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چکیده:
ي گذشته، الگوهاي ازدواج در ایران دچار تغییراتی شده در چند دهه

است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوهاي 
باشد. روش مورد استفاده در تحقیق، روش میدانی بوده ازدواج جوانان می

ي محقق آوري اطالعات، پرسشنامهد استفاده براي جمعاست. ابزار مور
ي تحول فرهنگی ساخته است. چارچوب نظري این پژوهش برگرفته از نظریه

ي آماري این پژوهش، زنان متأهل در باشد. جامعهو ارزشی اینگلهارت می
باشد.نفر می390ي مورد بررسی باشد. تعداد نمونهشهرستان المرد می

اي، فقط متغیر محل سکونت بر دهد در بین متغیرهاي زمینهن میها نشایافته
ي انتخاب همسر و محل سکونت و تحصیالت بر معیارهاي همسرگزینینحوه

ي همچنین عوامل اجتماعی چون درآمد ماهیانه.زنان مؤثر بوده است
خانواده، پذیرش نظر والدین و پذیرش نظر دوستان و متغیرهاي فرهنگی 

زنان مؤثر بوده است. طبق ي انتخاب همسرت دینی بر نحوهچون اعتقادا
ي اجتماعی، نتایج، متغیر تحصیالت، محل سکونت، پذیرش نظر والدین، طبقه

متغیر هاي مادي و فرامادي تأثیر معناداري براعتقادات دینی، ارزش
.معیارهاي همسرگزینی زنان داشتند

الگوهاي ازدواج، زنان متأهل، شهرستان المردتغییرات اجتماعی و فرهنگی، مفاهیم کلیدي:

مسئول)ي(نویسندهریزي دانشگاه شیرازشناسی و برنامهاستادیار بخش جامعه1
mtabiee@rose.shirazu.ac.ir

m.shamsipour68@gmail.comشناسی دانشگاه شیراز کارشناس ارشد جمعیت2
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مسألهیانبودمهمق
از جنگ جهانی دوم به بعد شاهد یک دگرگونی اجتماعی و خصوصاًقرن بیستم 

عمده این تغییرات تحت عنوان طوربهاقتصادي در کشورهاي سراسر جهان بوده است. 
الگوهاي ازدواج و زندگی اثري بسیار قوي بر شودیمکه فرض نوسازي نامیده شده است

ي اثر صنعتی یک تئوري فراگیر درباره،)1963خانوادگی دارد. در همین راستا ویلیام گود (
ی مدرنیزاسیون بر ساختار خانواده و روابط زناشویی ارائه کرده است. کلطوربهشدن و 

بط با آن ي مرتهایژگیوي از امجموعهي و اهستهاساسی او این است که خانواده يایده
سنتی با سطح باالي تحرك جغرافیایی و اجتماعی در ينسبت به ساختارهاي خانواده

).1994صنعتی سازگارتر است (گیونز و هیرشمن، يجامعه
اي، تغییر روابط وبزرگ به خانواده هستهيکوچک شدن بعد خانواده، تغییر از خانواده

ي هاشکلست، افزایش سن ازدواج، ظهور خویشاوندي، افزایش خانوارهاي زن سرپريشبکه
ي، گذار فرزندآورتوجهقابلخانگی زن و مرد، کاهش و همنکردهازدواجي هاخانوادهجدید 

ي فردي مدرن، تغییر روابط جنسیتی و هاانتخاباز تنظیمات هنجاري سنتی، ازدواج به 
).1388ان، (محمدپور و همکارباشندیمبین نسلی و غیره از این سته تغییرات 

و » قدیم«نسلهاي تغییرات ارزشی در جامعه است که در آن دو خانواده از کانون
هاي مشترك و یا متفاوت همزیستی دارند. در دوران جدید و در جوامع با ارزش» جدید«

ی الگوهاي کلطوربهصنعتی، ماهیت و اشکال ازدواج و پیامدهاي اجتماعی آن و 
دچار تغییر و شدنیجهانشدن و به دنبال آن صنعتیریتأثهمسرگزینی و خانواده تحت 

پیرامونی، با آهنگی آرام در حال تغییر اصطالحبهتحول شده و در جوامع رو به توسعه و یا 
ي انتخاب همسر نیز در بسیاري ي، نحوهاهستهاست. با تغییر الگوي خانواده از گسترده به 

ي گسترده، ازدواج یک تصمیم اقتصادي و خانوادهزیرا در یکاست؛کردهجوامع تغییر از
ها، اي شدن خانوادهي دیگر افراد و اعضاي خانواده بود، ولی با هستهأمبتنی بر تصمیم و ر

. حق انتخاب آزاد همسر، آزادي استشدهازدواج تبدیل به یک تصمیم عاطفی و احساسی 
جملهازطالق و موارد مشابه گیري در خانواده، عادي شدنعمل زنان در ازدواج، تصمیم

شود. به دنبال تغییر در نظام هنجاري جامعه، تغییر تغییرات ازدواج و خانواده محسوب می
کاهشها و گسترش شهرنشینی، رفع محدودیت در روابط بین دو جنس مخالف در ارزش

ده و ي مربوط به خانواهاارزشخود بسیاري از الگوهاي رفتاري، ينوبهبهکه افتهی
). 1382قرار داده است (شیخی، ریتأثازدواج را تحت جملهازهنجارهاي مربوط به جامعه 

نیترمهموضعیت اجتماعی و فرهنگی، یکی از نظرازي اخیر ي ایران در پنج دههجامعه
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هاي ي که همواره در معرض برنامهاگونهبههاي حیات خویش را تجربه کرده، دوران
اي از رویدادهاي تاریخی اقتصادي و اجتماعی بوده و از طریق مجموعهينوسازي و توسعه

هاي اخیر، با تغییر ساختار است. در دههشدهدگرگونهاي توسعه، ساختارهاي آن و جریان
شدن، هایی همچون صنعتیي بهبود شاخصجهینتدري ایران اجتماعی و فرهنگی جامعه

تحرك اجتماعی و مهاجرت، جوانی جمعیت، افزایش میزان شهرنشینی، افزایش میزان
ی و استفاده از جمعارتباطي وسایل عمومی، توسعهنقلوحملي ي شبکهتوسعه

و پرورشوآموزشي نهادهاي اجتماعی جدید مانند هاي نوین ارتباطی و توسعهتکنولوژي
ي ضاي خانوادهي اعهانگرشها و ي مساعدي براي بروز تغییراتی در ارزشدانشگاه، زمینه

).1389نیا، ارمکی و ظهیريایرانی به وجود آورده است (آزاد
یکی از مراحل اساسی زندگی افراد در عنوانبهفرایند تشکیل خانواده و انتخاب همسر 

ي جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و هادهیپدبر روي سایر فرآیندها و رگذاریتأثجامعه و 
هاي مختلف علوم اجتماعی محققان رشتهيو توجههعالقمورداقتصادي است که همواره 

بوده است. یکی از دالیل مهم اهمیت یافتن این مطالعات، تغییرات سریع این فرایند 
ي جوامع مختلف بوده است (کنعانی،و توسعه1تشکیل خانواده در جریان فرایند نوسازي

1385 :126 -104.(
ازیکیزین2همسرانتخاب. استخابانتحالدروستهیپخود،اتیحطولدرانسان

روبرونآباخود،یزندگدربارکیکمدستافرادشتریبکهاستمهماریبسيهاانتخاب
. دهدیمقرارمبناراییهامالكناخواستهایخواستهانتخاب،هردرانسان.شوندیم

ازگروهکیيعضااي همهنیبباًیتقرزینیبرخوفردبهمختصهامالكنایازيتعداد
).41-50: 1388رزاده،ینص(باشندیممشتركنوعایجنسنظر

مختلفيهارشتهيتوجهموردیتیجمعيواقعهکیعنوانبهنتخاب همسرا
ياژهیويالگوهاياجامعههر. استبوده...ویشناسانسان،یشناسجامعه،یشناستیجمع

ی و اجتماعیفرهنگعواملماکه لذا ضرورت دارد.ندداررسوموآدابها،ارزشوباورهااز
؛هیمدقراریبررسموردباشد،یمانتخاب همسر جوانانبر الگويیراتیتأثبموجکهرا

تواند به هاي انتخاب همسر میها و چالش، ویژگیهاشاخصبنابراین شناخت و بررسی 
ي ت موجود در عرصهاز وضعیرفتبرونمتصدیان و متولیان فرهنگی کشور در جهت 

رفتار تابعی از کهییآنجاازي کمک کند. همچنین گذاراستیسي و زیربرنامهگیري، تصمیم

1 modernization
2 mate selection
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هاي فرهنگی افراد جامعه شود و نگرشهاي مثبت و منفی تلقی میگذارينگرش و ارزش
هاي نسل جوان کنند، پس با بررسی نگرشنوسازي و توسعه تغییر پیدا میریتأثتحت 

ی نیبشیپتوان تا حدي به هاي همسرگزینی میآلبه تشکیل خانواده و ایدهنسبت 
).1382ی قرار داد (احمدنیا و مهریار، بررسموردرفتارهاي آتی ایشان اقدام نمود و آن را 

توان نتیجه گرفت که با توجه به تغییرات نهاد میگفتهشیپحال با توجه به مسائل 
الگوهاي انتخاب همسر نیز جملهازبسیاري از اجزاء آن نیز خانواده در ایران در طول زمان

ي حاضر در پی آن هستیم تا عوامل اجتماعی و . در مطالعهاستکردهتغییر ضرورتبه
ی قرار دهیم.بررسموردفرهنگی مرتبط با الگوي انتخاب همسر زنان در زمان ازدواج را 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی
اي از مطالعات داخلی و خارجی که توسط شود تا خالصهسعی میدر این قسمت 

دیگران در رابطه با موضوع مورد مطالعه ما صورت گرفته و یا اینکه به لحاظ نظري، 
شناختی و موضوع ارتباط نزدیکی دارد، بررسی شود.روش

معیارهاي همسرگزینی و «ي خود با عنوان مطالعهدر)، 1383زاده شاندیز (حسین
و با استفاده از روش نامهانیپاکه در قالب »دواج در بین جوانان مجرد در شهر شاندیزاز

ساله 32تا 18نفر از جوانان 120نمونهنفر و با حجم 450يآماري پیمایش و جامعه
شهر شاندیز صورت گرفته است، نتیجه گرفته که دختران بیش از پسران به معیارهاي 

دارند، در مقابل پسران بیشتر به معیار توجههمسرادي مذهبی بودن و وضعیت اقتص
هاي اخالقی همسر ویژگیمجموعدردهند. ضرورت عشق قبل از ازدواج اهمیت می

اجتماعی خانواده کمترین اهمیت را در بین معیارهاي ـبیشترین و پایگاه اقتصادي
).1383زاده شاندیز،همسرگزینی به خود اختصاص داده بودند (حسین

معیارهاي ازدواج از دیدگاه «خود با عنوان ي)، در مطالعه1387حیدري و همکاران (
نفر از دانشجویان و 380که با تعداد »علوم پزشکی مازندراندانشگاهمجرددانشجویان 

روش پیمایش صورت گرفته است نتیجه گرفت که معیار زیبایی ظاهري براي پسران بیشتر 
).55-62: 1387میت است (حیدري و همکاران، اهحائزاز دختران دانشجو 

عوامل فرهنگی بر ریتأثبررسی «اي تحت عنوان )، در مطالعه1390کاظمی و نیازي (
ي شهر شیراز ساله50تا 17نفر از جمعیت 400، با کمک پرسشنامه بر روي »ازدواج

ي افراد، توسعهگرایی هاي این پژوهش، با افزایش آرمانانجام داده است. بر اساس یافته
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هاي ارزشی، شود. همچنین متغیرهاي جنس، سن، اولویتتر میمدرنهاآنالگوي ازدواج 
ي ی با الگوي ازدواج رابطهجمعارتباطدرآمد، میزان تحصیالت و میزان استفاده از وسایل 

اند. بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره از بین کل متغیرهاي مستقل، داري داشتهمعنی
ی، سن، جمعارتباطاي، میزان استفاده از وسایل گرایی توسعهتغیرهاي جنس، آرمانم

کنند و متغیر درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می73ي ارزشی و درآمد هاتیاولو
).20- 23: 1390را بر الگوي ازدواج داشت (کاظمی و نیازي، ریتأثجنس بیشترین 

هاي فرهنگی نقش ارزش«ي با عنوان امطالعه)، در 1392(و همکارانزادهجبرئیلی
دانشجو 360که با روش پیمایش بر روي »هاي جنسی در انتخاب همسرازدواج و تفاوت

ي از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بردارنمونهي زن) و با شیوه199مرد و 161(
ي انتخاب همسر هامالكي شنامههاي ازدواج و پرسارزشابینهیزمانتخاب و با استفاده از 

هاي ها حاکی از آن بود که بین بیشتر ارزش، یافتهاندقرارگرفتهمورد ارزیابی 1391در سال 
ي معناداري وجود دارد و این هاي انتخاب همسر رابطهفرهنگی ازدواج با ترجیح مالك

کردند میهاي انتخاب همسر ایفای ترجیح مالكنیبشیپمتغیرها سهم معناداري در 
).377-388: 1392، و همکارانزاده(جبرئیلی

بررسی وضعیت معیارهاي همسرگزینی و «)، در بررسی با عنوان 1393عالئی و حقی (
به تعیین معیارهاي انتخاب همسر در بین معلمان شهرستان »عوامل اجتماعی مرتبط با آن

ست. این پژوهش با روش و عوامل اجتماعی مرتبط با آن پرداخته اآبادپارسگرمی و 
است. شدهاستفادهباشد، ي محقق ساخته میپیمایش که ابزار گردآوري آن پرسشنامه

ها . یافتهباشدیمآبادپارسهاي گرمی و نفر از معلمان شهرستان176ي آماري تعداد نمونه
ر هاي انتخاب همسر در بین معلمان به ترتیب، معیاترین مالكکه عمدهدنددانشان

ـو بین پایگاه اجتماعیباشدیمي خانوادگی ظاهري، موقعیت اجتماعی، رفتاري و سابقه
).49-72: 1393اقتصادي آنان با معیارهاي ازدواجشان رابطه وجود دارد (عالئی و حقی،

ب) تحقیقات خارجی
بررسی نتیجه گرفتند که مردان بیشتر از زنان به ) در یک1986(1باس و بارنز

دهند، در مقابل زنان بیشتر از مردان به پتانسیل درآمد خوب و فیزیکی اهمیت میجذابیت
).559: 1986دهند (باس و بارنز، تحصیالت عالی همسر خود توجه نشان می

1 Buss and Barnes
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اثرات جنس، «خود با عنوان انتخاب همسر در اردن: يدر مطالعه،)2005(1خالد
دانشجویان اردنی انجام داده بود نتیجه که در بین »اجتماعی و فرهنگـوضعیت اقتصادي

گرفت، پسران بیشتر به زیبایی زنان و در مقابل دختران بیشتر به توانایی اقتصادي و تعهد 
).155-168: 2005دهند (خالد، مرد در انتخاب همسر اهمیت می

)، در یک مطالعه نتیجه گرفتند که زنان در انتخاب 2006و همکاران (2فیش مان
بیشتري براي بینش و فهم شریک خود و مردان وزن بیشتري براي جذابیت همسر وزن 

).673- 697: 2006هستند (فیش مان و همکاران، قائلفیزیکی زنان 
روابط عاشقانه، استانداردهاي «)، در پژوهشی تحت عنوان 2015(3کمپل و فلتچر

اند. محتواي پرداختهآل هاي مدل استاندارد ایدهبه بررسی ریشه»آل و انتخاب همسرایده
ها در روابط موجود و همچنین در انتخاب همسر آلآل، عملکرد ایدهاستانداردهاي ایده

ما و؛استشدهگرفتهآل ي آزمایش از مدل استاندارد ایدهاست. تحقیقات تجربی فرضیه
از رویکرد کارکردي براي شناخت شدهگرفتهاي از ارزش گیریم که نمونهنتیجه می

جفت همراه است. این تئوري از راتیتأثماعی در روابط عاشقانه با تمرکز بر روي اجت
است که داراي سه بعد است: اعتماد، جذابیت و وضعیت شدهگرفتهروانشناسی اجتماعی 

دیتأکآوردن همسر است. با دستبههر بعد بیانگر یک مسیر متفاوت براي که؛اجتماعی
و شاید ترسالم، ترجوانهمسري را که ادیزاحتمالبهراد بر جذابیت، نشاط و سالمت، اف

-100: 2015آورند (کمپل و فلتچر،دستبهبیشتر بارور (بخصوص براي مردان) باشند، 
97.(

ي بدن در انتخاب همسر در نقش اندازه«اي با عنوان )، در مطالعه2015(4گرنبرگ
ي بدن اند. اندازهي بدن پرداختهي اندازههبه مطالع»تبارییقایآفرمیان جوانان آمریکایی 

وزن، نقش خاصی و؛یک عامل مهم در انتخاب همسر هم براي مردان و هم براي زنان است
ي بدن را که جذاب است در نظر بگیریم. کند بخصوص اگر انواع خاصی از اندازهرا ایفا می

جنسی و رویکرد تنوع است: تئوري استراتژي شدهعنواندر این پژوهش دو دیدگاه 
بین تبارییقایآفرنفره از نوجوانان آمریکایی 386ي نمونهفرهنگی. در این پژوهش از یک 

و همچنین کسانی اندکردهیمکه در غرب میانه و جنوب شرقی زندگی 21تا 16سنین 
اضافهي داد که زنان دارا. نتایج نشاناستشدهاستفادهاند که در دانشگاه و دبیرستان بوده

1 Khallad
2 Fishman
3 Campbell And Fletcher
4 Granberg
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اما ؛قرار عشقی بیشتري دارندوزنکمي نسبت به زنان در طبقهادیزاحتمالبهوزن
نشان. به همین دلیل نتایج استنبودهي بدن براي مردان در زمان قرار عشقی مهم اندازه

تري بودهي استراتژي جنسی پشتیبان قويي تنوع فرهنگی نسبت به نظریهکه نظریهددا
هم در میان دانشجویان و هم ی بدنابیخودارزمچنین ارتباط بین جنسیت و هو؛است
ی تنها ابیدوستهمچنین ارتباط بین جنسیت و فعالیت واست؛بودهدار آموزان معنیدانش

آموزان و در آخر ارتباط بین مدرسه و دار بود نه دانشدر میان دانشجویان معنی
: 2015بود (گرنبرگ، توجهقابلو هم براي زنان ی هم براي مردان ابیدوستي هاتیفعال

354-340.(

چارچوب نظري و مفهومی پژوهش
ي ، نظریهاستشدهگرفتهاي که براي چهارچوب نظري این مطالعه در نظر نظریه

گسترشي رونالد اینگلهارت طرح و لهیوسبهباشد. این تئوري تحول و دگرگونی ارزشی می
هاي چهار موج بررسی ارزشاساسبرحول فرهنگی اینگلهارت ي ت. نظریهاستافتهی

درصد از جمعیت کل جهان 85جامعه در سطح جهان و 85که شامل بیش از 1جهانی
ي ). در چند دهه1: 2003است (اینگلهارت و همکاران، شدهطرحباشد، تدوین و می

ي اي جوامع پیشرفتههگذشته، تغییرات اقتصادي، تکنولوژي، اجتماعی و سیاسی، فرهنگ
ي بسیار مهم دگرگون ساخته است. اعتقادات مذهبی، نگرش مردم هاجنبهصنعتی را از 

ي و اهمیتی که به داشتن بچه و تشکیل بازجنسهم، نیجنسقطپیرامون طالق، ازدواج، 
ی خواست مردم از زندگی تغییر طورکلبهو شدهدگرگوندهند همه و همه خانواده می
ی امنیت اقتصادي کلطوربهشدن، شهرنشینی و . تغییر و تحوالت صنعتیکرده است

و مدرنپستي هاارزشکشورهاي پیشرفته منجر به پیدایش تغییر بین نسلی به سمت 
و ستیزطیمحکه مردم بیشتر بر کیفیت زندگی، محافظت از طوريهمادي شده است. بفرا

).20- 2000:21ر، کنند (اینگلهارت؛ بیکمیدیتأکخود شکوفایی 
سیاسی و ي محیطی (اقتصادي،هایدگرگونریتأثی اینگلهارت به بررسی کلطوربه

او نظرازپردازد. فرهنگ بر اقتصاد، جامعه و سیاست میریتأثاجتماعی) بر فرهنگ و 
ي سیاسی، اجتماعی و هایدگرگوندگرگونی فرهنگی داراي ارتباط بسیار نزدیک با 

کند؟ را تبیین میدادهيرو، آنچه را واقعاًین پرسش که کدام عامل اقتصادي است ولی ا

1 world value survey
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هاست. او از هیچ نوع از علتوستهیپهمبهداند. هر عاملی جزئی از یک نظامی میمعنیب
گوید کند و میاقتصادي، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژي) حمایت نمی(ییجبرگرا

ی است که یکی از معنیب، قراردادی بررسموردتوانیمروابط میان عوامل راکهیحالدر
فرهنگ یک «کند و آن اینکه بدانیم. او ادعاي محدودتري را مطرح میالعللعلترا هاآن

:2000(اینگلهارت؛ بیکر، » کندي جامعه کمک میریگشکلعنصر کلی ضروري است که به 
13-12.(

سیستم (ساختاري جامعه) و سطح ی او در رهیافت نظري خود، دو سطحکلطوربه
. بدین شکل که تغییرات محیطی و کالن در سیستم به دهدیمقرار مدنظرخرد (افراد) را 

داراي پیامدهایی براي سیستم هایدگرگونیی در سطح فردي منجر شده و این هایدگرگون
.باشدیم

وهاارزشوفرهنگیتحوالتوتغییرچگونگیوچراییفهمدنبالبهنظریهاین
يفرضیهدوداراياینگلهارتارزشیتحولينظریهمجموعدر. استجوامعهاينگرش
. کندمیتبیینراهاارزشدگرگونیکهاستکنندهبینیپیش

واجتماعیمحیطبازتابفردهاياولویتآناساسبرکه:کمیابیيفرضیه-1
کمآنهايعرضهکهاستقائلاییچیزهبرايراارزشبیشترینفردواوستاقتصادي

.است
اساسیهايارزشکهاستقضیهاینبرمبتنیاصلاین:شدناجتماعیيفرضیه-2

بلوغازقبلهايسالدرکهاستويپذیريجامعهفرآیندوشرایطيکنندهمنعکسفرد،
).221: 2000اینگلهارت،(استکردهتجربه

هايدورهدارد،اشارهايدورهآثاربامدتکوتاهراتتغییبهکمیابیيفرضیهبنابرین
وانجامد،میگراییماديبهرکودهايدورهوگراییفراماديافزایشبهاقتصاديرونق

بنا). 1383اینگلهارت،(داردنسلیبلندمدتآثاروجودبرداللتشدن،اجتماعیيفرضیه
شان،شخصیتگیريشکلدوراندرکههستندکسانیفرامادیوناینگلهارت،تعبیربه

هستندکسانیافراداین. اقتصاديوجانیامنیتدارايیعنیبودندسازندهامنیتداراي
مسلمرامالیوجانیامنیتکهچرااستبودهفراماديشانارزشیهاياولویتکهکه

چونازهایینی. شودمیمطرحآنهابرايدیگرنیازهايدستهیکبنابراین. اندکردهفرض
بهکههستندکسانیآنها. هستندباالسطحنیازهايکهدلبستگیوعشقوخودشکوفایی

دلیلبهکههستندافراديگرایانماديولی. دهندمیزیاديبسیاراهمیتانسانیانتخاب
وضعیتوشانشخصیتگیريشکلدورانازناشیسازندهامنیتاحساسنداشتن
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واقتصاديامنیتبربیشترافراداینهستندگرایانهماديهايولویتادارايفعلیاقتصادي
هايگیريجهتبهمنجرامرهمین).11: 2004دیگران،واینگلهارت(دارندکیدأتجانی
ازدواججملهازاجتماعیمسائلازبسیاريبهنسبتفرامادیونومادیونمتفاوتبسیار

روابطمانندجنسیتیوسنتیهنجارهايازبسیاريبهنسبتراآنهاهاينگرشوشودمی
تعمیمیکيمنزلهبه. کندمیمتفاوت... وطالقوجنینسقطفحشا،نامشروع،جنسی

سنتیهنجارهايازفرامادیونازبیشتربسیارمادیونداشتانتظارتوانمیگسترده،
).222: 1383اینگلهارت،(کنندمیحمایت
یر ارزشی و نگرشی اینگلهارت ما دو دسته متغیرها را در نظر ي تغیاساس نظریهبر

... که مربوط به ي اجتماعی، درآمد خانواده وخواهیم گرفت، یکسري از متغیرها چون طبقه
هاي مادي و یکسري متغیرهاي فرهنگی چون ارزشفرض کمیابی اینگلهارت هستند و

پذیري هستند.معهکه مربوط به فرض جافرامادي، اعتقادات دینی و ...

مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش 
بین سن پاسخگویان و الگوي انتخاب همسر رابطه وجود دارد.-1
. داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالبین تحصیالت پاسخگویان و-2
.داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالبین وضعیت اشتغال پاسخگویان و -3
.داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالویان وبین محل سکونت پاسخگ-4
.داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالبین درآمد خانواده پاسخگویان و -5
. داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالاجتماعی ويبین طبقه- 6
. داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالبین پذیرش نظر دوستان پاسخگویان و-7
. داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالپاسخگویان وبین پذیرش نظر والدین-8

متغیرهاي جمعیتی

متغیرهاي اجتماعی

متغیرهاي فرهنگی

الگوهاي انتخاب 
همسر
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.داردوجودرابطههمسرانتخابيوگالاعتقادات دینی پاسخگویان وبین -9
همسرانتخابيوگالبهنسبت/ فرامادي پاسخگویان و هاي ماديبین ارزش-10

.داردوجودرابطه

شناسی پژوهشروش
وش پیمایش استفاده شده است و ابزار در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از ر

ي آماري مورد مطالعه آوري اطالعات، پرسشنامه بوده است. جامعهمورد استفاده براي جمع
سال شهرستان المرد با تعداد 35تا 15در این پژوهش، شامل زنان ازدواج کرده بین 

نفر محاسبه 377مورد مطالعه بر مبناي فرمول کوکران ينفر بود. حجم نمونه11115
گیري از روش نمونهنفر ارتقا یافت. در این روش390گردید که براي اطمینان بیشتر به 

4متناسب با حجم جمعیت استفاده شد که برابر با تقسیمات کشوري، شهرستان المرد از 
10شهر و 2هاي موجود، ل شده است که با توجه به محدودیتروستا تشکی142شهر و 

گیري انجام شده است. اعتبار مورد استفاده در این ا حجم جمعیت نمونهروستا متناسب ب
پرسشنامه و قبل از اینکه به صورت نهایی اجرا يي اولیهمطالعه صوري است. پس از تهیه

شناسی دانشگاه شیراز به ویژه اساتید ه به تعدادي از اساتید بخش جامعهشود پرسشنام
ي آنها در مورد پرسشنامه اعمال گردید و پرسشنامهراهنما و مشاور ارائه شد و نظرات 

نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده آوردن پایایی پرسشنهایی تدوین شد. جهت به دست
شده است. ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ابعاد معیار زیبایی ظاهري، معیار 

و88/0، 83/0، 86/0ب برابر با اقتصادي و معیار اخالقی به ترتیـ مذهبی، معیار اجتماعی
هاي مادي و فرامادي نیز بود؛ همچنین ضریب آلفاي کرونباخ براي دینداري و ارزش95/0

بود.85/0و87/0، 75/0به ترتیب برابر با 

مفاهیم و متغیرهاي پژوهش
: 1386اي است که بیش از یک طبقه یا مقدار دارد (دواس، متغیر، ویژگی یا خصیصه

شود. چیزي که تغییر کند یا مستعد تغییر باشد متغیر خوانده میراین هر). بناب36
متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق شامل دو دسته متغیرهاي مستقل و وابسته 

سازي یعنی مشخص ساختن متغیرها، ابعاد و تعیین باشد. در اینجا به مفهوممی
پردازیم. هاي گوناگون آن میشاخص
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ملیاتی متغیرهاي مستقلتعریف نظري و ع
ي تولد تا زمان تحقیق هایی که از عمر یک فرد از لحظهبه تعداد سالسن:-

اي سنجیده شود. این متغیر بر اساس اظهارنظر افراد در سطح فاصلهگذرد، سن گفته میمی
شود.می

ي فعال و غیر فعال تقسیم اي به دو دستهجامعهجمعیت فعال هروضعیت اشتغال:-
عنوان حرفه شود. شاغل کسی است که کار یا شغلی را داراست و به این کار یا شغل بهیم

یا غیر شاغل ). بنابراین هر فرد یا داراي وضعیت شاغل و73: 1372آگاهی دارد (تقوي، 
دار و یا دانشجو در این تحقیق است. عالوه بر این جمعیت غیر فعال نیز تحت عنوان خانه

ؤال شد و در چنین در این تحقیق نوع شغل افراد نیز از پاسخگو سهماند؛بررسی شده
دار، دانشجو و طلبه، مشاغل عالی (استاد دانشگاه، مدیر هاي بیکار، خانهنهایت افراد در گروه

ی و خصوصی، معلمان، دولتی در سطح مدیر کل و باالتر، پزشک)، کارمند (کارمندان دولت
گروه در اد، راننده و کارگر قرار گرفتند که وضعیت هرها)، مشاغل آزنشستهنظامیان، باز

تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
الی بسته با دو گزینه ؤدر این بررسی محل سکونت افراد به شکل سمحل سکونت:-

شود.شودکه در سطح اسمی سنجیده میروستا و شهر پرسیده می
ی فرا گرفتن دانش که تحصیالت رسمی است، یعن؛منظور از تحصیالتتحصیالت:-

است. در اصطالح بندي شدهتوسط نظام آموزشی رسمی جامعه ارائه و درجه
هاي شناسی، منظور از سطح تحصیالت، میزان تعلیماتی است که طی برنامهجمعیت

گردد. در این شود و در پایان آن مدرکی ارائه میمختلف و رسمی دولتی به مردم داده می
هاي کاملی که فرد پاسخگو صرف فراگیري ر اساس تعداد سالتحقیق سطح تحصیالت ب

شود.آموزش رسمی نموده است، سنجیده می
متوسط میزان پولی که اعضاي خانواده در طول یکمیزان درآمد ماهیانه خانواده:-

اي مورد ر میزان درآمد نیز به صورت فاصلهکه متغینمایند،ماه براي امرار معاش کسب می
گرفته است.سنجش قرار

رد نسبت ها و وجه نظر مثبت یا منفی دوستان فگیريجهتپذیرش نظر دوستان: -
گردد.به انتخاب همسر اطالق می

رد نسبت به ها و وجه نظر مثبت یا منفی والدین فگیريجهتپذیرش نظر والدین:-
گردد.انتخاب همسر اطالق می
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اقتصادي ـ موقعیت اجتماعیاحساسی که پاسخگو نسبت بهي اجتماعی:طبقه-
خود در جامعه دارد. در این تحقیق از پاسخگو خواسته شد تا بیان کند خود را يطبقه

سطح از طبقه 5داند و طبقات اجتماعی در اقتصادي اجتماعی میيمتعلق به کدام طبقه
بندي شد.متوسط، پایین و خیلی پایین درجهخیلی باال، باال،

ها و دستورهایی دینی معارف، عقاید، باورها و قانوناي ازمجموعهاعتقادات دینی:-
براي راهنمایی و پرورش او به سوي تکامل و رستگاري است. براي سنجش میزان دینداري 

گویه استفاده شده است که سنجش متغیر 6استاندارد گالك و استارك با ياز پرسشنامه
اي صورت گرفته است.به صورت فاصله

هاي مادي یا منظور از اولویت ارزشی، اولویت یافتن یکی از ارزشیت ارزشی:اولو-
شود.فرامادي است که بر اساس تئوري سلسله مراتب نیازهاي مازلو تعریف می

هاي مادي و دهد به صورت ارزشها ارائه میبندي که اینگلهارت از ارزشتقسیم
به حیات یتی را به لحاظ اینکه مستقیماًشناختی و امنباشد. او نیازهاي زیستفرامادي می

هاي متناظر بر آنها را یازهاي مادي در نظر گرفته و ارزشعنوان ندارند بهطبیعی ارتباط
نامد. او نیاز به عشق و محبت و عزت نفس و خودشکوفایی را تحت هاي مادي میارزش

متناظر بر آنها را هاي عنوان نیازهاي اجتماعی و خودشکوفایی نام نهاده است و ارزش
هاي ارزشی مادي و فرامادي، گیري اولویتنامد. براي اندازههاي فرامادي میارزش

کند که در تحقیق حاضر مورد استفاده دوازده ارزشی خود را ارائه میياینگلهارت سنجه
گیرد در شکل زیر آمده است:قرار می

)186: 1373نگلهارت،یا(ي اینگلهارت ادفرامويمادیارزشيهاتیاولويرگیاندازهساختار 
هاي ماديارزشهاي فراماديارزش

هاي دولتگیرياعطاي حق بیشتر به مردم در تصمیم
دفاع از آزادي بیان
هاي مربوط گیرياعطاي حق بیشتر به مردم در تصمیم
به کار و اجتماعشان

کوشش در جهت زیباسازي شهرها
ترتر و انسانیاي دوستانهحرکت به سوي جامعه

ها در آن اي که ارزش اندیشهحرکت به سوي جامعه
بیشتر از پول است

حفظ نظم در کشور
هامبارزه علیه افزایش قیمت

حفظ آهنگ رشد سریع اقتصادي
اطمینان از اینکه کشور نیروي دفاعی نیرومندي 

دارد
حفظ اقتصاد با ثبات
مبارزه با تبهکاري
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بندي کرده است، افرادي که سنخ ارزشی تقسیم4بر همین مبنا، اینگلهارت افراد را به 
کنند مادي اولشان انتخاب میيگزینه از پنج گزینه4هاي مادي را حداقل براي خواسته

يگزینهپنجازگزینه3برايحداقلراماديهايشوند؛ آنهایی که خواستهمحسوب می
مادي را يشوند؛ آنهایی که دو خواستهمیمحسوبالتقاطی ماديندکنمیانتخاباولشان
ي مادي بیشترین اولویت را گزینند التقاطی فرامادي و کسانی که تنها به یک خواستهبر می

دهند فرامادي نامیده هاي مادي، اولویت را نمیدهند و یا به هیچ یک از خواستهمی
).186: 1373شوند (اینگلهارت، می

ریف نظري و عملیاتی متغیرهاي وابستهتع
منظور از این متغیر در این تحقیق این است که آیا فرد انتخاب همسر:ينحوه-

همسرش را خود به تنهایی یا تنها با تصمیم خانواده و یا با تصمیم خود و هم فکري 
اطرافیان انتخاب کرده است.ياش و یا توصیهخانواده

ینیاهمیت معیارهاي همسرگز
معیارهاي همسرگزینی شامل معیار زیبایی ظاهري، معیار مذهبی تعریف اسمی:

باشد.هاي اخالقی همسر میاجتماعی همسر و معیار ویژگیـبودن، معیار پایگاه اقتصادي
چه که در انسان عشق و شوق تولید کند و انسان را هراهمیت معیار زیبایی ظاهري:

فرین و تقدیس انسان را جلب کند زیبایی است آبه سوي خودش بکشاند و تحسین
گویه جذاب بودن براي 5). این معیار در این تحقیق از طریق 459: 1378(زکریایی، 

سنی يیکدیگر (زیبایی صورت)، آراستگی ظاهر، سالمت جسمانی، تناسب سنی (فاصله
ک طیف االت شامل یم سنجیده شده است. پاسخ به این سؤمناسب)، متناسب بودن اندا

هر يکه در نهایت نمرهوده است؛ب1تا کم با امتیاز ،10زیاد با امتیاز يتایی با دامنه10
آید. ي مذکور بدست میدر پنج گویهفرد از جمع نمرات او

دینداري التزام فرد است به دین مورد قبول خویش و در اهمیت معیار مذهبی بودن:
قه، احترام، سلوك و پایبندي به دین اسالم است دینداري یعنی میزان عالما،يجامعه

هاي اعتقادي و مذهبی متعهد به ارزشي). این معیار از طریق دو گویه62: 1380(طالبان، 
است. (نماز خواندن، روزه گرفتن، خمس، زکات و ...) و  تقوا و پرهیزگاري سنجیده شده

1با امتیاز تا کم 10یاد با امتیاززيتایی با دامنه10االت شامل یک طیف ؤپاسخ به این س
. بوده است
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وضعی است که، یک شخص یا گروه : ـ اقتصادي همسراهمیت معیار پایگاه اجتماعی 
). در رابطه با پایگاه 73: 1382یابد (ساروخانی، در یک نظام اجتماعی در برابر دیگران می

ي شغل مناسب، همسانی (هم گویه12اقتصادي و اجتماعی همسر، این معیار با استفاده از 
کفو بودن) اقتصادي، پولدار بودن، احترام به کار و شغل یکدیگر، درآمد مناسب، بلوغ 
اجتماعی، تناسب خانوادگی از نظر اجتماعی، اصالت خانوادگی، حمایت اطرافیان از ازدواج، 

ه تحصیالت عالی، همسانی در تحصیالت عالی (هم کفو بودن از نظر تحصیلی) و پایگا
بوده سنجیده شده1، تا کم با امتیاز 10تایی از زیاد با امتیاز 10یف اجتماعی در یک ط

است.
ها، اخالق عبارت است از یک سلسله خصلتهاي اخالقی همسر:اهمیت معیار ویژگی

). 65: 1378پذیرد (زکریایی، ها را بعنوان اصول اخالقی میسجایاي اکتسابی که بشر آن
گویه اخالق خوب و خوشایند، عفت و پاکدامنی، احترام متقابل، 18ریق این معیار از ط

وفاداري، رازداري، گذشت و فداکاري، صبر و شکیبایی، توقعات معقول، صداقت، 
فکر مشترك، درك پذیري، درستکاري، تناسب هوشی، قدرت حل مشکل، طرز تئولیتمس

گري و برخورداري از سالمت مندي، تالشهاي مختلف، توجه و عالقهیکدیگر در موقعیت
يتایی با دامنه10االت شامل یک طیف ؤذهن و روان سنجیده شده است. پاسخ به این س

هاي فوق . الزم به ذکر است که تمامی شاخصبوده است1، تا کم با امتیاز 10زیاد با امتیاز
ر ي اهمیت آن معیار ددهندههاي مختلفی بدست خواهند آمد نشانکه ترکیب گویه
باشد.انتخاب همسر می

هاي پژوهشیافته
30درصد از پاسخگویان، کمتر از 80ي جمعیتی نشان داد که حدود هایژگیوبررسی 

ي جوان بودن جمعیت نمونه است. همچنین دهندهنشانطور نسبی بهسال سن داشتند که 
35ین آن سال و بیشتر16کمترین سن زنان که؛سال بود26میانگین سنی پاسخگویان 

درصد 66توان گفت که سال بود. در ارتباط با ویژگی تحصیالت پاسخگویان می
36اند که در این میان بیش از ی تحصیالت دیپلم و باالتر داشتهکلطوربهپاسخگویان 

اهمیت و رشد يدهندهنشانباشند که درصد زنان داراي تحصیالت دانشگاهی می
از دیپلم اظهار ترنییپادرصد نیز تحصیالت خود را 33تحصیالت دانشگاهی زنان است و 

اند.کرده
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80درصد شاغل و حدود 20دهد که حدود بررسی وضعیت اشتغال آنان نشان می
دربودند. از بین شاغلین نیز بیشترین درصد مربوط به زنانی است که شاغلریغدرصد نیز 

د وضعیت محل سکونت درصد). در مور11دولتی مشغول به کار هستند (مراکز
اند و در درصد پاسخگویان در شهر ساکن بوده65توان گفت که بیش از پاسخگویان نیز می

درصد از پاسخگویان در روستا ساکن بودند.35مقابل تنها 
توان گفت که میشدهیبررساقتصادي نمونه ـي اجتماعیهایژگیودر ارتباط با 

57میلیون بوده است. همچنین بیش از 2تا 1ان خانواده زنيمتوسط درآمد ماهیانه
درصد افراد، خود را 4اي با درآمد پایین دارند و تنها اند که خانوادهدرصد افراد اظهار کرده
که بیش توان گفت. در مورد وضعیت طبقاتی پاسخگویان میاندکردهداراي درآمد باال تلقی 

. در مورد پذیرش نظر والدین اندکردهرش متوسط گزايدرصد افراد، خود را طبقه60از 
درصد پاسخگویان، اهمیت باالي والدین 75توان گفت که بیش از براي انتخاب همسر می

اند که نظرات والدین براي پاسخگویان داراي اهمیت اند و اظهار کردهرا گزارش کرده
درصد 12تنها و این در حالی است که پذیرش نظر دوستان براي انتخاب همسر باشدیم
دهد که والدین اهمیت بیشتري براي انتخاب همسر پاسخگویان و این نشان میباشدیم

داشته است.
74توان گفت که بیش از میشدهیبررسي فرهنگی نمونه هایژگیودر ارتباط با 

که اندکردهگزارش نییپاراي خود دارنیددرصد 8ي خود را باال و تنها دارنیددرصد، 
ي مادي هاارزشباشد. در مورد ي میزان گرایش به اعتقادات دینی و مذهب میدهندهنشان

) باالتر از میانگین 5974/23ي مادي (هاارزشگفت که میانگین توانیمو فرامادي 
به گرایش پاسخگویانيدهندهنشانکه باشدیم) 4364/23ي فرامادي (هاارزش
ي مادي است.هاارزش

يي جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی، از متغیر نحوههایژگیووه بر در این پژوهش عال
استفاده قرار گرفته موردمتغیر وابسته عنوانبهو معیارهاي همسرگزینی انتخاب همسر

هاي ، ویژگی61/17ي مذهبی هایژگیو، 17/41ي ظاهري هایژگیواست. میانگین 
یکدیگر، درآمد مناسب، تناسب (شغل مناسب، احترام به کار و شغل اجتماعی و اقتصادي

هاي و ویژگی00/96خانوادگی از نظر اجتماعی، اصالت خانوادگی، پایگاه اجتماعی و ...) 
توان گفت که نزدیک انتخاب همسر میينحوهریمتغباشد و در مورد می50/165اخالقی 

حدود واندنمودهدرصد با تصمیم خود و همفکري خانواده، همسر خود را انتخاب 80به 
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و اندبودهدر انتخاب همسر خود آزاد واندنمودهنیز به تنهایی همسر خود را انتخاب 14
.اندداشتهشدهمیتنظازدواج از پیش درصد پاسخگویان7تنها 

بررسی فرضیات پژوهش
هایی که متغیر مستقل آنها در سطح سنجش اسمی یا ترتیبی جهت آزمون فرضیه

براي مقایسه بیش از دو Fدو میانگین و از آزمون يبراي مقایسهTنقرار دارند، از آزمو
است. تحلیل واریانس یک روش آماري است که به منظور بررسی میانگین استفاده شده

هاي دو یا چند اي و یا تفاوت بین میانگینهاي متغیرهاي اسمی و رتبهتفاوت بین میانگین
اثر یک متغیر مستقل (اسمی یا ترتیبی) بر روي رودکه طی آنآماري به کار میينمونه

هاي تحقیق گیرد و به منظور آزمون فرضیهاي) مورد بررسی قرار میمتغیر وابسته (فاصله
بیانگر تفاوت بین FوTگیرد. در این روش آماري، آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ز ضریب همبستگی پیرسون و باشد. براي سنجش بعضی از متغیرها نیز اها میمیانگین
اسپیرمن استفاده شد و در نهایت از تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت آزمون مدل 

تحقیق  استفاده شد.

انتخاب همسريمتغیرهاي مستقل با نحوهيبررسی رابطه:1جدول 
وابستهمتغیر 

سطح معناداريرئضریب کاي اسکومتغیرمستقلمتغیر 

ي انتخاب همسرنحوه

907/3689/0سن
13/6177/0تحصیالت
795/0672/0اشتغال

619/7022/0محل سکونت
285/10036/0درآمد خانواده

669/9046/0پذیرش نظردوستان
407/71000/0پذیرش نظر والدین

380/11023/0دینداري
931/2569/0هاي ماديارزش
474/2649/0هاي فراماديارزش

ي متغیرهاي سن، تحصیالت، اشتغال، محل سکونت، درآمد براي بررسی رابطه
هاي هاي مادي و ارزشپذیرش نظر والدین، دینداري، ارزشخانواده، پذیرش نظر دوستان، 
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گونه که در اسکوئر استفاده شده است. هماني انتخاب همسر از آزمون کايفرامادي با نحوه
ین متغیرها با توجه به دوستان، پذیرش نظر والدین و شود از میان اجدول مشاهده می

هاي مادي و فرامادي) دینداري معنادار بود و سایر متغیرها (سن، تحصیالت، اشتغال، ارزش
یید نشدند.أمعناداري نداشتند، بنابراین این فرضیات تيي انتخاب همسر رابطهبا نحوه

اجتماعی، پذیرش نظر دوستان، يسن، درآمد خانواده، طبقهبراي سنجش متغیرهاي
هاي فرامادي از ضریب همبستگی هاي مادي و ارزشپذیرش نظر والدین، دینداري، ارزش

و براي سنجش متغیرهاي وضعیت fاستفاده شد و براي سنجش متغیر تحصیالت از آزمون
ها) استفاده شد.(تفاوت میاانگینtاشتغال و محل سکونت از آزمون 

شود با توجه به ضرایب شاهده میگونه که مهمان؛2اي جدولهاساس یافتهبر
اعتقادات دینی، اجتماعی، پذیرش نظر والدین،يهمبستگی پیرسون، متغیرهاي طبقه

ثیر معناداري بر متغیر معیارهاي همسرگزینی زنان داشتند و أهاي مادي و فرامادي تارزش
ز معنادار شد و در آخر محل سکونت گرفته شد نیfهمچنین متغیر تحصیالت که با آزمون 

معناداري با معیارهاي همسرگزینی يکه با آزمون تفاوت میانگین گرفته شد نیز رابطه
داشتند و چهار متغیر دیگر یعنی سن، وضعیت اشتغال، درآمد خانواده و پذیرش نظر 

اند.دوستان داراي اثر معناداري بر معیارهاي همسرگزینی زنان نبوده

متغیرهاي مستقل با معیارهاي همسرگزینیيبررسی رابطه:2جدول 

معیار آزمونمتغیر
زیبایی

معیار 
مذهبی

معیار اجتماعی ـ
اقتصادي

معیار 
اخالقی

معیارهاي 
گزینیهمسر

- 031/0005/0- 005/0020/0مقدار پیرسونسن
916/0690/0546/0929/0سطح معناداري

F189/0765/1200/1390/4مقدارتحصیالت
827/0173/0302/0013/0سطح معناداري

T807/1086/0522/1714/1مقداراشتغال
073/0932/0129/0089/0سطح معناداري

T239/0 -198/2 -668/0072/0مقدار محل سکونت
811/0029/0505/0942/0سطح معناداري

064/0009/0- 023/0077/0مقدار پیرسوندرآمد خانواده
656/0140/0225/0862/0سطح معناداري

يطبقه
اجتماعی

- 039/0- 095/0- 087/0- 121/0مقداراسپیرمن
017/0088/0063/0445/0سطح معناداري
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معیار آزمونمتغیر
زیبایی

معیار 
مذهبی

معیار اجتماعی ـ
اقتصادي

معیار 
اخالقی

پذیرش نظر 
دوستان

- 025/0095/0-063/0- 020/0مقدار ییرسون
689/0212/0632/0062/0سطح معناداري

پذیرش نظر 
والدین

080/0089/0098/0050/0مقدار پیرسون
115/0080/0056/0330/0سطح معناداري

158/0438/0158/0277/0مقدار پیرسوندینداري
002/0000/0002/0000/0سطح معناداري

هاي ارزش
مادي

159/0096/0189/0208/0مقدارپیرسون
002/0061/0000/0000/0سطح معناداري

هاي ارزش
فرامادي

123/0120/0161/0321/0مقدار پیرسون
016/0019/0002/0000/0سطح معناداري

تحلیل چند متغیره
انتخاب همسر را در سه طبقه (انتخاب به تنهایی، تصمیم خود و يمتغیر نحوه

ي نظر مطلقاین منظور، طبقهایم. براينظر مطلق خانواده) کدگذاري نمودهاطرفیان و 
انتخاب به "ي دیگر یعنیایم و دو طبقهمرجع انتخاب نمودهيرا بعنوان طبقهخانواده
شود. حسب آن سنجیده میبر"خودم و اطرافیان"و "تنهایی
ي، این متغیر بر طبقه000/0پذیرش نظر والدین والد در يتوجه به معناداري آمارهبا

گذارد و همچنین دو متغیر پذیرش نظر والدین و پذیرش نظر ثیر میأی تانتخاب به تنهای
خودم و اطرافیان يشود که این دو متغیر مستقل بر طبقهنیز مشاهده می010/0دوستان 

متغیرهاي مستقل داراي يوالد، بقیهيمارهآگذارند و با توجه به عدم معناداري اهمیت می
یستند. اثر معنادار بر متغیر وابسته ن
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ریمتغریساکنترلباهمسرانتخابينحوهریمتغبرمستقليرهایمتغاثر:3جدول 
ضریب 
Beta

خطاي 
استاندارد

مقدار 
Wald

ي درجه
آزادي

سطح 
Expمعناداري (b)

انتخاب 
به تنهایی

717/7702/2154/81004/0ضریب ثابت
278/0156/01693/0896/0- 110/0درآمد

780/0576/0834/11176/0182/2محل سکونت
393/0596/211000/0161/0- 828/1پذیرش نظر والدین
438/0291/0261/21133/0550/1پذیرش نظر دوستان

074/0091/01763/0978/0- 022/0دینداري

خودم و 
همفکري 
اطرافیان

629/3407/2273/21132/0ضریب ثابت
343/0226/0292/21130/0409/1درآمد

440/0067/01795/0892/0- 114/0محل سکونت
365/0710/71005/0362/0- 015/1پذیرش نظر والدین
649/0252/0635/61010/0913/1پذیرش نظردوستان

058/0062/0876/01349/0060/1دینداري

معیار مذهبی بودن، یک متغیر داراي اثر يربارهد4با توجه به اطالعات جدول 
ي، اهمیت معیار مذهبی همسر دارنید. با افزایش باشدیمي افراد دارنیدمعنادار است که 

که متغیرهاي دهدیمنشان استفادهمورداما مدل ابد؛ییمشیافزاهمسردر انتخاب 
کند.تغییرات متغیر وابسته را تبیین می202/0مستقل 
که به ترتیب، اندبودهارتباط با معیار زیبایی ظاهري، دو متغیر داراي اثر معنادار در 

که این دو متغیر مستقل داراي باشدیم019/0ي دارنید، 052/0اجتماعی يطبقه
دهد که نشان میاستفادهمورداما مدل ؛اندبیشترین اهمیت بر معیار زیبایی ظاهري داشته

کنند.تغییرات وابسته را تبیین می060/0متغیرهاي مستقل 
که باشندیماقتصادي یک متغیر داراي اثر معنادار ـ در خصوص معیار اجتماعی

که متغیرهاي مستقل دهدیمنشان استفادهمورداما مدل باشند؛یم037/0ي دارنید
کنند.تغییرات وابسته را تبیین می069/0

ي و دارنیدشود که ي اخالقی همسر مشاهده میهایژگیودر پایان، در ارتباط با معیار 
کدام از یعنی با افزایش هر؛هاي فرامادي داراي اثر معنادار بر متغیر وابسته استارزش

مدل مجموعدرکه؛شودي اخالقی بیشتر میهایژگیومتغیرهاي مستقل، اهمیت معیار 
.کنندیمدرصد تغییرات وابسته را تبیین 175/0استفادهمورد
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رهایمتغریساکنترلباینیهمسرگزيارهایمعریمتغبرمستقليرهایمتغاثر:4جدول 
معیار مذهبی

سطح معناداريtمقدارBetaضریبBضریب
097/0039/0814/0416/0تحصیالت

131/0036/0755/0451/0پذیرش نظر والدین
253/0-145/1-054/0-242/0اجتماعیيطبقه

428/0427/0834/8000/0دینداري
333/0-970/0-071/0-052/0هاي ماديارزش
071/0095/0296/1196/0هاي فراماديارزش

000/0=Sig6=df484/15=F449/0=R202/0=R square

معیار زیبایی ظاهري
سطح معناداريtمقدار Betaضریب Bضریب

522/0- 641/0-033/0-175/0تتحصیال
408/0053/0025/1306/0پذیرش نظر والدین

052/0-953/1-100/0-951/0اجتماعیيطبقه
262/0124/0359/2019/0دینداري

121/0079/0983/0326/0هاي ماديارزش
118/0075/0938/0349/0هاي فرا ماديارزش
0001/0=Sig6=df921/3=F246/0=R060/0=R square

اقتصاديـ معیار اجتماعی
سطح معناداريtمقدار Betaضریب Bضریب

067/0006/0113/0910/0تحصیالت
212/1073/0405/1161/0پذیرش نظر والدین

065/0-849/1-095/0-952/1اجتماعیيطبقه
503/0110/0095/20.037دینداري

420/0126/0574/1116/1هاي ماديارزش
188/0055/0687/0492/0هاي فراماديارزش
000/0=Sig6=df459/4=F262/0=R069/0=R square

معیار اخالقی
سطح معناداريtمقدار Betaضریب Bضریب

104/1085/0729/1085/0تحصیالت
771/0-291/0-014/0-273/0پذیرش نظر والدین

485/0- 699/0-034/0-799/0اجتماعیيطبقه
306/1246/0973/4000/0دینداري

068/0-832/1-139/0-532/0هاي ماديارزش
480/1376/0981/4000/0هاي فرا ماديارزش

000/0=Sig6=df756/12=F418/0=R175/0=R square
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گیرينتیجه
جامعه است که از یک زن و يترین هستهترین نهاد اجتماعی و کوچکخانواده مهم

عنوان زیربناي جامعه، ازدواج شود. اساس و رکن اصلی خانواده بهمرد و فرزندان تشکیل می
ز طریق آن دو یا تعداد بیشتري از اي است که اشدهازدواج، الگوي اجتماعی پذیرفته.است

کنند. در حقیقت ازدواج فقط منجر به ایجاد و گذاري میاشخاص، یک خانواده را پایه
اي از دیگر وظایف و امتیازاتی است که به شود، بلکه شامل مجموعهپرورش کودکان نمی

زدواج عبارت بخشد. معناي واقعی ازیادي از مردم، خوشبختی یا ویژگی مثبتی را میيعده
ي دیگران. آداب و تشریفات عروسی صرفاً وسیلهاست از پذیرش یک موقعیت جدید به

).2،1984و هورتون1اند (هانتآوردن این دگرگونی موقعیتهایی براي به نمایش درشیوه
بسزاوخاصاهمیتیونقشخانوادهاجتماعی،هايسازمانونهادهاتمامیبیندر

حتیمصلحین،يهمهاند،اندیشیدهجامعهسازمانبابدرکههاییآنتمامی. دارد
جامعهبرايآنحیاتیاهمیتوخانوادهبراند،کردهرويناکجاآبادبهکهآنانورویاگرایان

ازچنانچهکند،سالمتادعايتواندنمیايجامعههیچدرستیبه. اندورزیدهتأکید
).11: 1385ساروخانی،(شدنبابرخوردارسالمهاییخانواده

والتیتحصسطحشیافزاک،یتکنولوژودياقتصايتوسعهکهاستیمدتماکشور
آمدنوجودبهچونیعوامل. استدادهقرارتوجهموردرا... وارتباطاتيتوسعه
چهاروینیشهرنشتیجمعشیافزاشهرها،يچهرهدرگستردهراتییتغوشهرهاکالن
راتییتغر،یاخسالچنددرجوانانیناگهانشیافزات،یجمعشدنبرابرودشدن،برابر

زناندرصدشیافزاباسوادان،درصدشیافزا،یملناخالصدیتولونفتمتیقدرگسترده
یکیزیفگستردهراتییتغازنشانهمهوهمهط،یمحدرهاآنحضوروکردهلیتحص

قابلومحسوسراتییتغشیدایپجبموکهاستجامعهسطحدریفرهنگویاجتماع
يهنجارها،یمذهبيهاشیگرادرییهایدگرگونشیدایپویفرهنگيعرصهدریتوجه

منظرازاستدهیگرديفرامادبهيماديهاارزشتحولویتیجنسویخانوادگ
ازياریبسنییتبدرراياکنندهنییتعنقشيفرامادبهيماديهاارزشتحولنگلهارت،یا

).1389،يواحد(کندیميبازیفرهنگویاجتماعمسائل
هرچندمايجامعهدرکهاستازدواجتحوالتازيگریدبعدهمسر،يآزادانهانتخاب

شدتیولدارند،فرزندانازدواجيریگشکلدریمهمنقشهنوزمادروپدروستینجیرا

1 Hunt
2 Horton
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ودیجدنسل. استبودهوتمتفایاجتماعمختلفيهاگروهدرآنانيهانقشضعفو
یعموماطالعاتسطح،یدانشگاهالتیتحصباکوچک،بعدبايهاخانوادهازبرخاستهافراد
گریدباسهیمقادريکمترموافقت» کم«ییرگرایتقدباوهارسانهازادیزياستفادهباال،

دهندیمشاننخودازفرزندانشان،ازدواجدرنیوالددخالتموضوعخصوصدرها،گروه
).63:همان(

يلهترین مسأعنوان اصلیمر باروري بهازدواج در ايکنندهبا توجه به نقش تعیین
تغییرات الگوهاي ازدواج و عوامل يجمعیتی ایران و همچنین ساختار جوان کشور، مطالعه

العه با اي دارد. در این مطهاي کالن جامعه اهمیت ویژهگذاريتأثیرگذار بر آن در سیاست
مورد، به نقش 390و گردآوري اطالعات از پرسشنامه يبه شیوهاستفاده از روش پیمایش 

ه شدشهرستان المرد پرداختهعوامل اجتماعی و فرهنگی در تغییرات الگوهاي ازدواج در
تحول فرهنگی و ارزشی رونالد اینگلهارت يله از نظریهاست. همچنین براي تبیین این مسأ

شده است. الگوهاي ازدواج که در این تحقیق بررسی شدند اي پیشین استفادههو پژوهش
ي انتخاب همسر و معیارهاي انتخاب همسر بودند.شامل نحوه

اي، اجتماعی و فرهنگی بر توان گفت که عوامل زمینهبا بررسی هدف کلی تحقیق، می
ها در سطح باال، نوادگی آنالگوهاي ازدواج مؤثر است. نتایج نشان داد افرادي که درآمد خا

داري محل سکونت در شهر، پذیرش نظر والدین و پذیرش نظر دوستان کمتر و میزان دین
ي انتخاب همسر متفاوتی دارند بدین معنا که گرایش بیشتري دارند که کمتر باشد، نحوه

آزادي بیشتري دارند. در متغیر ان انتخاب کنند و در انتخاب همسرهمسرشان را خودش
کلی گفت که محل سکونت، تحصیالت فرد، نقش طورتوان بهمعیارهاي همسرگزینی می

مادي بر معیارهاي هاي مادي و فراداري و ارزشدیني اجتماعی افراد،والدین، طبقه
ي اجتماعی فرد باالتر، محل سکونت در روستا، چه طبقهو هرگذارندهمسرگزینی تأثیر می

هاي فرا مادي باالتر تر و ارزشهاي مادي پاییناري و ارزشدتحصیالت فرد باالتر، دین
شود.باشند اهمیت به معیارهاي انتخاب همسر کمتر می

درهاایدهاینازاستفادهبهايگستردهتمایلزنانکهگفتتوانمیپایان،در
هاجنبهبعضیدرچهاگردارند،خودهمسرانتخابالگوهايدرخودرفتارهايوهانگرش
برايمشتركالگويیککههستندآنپیدرزنانامانداشتوجودايجانبههمهتوافق
.برگزینندخود
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