین این ترتیب اهمیت در بین مردان و زنان یکساان  درصد(.  1/35جغرافیایی )میانگین 

 است.
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 های مذهبی و جغرافیاییهای موقعیت اقتصادی، ویژگیفراوانی مقیاس جدول توزیع :9 جدول

 

 های استنباطییافته. 9

های سنی، تفاوت معنادار رسد معیارهای همسرگزینی برحسب گروهبه نظر می :1فرضیه 

 دارد.

های ، معیارهای خصوصیات ظاهری، ویژگی3ن تحلیل واریانس جدول تایج آزمونبراساس 

های جغرافیایی عاطفی، موقعیت اقتصادی و ویژگی -های روانیفرهنگی، ویژگی -اجتماعی

برحسب  81/8درصد و احتمال خطای کمتر از  22همسرگزینی در بین مردان با اطمینان 

های شخصیتی تنها در معیار ویژگی و ؛های سنی مختلف مردان، تفاوت معنادار داردگروه

های سنی مختلف مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. همسرگزینی در بین افراد با گروه

های سنی اهمیت معیارهای فوق دارای از گروه یککدامهمچنین برای بررسی اینکه بین 

 که؛ استفاده کردیم، نتایج بیانگر آن است 1از آزمون توکی استتفاوت معنادار 

 -های اجتماعیاهمیت ویژگی، با افزایش سن مردان، اهمیت معیار خصوصیات ظاهری -

 یابد.کاهش می هاآندر انتخاب همسر برای معیار موقعیت اقتصادی اهمیت و  فرهنگی

                                                           
1. tukey 

 جنس هاگزینه
 های جغرافیاییویژگی های مذهبیویژگی موقعیت اقتصادی

 درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی

 اهمیتکم

 14.4 1378 3.2 22 24.8 558 مرد

 14 1182 3 41 7.1 122 زن

 14.8 2215 3.1 173 17.3 453 کل

 متوسط

 32.7 758 21.7 582 15.1 1312 مرد

 38.8 213 22.4 587 18.1 1832 زن

 33.5 1577 28.2 1282 11 2711 کل

 مهم

 4.1 122 78.8 1581 11.1 353 مرد

 7.5 282 78.2 1278 34.8 1828 زن

 4 881 72.3 3511 27.7 1343 کل

 جمع

 188 2337 188 2332 188 2332 مرد

 188 2517 188 2514 188 2514 زن

 188 8227 188 8227 188 8227 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد های مقیاسآماره

 35.31 31.42 74.33 77.21 53.88 84.15 میانگین مقیاس

 25.28 25.22 14.12 12.51 14.13 12.24 انحراف معیار

 - 8.4173 8.5228 ضریب روایی
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سال در مردان کمتر از سایر  82تا  81عاطفی در گروه سنی  -های روانیاهمیت ویژگی -

 های سنی است.گروه

سال کمتر از سایر سنین است و با  28تا  28های مذهبی در گروه سنی یت ویژگیاهم -

 شود.های مذهبی در انتخاب همسر افزوده میافزایش سن مردان بر میزان اهمیت ویژگی

دارد،  بیشتریهای سنی باال، اهمیت در گروهدر انتخاب همسر های جغرافیایی ویژگی -

های جغرافیایی در ن بر میزان اهمیت معیار ویژگیکه با افزایش سن مردابدین معنی

 شود.انتخاب همسر افزوده می

 22(، معیارهای همسرگزینی با اطمینان 3براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس )جدول     
های سنی مختلف زنان، تفاوت معنادار در بین گروه 81/8درصد و احتمال خطای کمتر از 
رابطه معنادار وجود دارد.  هاآنن و معیارهای همسرگزینی دارد، بنابراین بین سن زنا

 ها با یکدیگر عبارت است از:همچنین نتایج آزمون توکی برای مقایسه جفتی گروه
 یابد. با افزایش سن زنان، اهمیت معیار خصوصیات ظاهری در انتخاب همسر کاهش می -

های سنی پایین در گروه صادیموقعیت اقتو  فرهنگی -های اجتماعیاهمیت معیار ویژگی -

سال زنان بیشترین  28تا  11گروه سنی  کهطوریبهها است. زنان، بیشتر از سایر گروه

و وضع اقتصادی فرهنگی  -های اجتماعیاهمیت را نسبت به سنین باالتر به معیار ویژگی

 دهند. در انتخاب همسر می

های شخصیتی زنان اهمیت معیار ویژگیهای سنی از گروه یککدامبرای بررسی اینکه بین  -
استفاده کردیم. نتایج نشان  1دیاسال از آزمون استهمسرگزینی دارای تفاوت معنادار 

سال زنان  22تا  11های سنی های شخصیتی در گروهاهمیت معیار ویژگی کهدهد می

های ژگیاهمیت معیار وی، توکیطبق نتایج آزمون همچنین  ها است.بیشتر از سایر گروه

 ها است.سال بیشتر از سایر گروه 22تا  11های سنی عاطفی در گروه -روانی
سال زنان با  28تا  28های مذهبی نشان از تفاوت معنادار بین گروه سنی اهمیت ویژگی -

های مذهبی در گروه سال دارد. لذا ویژگی 88تا  88سال و  32تا  31های سنی گروه

 وه مذکور اهمیت کمتری دارد.گر 2سال از  28تا  28سنی 
های جغرافیایی برای همسرگزینی آنان، همچنین بین متغیر سن زنان و معیار ویژگی -

 28تا  28 جزبههای سنی سال با همه گروه 12تا  11تفاوت معناداری در بین گروه سنی 

                                                           
 استفاده نمودیم. LSDهای سنی را نتوانست نشان دهد از آزمون تفاوت معنادار بین گروه tukeyآزمون . در اینجا چون 1
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متر سال ک 12تا  11های جغرافیایی در گروه سنی سال مشاهده گردید. لذا اهمیت ویژگی
 ها است.از همه آن گروه

 

 : آزمون تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی بر حسب گروه سنی )به تفکیک مردان و زنان(9جدول 

متغیر 

 مستقل

 متغیر وابسته

)معیارهای 

 همسرگزینی(

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

 سن

خصوصیات 

 هریظا

 2 1585.728 بین گروهی
*8.742 

3814.185 2 
*18.114 

 2527 388.838 2318 383.444 گروهیدرون

 هایویژگی

 -اجتماعی

 فرهنگی

 2 218.381 بین گروهی

*1.132 

1822.122 2 

*7.822 
 2527 288.182 2311 141.151 گروهیدرون

های ویژگی

 شخصیتی

 2 281.752 بین گروهی
1.814 

828.142 2 
**2.152 

 2527 125.312 2311 154.588 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 2 1114.751 بین گروهی
*7.288 

1225.782 2 
*2.118 

 2527 212.827 23.11 282.558 گروهیدرون

 موقعیت اقتصادی
 2 1532.558 بین گروهی

*8.118 
2188.511 2 

*7.874 
 2527 338.282 2311 323.882 گروهیدرون

های ویژگی

 مذهبی

 2 2233.413 بین گروهی
*1.422 

1821.788 2 
*3.122 

 2527 383.322 2311 374.511 گروهیدرون

های ویژگی

 جغرافیایی

 2 2531.351 بین گروهی
*13.214 

18125.118 2 
*11.111 

 2527 517.218 2311 528.321 گروهیدرون

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8ح خطای کمتر از * معناداری در سط

 

رسد معیارهای همسرگزینی برحسب گروه جنسی زن و مرد، تفاوت : به نظر می9فرضیه 

 معنادار دارد.

 دهد که:(، نشان می8)جدول  1ها با دو نمونه مستقلنتایج آزمون تفاوت میانگین
انتخاب همسر در میان دو گروه زنان و مردان با اطمینان  اهمیت خصوصیات ظاهری در -

دارای تفاوت معنادار است و اهمیت خصوصیات  81/8و سطح خطای کمتر از  22/8
 سر برای مردان بیشتر از زنان است.ظاهری در انتخاب هم

در  مذهبی هایفرهنگی، موقعیت اقتصادی و ویژگی -های اجتماعیویژگیمعیار اهمیت  -
 همسر برای زنان بیشتر از مردان است. انتخاب

                                                           
1. Independent.Samples T Test 
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هاای جغرافیاایی در   ویژگای  عااطفی و  -هاای روانای  های شخصیتی، ویژگیاهمیت ویژگی -
 انتخاب همسر برای زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.

 

 همسرگزینی برحسب جنس های معیارهای: جدول آزمون تفاوت میانگین9جدول 

متغیر 

 مستقل

 متغیر وابسته

عیارهای )م

 همسرگزینی(

 نیانگیم جنس
 انحراف

 معیار
T 

 درجه آزادی

(df) 

 سطح معناداری

(sig) 

 جنس

 خصوصیات ظاهری
 14.7 73.5 مرد

4.128 8228 *8.888 
 14.7 52.8 زن

 هایویژگی

 فرهنگی -اجتماعی

 13.4 51.2 مرد
5.324- 8221 *8.888 

 18.8 53.4 زن

 های شخصیتیویژگی
 13 48.1 مرد

1.185- 8221 8.271 
 18 48.1 زن

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 18.7 48.4 مرد
8.821- 8221 8.243 

 11.1 48.4 زن

 موقعیت اقتصادی
 28 84.5 مرد

27.288- 8221 *8.888 
 14.1 53.8 زن

 های مذهبیویژگی
 12.7 77.2 مرد

2.871- 8221 **8.834 
 14.5 74.3 زن

 های جغرافیاییویژگی
 25.2 31.4 مرد

8.781- 8222 8.843 
 25.2 35.8 زن

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8* معناداری در سطح خطای کمتر از 

 

رسد معیارهای همسرگزینی برحسب وضعیت تأهل، تفاوت معنادار : به نظر می9فرضیه 

 دارد.

(، میزان اهمیت خصوصیات ظاهری، 1ون تحلیل واریانس )جدول براساس نتایج آزم

های مذهبی عاطفی، موقعیت اقتصادی، ویژگی -های روانیهای شخصیتی و ویژگیویژگی

با اطمینان  هاآنهای جغرافیایی همسرگزینی در بین مردان برحسب وضعیت تأهل ویژگی

که میزان اهمیت ارد. درحالیتفاوت معنادار د 81/8درصد و احتمال خطای کمتر از  22

فرهنگی همسرگزینی در بین مردان متأهل و مجرد با اطمینان  -های اجتماعیمعیار ویژگی

ها معنادار دارد، مقایسه جفتی گروه تفاوت 81/8درصد و احتمال خطای کمتر از  21

 دهد که؛براساس آزمون توکی نشان می
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 -های روانییژگی، وفرهنگی -تماعیهای اجویژگی اهمیت معیار خصوصیات ظاهری، -

معناداری در بین مردان مجرد نسبت  طوربه در انتخاب همسرموقعیت اقتصادی و  عاطفی

 .استبه مردان متأهل و بدون همسر بیشتر 

در  های جغرافیاییویژگیو  های مذهبیویژگی ،های شخصیتیاهمیت معیار ویژگی -

ان متأهل نسبت به مردان مجرد و بدون همسر معناداری در بین مرد طوربههمسرگزینی 

. همچنین اهمیت این معیار در بین مردان مجرد نسبت به مردان بدون همسر استبیشتر 

 .استبیشتر 

همسرگزینی در بین زنان ، میزان اهمیت معیارهای 1راساس نتایج جدول همچنین ب    

تفاوت معنادار  81/8از  و سطح خطای کمتر 22/8با اطمینان  هاآنبرحسب وضعیت تأهل 

 دهد که؛ها براساس آزمون توکی نشان میدارد. نتایج مقایسه جفتی گروه

 های شخصیتی،فرهنگی، ویژگی -ماعیهای اجتویژگیات ظاهری، خصوصیاهمیت معیار  -

معناداری در بین  طوربهدر همسرگزینی  موقعیت اقتصادیو  عاطفی -های روانیویژگی

. همچنین اهمیت این معیار استزنان متأهل و بدون همسر بیشتر  زنان مجرد نسبت به

 .استدر بین زنان متأهل نسبت به زنان بدون همسر بیشتر 

معناداری  طوربههای جغرافیایی در همسرگزینی های مذهبی و ویژگیاهمیت معیار ویژگی -

 .استدر بین زنان متأهل نسبت به زنان مجرد و بدون همسر بیشتر 
 

 آزمون تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی بر حسب وضعیت تأهل )به تفکیک مردان و زنان( :9جدول 

متغیر 

 مستقل

 متغیر وابسته

)معیارهای 

 همسرگزینی(

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

وضعیت 

 تأهل

خصوصیات 

 ظاهری

 2 1228.487 بین گروهی
*11.185 

13117.773 2 
*34.514 

 2511 388.715 2331 388.718 گروهیدرون

 هایویژگی

 -اجتماعی

 فرهنگی

 2 742.471 بین گروهی
**8.134 

7277.428 2 
*35.218 

 2511 288.778 2331 142.281 گروهیدرون

های ویژگی

 شخصیتی

 2 1881.452 بین گروهی
*4.154 

8554.512 2 
*28.121 

 2511 123.122 2335 154.242 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 2 1777.128 بین گروهی
*4.243 

7748.114 2 
*38.224 

 2511 222.315 2335 218.581 گروهیدرون

موقعیت 

 اقتصادی

 2 1723.444 بین گروهی
*8.187 

13131.354 2 
*32.358 

 2511 333.142 2335 324.832 گروهیدرون



 119   3137پاییز و زمستان  – 31 شماره -سال هفتم                                       شناسی معاصر      های جامعهدوفصلنامه پژوهش

 

های ویژگی

 مذهبی

 2 14824.525 بین گروهی
*82.787 

7243.151 2 
*21.327 

 2511 388.881 2335 378.782 گروهیدرون

های ویژگی

 جغرافیایی

 2 75822.228 بین گروهی
*111.271 

41171.182 2 
*138.811 

 2518 527.812 2338 512.142 گروهیدرون

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8متر از * معناداری در سطح خطای ک

 

تحصیلی تفاوت  هایرسد معیارهای همسرگزینی برحسب گروهبه نظر می :9فرضیه 

 معنادار دارد.

(، میزان اهمیت خصوصیات ظاهری، 5براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس )جدول 

های های مذهبی و ویژگیدی، ویژگیفرهنگی، موقعیت اقتصا -های اجتماعیویژگی

درصد  22با اطمینان  هاآنجغرافیایی همسرگزینی در بین مردان برحسب سطح تحصیالت 

که میزان اهمیت معیار تفاوت معنادار دارد. درحالی 81/8و احتمال خطای کمتر از 

های عاطفی همسرگزینی در بین مردان با گروه -های روانیهای شخصیتی و ویژگیویژگی

ها براساس آزمون توکی نشان مقایسه جفتی گروه. تحصیلی مختلف تفاوت معنادار ندارد

 دهد که؛می

در بین مردان با افزایش  فرهنگی -های اجتماعیویژگیو  اهمیت خصوصیات ظاهری -

 یابد.سطح تحصیالت، افزایش می

و دبیرستان و اهمیت موقعیت اقتصادی در بین کسانی که دارای تحصیالت راهنمایی  -

 لیسانس و باالتر است.های تحصیلی لیسانس، فوقدیپلم هستند بیشتر از گروه

های جغرافیایی در انتخاب همسر، با افزایش سطح های مذهبی و ویژگیاهمیت ویژگی -

 یابد.تحصیالت مردان، کاهش می

 های، میزان اهمیت خصوصیات ظاهری، ویژگی5همچنین براساس نتایج جدول     

های مذهبی و عاطفی، موقعیت اقتصادی، ویژگی -های روانیفرهنگی، ویژگی -اجتماعی

با اطمینان  هاآنهای جغرافیایی همسرگزینی در بین زنان برحسب سطح تحصیالت ویژگی

های فقط میزان اهمیت ویژگی ؛ وتفاوت معنادار دارد 81/8و سطح خطای کمتر از  22/8

نتایج . های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار نداردان با گروهشخصیتی همسرگزینی در بین زن

 دهد که؛ها براساس آزمون توکی نشان میمقایسه جفتی گروه

سواد و یا دارای تحصیالت ابتدایی اهمیت معیار خصوصیات ظاهری در بین کسانی که بی -

 دیپلم و دانشجو بوده است.، فوقهای تحصیلی دیپلمبودند کمتر از گروه
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-در بین کسانی که بی عاطفی -های روانیویژگیو  فرهنگی -های اجتماعیاهمیت ویژگی -

های تحصیلی معنادار کمتر از همه گروه طوربهسواد و یا دارای تحصیالت ابتدایی هستند 

 باالتر بوده است.لیسانس و فوق جزبه

سواد و یا دارای تحصیالت ابتدایی اهمیت معیار موقعیت اقتصادی در بین کسانی که بی -

دیپلم و دانشجو بوده های تحصیلی راهنمایی، دبیرستان، دیپلم، فوقهستند بیشتر از گروه

 است.

های جغرافیایی در انتخاب همسر، با افزایش سطح های مذهبی و ویژگیاهمیت ویژگی -

 یابد.تحصیالت زنان، کاهش می
 

 رهای همسرگزینی بر حسب گروه تحصیلی )به تفکیک مردان و زنان(آزمون تحلیل واریانس معیا :9جدول 

متغیر 

 مستقل

 متغیر وابسته

)معیارهای 

 همسرگزینی(

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

درجه 

آزاد

 ی
F 

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

ت
صیال
تح

 

خصوصیات 

 ظاهری

 1 3228.128 بین گروهی
*2.884 

1313.558 1 *

 2581 384.152 2327 382.711 گروهیدرون 3.443

 هایویژگی

 -اجتماعی

 فرهنگی

 1 1852.141 بین گروهی
*1.521 

1515.235 1 *

 2581 283.542 2324 147.281 گروهیدرون 7.231

های ویژگی

 شخصیتی

 1 12.112 بین گروهی
8.318 

238.337 1 
1.152 

 2581 125.223 2324 152.825 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 1 343.721 بین گروهی
1.741 

1148.111 1 *

 2581 225.825 2324 211.828 گروهیدرون 1.238

موقعیت 

 اقتصادی

 1 1825.724 بین گروهی
*3.773 

2881.858 1 
*5.818 

 2581 388.222 2324 325.528 گروهیدرون

های ویژگی

 مذهبی

 1 3571.845 بین گروهی
*17.815 

5528.827 1 *

 2581 333.832 2324 373.122 گروهیدرون 28.851

های ویژگی

 جغرافیایی

* 1 17341.483 بین گروهی

21.223 

27385.721 1 *

 2581 534.221 2325 542.244 گروهیدرون 82.738

 است. 81/8از داری در سطح خطای کمتر ** معنا است. 81/8* معناداری در سطح خطای کمتر از 
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اجتماعی  -های اقتصادیرسد معیارهای همسرگزینی برحسب پایگاهبه نظر می :9فرضیه 

 مختلف، تفاوت معنادار دارد.

های ( میزان اهمیت خصوصیات ظاهری، ویژگی7براساس نتایج تحلیل واریانس )جدول 

های ب پایگاههای جغرافیایی همسرگزینی در بین مردان برحسفرهنگی و ویژگی -اجتماعی

تفاوت معنادار  81/8و احتمال خطای کمتر از  22/8با اطمینان  هاآناجتماعی  -اقتصادی

عاطفی و  -های روانیهای شخصیتی، ویژگیدارد. این درحالی است که میزان اهمیت ویژگی

اجتماعی  -های اقتصادیموقعیت اقتصادی در انتخاب همسر در بین مردان برحسب پایگاه

ها براساس آزمون فاوت معنادار ندارد و تقریباً یکسان است. مقایسه جفتی گروهمختلف ت

 دهد که؛توکی نشان می
فرهنگی در بین مردان طبقه پایین  -های اجتماعیاهمیت خصوصیات ظاهری و ویژگی -

 نسبت به مردان طبقات متوسط و باال کمتر است.

در بین مردان طبقه پایین نسبت به  های جغرافیاییهای مذهبی و ویژگیاهمیت ویژگی -

 بیشتر است. باالمردان طبقات متوسط و 

 -های اجتماعی، میزان اهمیت معیارهای ویژگی7همچنین براساس نتایج جدول     

های جغرافیایی همسرگزینی های شخصیتی، موقعیت اقتصادی و ویژگیفرهنگی، ویژگی

 81/8در سطح خطای کمتر از  هاآناعی اجتم -های اقتصادیدر بین زنان برحسب پایگاه

تفاوت معنادار دارد. این تفاوت در معیار خصوصیات ظاهری در سطح خطای کمتر از 

عاطفی  -های روانیمعنادار است. همچنین براساس این نتایج، میزان اهمیت ویژگی 81/8

نادار اجتماعی مختلف تفاوت مع -های اقتصادیهمسرگزینی در بین زنان برحسب پایگاه

 دهد که؛ها براساس آزمون توکی نشان میندارد. مقایسه جفتی گروه
در انتخاب  موقعیت اقتصادیو  فرهنگی -های اجتماعیویژگیاهمیت خصوصیات ظاهری،  -

 در بین زنان طبقه پایین نسبت به زنان طبقات متوسط و باال کمتر است. همسر

توسط نسبت به زنان طبقات پایین و باال های شخصیتی در بین زنان طبقه ماهمیت ویژگی -

های شخصیتی در بین زنان طبقه پایین نسبت به بیشتر است. همچنین اهمیت ویژگی

 زنان طبقه باال بیشتر است.

های جغرافیایی انتخاب همسر در بین زنان طبقه های مذهبی و ویژگیاهمیت ویژگی -

ت و همچنین اهمیت این معیار در پایین نسبت به زنان طبقات متوسط و باال بیشتر اس

 بین زنان طبقه متوسط نسبت به زنان طبقه باال بیشتر است.
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  اجتماعی -پایگاه اقتصادیآزمون تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی بر حسب  :9جدول 

 )به تفکیک مردان و زنان(

متغیر 

 مستقل

سته
متغیر واب

 

ی 
)معیارها

ی(
سرگزین

هم
 

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

ی
درجه آزاد

 

F 
 میانگین

 مجذورات

ی
درجه آزاد

 

F 

پایگاه 

اقتصادی

- 

 اجتماعی

خصوصیات 

 ظاهری

 2 3317.221 بین گروهی
*2.788 

1242.281 2 
 **3.543 

 2512 318.831 2324 385.828 گروهیدرون

 هایویژگی

 -اجتماعی

 فرهنگی

 2 1183.475 بین گروهی
*5.884 

1345.471 2 
* 5.712 

 2512 281.815 2322 142.185 گروهیدرون

های ویژگی

 شخصیتی

 2 324.272 بین گروهی
2.351 

1181.722 2 
 *7.544 

 2512 121.417 2322 152.812 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 2 325.482 بین گروهی
1.113 

258.878 2 
1.182 

 2512 224.828 2322 211.231 گروهیدرون

موقعیت 

 اقتصادی

 2 252.757 بین گروهی
8.571 

2221.174 2 
 *5.781 

 2512 381.222 2322 322.188 گروهیدرون

های ویژگی

 مذهبی

* 2 22381.182 بین گروهی

51.814 

13718.222 2 
 *88.228 

 2512 331.128 2322 355.137 گروهیدرون

های ویژگی

 جغرافیایی

* 2 21148.881 بین گروهی

22.272 

27155.115 2 
 *88511 

 2511 554.474 2325 785.114 گروهیدرون

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8* معناداری در سطح خطای کمتر از 

 

های قومی، تفاوت معنادار رسد معیارهای همسرگزینی برحسب گروهبه نظر می :9فرضیه 

 دارد.

توان دریافت که بین قومیت مردان با ( می4)جدول جه به نتایج آزمون تحلیل واریانس با تو

، تفاوت معنادار وجود 81/8و سطح خطای کمتر از  22/8معیارهای همسرگزینی با اطمینان 

 ینیهمسرگزهای شخصیتی دارد، الزم به ذکر است رابطه بین قومیت مردان با معیار ویژگی

جهت  توکیمعنادار است. نتایج آزمون  21/8و با اطمینان  81/8 در سطح خطای کمتر از

 :استبه شرح زیر بررسی تفاوت معنادار معیارهای همسرگزینی برحسب قومیت مردان 

معناداری نسبت  طوربهها اهمیت معیار خصوصیات ظاهری در همسرگزینی در بین آذری -

 .استها کمتر ها، لرها، عرببه فارس
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معناداری برای  طوربههمسرگزینی  موقعیت اقتصادیو  فرهنگی -اجتماعیهای ویژگی -
 است. ترمهمها نسبت به همه اقوام گیلک

ها ها، سیستانیها، زابلیها، گرجیها، نجمیها، خوانساریدر بین سایر اقوام )شامل: ارمنی -
، کردها، لرها، هامعناداری نسبت به آذری طوربههای شخصیتی ها(، اهمیت ویژگیو لکی
 .استها بیشتر بلوچ
ها، ها نسبت به آذریمعناداری در بین عرب طوربهعاطفی  -های روانیاهمیت ویژگی -

-. همچنین در بین سایر اقوام اهمیت ویژگیاستها در همسرگزینی بیشتر ها، بلوچگیلک

ها ها و بلوچگیلکها، کردها، ها، آذریمعناداری نسبت به فارس طوربهعاطفی  -های روانی
 .استبیشتر 

ها نسبت به لرها در تالشی جزبهها معناداری برای همه قومیت طوربههای مذهبی ویژگی -
 طوربههای مذهبی . همچنین در بین سایر اقوام اهمیت ویژگیاست ترمهمهمسرگزینی 

 .استها بیشتر ها و عرببلوچ جزبهها معناداری نسبت به همه قومیت

ها تالشی جزبهها ها نسبت به همه قومیتمعناداری برای بلوچ طوربههای جغرافیایی ژگیوی -
 .است ترمهمو سایر در همسرگزینی 

دهد که بین قومیت زنان با معیارهای ( نشان می4نتایج آزمون تحلیل واریانس )جدول     
رابطه بین قومیت  تفاوت معناداری وجود دارد و فقط 22/8همسرگزینی در سطح اطمینان 
و با اطمینان  81/8در سطح خطای کمتر از  همسرگزینیزنان با معیار خصوصیات ظاهری 

 دهد که؛ها براساس آزمون توکی نشان میمعنادار است مقایسه جفتی گروه 21/8
معناداری  طوربهاهمیت معیار خصوصیات ظاهری در همسرگزینی  در بین زنان گیلک -

معناداری  طوربهفرهنگی  -های اجتماعیویژگیهمچنین  .استیشتر ها بنسبت به آذری
 .است ترمهمها و سایر در همسرگزینی تالشی جزبهبرای زنان گیلک نسبت به همه اقوام 

ها و معناداری نسبت به گیلک طوربههای شخصیتی در بین زنان بلوچ اهمیت ویژگی -

 طوربهعاطفی  -های روانیاهمیت ویژگیدر بین زنان بلوچ همچنین  .استها کمتر عرب
 .استها کمتر معناداری نسبت به لرها و عرب

ها تالشی جزبهها نسبت به همه اقوام معناداری برای گیلک طوربهمعیار موقعیت اقتصادی  -
معناداری  طوربه. همچنین معیار موقعیت اقتصادی است ترمهمو سایر در همسرگزینی 

 .است ترمهمها و لرها در همسرگزینی ها، آذریبه فارس ها نسبتبرای تالشی
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معناداری برای زنان فارس و عرب نسبت به زنان لر در  طوربههای مذهبی ویژگی -
 طوربههای مذهبی . همچنین در بین زنان کرد اهمیت ویژگیاست ترمهمهمسرگزینی 

 .استها و لرها بیشتر معناداری نسبت به آذری
ها ها و عربها، گیلکها نسبت به فارسمعناداری برای آذری طوربهجغرافیایی های ویژگی -

ها و ها برای کردها نسبت به فارس. همچنین این ویژگیاست ترمهمدر همسرگزینی 
ها، کردها، های جغرافیایی نسبت به فارسها نیز ویژگی. برای بلوچاست ترمهمها گیلک

 .است ترمهمسرگزینی ها در همها و عربلرها، گیلک
 

 آزمون تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی برحسب گروه قومی )به تفکیک مردان و زنان( :9جدول 

متغیر 

 مستقل

 متغیر وابسته

)معیارهای 

 همسرگزینی(

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

ت
قومی

 

خصوصیات 

 ظاهری

 4 1835.712 ین گروهیب
*8.155 

455.573 4 
**2.847 

 2587 384.111 2323 388.432 گروهیدرون

 هایویژگی

 -اجتماعی

 فرهنگی

 4 1822.488 بین گروهی
*7.558 

3283.287 4 

*15.857 
 125.215 2328 141.582 گروهیدرون

2587 

های ویژگی

 شخصیتی

 4 822.848 بین گروهی
**2.113 

128.124 4 
*3.815 

 2587 121.747 2328 154.128 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 4 1218.821 بین گروهی
*1.717 

727.414 4 
*3.213 

 2587 225.182 2328 212.374 گروهیدرون

موقعیت 

 اقتصادی

 4 1214.424 بین گروهی
*13.782 

7825.283 4 
*23.382 

 2587 321.522 2328 342.542 گروهیدرون

های ویژگی

 مذهبی

 4 3187.443 بین گروهی
*2.811 

1223.187 4 
*3.778 

 2587 383.813 2328 371.347 گروهیدرون

های ویژگی

 جغرافیایی

 4 8355.311 بین گروهی
*5.122 

5525.115 4 
*2.247 

 2587 578.118 2322 713.174 گروهیدرون

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8کمتر از  * معناداری در سطح خطای

 

های سنتی و مدرن رسد معیارهای همسرگزینی برحسب گروه: به نظر می9فرضیه 

 همسرگزینی تفاوت معنادار دارد.

گیری مفهومی متغیر شیوه همسرگزینی شامل شیوه همسرگزینی سنتی و شیوه جهت

(، بین متغیر شیوه 2اس نتایج آزمون تحلیل واریانس )جدول . براساستهمسرگزینی مدرن 
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 22/8رابطه معناداری در سطح اطمینان  هاآنهمسرگزینی مردان با معیارهای همسرگزینی 

وجود دارد. الزم به ذکر است این رابطه تنها در اهمیت  81/8و با سطح خطای کمتر از 

مردان معنادار نیست. مقایسه خصوصیات ظاهری همسرگزینی برحسب شیوه همسرگزینی 

 دهد که؛ها براساس آزمون توکی نشان میجفتی گروه

های مذهبی، های شخصیتی، ویژگیویژگیفرهنگی،  -های اجتماعیمیت ویژگیاه -

موقعیت اقتصادی در انتخاب همسر برای مردانی که به شیوه و های جغرافیایی ویژگی

مردانی که به شیوه بینابین و سنتی مدرن همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به 

 .استهمسرگزینی اعتقاد داشتند کمتر 

عاطفی همسرگزینی در بین مردانی که به شیوه سنتی  -های روانیاهمیت معیار ویژگی -

همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به مردانی که به شیوه مدرن همسرگزینی اعتقاد 

 .استداشتند بیشتر 

( بین متغیر شیوه همسرگزینی زنان با معیارهای 2واریانس )جدول  براساس نتایج تحلیل    

وجود دارد.  81/8و خطای کمتر از  22/8همسرگزینی رابطه معناداری در سطح اطمینان 

عاطفی انتخاب همسر برحسب شیوه همسرگزینی  -های روانیالزم به ذکر است تنها ویژگی

ها شود. مقایسه جفتی گروهین دو متغیر رد میزنان تفاوت معنادار ندارد و وجود رابطه بین ا

 دهد که؛براساس آزمون توکی نشان می

خصوصیات ظاهری در همسرگزینی در بین زنانی که به شیوه و موقعیت اقتصادی اهمیت  -

سنتی همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به زنانی که به شیوه بینابین و مدرن همسرگزینی 

 .استاعتقاد داشتند کمتر 

در های جغرافیایی های مذهبی و ویژگیویژگیفرهنگی،  -های اجتماعیویژگیاهمیت  -

همسرگزینی در بین زنانی که به شیوه مدرن همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به زنانی 

 هااهمیت این معیارهمچنین  .استکه به شیوه بینابین همسرگزینی اعتقاد داشتند کمتر 

نتی همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به زنانی که به شیوه در بین زنانی که به شیوه س

 .استبینابین همسرگزینی اعتقاد داشتند بیشتر 

های شخصیتی در همسرگزینی در بین زنانی که به شیوه سنتی اهمیت ویژگی -

همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به زنانی که به شیوه بینابین و مدرن همسرگزینی 

. همچنین اهمیت این معیار در بین زنانی که به شیوه مدرن است اعتقاد داشتند بیشتر
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همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به زنانی که به شیوه بینابین همسرگزینی اعتقاد 

 .استداشتند کمتر 
 

 های مدرن و سنتی همسرگزینی تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی برحسب گروه :2جدول 

 )به تفکیک مردان و زنان(

یر متغ

 مستقل

متغیر 

 وابسته

)معیارهای 

همسرگزینی

) 

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

ی
شیوه همسرگزین

 

خصوصیات 

 ظاهری

 2 877.422 بین گروهی
1.352 

2181.828 2 

*
7.141
 

 2512 384.542 2332 382.122 گروهیدرون

 هایویژگی

 -اعیاجتم

 فرهنگی

 2 2411.215 بین گروهی

*
11.881
 

471.324 2 

**
8.238
 

 2512 281.488 2333 147.573 گروهیدرون

های ویژگی

 شخصیتی

* 2 3484.218 بین گروهی

23.132
 

1722.132 2 

*
4.431
 

 2512 121.481 2333 155.328 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 2 1815.715 بین گروهی

*
8.728
 

585.184 2 2.432
 

 2512 227.712 2333 211.814 گروهیدرون

موقعیت 

 اقتصادی

 2 2851.812 بین گروهی

*
1.123
 

1828.218 2 
**

8.358
 

 2512 382.378 2333 327.575 گروهیدرون

های ویژگی

 مذهبی

 2 17734.818 بین گروهی

*
171.715
 

84834.231 2 

*
117.872
 

 2512 384.373 2331 335.282 گروهیدرون

های ویژگی

 جغرافیایی

 2 28183.453 بین گروهی

*
24.887
 

12317.271 2 

*
24.788
 

 2511 578.822 2338 785.783 گروهیدرون

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8* معناداری در سطح خطای کمتر از 

 

های مذهبی، تفاوت ای همسرگزینی برحسب گروهرسد معیارهبه نظر می :9فرضیه 

 معنادار دارد.

. استگیری مفهومی متغیر تقید مذهبی شامل تقید مذهبی کم، متوسط و زیاد جهت

(، بین میزان تقید مذهبی مردان و اهمیت 18براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس )جدول 
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رابطه  81/8ای بیشتر از خصوصیات ظاهری برای همسرگزینی آنان با توجه به سطح خط

یعنی میزان تقید مذهبی مردان نقشی در میزان اهمیت خصوصیات ؛ معنادار وجود ندارد

برای  هاآنظاهری در انتخاب همسر ندارد. بین میزان تقید مذهبی مردان و معیارهای 

های های شخصیتی، ویژگیفرهنگی، ویژگی -های اجتماعیویژگی»انتخاب همسر شامل؛ 

رابطه « های جغرافیاییهای مذهبی و ویژگیعاطفی، موقعیت اقتصادی، ویژگی -روانی

ها وجود دارد. مقایسه جفتی گروه 81/8و خطای کمتر از  22/8معناداری در سطح اطمینان 

 دهد که؛براساس آزمون توکی نشان می

 –های فرهنگی ویژگی های شخصیتی،عاطفی، ویژگی –های روانی اهمیت ویژگی -

های جغرافیایی همسرگزینی در بین های مذهبی و ویژگیویژگیماعی همسرگزینی، اجت

نابین و کم بیبی مردانی که تقید مذهبی زیادی داشتند نسبت به مردانی که تقید مذه

بی . همچنین اهمیت این معیارها در بین مردانی که تقید مذهاست ترمهمداشتند، 

 .استقید مذهبی کم داشتند بیشتر نابین داشتند نسبت به مردانی که تبی

اجتماعی همسرگزینی در بین مردانی که تقید  - های فرهنگیاهمیت ویژگی -

 .است ترمهمنابین داشتند نسبت به مردانی که تقید مذهبی کم داشتند، بیبیمذه

اهمیت موقعیت اقتصادی در انتخاب همسر برای مردانی که تقید مذهبی کمی داشتند  -

. همچنین اهمیت است ترمهمنابین و زیاد داشتند، بی بیدانی که تقید مذهنسبت به مر

نابین داشتند نسبت به مردانی که تقید بی بیاین معیارها در بین مردانی که تقید مذه

 .استمذهبی زیادی داشتند بیشتر 

 ( بین متغیر میزان تقید مذهبی زنان و اهمیت18براساس نتایج تحلیل واریانس )جدول     

و خطای  21/8خصوصیات ظاهری برای همسرگزینی آنان رابطه معناداری در سطح اطمینان 

 سایر وجود دارد. همچنین بین میزان تقید مذهبی زنان و میزان اهمیت 81/8کمتر از 

و خطای کمتر  22/8برای انتخاب همسر رابطه معناداری در سطح اطمینان  هاآنمعیارهای 

 دهد که؛ها براساس آزمون توکی نشان میه جفتی گروهوجود دارد. مقایس 81/8از 

در همسرگزینی در بین زنانی که تقید موقعیت اقتصادی و اهمیت خصوصیات ظاهری  -

 .استزیاد داشتند بیشتر بینابین و مذهبی کم داشتند نسبت به زنانی که تقید مذهبی 

فرهنگی،  -های اجتماعی، ویژگیعاطفی –های روانی ویژگی های شخصیتی،اهمیت ویژگی -

در همسرگزینی در بین زنانی که تقید مذهبی  های جغرافیاییهای مذهبی و ویژگیویژگی

نابین و کم داشتند بیشتر است. بی بیزیادی داشتند نسبت به زنانی که تقید مذه



 های مختلف اجتماعی...ای معیارهای همسرگزینی در میان گروهتحلیل مقایسه                                                           119

 

نابین داشتند نسبت به زنانی بی بیهمچنین اهمیت این معیار در بین زنانی که تقید مذه

 .استقید مذهبی کم داشتند، بیشتر که ت
 

 های مذهبی )به تفکیک مردان و زنان(تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی برحسب گروه :11جدول 

متغیر 

 مستقل

 متغیر وابسته

)معیارهای 

 همسرگزینی(

 منابع تغییر

 زن مرد

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

 میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

میزان 

ید تق

 مذهبی

خصوصیات 

 ظاهری

 2 3325.471 بین گروهی
1.118 

1451.478 2 
**8.312 

 2511 351.283 2333 318.288 گروهیدرون

 هایویژگی

 -اجتماعی

 فرهنگی

 2 242.381 بین گروهی
*12.118 

1188.248 2 

*17.152 
 2512 154.182 2332 288.511 گروهیدرون

های ویژگی

 شخصیتی

 2 3442.114 بین گروهی
*13.488 

3821.215 2 
*12.222 

 2512 324.873 2333 814.417 گروهیدرون

 هایویژگی

 عاطفی -روانی

 2 4732.218 بین گروهی
*11.528 

3111.418 2 
*13.184 

 2512 322.818 2333 844.742 گروهیدرون

موقعیت 

 اقتصادی

 2 1421.841 بین گروهی
*14.521 

1512.114 2 
*.73215 

 2512 372.312 2333 341.454 گروهیدرون

های ویژگی

 مذهبی

 2 8355.311 بین گروهی
*21.544 

1225.132 2 
*48.127 

 2518 118.148 2338 713.174 گروهیدرون

های ویژگی

 جغرافیایی

 2 12118.418 بین گروهی
*15.214 

17315.741 2 
*13.122 

 2512 318.872 2332 344.214 گروهیدرون

 است. 81/8داری در سطح خطای کمتر از ** معنا است. 81/8* معناداری در سطح خطای کمتر از 

 

 گیرینتیجه

طبق نتایج توصیفی پژوهش میزان اهمیت پاسخگویان به هر کدام از معیارهای همسرگزینی 

)میانگین  های شخصیتی، به ترتیب اولویت عبارت است از: ویژگی188تا  8در یک بازه 

های مذهبی )میانگین (، ویژگی42/48روانی )میانگین  –های عاطفی (، ویژگی22/48

فرهنگی )میانگین  -های اجتماعیویژگی(، 1/71های ظاهری )میانگین (، ویژگی41/77

(. 1/35های جغرافیایی )میانگین ( و ویژگی85/15(، موقعیت اقتصادی )میانگین 17/52

باگذشت بودن، عفت و هایی شخصیتی نظیر آید، امروزه مالکیج برمیکه از این نتاهمچنان

بودن،  یبودن، منظم بودن، متواضع بودن، منطق اعتمادقابلسخاوتمند بودن،  ی،پاکدامن

آرام عاطفی؛ همچون  -های روانیو وجود مالک لجباز نبودن ،توقعیکمشجاع بودن، صداقت، 
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ودن، وجود عشق و عالقه قبل از ازدواج و ب خلقخوشداشتن،  نفساعتمادبهبودن، 

های اقتصادی و نیز مالک سوآنرا یافته است. از  تیاهمبیشترین  بودن معاشرتخوش

 نهادیک یمنزلهبهخانواده و ازدواج نه افراد به  بنابراین؛ جغرافیایی کمترین اهمیت را دارند

 نگاه مدرن نهادیک یمنزلهبهلکه ب کندیم ینرا تأم یاقتصادی و جان یتکه در آن امن یسنت

ازدواج  و اند و خانوادهیمدرآمد آن سه یکه زن و شوهر هر دو در امور خانواده و حت کنندیم

 است. یتیبرای تحقق برابری جنس ییجا

 :استهای استنباطی )آزمون تجربی فرضیات تحقیق( بدین شرح نتایج حاصل از یافته    

تأثیر سن بر معیارهای همسرگزینی، هرچه سن افراد کمتر باشد براساس نتایج حاصل از     

اولویت معیارهای فرامادی در او بیشتر است. این در حالی است که هرچه سن افراد باالتر 

 -پایگاه اجتماعی ازجملهتری افزایش یافته و به معیارهای گسترده هاآننگری رود، آیندهمی

نمایند. بیان تئوریک این تغییرات بر وجه بیشتری میبرای ازدواج ت موردنظراقتصادی فرد 

واره بوردیو تشریح نظریه عادت ازجملهشناختی حسب سن انسان در بسیاری نظریات جامعه

 شده است.

دهد که اهمیت خصوصیات ظاهری در انتخاب همسر برای آزمون فرضیه دوم نشان می    

فرهنگی، موقعیت  -های اجتماعیگیسو اهمیت ویژمردان بیشتر از زنان است و از آن

های های مذهبی برای زنان بیشتر از مردان است. همچنین اهمیت ویژگیاقتصادی و ویژگی

های جغرافیایی در انتخاب همسر برای زنان و عاطفی و ویژگی -های روانیشخصیتی، ویژگی

( و 2811ارول )بنابراین در راستای نظریات ک؛ مردان تفاوت معنادار ندارد و یکسان است

دنبال دنبال معیارهای جسمانی و زنان به( مردان بیشتر به2812کارول و همکاران )

اقتصادی هستند. تأکید بر روی معیارهای درونی در بین زنان و مردان  –معیارهای اجتماعی 

بر این است. عالوه مشاهدهقابلهای بیشتری شود، اما در معیارهای بیرونی تفاوتدیده می

 عاطفی و جغرافیایی اشتراک جنسیتی بیشتری دارد. -عیارهای شخصیتی، روانی م

فرهنگی و  -های اجتماعیاهمیت خصوصیات ظاهری، ویژگیطبق آزمون فرضیه سوم،     

 مجرد نسبت به افراد متأهل بیشتر است. موقعیت اقتصادی در بین افراد

صیالت میزان اهمیت خصوصیات با افزایش تحدهد که آزمون فرضیه چهارم نشان می    

یابد و با افزایش تحصیالت میزان فرهنگی افزایش می -های اجتماعیظاهری و ویژگی

یابد. درحالیهای جغرافیایی در انتخاب همسر کاهش میاهمیت موقعیت اقتصادی و ویژگی

عاطفی همسرگزینی در  -های روانیهای شخصیتی و ویژگیکه میزان اهمیت معیار ویژگی
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های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار ندارد، همچنین میزان اهمیت بین مردان با گروه

های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار های شخصیتی همسرگزینی در بین زنان با گروهویژگی

گیری عادتتحصیالت عامل شکلبوردیو بنابراین در راستای نظریه ؛ ندارد و یکسان است

 فرهنگی در حالت متجسد یهتجمع سرمای. از نظر بوردیو استهای افراد در ازدواج واره

و تمایالت  شودمعنی حالتی است که در آن فرهنگ و تحصیالت درونی می، بهواره()عادت

 دهد.افراد را شکل می

های میزان اهمیت خصوصیات ظاهری، ویژگیآزمون فرضیه چهارم نشان داد که     

های افیایی همسرگزینی در بین افراد برحسب پایگاههای جغرفرهنگی و ویژگی -اجتماعی

اقتصادی سبک  -اجتماعی تفاوت معنادار دارد. چراکه در هر پایگاه اجتماعی -اقتصادی

زندگی خاصی حاکم است که معیارهای خود را در اموری مانند ازدواج، همسرگزینی و 

از نظر رویکردهای عمدتاً  کند.خصوصیات همسر مطلوب در میان افراد آن پایگاه نهادینه می

های ها و نگرشدهی فرهنگ، ارزشمارکسیستی، طبقه اجتماعی افراد عاملی مؤثر در شکل

 . هاستآن

همچنین بین معیارهای همسرگزینی افراد برحسب قومیت تفاوت معنادار وجود دارد،     

کننده اند تبیینتوکه افراد به کدام قومیت در ایران تعلق دارند میاین دیگرعبارتبه

اجتماعی  -بنابراین تفاوت قومیت و پایگاه اقتصادی ؛ در انتخاب همسر باشد هاآنمعیارهای 

اند، پذیری خود را در آن گذراندهای که افراد در آن به دنیا آمده و دوران جامعهخانواده

 ؛کندبا یکدیگر ایجاد می هاآنتفاوت معنادار در معیارهای همسرگزینی 

مچنین رابطه بین شیوه همسرگزینی )مدرن یا سنتی( با معیارهای همسرگزینی تأیید ه    

های فرهنگی، ویژگی -اجتماعی های. بدین ترتیب که اهمیت معیارهای ویژگیگرددمی

معناداری در  طوربهجغرافیایی در همسرگزینی  هایویژگیمذهبی و  هایشخصیتی، ویژگی

وه مدرن همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به زنان و مردانی که بین زنان و مردانی که به شی

در نتایج  توجهجالب. نکته استبه شیوه بینابین و سنتی همسرگزینی اعتقاد داشتند کمتر 

حاکی از آن است که اهمیت معیار موقعیت اقتصادی در همسرگزینی در بین  آمدهدستبه

اشتند نسبت به مردانی که به شیوه بینابین و مردانی که به شیوه مدرن همسرگزینی اعتقاد د

این معیار در بین زنانی که به  کهدرحالی، استسنتی همسرگزینی اعتقاد داشتند کمتر 

شیوه سنتی همسرگزینی اعتقاد داشتند کمتر است. همچنین اهمیت معیار خصوصیات 

ه زنانی که به ظاهری در بین زنانی که به شیوه سنتی همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت ب
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شیوه بینابین و مدرن همسرگزینی اعتقاد داشتند کمتر گزارش شده است و در نهایت 

معناداری در بین مردانی که  طوربهعاطفی در همسرگزینی -های روانیاهمیت معیار ویژگی

به شیوه سنتی همسرگزینی اعتقاد داشتند نسبت به مردانی که به شیوه مدرن همسرگزینی 

 .استتند بیشتر اعتقاد داش

معیارهای انتخاب همسر برحسب میزان آزمون فرضیه پایانی تحقیق بیانگر تفاوت معنادار     

تنها میزان تقید مذهبی مردان نقشی در میزان اهمیت خصوصیات است. تقید مذهبی افراد 

 –های روانی ظاهری در انتخاب همسر ندارد و یکسان است. بر این اساس، اهمیت ویژگی

های مذهبی و اجتماعی، ویژگی –های فرهنگی های شخصیتی و ویژگیفی، ویژگیعاط

جغرافیایی همسرگزینی در بین افراد که تقید مذهبی زیادی داشتند نسبت به افرادی که 

و اهمیت موقعیت اقتصادی در انتخاب همسر برای  است ترمهمتقید مذهبی کم دارند، 

نابین و زیاد دارند، بیبیسبت به افرادی که تقید مذهافرادی که تقید مذهبی کمتری دارند ن

نیروی مهم و  عنوانبهبنابراین تغییر نظام معنایی و افزایش فردگرایی سکوالر ؛ است ترمهم

 است. مؤثرتأثیرگذار بر تغییرات ارزشی و رفتاری در انتخاب همسر 
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