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  شهر رشت يازدواج كرده
  ٣و حميده محمدزاده ٢فر، مهدي حميدي١محمد امين كنعاني

  ٠٦/١٠/١٣٩٥ تاريخ پذيرش:                                                         ٢٧/٠٦/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
  چكيده

هاي موجود در معيارهاي همسرگزيني بين ها و شباهتهدف پژوهش حاضر بررسي تفاوت
روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه ان ازدواج كرده شهر رشت است. اين پژوهش بهمردان و زن

اي اي چند مرحلهگيري خوشهنفر از مردان و زنان ازدواج كرده با روش نمونه ٤٠٠محقق ساخته در بين 
زنان به دهند كه مردان به معيارهاي جسماني و ها نشان ميسيستماتيك انجام گرفته است. يافته

اجتماعي توجه بيشتري دارند و در ساير معيارها از جمله معيارهاي عاطفي و  -معيارهاي اقتصادي
داري مشاهده نگرديد. تحليل عاملي معيارهاي همسرگزيني نشان داد كه شخصيتي تفاوت معني

نيز به  شوند كه اين شش معيارمعيارهاي به كار گرفته شده در پژوهش حاضر به شش دسته تقسيم مي
ها در مورد مردان مطابق با بنديدو دسته معيارهاي دروني و بيروني قابل تقليل هستند. اين دسته

كند. از آنجا كه در جامعه ايران هنوز مردان نقش ديدگاه نظري پژوهش است اما براي زنان صدق نمي
تخاب همسر ممكن است به هاي موجود در انانتخاب كننده و زنان نقش انتخاب شونده را دارند، تفاوت

زنان در امر همسرگزيني و وابستگي آنان به انتخاب شدن از طرف مردان ارتباط داشته  مشاركت پايين
باشد. بنابراين، مردان و زنان در معيارهاي دروني براي همسرگزيني مشابهت دارند، اما در معيارهاي 

  بيروني، بر الگوهاي متفاوتي تأكيد دارند. 
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  و بيان مسأله مقدمه - ١ 

ها و جايگاه همسر آينده از فرآيندي است شامل بررسي و سنجش ويژگي ١همسرگزيني     
اقتصادي، سطح - هاي ظاهري، درآمد، جايگاه اجتماعيهاي گوناگون مانند ويژگيجنبه
ها، رفتار ي اين ويژگيكه مجموعهطورييلات، جايگاه شغلي، جايگاه خانوادگي و ...، بهتحص

ها از اولويت بالاتري ). برخي از اين ويژگي٢٠٠٥، ٢دهند (چنانتخاب همسر را شكل مي
عنوان ها تحتبندي اين ويژگيبرخوردارند و تأثير بيشتري در رفتار انتخاب همسر دارند. اولويت

گيرند كه از همسر و يا عروس آينده فرد بر اساس انتظاراتي شكل مي» هاي همسرگزينيمعيار«
  و يا خانواده وجود دارد.

) و مرد محور ١٣٧٥صورت دگرانتخابي (ساروخاني، ها نه تنها بيشتر بهدر گذشته ازدواج     
در خانواده به كه پسري بوده، بلكه معيارهاي انتخاب نيز معيارهاي ديگران بوده است. همين

رسيد، والدين او بر اساس برخي معيارهاي منبعث از مصالح و منافع سن بلوغ و ازدواج مي
گرفتند، مردان، زن نمي«عبارت ديگر زدند و بهخانوادگي، برايش دست به انتخاب همسر مي

ارهاي خود، ي پسر بوده است كه بنا به معياين خانوادهدرواقع، ». گرفتندها زن ميبلكه براي آن
انتخاب «توانستند به ي دختر فقط ميو خانواده» كردندانتخاب مي«دختري را براي پسر خود 

دختر خود بنا به معيارهاي مورد نظر خودشان جواب مثبت يا منفي بدهند. امروزه، » شدن
فته، اگرچه، رفتار همسرگزيني كمتر حالت دگرانتخابي دارد و نقش فرد در اين فرآيند افزايش يا

ولي انتخاب كردن مردان و انتخاب شدن زنان هنوز تداوم دارد. بنابراين، انتخاب همسر و 
شود. اي جنسيتي است كه سهم و كنش طرفين بر اساس آن تعيين ميمعيارهاي آن مسئله

معيارهاي » انتخاب شدن«و » انتخاب كردن«ي احتمالاً، بر اساس اين فرآيندهاي جداگانه
  ن و زنان نيز متفاوت بوده و هست.همسرگزيني مردا

بندي معيارهاي اند كه بين زنان و مردان از نظر اولويتتحقيقات مختلف نشان داده    
هاي ترين تفاوت در اولويت ويژگيهايي وجود دارند. عمدهها و شباهتهمسرگزيني تفاوت

بندي، يوسفي و زاده، بهي، در؛ عباس١٣٨٥نژاد و كارگر، جسماني از نظر مردان (مصلي
هاي مالي و مادي از ) و اولويت ويژگي١٣٩٠؛ رجبي، نوبندگاني و خجسته، ١٣٨٧زاده، جمال

) براي همسر آينده بوده و ١٣٩٠؛ رجبي و ديگران، ١٣٨٧زاده و ديگران، نظر زنان (عباس
هاي ترين شباهت در ميزان اهميتي بوده است كه هم مردان و هم زنان بر روي ويژگيمهم
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؛ كارول، ٢٠١١، ١اطفي و شخصيتي قائل هستند. در برخي مطالعات انجام شده (كارولع 

ها را بر اساس سه دسته از ها و شباهت)، اين تفاوت٢٠١٢، ٢گاتسچال، جانسون و كروگر،
هاي يا عارضي و جذابيت ٤و ذاتي، معيارهاي بيروني ٣ها به معيارهاي درونيگذاريارزش

  اند. بندي كردهجسماني دسته
اي از گردد اين است كه از مجموعه گستردهها مشاهده مياي كه در اغلب پژوهشمسئله     

ها بر اساس عنوان مثال، بسياري از پژوهشاند. بههاي خود استفاده كردهمعيارها در پژوهش
)، و در برخي موارد از ١٩٩٤و  ١٩٨٩( ٥وسيله باساي طراحي شده بهگويه ٦٠پرسشنامه 

) استفاده شده است. در تعداد اندكي از تحقيقات ١٩٤٥( ٦اي روبن هيلگويه ١٨نامه پرسش
كار رفته براي تشخيص معيارهاي همسرگزيني هاي بهتلاش شده است تا اين حجم بالاي گويه

بندي تري دستههاي اصلي در ابعاد كوچكو يا روش مؤلفه ٧را از طريق روش تحليل عاملي
عبارت ديگر، ). به١٩٨٩دست آيد (باس، تري از معيارها بهيق ساختار كلينمايند تا از اين طر

ها در ابعاد كند كه اين گويهها ايجاب ميهاي مورد استفاده در پژوهشفراواني و پراكندگي گويه
هاي خاص مشخص و هاي زنان و مردان در اين دستهبندي گردند تا تفاوتتري دستهمشخص

بندي معيارهاي براي دسته ي داخلير اين در معدود مطالعات انجام شدهمعين گردند.  علاوه ب
صورت ) به١٣٨٥زاده هنرمند و داودي، (مهرابيهايي مانند تحليل عاملي همسرگزيني از روش

  هاي جنسيتي استفاده شده است.كلي براي هر دو جنس با هم و بدون در نظر گرفتن تفاوت
اين است كه بيشتر اين تحقيقات در بين دانشجويان و جوانان  هانكته ديگر در اين پژوهش    

ازدواج نكرده انجام شد و كمتر به معيارهاي همسرگزيني در بين افراد ازدواج كرده توجه شده 
در معرض ازدواج بودن است. جوانان مجرد اگرچه در معرض و سن ازدواج قرار دارند ولي 

گيري معيارهاي ازدواج در ذهن آنان نيست. حتي بهلمعناي شكجوانان و دانشجويان لزوماً به
باشند جا كه اين معيارها عمدتاً ذهني مي، از آنگيري اين معيارها در زمان پژوهشفرض شكل

ي ازدواج و عملي كردن گيري واقعي دربارهاحتمال بسيار زيادي وجود دارد كه تا زمان تصميم
همين دليل ضروري است كه در مورد ير يابند. بهآن اين ذهنيت و معيارهاي ناشي از آن تغي
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هايي صورت گيرد تا معيارهاي انتخاب همسر در زمان ازدواج از نظر افراد ازدواج كرده پژوهش 

تري مورد صورت عينيها بهها و معيارهاي مرتبط با آنوضعيت واقعي و رخ داده در ازدواج
تواند ها در بين مردان و زنان ازدواج كرده ميشناخت قرار گيرد. بنابراين، توجه به اين تفاوت

ريزي براي انجام هاي در معيارهاي همسرگزيني و برنامهساز شناخت بهتر تفاوتزمينه
  هاي موفق در بين جوانان باشد.ازدواج

بندي كردن معيارهاي هاي انجام شده در زمينه دستهبا توجه به كمبود پژوهش    
چه كه در بين ين افراد ازدواج كرده، پژوهش حاضر بر آن است تا آنويژه در بهمسرگزيني به 

ها اهميت داشته عنوان معيارهاي انتخاب همسر در زمان ازدواج براي آناين دسته از افراد به
ترين معيارهايي است، مورد توصيف و تبيين قرار گيرد. سؤال اساسي پژوهش آن است كه مهم

اند در زمان ازدواج در انتخاب همسر كنوني خود در نظر داشته كه مردان و زنان ازدواج كرده
بندي كرد؟ ي خاصي دستههاي عمدهتوان اين معيارها را در دستهاند؟ آيا ميكدام معيارها بوده

آيا بين زنان و مردان از نظر معيارهاي انتخاب همسر تفاوتي وجود دارد؟ اگر وجود دارد، كدام 
  ها براي زنان از اهميت بالاتري برخوردار هستند؟كداممعيارها براي مردان و 

  پيشينه تحقيق -٢
پژوهش هاي داخلي در زمينه معيارهاي همسرگزيني به عوامل مختلفي در اين زمينه اشاره      
)، حاكي از اين است كه پسران معيارهاي ١٣٨٥نژاد و كارگر (اند. نتايج پژوهش مصليكرده

وضعيت ظاهري، جذابيت فرد مورد نظر) را با اهميت تلقي كرده  شناختي (سلامت چشم،زيست
شناختي و اجتماعي (برخورد، رفتارهاي اجتماعي، قدرت كه دختران معيارهاي رواندر حالي

گيري فرد مقابل، سطح تحصيلات، اشتراك مذهب و فرهنگ) را در انتخاب همسر با تصميم
هاي همسرگزيني از نظر )، ملاك١٣٨٥وودي (زاده هنرمند و دااند. مهرابياهميت دانسته

و » هاشباهت«، »هاي فرديويژگي«دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز را در سه عامل 
هاي همسرگزيني، سن علاوه از نظر ملاكاند. بهبندي كردهدسته» اجتماعي -وضعيت اقتصادي«

داري بين دوجنس تفاوت معني مناسب ازدواج براي مردان و زنان و تعداد ترجيحي فرزندان
)، به اين نتيجه رسيدند كه ١٣٨٦وجود داشت. حسيني، محمدي، يغمايي و علوي مجد (

درصد در اولويت اول و پس از آن، وضعيت خانوادگي با  ٤/٧٩وضعيت رواني زوج يا زوجه با 
دواج، هاي بعدي از ديدگاه زوجين در شرف ازدرصد در الويت دوم قرار دارد. الويت ٦/٣٤

درصد و وضعيت فرهنگي  ٢/٢٩درصد، وضعيت ظاهري با  ٦/٣٠وضعيت اقتصادي و اجتماعي با 
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)، از ١٣٨٧درصد بوده است.  بر اساس پژوهش فرودستان، عريضي و نوري ( ٥/٢٧و مذهبي با  
نظر جوانان دانشجو، سطح تحصيلات همسر بسيار اهميت دارد و از جمله معيارهاي انتخاب 

همچنين در مورد معيار  انتخاب سطح تحصيلات همسر بين دختران و پسران  باشد.همسر مي
داري وجود دارد. دختران بيشترين تمايل را در انتخاب سطح تحصيلات دانشجو تفاوت معني

بالاتر همسر و پسران كمترين تمايل را در انتخاب سطح تحصيلات بالاتر همسر، از خود نشان 
  اند.داده
)، به اين نتيجه رسيدند كه بين دختران و پسران و ١٣٨٨( زاده طباطباييسولرنصيرزاده و      

هاي فيزيكي انتخاب همسر، ميزان تفاوت سن بين سنين مختلف دانشجويان از لحاظ ملاك
درصد پسران به  ٧٣دار وجود دارد. حدود زوجين، جزئيات ظاهري صورت و بدن تفاوت معني

دادند همسرشان از درصد دختران ترجيح مي ٩٥كه در حاليكمتر بودن سن زن اعتقاد داشتند 
ها براي معيارهاي فيزيكي تر باشد. همچنين جنس و سن دانشجويان در سلايق آنها بزرگآن

دهد )، نشان مي١٣٨٩( اصل روستاهاي پژوهش زارع و يافتهانتخاب همسر نقش مؤثري دارند. 
دو نسل والدين و فرزندان در زمينه انتخاب هاي اجتماعي داري بين ارزشكه تفاوت معني

همسر از قبيل سن مناسب براي ازدواج پسر و دختر، ارجحيت زيبايي يا نجابت همسر، 
ارجحيت تحصيلات بالا يا اصالت خانوادگي همسر، معاشرت قبل از ازدواج دختر و پسر و ازدواج 

ن اكثر معيارهاي انتخاب همسر )، بي١٣٨٩زاده و ديگران (در پژوهش عباس فاميلي وجود دارد.
داري وجود دارد و فقط معيار پايبندي به اعتقادات داراي با جنس دانشجويان ارتباط معني

ها در زيبايي و شغل داري با جنس دانشجويان نيست. بيشترين اختلاف در پاسخارتباط معني
ار بوده است. همسر بوده كه به ترتيب براي پسران و دختران از اهميت بيشتري برخورد

دهد كه  بين ميانگين ترجيحات همسرگزيني )، نشان مي١٣٩٠هاي رجبي و ديگران (يافته
ها متعلق به عامل داري وجود دارد. بدين صورت كه بالاترين ميانگيندانشجويان تفاوت معني

هاي عامل مهارتهاي اجتماعي و كمترين مربوط به هاي رفتاري، مذهبي و مهارتويژگي
هاي رفتاري، وضعيت باشد، همچنين، بين ترجيحات همسرگزيني دختران (ويژگيداري ميهخان

هاي هاي ظاهري و مهارتهاي مذهبي) و پسران (ويژگياقتصادي و ويژگي - اجتماعي
داري)، كرد (در هاي خانههاي بختياري (مهارتداري) و بين ترجيحات همسرگزيني قوميتخانه

 داري ديده شد.ب زبان (خواستار بچه و مذهبي بودن) تفاوت معنيهاي ظاهري) و عرويژگي
دهد كه اولويت اول در معيارهاي انتخاب )، نشان مي١٣٩١هاي پژوهش رشيدي (يافته    

همسر هم براي پسران و هم براي دختران، اعتقاد و ايمان است. دومين اولويت در معيار انتخاب 
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كه دانشجويان دختر، اين معيار را و روان است در حاليهمسر از ديدگاه پسران، سلامت فكر  

دهد كه بين دانشجويان پسر و اند. نتايج پژوهش نشان مياولويت پنجم خود به حساب آورده
هاي داري وجود دارد. يافتهدختر در اولويت دادن به معيارهاي انتخاب همسر، تفاوت معني

حاكي از اين است كه بين دختران و  )،١٣٩٢پژوهش جبرئيلي، زاده محمدي و حيدري (
طور كلي، پسران داري وجود دارد. بههاي انتخاب همسر تفاوت معنيپسران در بيشتر ملاك

هاي مرتبط با توانايي مالي مرد و قابل اتكا بودن  هاي مرتبط با زيبايي و دختران، ملاك ملاك
)، حاكي ١٣٩٣لاديان و فاطمي امين (هاي پژوهش هاشمي، فواند. يافتهاو را بيشتر ترجيح داده

 نظر از كه كنندمي انتخاب را كساني ازدواج براي مختلف هايگروه از اين است كه در ايران
 دارند؛ هاآن با بيشتري شباهت مذهبي و طبقاتي شخصيتي، رواني ـ عاطفي، خصوصيات ظاهري،

  .تاس متفاوت مردان و زنان ميان در الگوها اين و ضعف شدت هرچند
تري در زمينه معيارهاي همسرگزيني انجام با اين حال، در بخش خارجي، تحقيقات گسترده     

) ٢٠٠٣، ١٩٩٤، ١٩٩٤، ١٩٨٩، ١٩٨٦، ١٩٨٧، ١٩٨٥، ١٩٨٤( ١شده است. ديويد ام. باس
مجموعه تحقيقاتي را در مورد معيارهاي همسرگزيني انجام داده است. علاوه بر اين 

) با همكاري ديگران به انجام رسانده است. به ٢٠٠١، ١٩٩٨، ١٣٩٣، ١٩٩٠هايي را نيز (پژوهش
)، در مورد تأثير فرهنگ در معيارهاي انتخاب ١٩٩٣( ٢باس و اسميتعنوان مثال در پژوهشي 

مشربي، همسر نشان دادند اين معيارها در آمريكا به ترتيب: محبت، بلوغ فكري، اعتماد، خوش
طلبي داري و جاهمشربي، بلوغ فكري، محبت، خانهكيزگي، خوشهوش و تندرستي و در ايران: پا

كنند كه هم مردان و هم زنان )، در تحقيق خود بيان مي١٩٦٢( ٣بوده است. كركخوف و كيس
ي اجتماعي متعادلي برخوردار باشند. شافر و به انتخاب همسراني تمايل دارند كه از طبقه

نتيجه رسيدند كه معيارهاي زنان و مردان در )، در مطالعات خود به اين ١٩٩٧( ٤بازيني
ها در مورد خصوصيات ارائه شده بسيار بسياري از جوامع به هم شبيه است و تفاهم ميان آن

ها را از نظر جذابيت، اندام، كنند تا بهترينچشمگير است. هم مردان و هم زنان تلاش مي
 شخصيت و خصوصيات اخلاقي انتخاب كنند. 
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ي خود در خصوص نقش مذهب در كاليفرنيا، به اين نتيجه )، در مطالعه٢٠٠١( ٥ساليوان      

تري در تحكيم زناشويي دارد.    رسيد كه باورهاي مذهبي بر خلاف ساير معيارها، اثر طولاني
دهند كه به عناصري چون: جذابيت، )، معتقد است، زنان اولويت را به مرداني مي٢٠٠٢( ٦كمپل

اند. همچنين او نشان داد كه زنان به طور فعال دوست دارند وابسته تسلط، صميمت و رفاقت
ها، داراي صفات ارثي خوبي باشند؛ در مرداني را به همسري خود انتخاب كنند كه از نظر آن

هاي كه نخستين معيار مردان براي انتخاب همسر، صورت زيبا و تناسب اندام است. يافتهحالي
دهد كه خصوصياتي همچون: )، نشان مي٢٠٠٣( ٧و آركنيك تحقيق تودوسيجويك، لوبنكويك

هوش، پختگي، عطوفت، ايمان، صميميت و صداقت از نظر زنان و مردان مورد مطالعه، در الويت 
اول و خصوصياتي چون: شجاعت، وقار، آراستگي، استيل خوب بدني، قدرت و قناعت، در الويت 

عنصري نيز خواهي، تندمزاجي، ترس و سستدوم قرار دارند. خصوصياتي از قبيل غرور، خود
)، به بررسي جنسي و سني در ٢٠١٢( ٨براوكاند. شوارز و هسهكمترين اهميت را داشته

)، پس از بررسي ٢٠١٣( ٩، سلوك و هازناند. گونايدينهاي همسرگزيني پرداختهاولويت
دي همسرگزيني هاي مختلف در مورد معيارهاي همسرگزيني به ارائه يك مدل فراينديدگاه
  پردازند.ها ميانسان

 مباني نظري- ٣
اين  ند.پرورامي جامعه يك اعضاي اذهان در را مطلوب همسر از تصوري فرهنگي هر    

آن  در ازدواج كهاين به بسته و است مهم چيزي چه گفرهن آن در كهاين برحسب تصورسازي
كدام  فرهنگ كهاين تعيين چنينهم است. متفاوت رساندمي انجام به را كاركردهايي چه جامعه

 در يك ازدواج و مفهوما معن به نيز نماياندمي مطلوب سازيرتصو جهت را هاصفات و ويژگي
مانند و توسط ها هميشه ثابت و پابرجا نمياين تصورسازيبا اين حال،  دارد. بستگي جامعه

همين دليل شوند. بهميگيرند و معناهاي جديدي خلق اعضاي جديد مورد دستكاري قرار مي
ي ازدواج هاي فرهنگي هر جامعه دربارهمعيارهاي موردنظر براي انتخاب همسر با توجه به ارزش

هاي فرهنگي ازدواج كه معيارهاي همسرگزيني بخشي از در طول زمان متفاوت است. ارزش
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كه اعضاي جامعه  هاي ارزشي در قلمرو ازدواجدهد، عبارتند از معاني و دريافترا تشكيل ميآن 

  ). ٣٧٩: ١٣٩٢ها اشتراك دارند (جبرئيلي و ديگران، در آن
هاي مرتبط با ازدواج و همسرگزيني كه در اغلب ترين معيارها و ارزشيكي از قديمي

طور كه دو هزار سال قبل ها مورد توجه قرار گرفته وجود عشق بين دو طرف است. هماننظريه
اين جزئي از «حرف او را تكرار كرد  ٢ها بعد فرانسيس بيكننبه آن اشاره كرد و قر ١لوكان

دست تقدير طبيعت عشق است كه تنها معني آن عبارت است از دل را به دريا زدن و خود را به
). با اين وجود دو نوع برداشت متفاوت درباره عاشق شدن براي ٢٧: ١٣٩٢، ٣(باومن» سپردن

  . ٥صميميت و ٤همسرگزيني و ازدواج وجود دارد: هوس
را ضامني براي بقاي نسل آدمي تلقي  اند و آندر برخي موارد عشق را معادل هوس دانسته    
گو ). باومن در اين زمينه به گفتگوي بين سقراط و يك زن پيش٢٧: ١٣٩٢كنند (باومن، مي

يد هدف عشق، تول«؛ »پنداري، خوِد زيبايي نيستچه ميهدف عشق برخلاف آن«كند: اشاره مي
جا در همه«، و بنابراين عاشق »توالد و تناسل«عشق يعني ميل به ». مثل و توليد زيبايي است

اي ديگر عشق را بر اساس اما عده». ي خود را به او بسپاردگردد تا نطفهپي زيبايي مي
ي عميق اند. صميميت يعني توانايي همدلي و برقراري رابطهصميميت بين دو نفر تعريف كرده

خصوص جنس مخالف، توانايي ايجاد حس نزديكي و شناساندن خود به ديگران يگران بهبا د
دانستن و آگاهي و با فرد ديگري در رابطه بودن  نوعي از نزديكي، )؛١١-١٢: ١٣٨٧گران، (كوزه

)؛ دانش فراوان درباره همديگر، توجه به همديگر، وابستگي متقابل، اعتماد ١: ١٩٩٨(جيمسون، 
)؛ ١٩٨٦، ٧گذاري عاطفي طرفين در رابطه (استنبرگسرمايه)؛ ٢: ٢٠٠٩، ٦ر و پرمانو تعهد (ميل

، ٨ي شادكامي از بودن با معشوق، درك متقابل، ارتباط صميميانه و حمايت عاطفي (گااّوتجربه
ي عواطف و اطلاعات شخصي با  شخص ديگر كه به گرمي و با همفكري )؛ و مراوده٣٣٠: ٢٠٠١

  ).٨٣: ٢٠٠٦، ١؛ گوره، كراس و موريس١٩٨٨، ٩شود (ريس و شاوريبه آن پاسخ داده م
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هاي ها و نظريهديدگاههاي گوناگوني درباره معيارهاي همسرگزيني با توجه بهبنديدسته      

 ٢هاي زيادي نيز با هم دارند (اسكانزونيها، شباهتمختلف انجام گرفته است كه در كنار تفاوت
هاي شبكه اجتماعي و ). بر اساس ديدگاه٢٠٠٢، ٣اسپرچر و رگانز نقل ابه ،١٩٨٩و همكاران،

(مانند فعاليت جنسي  ٤تبادل اجتماعي معيارهاي همسرگزيني را به چهار دسته جنسي
و حمايت عاطفي (صميميت))، بيروني (پول و يا شغل  ٥افشاسازي-(هوس))، دروني (مانند خود

ها، اند. از نظر آنبندي كردهشترك) دسته(پايگاه قانوني م ٦(موقعيت اقتصادي)) و رسمي
توان هاي نزديك (دروني) تشكيل شده است كه ميهاي اجتماعي مردم از انواع رابطهشبكه

سازند، تعريف كرد. ها را مشخص ميها را برحسب نوع وابستگي متقابلي كه تبادل در رابطهآن
هاي مرتبط و تبادلات الگويافته ا پايگاههاي مشترك يفعاليت«اند از هاي متقابل عبارتوابستگي

  ». بين دو نفر
ها در تبادل روابط با يكديگر در پي كند كه انسانفرض مي ٧ي تبادل اجتماعينظريه     

ي آنان به هستند و مايلند رفتارشان از جمله روابط دوستانه، صميمي و عاشقانه» سود«دريافت 
عبارت ديگر، ). به٣: ١٣٨٥زاده هنرمند و داودي، هرابينوعي سود و بازده برابر منجر شود (م

نگاهي اقتصادمآبانه به عشق، صميميت و ازدواج داشته و گزينش همسر را ناشي از سودي 
تواند تأمين نيازهاي مالي، احساسي، جنسي و ... را داند كه براي فرد دارد. اين سود ميمي

كه در گذشته، انتخاب طوريني متفاوت باشد. بهشامل شود و با توجه به هر دوره زماني و مكا
همسر از جانب والدين و بنا بر مصلحت خانوادگي با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و حتي 

كه امروزه اين انتخاب همسر بيشتر بر اساس تصميم خود گرفت، در حاليسياسي فرد انجام مي
  گيرد.، اجتماعي و فرهنگي صورت ميهايي چون پيشرفت اقتصاديفرد و با توجه به ملاك

هاي هاي قديم توسط مكانيسمبر اين باور است كه مردان و زنان از زمان ٨نظريه تكاملي     
ها از لحاظ روانشناختي متفاوت باشند، شود آناند، كه باعث ميخصوصي رشد يافتهجنسي به 

گيري از لحاظ جنسي رفتار ام تصميمرود كه در رفتار كردن و هنگها انتظار ميبنابراين از آن
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صورت بالقوه توانايي ). طبق اين نظريه، مردان به٣٥: ١،٢٠٠٧متفاوتي داشته باشند (شومك 

طول مدت بارداري و سنين باروري مشخص، توانايي توليد مثل بالايي دارند، اما زنان با توجه به
هاي توانايي توليد مثل تشخيص نشانهكه ارزيابي و جاييداشتن معدودي فرزند را دارند. از آن

هاي جذابيت جسماني به طور مستقيم دشوار است، مردان از نشانه(مانند: سن و سلامت) به
  ).١٥٦: ٢٠٠٥؛ خالد، ١٩٩٣؛ باس و اسميت، ١٩٩٤كنند (باس، جاي آن استفاده مي

تن حامي براي ادامه در مقابل، زنان براي فراهم آوردن شرايط براي پرورش فرزندان و داش      
تر و داراي منابع كافي پيشبرد زندگي دنبال مرداني هستند كه از لحاظ جسماني قويزندگي به

دانند كه با توانايي هايي را مهم ميزنان بيشتر از مردان نشانه زناشويي باشند. به عبارت ديگر،
هاي توانايي توليد مثل در كه مردان به نشانهاند، در حاليكسب منابع در همسر بالقوه مرتبط

كركخوف و ؛ ١٩٨٩دهند (باس، هاي جسماني اهميت بيشتري ميزنان، مانند جذابيت
). ٢٠٠٦، ٢؛ لي و كنريك٢٠٠٥؛ خالد، ٢٠٠٣؛ تودوسيجويك و ديگران، ١٩٦٢،كيس

اي خوب، اند، مانند پوست نرم، ريتم ماهيچههايي از سيماي ظاهري كه با جواني مرتبطويژگي
ي جواني، مانند داشتن انرژي عالي و راه رفتن با دهندهي درخشان و رفتارهاي نشانموها

كنند ترين علايم را براي نشان دادن قابليت توليدمثل زنان فراهم ميسرزندگي، احتمالاً قوي
). بنابراين، جذابيت جنسي و استانداردهاي زيبايي براي معيارهاي مردان و ١٢: ١٩٨٩(باس، 

  اند.ها تحول يافتهعيت شغلي و منابع مالي براي زنان احتمالًا مطابق با اين ويژگيتوجه به وض
)، معيارهاي انتخاب همسر را در سه دسته ٢٠١٢) و كارول و ديگران (٢٠١١كارول (    

هاي عاطفي و شخصيتي است كه بندي كرده است. دسته اول، معيارهاي مرتبط با ويژگيتقسيم
نفس، مهرباني و ...  دهد كه شامل هوش، اعتماد بهذاتي را شكل مي يا» معيارهاي دروني«

معيارهاي «هاي مالي و پايگاهي است كه آن را شود. دسته دوم، معيارهاي مرتبط با ويژگيمي
اند. ثروت، قدرت، پرستيژ و ... معيارهاي اين دسته را تشكيل گذاري كردهيا عارضي نام» بيروني

» هاي جسمانيجذابيت«هاي جسماني است كه يارهاي مرتبط با ويژگيدهد. دسته سوم، معمي
اند؛ مانند: زيبايي، تيپ مناسب و وضعيت ظاهري و ساختماني بدن. همچنين، او معتقد ناميده

هاي دروني يا ذاتي براي هم براي مردان و هم زنان هاي دسته اول يعني ويژگياست ويژگي
دسته دوم يعني معيارهاي بيروني يا عارضي عمدتاً به هاي ارزشمند و مهم هستند؛ ويژگي
هاي جسماني، هاي دسته سوم يعني جذابيتشوند و ويژگيوسيله زنان مرجح دانسته مي
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؛ ١٦٠: ٢٠١١شوند (كارول، وسيله مردان بيشتر ترجيح داده ميهايي هستند كه بهويژگي 

  ). ٤٢: ٢٠١٢كارول و ديگران، 
ي هاي جسماني را در دستهپردازان پيرو ديدگاه تكاملي جذابيتاگرچه محققين و نظريه    

هاي جسماني، اي قرار داده و معيارهاي همسرگزيني را در سه دسته جذابيتجداگانه
؛ با )٤٢: ٢٠١٢(كارول و ديگران، كنند بندي ميهاي بيروني طبقههاي دروني و ويژگيويژگي

هاي جسماني را جزو معيارهاي بيروني قرار ان جذابيتو محققپردازان اين وجود، برخي از نظريه
هاي دروني يا ذاتي و هاي همسرگزيني را در دو دسته ارزشتمامي معيار اند و بر اين اساسداده

علاوه بر اين،  ).١٣: ٢٠٠٢(اسپرچر و رگان، اند بندي كردههاي بيروني يا عارضي دستهارزش
رانه نيز در زمينه معيارهاي همسرگزيني تأثيرگذارند. در هاي مرد سالارانه/پدرسالاوجود ارزش

هايي مشروع و غيرقابل انكار است و هرگونه مقاومت هاي مردسالار، ارزشجوامع سنتي، ارزش
شديد  معناي سرپيچي از هنجارها و عرف اجتماعي قلمداد شده، واكنشدر برابر آن به 

تر مردان ) و بر قدرت بيش٥٧: ١٣٨٧ي و شيري، انگيزاند (يزد خواستاجتماعي و عرفي را برمي
تأكيد دارد. اين مسئله در زمينه همسرگزيني باعث نقش پايين زنان در تصميمات مهم و 

  شود.) مي١٣٩٢انتخاب همسر (سالاري، معين، سهامي و حقيقي، 
ويژه ، بهبر جامعه ايران ١ها و الگوهاي فرهنگي مردسالاري/پدرسالاريبا وجود چيرگي ارزش     

رو شدن جامعه ايران با مدرنيته و تأثيرپذيري ساخت اجتماعي و دليل روبهبر نهاد خانواده، به
هايي در سلطه ايدئولوژي پدرسالاري ايجاد شده فرهنگي جامعه از فضاي ايجاد شده، دگرگوني

هاي تر زنان در عرصه) كه مشاركت و حضور بيش٦٢: ١٣٨٧است (يزدخواستي و شيري، 
هاست. با اين حال، در اين زمينه جتماعي و تصميمات زندگي مانند همسرگزيني يكي از آنا

گيري و تعيين معيارهاي هاي مرد سالارانه در شكلهنوز هم قدرت و نفوذ بسيار بالاي ارزش
عنوان پيشگام در امر انتخاب كه مردان بهطوريكند. بههمسرگزيني نقش اصلي را ايفا مي

  زنان دارند.تري نسبت بهي مشخصهمسر الگوها
هاي مختلف در باب معيارهاي همسرگزيني، اين پژوهش سعي با توجه به بررسي نظريه     

بندي به دسته )،٢٠١٢) و كارول و ديگران (٢٠١١كارول (دارد براساس ديگاه تكاملي و انديشه 
ها اب همسر همواره شباهتمعيارهاي همسرگزيني بپردازد. بين مردان و زنان در معيارهاي انتخ

تأثير خصوصيات فردي و اجتماعي ها تحتها و تفاوتهايي وجود دارد. اين شباهتو تفاوت
گزينند. مردان بيشتر به هستند كه مردان و زنان با توجه به آن معيارهاي همسرگزيني را برمي

                                                             
1 Patriarchy 
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هاي كه ارزشحالي اقتصادي هستند. در - دنبال معيارهاي جسماني و زنان به دنبال اجتماعي  

كند كه براي هم مردان و هم زنان حائز اهميت هستند. هايي اشاره ميفرهنگي جامعه به ويژگي
هاي خاص هر جامعه معيارهاي مربوط به شخصيت، خانواده و مذهب كه ناشي از الگوها و ارزش

ود بهره ها در معيارهاي همسرگزيني خاست، اشتراك جنسيتي بيشتري دارد و افراد از آن
، تأكيد بر روي معيارهاي دروني )٢٠١٢) و كارول و ديگران (٢٠١١كارول (برند. به اعتقاد مي

هاي بيشتري هم در بين زنان و هم در بين مردان ديده مي شود، اما در معيارهاي بيروني تفاوت
ز و بندي معيارهاي همسرگزيني و بررسي وجوه تمايطور خلاصه، دستهقابل مشاهده است. به

  ها در بين مردان و زنان هدف اصلي اين پژوهش است.تشابه آن
  روش تحقيق- ٤

 ٨٠٠با توجه به جمعيت اين پژوهش براساس رهيافت كمّي و روش پيمايش استوار است.      
جامعه آماري و با عنوان ) به١٣٩٠رشت (سرشماري عمومي نفوس و مسكن، هزار نفري شهر 

ولي از عنوان حجم نمونه تعيين گرديد. نفر به ٣٨٤تعداد   استفاده از فرمول كوكران 
جوابي، دلايل گوناگون (بيها بهكه در بيشتر تحقيقات پيمايشي تعدادي از پرسشنامهجاييآن

هاي نامربوط و مفقود شدن پرسشنامه و ...) قابل استفاده دهي، پاسخالگوي يكنواخت در پاسخ
گيري روش نمونهنفر در نظرگرفته شده است.  ٤٠٠حاضر حجم نمونه  باشند، در پژوهشنمي

 ٢٧باشد. شهر رشت داراي اي مياي چندمرحلهگيري خوشهكار رفته در اين پژوهش نمونهبه
اي سيستماتيك و حجم اي چند مرحلهگيري خوشهروش نمونهباشد كه با توجه بهمحله مي

آوري اطلاعات انتخاب شدند؛ و به هر كدام از اين معمحله براي ج ٢٠نفري تعداد  ٤٠٠نمونه 
صورت هر ها توسط پرسشگران بهپرسشنامه اختصاص داده شد. پرسشنامه ٢٠ها تعداد بلوك

هاي حاضر در منزل تكميل ي حضوري با يكي از زوجروش مصاحبهپنج خانه يك مراجعه به
ها آوري دادهكار رفته براي جمعبزار بهساله بودند. ا ٦٥تا  ١٨شدند. پاسخگويان از نظر سني 

پرسشنامه محقق ساخته است. در طراحي دروني پرسشنامه، پس از بررسي تحقيقات پيشين، 
كاربرده شد. پرسشنامه ترين معيارهاي همسرگزيني در ايران بهعنوان مهممعيار به ٢٤تعداد 

آزمون قرار گرفت. مورد پيشكرده ساكن شهر رشت نفر از افراد ازدواج  ٣٠دروني در بين 
مورد از معيارها سطح مورد انتظار آلفا  ٤محاسبه آلفاي كرونباخ نشان داد كه در صورت حذف 

 ٢٠حاصل خواهد شد. لذا، در پرسشنامه نهايي اين چهار معيار حذف گرديدند و از  ٨/٠برابر با 
  مانده استفاده گرديد.معيار باقي
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هاي تحقيق ان زنان و مردان در معيارهاي انتخاب همسر، يافتههاي ميبراي بررسي تفاوت      

ها و يا است. بخش اول، تلاشي است براي نشان دادن تفاوتحاضر در دو بخش تنظيم شده
جا ها بين زنان و مردان از نظر اولويتي كه براي معيارها قائل هستند. سؤالي كه در اينشباهت

ها در ي بين زنان و مردان از نظر معيارهاي مورد نظر آنگردد اين است كه آيا تفاوتمطرح مي
انتخاب همسر وجود دارد يا خير؟ اگر چنين تفاوتي وجود دارد، مردان به كدام معيارها و زنان 

اند؟ براي اين منظور از تكنيك تحليل آماري و تي تست به كدام معيارها اولويت بيشتري داده
بندي كردن و پيدا كردن مهمترين ابعاد است براي دستهاستفاده شده است. بخش دوم، تلاشي 

طور تر در معيارهاي همسرگزيني. براي اين منظور از تكنيك تحليل عاملي بههاي كليو مقوله
  مجزا براي مردان و زنان استفاده گرديد.

درصد) تشكيل  ٤٣زن ( ١٧٢درصد) و  ٥٧مرد ( ٢٢٨نفري اين پژوهش را  ٤٠٠ي نمونه     
 ٥٠ها در هنگام ازدواج و حداكثر سن آن ١٣پاسخگويان در هنگام ازدواج  اند. حداقل سنداده

سال است.  ٢٢/٤سال و انحراف معيار نيز  ٢٤ي آماري باشد. ميانگين سن ازدواج نمونهسال مي
درصد فوق ديپلم،  ٣/١٣درصد ديپلم،  ٨/٤٧درصد زيرديپلم،  ٣/١٢به لحاظ تركيب تحصيلي 

  درصد فوق ليسانس و بالاتر هستند. ٨/٣انس و درصد ليس ٢٣
  هاي تحقيق:يافته-٥

  ها در معيارهاي انتخاب همسر در بين زنان و مردانها و شباهتبخش اول: تفاوت
هاي مرتبط با معيارهاي همسرگزيني براي مردان و زنان هاي مطلوبيت ويژگيميانگين     

طور كه اطلاعات اين جدول نشان است. همانارائه شده  ١طور جداگانه در جدول شماره به
اي بين مردان و زنان وجود دارد. در دهند، در برخي از معيارها اختلاف ميانگين قابل ملاحظهمي

معيارهاي داشتن شغل، داشتن ثروت، پايبندي به مذهب زنان داراي ميانگين بالاتري از مردان 
اسب، باهوش بودن، پاكدامني و ساختمان كه در معيارهاي زيبايي و تيپ منهستند، درحالي

ها تفاوت فاحشي بين مردان و مناسب بدن ميانگين مردان بالاتر از زنان است. در ساير گويه
ها زنان وجود ندارد. با اين حال، ميانگين معيار پايبندي به امور خانه و خانواده در هر دوي آن

  و دسته دارد.يكسان است كه نشان از اهميت اين معيار براي هر د
ها در بين مردان و زنان بر اساس نتايج حاصل از دار بودن يا نبودن تفاوتبررسي معني     

هاي داشتن شغل، زيبايي و دهد كه بين مردان و زنان از لحاظ گويهآزمون تي مستقل نشان مي
مناسب تيپ مناسب، داشتن ثروت، پايبندي به مذهب، باهوش بودن، پاكدامني، ساختمان بدن 
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هاي تحصيلات، اصالت داري وجود دارد. اما در بين گويهنفس تفاوت معنيو داشتن اعتماد به 

خانوادگي، عشق و علاقه دو جانبه، بانجابت و باايمان بودن، سالم و شاداب و قوي بودن، 
اجتماعي و اهل معاشرت بودن، رشد فكري و عاطفي و تشابه علايق و طرز فكر اگر چه بين 

دار نيست. همچنين در و زنان تفاوت در ميانگين وجود دارد اما اين تفاوت معنيمردان 
هاي اخلاق و صفات نيكوي اخلاقي، پايبندي به امور خانه و خانواده، درك و تفاهم متقابل گويه

اني بين هر و صداقت در گفتار و رفتار بين مردان و زنان تفاوت در حد صفر است و نوعي همس
  دو جنس در اين معيارها وجود دارد.

  : آزمون تفاوت معيارهاي همسرگزيني  بين زنان و مردان١جدول شماره 
 زنان مردان هاويژگي

گين
 ميان

تلاف
اخ

 

قدار 
م

T عني
طح م

س
گين داري

ميان
عيار  

اف م
انحر

 

گين
ميان

عيار 
اف م

انحر
 

 ٥٥/٠ -٩٢/١ -٢٥/٠ ٢٠/١ ٢٥/٤ ٣٣/١ ٤ تحصيلات
 ٠٠/٠ -٠٤/١٦ -٢٧/٢ ٠٨/١ ٠٩/٥ ٧٢/١ ٨٢/٢ داشتن شغل (مناسب)

 ٤٣٦/٠ ٧٧٩/٠ ٠٧٨/٠ ٩٢/٠ ٢٧/٥ ٠٤/١ ٣٥/٥ اصالت خانوادگي
 ٠٠١/٠ ٣٦/٣ ٤١/٠ ٢٤/١ ٠٦/٤ ٢٠/١ ٤٧/٤ زيبايي و تيپ مناسب
 ٨٨٢/٠ -١٤٨/٠ -٠١٤/٠ ٩٤/٠ ٥٠/٥ ٩٩/٠ ٤٩/٥ صفات نيكوي اخلاقي

 ٠٠/٠ - ٦٣/٥ -٨٠/٠ ٢٢/١ ٨٦/٣ ٦٣/١ ٠٥/٣ داشتن ثروت
 ٩٣٨/٠ -٠٧٧/٠ -٠٠٦/٠ ٨١/٠ ٦١/٥ ٨٤/٠ ٦١/٥ پايبندي به خانه و خانواده

 ٠٠١/٠ -٣٢٦/٣ -٤٥/٠ ١٤/١ ٩٠/٤ ٥٦/١ ٤٥/٤ پايبندي به مذهب
 ٦٣٢/٠ -٤٧٩/٠ -٠٣٩/٠ ٨٦/٠ ٦٤/٥ ٧٨/٠ ٦٠/٥ عشق و علاقه دوجانبه
 ٨١١/٠ ٢٣٩/٠ ٠١٩/٠ ٨٣/٠ ٥٢/٥ ٧٦/٠ ٥٤/٥ درك و تفاهم متقابل

 ٠٠٧/٠ ٧٢/٢ ٢٧/٠ ١٠/١ ٨٨/٤ ٩٢/٠ ١٦/٥ باهوش بودن
 ٠٦٦/٠ ٨٤/١ ١٧/٠ ٩٦/٠ ٢٨/٥ ٩٤/٠ ٤٦/٥ بودن بانجابت و باايمان

 ٧٦٩/٠ ٢٩٣/٠ ٠٢٣/٠ ٧٩/٠ ٣٣/٥ ٨١/٠ ٣٥/٥ بودن سالم، شاداب و قوي
 ٠٧٧/٠ ٧٧/١ ١٦/٠ ٩٤/٠ ١٧/٥ ٨٩/٠ ٣٤/٥ بودن اجتماعي و معاشرتي

 ٠٠٠/٠ ١٩٦/٤ ٤١/٠ ٠٥/١ ١٨/٥ ٨٣/٠ ٦٠/٥ پاكدامني
 ٠٠٨/٠ ٦٥/٢ ٣٠/٠ ١٧/١ ٧٥/٤ ٠٩/١ ٠٥/٥ ساختمان بدن مناسب

 ٧٢٢/٠ ٣٥٦/٠ ٠٢١/٠ ٥٨/٠ ٦٩/٥ ٦١/٠ ٧١/٥ صداقت در گفتار و رفتار
 ٠٤/٠ ٠٦٣/٢ ١٨/٠ ٩٥/٠ ١٣/٥ ٨٧/٠ ٣٢/٥ نفسداشتن اعتماد به

 ٠٧٠/٠ ٨١٦/١ ١٥/٠ ٩٤/٠ ٣١/٥ ٧٥/٠ ٤٧/٥ رشد فكري و عاطفي
 ٤٩٢/٠ ٦٨٨/٠ ٠٧١/٠ ١٠/١ ١٩/٥ ٩٦/٠ ٢٦/٥ شابه علايق و طرز فكرت
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  بندي معيارهاي همسرگزينيبخش دوم: دسته 

جا كه براساس تحقيقات انجام شده معيارهاي همسرگزيني بين مردان و زنان داراي از آن     
چنين براي ها و همها و شباهتبراي بررسي بهتر اين تفاوت ،هايي هستندها و شباهتتفاوت

هاي اصلي و عمده تفكيك و مقايسه بهتر چگونگي انتخاب معيارها بين مردان و زنان، مؤلفه
عبارت ديگر، طور جداگانه شناسايي گرديد. بهمعيارهاي همسرگزيني در ميان مردان و زنان به

ارها در هاي انتخاب معيها و شباهتاي گرفته شده تا تفاوتبراي مردان و زنان آزمون جداگانه
  ها مشخص گردد.بين آن

  ي همسرگزيني مردانهاي عمدهمؤلفه - الف
ها براي هنده مناسب بودن دادهنشان ٢و بارتلت ١او-ام-كا هاي، آزمون٢طبق جدول شماره      

- كاكمتر و مقدار  ٠٥/٠داري آزمون بارتلت از انجام تحليل عاملي هستند. چرا كه سطح معني
 ٢٠هاي تحقيق، عدد اشتراك و قابل قبول است. براساس يافته ٧٣٣/٠ي هنيز به انداز او-ام

باشد كه براي انجام تحليل عاملي مي ٥/٠گويه به كار گرفته شده در اين پژوهش بالاتر از 
  مناسب هستند.
  :٢جدول شماره 

  ها براي تحليل عاملي معيارهاي همسرگزيني مردانهاي تناسب دادهآزمون
  ٧٧٣/٠  او- ام- آزمون  كا

  
  آزمون بارتلت

  ٩٠٥/١٢٩٠  كاي اسكوئر
  ١٩٠  درجه آزادي

  ٠٠٠/٠  داريسطح معني
  

، با محاسبه ماتريس دروني عوامل، مشخص شد كه شش ٣بر اساس جدول شماره 
درصد از واريانس كل متغيرها را  ٨/٦٢اند هستند كه توانسته ١عامل، داراي مقادير ويژه بالاتر از 

  ي روايي سؤالات نيز هستند.دهندهابراين، نشانتبيين كنند و بن
  
  

                                                             
1 Kaiser-Meyer-Olkin  
2 Bartlett's Test  



 ٢٤٤...............ي شهر رشتدهازدواج كر زنان و مردان اي در بينانتخاب همسر و معيارهاي آن: مطالعه
  معيارهاي همسرگزيني مردانهاي آماري اوليه : شاخص٣جدول شماره  

  واريانس تجمعي  واريانس  مقادير ويژه ابتدايي  مؤلفه
٩٢٣/٢٣  ٩٢٣/٢٣  ٧٥٨/٤  ١  
٦١٢/٣٥  ٦٨٩/١١  ٣٣٨/٢  ٢  
٠٢٩/٤٤  ٤١٧/٨  ٦٨٣/١  ٣  
٦٨٥/٦١  ٦٥٦/٧  ٥٣١/١  ٤  
٤٩٥/٥٧  ٨١٠/٥  ١٦٢/١  ٥  
٨٠٠/٦٢  ٣٠٥/٥  ٠٦١/١  ٦  
متغيرها را بعد از  ٣عاملي هاي اصلي است و بارهايمؤلفه ، ماتريس٤شماره  جدول

توان ي متغيرهاي مربوط به هر عامل ميبا مقايسه د.دهمي نشان چرخش (با روش واريماكس)
ترين ميزان بيش آورد. اين وجوه مشترك بر اساس دستهب بين اين متغيرها را مشتركي وجوه

 ابعاد همبستگي ميان ميزان ترينهاي درون هر بعد با يكديگر و كمهمبستگي بين گويه
گروهي هر كدام از ابعاد حاصل از جا ميزان همبستگي دروندر اين دست آمده است.مختلف به

قدار در نظر گرفته شده و ميزان همبستگي كمتر از اين م ٥/٠هاي اصلي بيش از تحليل مؤلفه
  حذف شده است.

  ماتريس معيارهاي همسرگزيني مردان به روش واريماكس :٤جدول شماره 
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  معيارهاي همسر گزيني

            ٨٤٥/٠  نفساعتماد به
           ٨٠٥/٠ رشد فكري
           ٧٣٨/٠ باهوش بودن

           ٦٠١/٠ اجتماعي بودن
           ٥٦٠/٠ تشابه فكري

          ٨٥٢/٠  نجابت و ايمان
          ٧٠٤/٠  پاكدامني

          ٦٨٢/٠  پايبندي به مذهب
        ٧٥٢/٠    زيبايي و تيپ
        ٦٣١/٠    سالم بودن

        ٦٢٨/٠    ساختمان بدن
      ٧٤٧/٠      عشق دوجانبه

                                                             
  هستند. عوامل و متغيرها همبستگي ضريب عاملي، . بارهاي٣ 



  ٩٥ پاييز  و زمستان/  ٨ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي نهاد شناسي جامعه فصلنامهدو.............................. ٢٤٥
      ٦٩٣/٠      درك متقابل 

      ٦٦٢/٠      صداقت
    ٨٤٦/٠        داشتن شغل
    ٦٣٤/٠        داشتن ثروت

    ٥٧٤/٠        داشتن تحصيلات
  ٧٨٧/٠          اصالت خانوادگي

  ٦٠٥/٠          اخلاق نيكو
  ٥١٨/٠          پايبندي به خانواده

      
وجه غالب در هاي اصلي، بهدست آمده از طريق تحليل مؤلفهگذاري اين شش عامل بهبراي نام 

نفس، رشد فكري، باهوش بودن، كه معيارهاي اعتماد بهطوريها استناد شده است. بهآن
مرتبط بودن با اند، با توجه بهعي بودن و تشابه فكري كه در عامل اول بارگذاري شدهاجتما

اند. معيارهاي نجابت و گذاري شدهنام» هاي شخصيتيويژگي«عنوان شخصيت افراد تحت
غالب بودن عنصر اند و با توجه بهايمان، پاكدامني و پايبندي به مذهب در عامل دوم جاي گرفته

به آنها داده شده است. معيارهاي زيبايي و تيپ، سالم بودن » هاي مذهبيويژگي« عنوانمذهب 
هاي جسماني ها با ويژگيباشند و با توجه به ارتباط آنو ساختمان بدن متعلق به عامل سوم مي

براي آن انتخاب شده است. معيارهاي عشق دوجانبه، » هاي جسمانيجذابيت«افراد، عنوان 
اند و با توجه به برجسته بودن مفهوم و قت در عامل چهارم بارگذاري شدهدرك متقابل و صدا

اند. معيارهاي ناميده شده» همدلي«ويژگي همدلي و صميميت موجود در اين معيارها به نام 
غالب اند و با توجه بهداشتن شغل، داشتن ثروت و داشتن تحصيلات در عامل پنجم قرار گرفته

شده است.  را برگزيده» هاي اجتماعي ـ اقتصاديويژگي«ماعي اجت - بودن خصلت اقتصادي 
اند و با معيارهاي اصالت خانوادگي، اخلاق نيكو و پايبندي به خانواده در عامل ششم قرار گرفته

شده  به كار برده» هاي خانوادگيويژگي«كه اين سه معيار مرتبط با خانواده است توجه به اين
ي هاي عمدهعاملبندي بهآمده در مرحله پيشين قابل دستهدست آيا شش عامل بهاست. 

ديگري هستند يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال تحليل عاملي بين اين شش بعد نيز انجام 
دهند كه مي نشان ٥جدول شماره او و بارتلت در -ام-هاي كااطلاعات حاصله از آزمونگرديد. 

كمتر  ٠٥/٠آزمون بارتلت از  داريمعنيطح ها براي تحليل عاملي مناسب هستند. سداده
  و قابل قبول است. ٦٧٣/٠ي نيز به اندازه كايزرمايرهستند و مقدار 

  



 ٢٤٦...............ي شهر رشتدهازدواج كر زنان و مردان اي در بينانتخاب همسر و معيارهاي آن: مطالعه
  گانه مردانمعيارهاي شش ها براي تحليل عامليهاي تناسب دادهآزمون: ٥جدول شماره  

  ٦٧٣/٠  او-ام-آزمون كا 
  

  آزمون بارتلت
  ٤٩٥/١٨٨  كاي اسكوئر
  ١٥  درجه آزادي

  ٠٠٠/٠  داريطح معنيس
گانه قابل تقليل به هاي ششدهد عاملنشان مي ٦ماتريس دروني عوامل، در جدول شماره      

 درصد از ٨/٥٧توانند هستند و مي ١دو عامل هستند. اين دو عامل داراي مقادير ويژه بالاتر از 
ش واريماكس نيز روگانه بههاي ششچرخش عاملو  ٤واريانس كل متغيرها را تبيين كنند
  كند.تقليل معيارها در دو عامل را تأييد مي

  گانه مردان به روش واريماكسماتريس معيارهاي شش :٦جدول شماره 
  ٢  ١  معيارهاي همسرگزيني

    ٧٣٥/٠  هاي همدلانهويژگي
    ٧٣٠/٠  هاي خانوادگيويژگي

    ٥٦٢/٠  هاي مذهبيويژگي
  ٧٩٦/٠    هاي جسمانيويژگي

  ٧٧٥/٠    صادي ـ اجتماعيهاي اقتويژگي
  ٥٩٣/٠    هاي شخصيتيويژگي

      
گانه همسرگزيني به استخراج دو عامل نتايج حاصل از تحليل عاملي معيارهاي شش      

جا كه باشند و از آن، خانوادگي و مذهبي متعلق به عامل اول ميهاي همدلانهانجاميد. ويژگي
روري و لازم براي ازدواج اشاره دارد كه در هر زمان هاي ضويژگيهاي درون اين عامل بهويژگي

اند. ناميده شده» معيارهاي دروني«عنوان شود، تحتو مكاني در جامعه ايراني مهم تلقي مي
جا اند. از آناجتماعي و شخصيتي در عامل دوم بارگذاري شده -هاي جسماني، اقتصاديويژگي

تواند در هر شرط كافي براي هر ازدواجي است و ميهايي اشاره دارد كه ويژگيكه اين عامل به
انتخاب شده است. با توجه به اين » معيارهاي بيروني«اي متفاوت باشد، عنوان نسل و دوره

                                                             
گانه هاي آماري اوليه (مقادير ويژه ابتدايي، واريانس و واريانس تجمعي) معيارهاي ششجدول مربوط به شاخص ٤

  دليل رعايت اختصار حذف شده است.مردان به



  ٩٥ پاييز  و زمستان/  ٨ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي نهاد شناسي جامعه فصلنامهدو.............................. ٢٤٧
معيارهاي دروني و «توان معيارهاي همسرگزيني در نزد مردان را به دو دسته ها مييافته 

  تقسيم كرد. » بيروني
  ني زنان: ي همسرگزيهاي عمدهمؤلفه -ب
ها براي تحليل عاملي مناسب هستند، چرا كه دهد كه دادهاطلاعات جدول زير نشان مي    

و قابل  ٨١١/٠ي نيز به اندازه كايزرمايركمتر و مقدار  ٠٥/٠داري آزمون بارتلت از سطح معني
  قبول است.

  رگزيني زنانها براي تحليل عاملي معيارهاي همسآزمون هاي تناسب داده: ٧جدول شماره 
  ٨١١/٠  او-ام-آزمون كا 

  
  آزمون بارتلت

  ٨٥٢/١٢٩٥  كاي اسكوئر
  ١٩٠  درجه آزادي

  ٠٠٠/٠  سطح معني داري
، با محاسبه ماتريس دروني عوامل، مشخص شد كه شش عامل، داراي ٨در جدول شماره      

ل متغيرها را تبيين درصد از واريانس ك ٢٣٥/٦٨اند هستند كه توانسته ١مقادير ويژه بالاتر از 
  .كنند

  معيارهاي همسرگزيني زنانهاي آماري اوليه : شاخص٨جدول شماره 
  واريانس تجمعي  واريانس  مقادير ويژه ابتدايي  مؤلفه

١٥٢/٣١  ١٥٢/٣١  ٢٣٠/٦  ١  
٢٨٩/٤١  ١٣٦/١٠  ٠٢٧/٢  ٢  
٨٠٠/٤٩  ٥١٢/٨  ٧٠٢/١  ٣  
٣٧٩/٥٧  ٥٧٩/٧  ٥١٦/١  ٤  
٠٨٢/٦٣  ٧٠٣/٥  ١٤١/١  ٥  
٢٣٥/٦٨  ١٥٣/٥  ٠٣١/١  ٦  

هاي مرتبط با معيارهاي همسرگزيني زنان اگرچه ، گويه٩مطابق با اطلاعات جدول شماره     
 هاياند، در مقايسه با معيارهاي همسرگزيني مردان داراي ويژگيبر روي شش عامل بار شده

ند در اها كه در بين مردان در يك عامل قرار گرفتهمشترك يا متفاوتي هستند. بعضي از گويه
دارند. با  ٥/٠ها نيز ميزان همبستگي كمتر از اند و برخي گويهبين زنان روي دو عامل بار شده

اي دارد. در عامل هاي همسرگزيني از ديدگاه زنان نكات قابل توجهاين حال، بارگذاري عامل
نفس، اجتماعي بودن، ساختمان بدن، رشد فكري و اول، معيارهاي سالم بودن، اعتماد به



 ٢٤٨...............ي شهر رشتدهازدواج كر زنان و مردان اي در بينانتخاب همسر و معيارهاي آن: مطالعه
هستند و در  ٥/٠اند كه دو ويژگي آخر داراي همبستگي كمتر از داشتن ثروت قرار گرفته 

اند. اين عامل از تلفيق دو بعد جسماني و شخصيتي گذاري عامل مورد استفاده قرار نگرفتهنام
ناميده شده است. به عبارت ديگر، » شخصيتي - هاي جسماني ويژگي«دست آمده و به

اند، در بين شخصيتي كه در بين مردان در دو عامل مجزا قرار گرفته هاي جسماني وويژگي
هاي اين دو عامل اند. با اين حال، تمام گويهزنان تلفيق شده و با هم در يك عامل آورده شده

هاي بعدي نيز وجود دارند. معيارهاي داشتن تحصيلات، در يك عامل قرار نگرفته و در عامل
اند كه دو معيار آخر و تشابه فكري در عامل دوم جاي گرفته زيبايي و تيپ، باهوش بودن

دارند و كنار گذاشته شدند. با توجه به وجود معيارهاي اجتماعي و  ٥/٠همبستگي كمتر از 
داده شده است. برخلاف » جسماني - هاي اجتماعيويژگي«عنوان جسماني، به اين عامل 

اند، در بين صورت جداگانه بارگذاري شدهمعيارهاي همسرگزيني مردان كه اين دو عامل به
زنان ويژگي جسماني در دو عامل اول و دوم تقسيم شده و ويژگي اجتماعي نيز جدا از ويژگي 

  اقتصادي قرا گرفته است.
  ماتريس معيارهاي همسرگزيني زنان به روش واريماكس :٩جدول شماره 

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  معيارهاي همسر گزيني
           ٧٨٩/٠ سالم بودن

            ٧٥٣/٠  نفساعتماد به
           ٧١٩/٠ اجتماعي بودن
           ٦٠٢/٠ ساختمان بدن
           ٤٩٠/٠ رشد فكري

           ٤٤٩/٠ داشتن ثروت
          ٧٩١/٠  داشتن تحصيلات

          ٧٠٣/٠  زيبايي و تيپ
          ٤٧٢/٠  باهوش بودن
          ٤٥٥/٠  تشابه فكري

        ٨٣١/٠    پايبندي به مذهب
يماننجابت و ا     ٧٩١/٠        

        ٥٨٠/٠    اخلاق نيكو
        ٥٦٧/٠    پاكدامني

      ٨٥٦/٠      عشق دوجانبه
      ٨٢٩/٠      درك متقابل



  ٩٥ پاييز  و زمستان/  ٨ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي نهاد شناسي جامعه فصلنامهدو.............................. ٢٤٩
    ٧١٩/٠        صداقت 

    ٥٠٢/٠        اصالت خانوادگي
  ٧٩٣/٠          داشتن شغل

  ٦٠٢/٠          پايبندي به خانواده
       

، نجابت و ايمان، اخلاق نيكو و پاكدامني در عامل سوم، معيارهاي پايبندي به مذهب       
اند. در عامل چهارم، ناميده شده» هاي مذهبيويژگي«اند كه با تفوق عامل مذهب جاي گرفته

اند كه با توجه به عامل عشق و همدلي معيارهاي عشق دوجانبه و درك متقابل قرار گرفته
و چهارم بين زنان و مردان  انتخاب شده است. در عامل سوم» هاي همدلانهويژگي«عنوان 

هاي مذهبي و همدلانه براي هر دوي آنها از اهميت برخوردار اشتراك وجود دارد و ويژگي
وجود باشند كه با توجه بهاست. معيارهاي صداقت و اصالت خانوادگي متعلق به عامل پنجم مي

به جز معيار اخلاق نيكو  ايم. در اين عامل،كار بردهرا به» هاي خانوادگيويژگي«عامل خانواده 
مانند مردان بوده است. در عامل ششم كه در زنان با عامل مذهبي ادغام شده، ساير معيارها به

اند كه وجود رويكرد اقتصادي در نيز معيارهاي داشتن شغل و پايبندي به خانواده جاي گرفته
. معيار اقتصادي در بناميم» هاي اقتصاديويژگي«اين معيارها موجب شده تا عامل ششم را 

همراه عنوان يك ويژگي مستقل قابل تشخيص است، در حالي كه در بين مردان بهبين زنان به
  اقتصادي قرار گرفته بود.-عنوان ويژگي اجتماعيعامل اجتماعي و تحت

  گيريبحث و نتيجه- ٦
كه اگر به ها در زندگي هر فردي است ترين تصميمبرگزيدن همسر و ازدواج يكي از مهم     

تواند نويد يك زندگي پايدار را شناخت مناسب و مطابق با معيارهاي مورد نظر انجام گيرد، مي
براي زوجين داشته باشد. درمقابل، تغييرات رخ داده در سطح جامعه و گسترش انتخاب فردي 

كه يطوررا باعث شده است. به فرايندهاي همسرگزيني نيز رسوخ كرده و انتخابي شدن آن به
كه افراد در انتخاب همسر خود دارند، بسيار بيشتر از گذشته شده و عوامل ديگر مثل نقشي

والدين، خويشاوندان و ... نفوذ سابق را ندارند.  با اين حال، مردان و زنان معيارهاي مشابهي 
 هاي جامعه دارايتأثير جنسيت افراد و ارزش براي همسرگزيني ندارند و اين معيارها تحت

هاي موجود در جامعه معيارهاي مهم و شباهت يا تفاوت است. تركيب اين عامل و ارزش
دهند. در اين پژوهش سعي شده است تا معيارهاي پركاربرد در امر همسرگزيني را شكل مي



 ٢٥٠...............ي شهر رشتدهازدواج كر زنان و مردان اي در بينانتخاب همسر و معيارهاي آن: مطالعه
بندي مناسبي از اين همسرگزيني از ديدگاه افراد ازدواج كرده مورد بررسي قرار گيرد تا دسته 

  دست آيد. هاي اجتماعي و گروهي جامعه بهه به مرد يا زن بودن و حتي ارزشمعيارها با توج
هاي دهد كه بين مردان و زنان از لحاظ گويهمستقل نشان مينتايج حاصل از آزمون تي     

مذهب، باهوش بودن، پاكدامني، داشتن شغل، زيبايي و تيپ مناسب، داشتن ثروت، پايبندي به
كه زنان بر طوريداري وجود دارد. بهنفس تفاوت معنياشتن اعتماد بهساختمان بدن مناسب و د

مذهب، باهوش بودن، پاكدامني، شغل و ثروت و مردان بر زيبايي و تيپ مناسب، پايبندي به 
مقايسه نتايج حاصل از بخش نفس تأكيد دارند. ساختمان بدن مناسب و داشتن اعتماد به 

دهد هاي پيشين نشان ميعيارهاي همسرگريني با پژوهشتست مستقل درباره تفاوت در متي
)، ١٣٨٥نژاد و كارگر (هاي جسماني از نظر مردان با پژوهش مصليكه تفاوت در اولويت ويژگي

هاي مالي و مادي از ) و اولويت ويژگي١٣٩٠) و رجبي و ديگران (١٣٨٧زاده و ديگران (عباس
) براي انتخاب ١٣٩٠) و رجبي و ديگران (١٣٨٧زاده و ديگران (نظر زنان با پژوهش عباس

)، باس و ١٩٩٤گراياني مانند باس (مطابق با آراي تكاملهمسر مطابقت دارد. علاوه بر اين، 
) مردان به ٢٠١٢) و كارول و ديگران (٢٠١١)، كارول (٢٠٠٥)، خالد (١٩٩٣اسميت (

هاي ه از طريق ويژگيهاي جسماني زنان توجه كرده و زنان بر نقش حمايتي مردان كويژگي
  شود، تأكيد دارند. اقتصادي حاصل مي ـاجتماعي 

ي همسرگزيني گانه ٢٠هاي اصلي معيارهاي استراتژي تحليل عاملي براي يافتن مولفه     
، »هاي شخصيتيويژگي«ها در مورد مردان بر روي شش عامل دهد كه اين معيارنشان مي

هاي اجتماعي ويژگي«، »هاي همدلانهويژگي«، »انيهاي جسمويژگي«، »هاي مذهبيويژگي«
هاي ها، ويژگياند كه با تقليل دوباره آنبارگذاري شده» هاي خانوادگيويژگي« و» اقتصادي ـ

  گيرد. جاي مي» بيروني«و » دروني«مورد نظر از ديدگاه مردان در دو دسته 
دهد كه اين معيارها در شش بندي معيارهاي همسرگزيني در بين زنان نشان ميدسته     

هاي ويژگي«، »جسماني -هاي اجتماعيويژگي«، »شخصيتي - هاي جسماني ويژگي«عامل 
قابل » هاي اقتصاديويژگي«و » هاي خانوادگيويژگي«، »هاي همدلانهويژگي«، »مذهبي

و » دروني«بندي معيارهاي همسرگزيني زنان در دو دسته گذاري هستند؛ اما، تقسيمنام
ها در به دليل تداخل و تركيب معيارها حاصل نگرديد. با اين حال، بارگذاري عامل» يرونيب«

  ها مبتني بر دسته دروني و بيروني است. اي است كه تركيب عاملگونهديدگاه زنان به 
وجود اشتراك بين مردان و زنان در توجه به معيارهاي دروني براي انتخاب همسر     

كه اين معيارها با توجه به طوريفراگير آن در اين زمينه است، به  ي اهميتدهندهنشان
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اقتصادي و فرهنگي افراد با يكديگر مورد توجه و استناد قرار  ـهاي زيستي، اجتماعي تفاوت 

كنند. در مقابل، معيارهاي هاي اجتماعي همواره از اين معيارها حمايت ميگيرند و ارزشمي
هاي گروهي در درون جامعه تغيير مختلف زماني و مكاني و ارزشتأثير شرايط  بيروني تحت

  يابند.مي
تواند بر انتخاب معيارهاي بيروني داشته باشد، غيرقابل با اين وجود، تأثيري كه جنسيت مي    

ي ايراني شرايطي را فراهم آورده كه در آن انكار است. قدرت مردان در جامعه پدرسالارانه
ده و هم انتخاب كننده معيارهاي همسرگزيني باشند؛ چرا كه قدرت كننمردان هم تعيين

اقتصادي و حتي فرهنگي جامعه در دست مردان است. مردان از توانايي و فرصت  ـاجتماعي 
كه زنان در انتظار انتخاب شدن از سوي مردان براي ازدواج انتخاب كردن برخوردارند؛ در حالي

هاي بيروني انتخاب همسر ندارند و زمينه تعيين ملاكهستند و مجال چنداني براي كنش در 
شود. درواقع، جنسيتي گيري ناشي ميهاي اين دسته از قدرت مردان در تصميمبيشتر ملاك

هاي موجود بين زن و مرد در شدن ازدواج و معيارهاي همسرگزيني سبب شده است تا تفاوت
ي كه در سطح جامعه رخ داده و مشاركت امر انتخاب همسر وجود داشته باشد. با وجود تغييرات

هاي اجتماعي را در پي داشته است، اما هنوز هم مسئله ازدواج براي زنان بيشتر زنان در عرصه
تأثير شود كه عامل انتخاب شدن زن از طرف مرد نيز در اين مورد بيتري تلقي ميامر مهم
  نيست.

وجود تفاوت در نگرش زنان » خانه و خانواده پايبندي به امور«بررسي نتايج مربوط به معيار     
دهد. قرار گرفتن اين معيار در تحليل عاملي مردان در كنار درستي نشان ميو مردان را به

معيارهاي اصالت خانوادگي و اخلاق نيكو به لزوم داشتن توانايي براي اداره امور خانه و وفاداري 
هاي اقتصادي كه اين معيار در بين زنان در ويژگيوسيله زنان اشاره دارد. در حالي به همسر به

دهد از نظر زنان وظيفه اصلي مرد در قبال همسر و خانواده، بارگذاري شده است كه نشان مي
  تأمين نيازهاي مالي و مادي است. 

به عبارت ديگر، زنان نيز به مانند مردان در معيارهاي خود براي همسرگزيني به معيارهاي     
هاي همدلانه، خانوداگي و مذهبي) تأكيد دارند، اما در زمينه معيارهاي بيروني ژگيدروني (وي

اقتصادي و شخصيتي) توجه اصلي زنان بيشتر روي معيارهاي  - هاي جسماني، اجتماعي(ويژگي
جا دانست كه از مشاركت و توان از آناقتصادي است. عدم تأكيد زنان بر معيارهاي بيروني را مي

گذرد و هنوز هم گيري براي خود زمان زيادي نمينان و استقلال در تصميمحضور فعال ز
ها و عقايد سنتي و عرفي درباره خود قرار دارند. درواقع، تأثير ديدگاهبسياري از زنان تحت
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اي، زيبا بودن و توانايي نگرش عمومي نسبت به يك زن از هر طبقه و با هر مهارت و توانايي 

هاي لازم براي يك همسر خوب است؛ تا از طرف مردان به عنوان ژگيتوليدمثل و داشتن وي
همسر انتخاب شود. اين عوامل باعث شده است تا زنان نتوانند به خوبي مردان معيارهاي 
مشخصي را براي داشتن همسر انتخاب كنند. با اين حال، بايد به اين نكته اشاره كرد كه 

وجود آورده، در بالا بودن اهميت ويژگي به اهميت الگوهاي مدرن در سبك زندگي افراد
  تأثير نبوده است.عنوان يك معيار همسرگزيني براي زنان بيجسماني به

تفاوت هاي موجود در معيارهاي همسرگزيني بين مردان و زنان ناشي از فرهنگ و شرايط     
همسرگزيني به  دليل امكان پايين در تعيين معيارهاياجتماعي حاكم بر جامعه است. زنان به

ي اهميت قدرت حمايتي دهندهويژه اقتصادي توجه دارند كه نشانهاي اجتماعي و بهويژگي
كنندگان فعال در زمينه معيارهاي عنوان انتخابكه مردان بهمردان براي زنان است. در حالي

د عنوان تصوري از يك همسر مطلوب تأكيهاي جسماني و شخصيتي بهويژگيهمسرگزيني به
  كنند.مي
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