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  آن هاي جنسيمطالعه معيارهاي همسرگزيني و تفاوت

  در شهر كرمانشاه 
1الدين محموديانيسراج  

2اردهاييعلي قاسمي  

  چكيده
اولين واحد اجتماعي است. هدف از بررسي حاضر، مطالعه ازدواج پايه تشكيل خانواده يعني 

هاي مورد استفاده معيارهاي انتخاب همسر در بين زنان و مردان در شهر كرمانشاه است. داده
جامعه آماري  باشد كه در شهر كرمانشاه اجرا شده است.در اين مطالعه حاصل يك پيمايش مي

كردند و نمونه مورد كز بهداشتي شهر مراجعه ميباشد كه به مراافراد در آستانه ازدواج مي
اهميت معيار ّزيبايي  دهد،ها نشان مييافتهنفر از افراد مذكور است.  400بررسي شامل 

رابطه بين  بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي است. ،ظاهري براي زنان با تحصيالت ديپلم
مردان اهميت بيشتري به معيار زيبايي  .پايگاه خانواده و معيار زيبايي معنادار و مثبت است

رابطة پايگاه خانواده و اهميت معيار مذهب در بين مردان منفي و معنادار  دهند.همسر مي
مردان با تحصيالت ديپلم و باالتر در مقايسه با مردان با تحصيالت زيرديپلم، اهميت  است.

 است. براي زنان نيز چنيندهند، كه هاي اخالقي شريك زندگي خود ميويژگي بيشتري به

  
  .كرمانشاههاي جنسي، تفاوت ازدواج، معيارهاي همسرگزيني،واژگان كليدي: 
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  مقدمه

تاريخي بسيار كهن دارد و در واقع انسان با توجه به وضعيت فرهنگي  ،ازدواج و تشكيل خانواده
جامعه و امكانات اجتماعي و اقتصادي خود با قبول اين رسم، وارد دوران جديدي از زندگي 

شود. ازدواج مبناي تشكيل خانواده و اولين و مهمترين واحد اجتماعي است كه پاية اوليه مي
ل اين واحد، انجام يكي از وظايف مهم خانواده يعني باشد. با تشكيتشكيل جامعه مي
شود. بنابراين، ارتباط ازدواج و تشكيل خانواده با تجديد نسل انساني فرزندآوري شروع مي

هاي ازدواج يكي از اشكال وصلت ).1383 ،؛ محموديان1372 ،اللهيبسيار تنگاتنگ است (سيف
وصلت ثابت، متشكل از دو جنس اشاره دارد. هاي نكاحي يا زناشويي به هر نكاحي است. وصلت

كنند. دائمي بودن وصلت قابل در ازدواج، زوجين از طريق مراسم، وصلت خود را قانوني مي
اجتماعي است  هايي داراي مشروعيت قانوني وانتظار بوده و داشتن فرزند در چنين وصلت

كه براي انجام وظايف  ازدواج نهادي است 2). از نظر هاريس124: 1381، 1(لوكاس و مير
اي براي ايجاد خانواده يعني توليد نسل، پرورش كودكان و انتقال فرهنگ بوجود آمده و وسيله

نظم در روابط افراد است. از نظر مالينوفسكي ازدواج قبل از هر چيز، تأمين پدري شرعي براي 
جنسي و عاطفي ازدواج عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي  ).137: 1354 3كودك است (ميشل،

عنوان كند و بهفرد، نيازهاي اقتصادي، ارتباطات اجتماعي و فرهنگي او را نيز تنظيم مي
آيد. زمان و ميزان احساس نياز به شمار ميهنجاري پذيرفته شده در تمام كشورهاي دنيا، به

 ،پورهمدم و ازدواج در بين افراد متفاوت بوده و از شدت و ضعف برخوردار است (كاظمي
كند. افراد متأهل از ). همچنين ازدواج نقش مهمي در سالمت عمومي زوجين ايفا مي1383

هاي اجتماعي و اقتصادي حاصل از ازدواج برخوردارند. ميزان مرگ و مير در افراد فوايد حمايت
تر از افراد مجرد هستند و نيز بسيار شادمان ،تر است، با كنترل عوامل متعددداراي همسر پايين

). 1388 ،سالمت جسمي و رواني آنها بيشتر و طول عمرشان زيادتر است (صادقي و ديگران
مسأله ازدواج و زناشويي از جمله مسائل مهم حيات بشر بوده و هست. به همين خاطر، اين 

شناسي، هاي علمي مختلف، چون جامعهمورد توجه حوزه ،مسأله عالوه بر اديان و مذاهب
مطالعات نشان  ).1390 ،پور و غفارياسي، فلسفه و... بوده است (حبيبحقوق، اقتصاد، روانشن

و تحصيلي براي مردان و زنان به  4هاي آموزشيداده است كه طي چند دهة گذشته فرصت
ها براي زنان با كمي اي افزايش يافته است. اگرچه گسترش اين فرصتشكل قابل مالحظه

اخير شكاف تحصيلي ميان دو جنس تا حد زيادي تأخير صورت پذيرفته است، اما در ساليان 
محو و اين امر به عنصر مهمي در تعريف مجدد جايگاه و نقش زنان در خانواده و حتي در كل 

). امروزه 1387 ،؛ زنجاني1384 ،ندوشنشوازي و عسكريجامعه تبديل شده است (عباسي
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 1377كه در سال د، به طوريباشحتي تعداد زنان در تحصيالت دانشگاهي بيشتر از مردان مي
درصد، در  57به  1378درصد بوده كه در سال  52شدگان دانشگاهي سهم زنان از پذيرفته

درصد رسيد، همچنين در سال تحصيلي  62به  1380درصد و در سال  60به  1379سال 
ان درصد را زن 54ها و مؤسسات آموزش عالي هاي دانشگاهنام شدهاز بين شمار ثبت 83-1382

ترتيب برابر به 1384-85و  1383-84هاي تحصيلي تشكيل داده است كه اين رقم براي سال
رود ). انتظار مي2004 ،؛ عبداللهيان1386 ،يزديدرصد شده است (طباطبايي 63,5و  57,6با 

باال بودن سهم زنان از تحصيالت عالي منجر به ورود زنان به بازار كار و افزايش ميزان اشتغال 
به  3,8از  1390تا  1355هاي درصد مردان داراي تحصيالت عالي در طول سال ن شود.آنا

 18,4درصد به  2,6درصد افزايش يافته است و درصد زنان داراي تحصيالت عالي نيز از  18,2
درصد در همين فاصله زماني افزايش يافته است. نكتة قابل توجه اين است كه درصد زنان 

شواهد نشان  از مردان پيشي گرفته است. 1390راي اولين بار در سال داراي تحصيالت عالي ب
دهد، استان كرمانشاه نيز مستثني از تغييرات مذكور نبوده است. نرخ باسوادي در دوره مي

درصد و براي زنان استان از  86,7درصد به  67,8براي مردان در اين استان از  1390تا  1365
ترتيب از درصد جمعيت شهرنشين در اين استان نيز به ست.درصد رسيده ا 76,8درصد به  43

درصد در سال  75و به بيش از  1390 درصد در سال 69,7به  1365درصد در سال  56,2
؛ نتايج 1390؛ گزيده نتايج سرشماري 1365جمعيتي  رسيده است. (نتايج سرشماري 1395

اده همچون افزايش سواد وسطح بنابراين با توجه به تغييرات اتفاق افت )1395سرشماري 
آيد، مطالعه حاضر بدنبال شمار ميتحصيلي و همچنين جمعيت شهري كه از عناصر نوسازي به

 بررسي معيارهاي انتخاب همسر در بين زنان و مردان است. در اين پژوهش تالش شده است،
  ها و اهميت معيارهاي مورد نظر در بين زنان و مردان آزمون شود.تا تفاوت

 شواهد نظري و تجربي

تغيير الگوهاي ازدواج را با تغييرات ساختاري در زندگي اجتماعي و  »نظريه مدرنيزاسيون«
ظهور نيروهاي جديد اجتماعي يعني سه جريان صنعتي شدن، شهر نشيني و آموزش همگاني 

مند با تغيير داند. بر اين اساس تحوالت ازدواج و خانواده به عنوان سازگاريِ نظامدر ارتباط مي
اجتماعي  –عبارتي انطباق با شرايط اقتصاديدر شرايط نظام اجتماعي پيراموني يا به

). 1384 ،شوازي و صادقيبه نقل از عباسي 416: 2002شود (ويكس، تغييريافته، نگريسته مي
شناختي؛ نظريه تكاملي قرن هاي مفهومي دو نظريه جامعهاين نظريه كه بر پايه تركيب مدل

زدهم و نظريه كاركردگرايي ساختاري قرن بيستم، بسط يافته است، پايه نظري بسياري از نو
دهد. تحقيقات در زمينة تغييرات و تحوالت نظام خانواده و بويژه سن ازدواج را تشكيل مي

با بررسي تغييرات ساختاري خانواده در سرتاسر جهان، تأثير  1963در سال  1ويليام جي گود
يند جهاني نوسازي، صنعتي شدن و ازدواج بررسي كرده است. از نظر او فرآن را بر سن ا

هاي جديد از نوع اروپايي شهرنشيني موجب تغيير در ساختار سنتي خانواده و توسعه خانواده

                                                
1 - William J. Good 
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يند نقش شبكه خويشاوندي در روابط خانوادگي تغيير ادر سراسر جهان شده است. در اين فر
ها و شبكه خويشاوندي وجود ندارد. نو مكاني، انتخاب آزادانه زوج يافته و الزامات دو جانبه بين

همسر، توافق اوليه بين زن و شوهر و ضرورت عالقه دو جانبه بين آنها، از نتايج سازگاري 
گيرد و خانواده با شرايط زندگي مدرن است. زماني كه چنين سيستمي از خانواده شكل مي

يابند، بايد انتظار تغيير الگوي عمومي سن ج از خانه ميهاي خارزنان نقش بيشتري در فعاليت
 1). يك بررسي انجام شده در مالزي توسط جونز1385 ،كنعاني( ازدواج را داشته باشيم

) نظريه نوسازي را تأييد كرده است. بررسي مذكور نشان داده است كه سن ازدواج زنان 1981(
افزايش مشاركت زنان در بخش مدرن  همزمان با شهرنشيني، توسعه آموزش براي زنان و

اقتصاد، افزايش يافته است. بنابراين با توجه به نظريه فوق با افزايش سطح تحصيالت، افزايش 
ميزان شهرنشيني، ورود به بازاركار (اشتغال) و در كل بهبود موقعيت افراد (خصوصاً براي زنان) 

) در 1383شانديز ( زادهزمينه حسيندر همين  رود، الگوي سن ازدواج تغيير كند.انتظار مي
 »معيارهاي همسرگزيني و ازدواج در بين جوانان مجرد در شهر شانديز«بررسي خود با عنوان 

ساله شهر شانديز  18 -32نفر از جوانان  120كه با استفاده از روش پيمايش و حجم نمونه 
عيارهاي مذهبي بودن و صورت گرفته است، نشان داده است كه دختران بيشتر از پسران به م

) نيز در مطالعه خود نتيجه 1387وضعيت اقتصادي همسر توجه دارند. حيدري و همكاران (
اي معيار زيبايي ظاهري براي پسران بيشتر از دختران حايز اهميت است. مطالعه ،اندگرفته

اهميت  در تهران نشان داده است، تنها ميزان 12و  6) در دو منطقه 1388 ،تطبيقي (زارعي
معيار مذهبي بودن همسر، در دو منطقه تفاوت معنادار دارد و ميزان اهميت اين معيار در 

) در بين 1389 ،زاده و همكاراناي ديگر (عباساست. مطالعه 6بيشتر از منطقه  12منطقه 
دريافته است، بين معيارهاي انتخاب همسر و جنس رابطه معنادار وجود دارد.  دانشجويان،
ترتيب براي پسران و كه به ها در زيبايي ظاهري و شغل همسر بودهاختالف در پاسخ بيشترين

هاي مطالعه فوق نشان داده دختران از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. همچنين يافته
است، با افزايش تحصيالت، اهميت معيار زيبايي ظاهري براي دختران كمتر و براي پسران 

) در يك بررسي نتيجه گرفتند، مردان بيشتر از زنان به 1986( 2ارنسشود. باس و ببيشتر مي
دهند، در مقابل زنان بيشتر از مردان به پتانسيل درآمد خوب و جذابيت فيزيكي اهميت مي

) نتيجه 2005 ،3اي در اُردن (خالددهند. مطالعهتحصيالت عالي همسر خود، توجه نشان مي
گرفته است كه پسران بيشتر به زيبايي زنان و در مقابل دختران بيشتر به توانايي اقتصادي و 

) در يك مطالعه 2006و همكاران ( 4ماندهند. فيشتعهد مرد در انتخاب همسر اهميت مي
نتيجه گرفتند، زنان در انتخاب همسر وزن بيشتري براي بينش و فهم شريك خود و مردان 
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) در 2011و همكاران ( 1شاريل عبداهللا ن بيشتري براي جذابيت فيزيكي زنان قايل هستند.وز
هاي جنسيتي معناداري در معيار پژوهشي در مالزي به اين نتيجه دست يافتند كه تفاوت

-كه زنان ترجيح ميانتخاب همسر وجود دارد. مردان بر ظاهر و قيافه تأكيد دارند، در حالي

  بوده ازدواج كنند.  داراي شغل خوب و تحصيالت باال دهند، با كسي كه

  تحقيقروش
در  1392هاي مورد استفاده در اين مطالعه، حاصل يك پيمايش است كه در فروردين داده

انجام شده است. جمعيت آماري در اين  پرسشنامه محقق ساخته، شهر كرمانشاه و با استفاده از
ازدواجي است كه جهت انجام آزمايشات پزشكي قبل از ازدواج، تحقيق، كليه افراد در آستانه 

منطقة  6شهر كرمانشاه داراي  كردند.درماني سطح شهر مراجعه مي- به مراكز بهداشتي
گانه از نظر اقتصادي و اجتماعي در سه طبقه (باال، پايين و  6شهرداري است. ابتدا مناطق 

نطقه به تصادف انتخاب شد، تا نمايندة بندي شدند. سپس از هر طبقه يك ممتوسط) دسته
وضعيت اقتصادي اجتماعي آن طبقه باشد. در نهايت نيز با مراجعه به يك مركز بهداشتي در 

كننده به نفر از افراد مراجعه 400نمونه آماري شامل  آوري گرديد.ها جمعآن منطقه، داده
ها، از هر زوج وشاني دادهپباشد كه به منظور جلوگيري از هممراكز بهداشتي منتخب مي

آوري شد. بنابراين، نمونه مورد ها جمعمراجعه كننده، فقط به يك نفر از آنها مراجعه و داده
-اعتبار و پايايي ابزار اندازه نفر مرد است. 200نفر زن و  200بررسي در اين پژوهش شامل 

باخ و تحليل عاملي مورد گيري نيز با انجام يك پيش آزمون و با استفاده از روش آلفاي كرون
هاي مورد استفاده باالي بررسي و تأييد قرار گرفت. مقدار آلفاي كرونباخ، براي تمامي گويه

هاي مورد استفاده، بار يك عامل شدند، ) بدست آمد. در آزمون تحليل عاملي نيز گويه0,70(
ذكر است كه براي  هاي تحقيق داشتند. الزم بهلذا نشان از همسازي دروني بسيار خوب گويه

تأييد پرسشنامه محقق ساخته از اعتبار صوري بهره برده شد، يعني با مراجعه به چندين نفر از 
  صاحبنظران مورد تأييد قرار گرفته است.

  متغيرهاي تحقيق

شامل معيار زيبايي ظاهري، معيار مذهبي بودن،  معيارهاي همسرگزيني در مطالعه حاضر،
اجتماعي همسر و  -اجتماعي خانواده همسر، معيار پايگاه اقتصادي -معيار پايگاه اقتصادي

  هاي اخالقي همسر است.معيار ويژگي
  
  
  
  
  
  

                                                
2- Sharil Abdullah, H. 
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  تعاريف عملياتي متغيرها

گوية زيبايي صورت، خوش  3از طريق  اين معيار در اين تحقيقمعيار زيبايي ظاهري:  •
تايي با  5طيف اندامي و سن همسر سنجيده شده است. پاسخ به اين سؤاالت شامل يك 

 بوده است.  1اهميت با امتياز ، تا بي5مهم با امتياز دامنة خيلي

(نماز  گويه يعني انجام فرايض ديني فردي 2اين معيار از طريق  معيار مذهبي بودن: •
خواندن، روزه گرفتن و...) و شركت در مراسم مذهبي جمعي سنجيده شده است. پاسخ به 

 1اهميت با امتياز ، تا بي5مهم با امتياز يي با دامنة خيليتا 5اين سؤاالت شامل يك طيف 
 بوده است.

گويه  3با استفاده از  در اين تحقيق اين معيارمعيار پايگاه اقتصادي اجتماعي همسر:  •
يعني درآمد همسر، شغل همسر و تحصيالت همسر سنجيده شده است. پاسخ به اين سؤاالت 

 بوده است. 1اهميت با امتياز ، تا بي5مهم با امتياز تايي با دامنة خيلي 5شامل يك طيف 

با استفاده از  اين معيار در اين تحقيقاجتماعي خانواده همسر:  -معيار پايگاه اقتصادي •
گوية تحصيالت پدر و مادر همسر، درآمد پدر همسر، نوع شغل پدر همسر و تعداد خواهران  5

 1اهميت با امتياز تا بي ،5م با امتياز تايي از خيلي مه 5و برادران همسر، در يك طيف 
 سنجش شده است.

آرام بودن، داشتن عفت و  گويه 4اين معيار از طريق  هاي اخالقي همسر:معيار ويژگي •
متانت، داشتن استقالل رأي و مهربان بودن، سنجيده شده است. پاسخ به اين سؤاالت شامل 

 بوده است.  1اهميت با امتياز تا بي ،5مهم با امتياز  تايي با دامنة خيلي 5يك طيف 

  

 هاي تحقيقيافته

درصد)  37درصد) بيشتر از پدران ( 46سوادي مادران (، نسبت بي1هاي جدول براساس يافته
كه نسبت پدران با تحصيالت دانشگاهي، بيشتر از نسبت مادران با تحصيالت دانشگاهي و اين

عبارتي زنان، تحصيالت باالتر از ديپلم و يا بهدرصد  74درصد مردان و  70ترتيب است. به
. اين موضوع بيان كننده دو نكته است؛ از طرفي ورود يكي از عناصر دارندتحصيالت دانشگاهي 

دهد و نكته ديگر باال بودن نوسازي يعني تحصيالت را در بين جامعه مورد مطالعه نشان مي
ست. بنابراين دسترسي به تحصيالت تحصيالت دانشگاهي در بين زنان، نسبت به مردان ا

تر از ددانشگاهي براي نسل قبلي در مقايسه با نسل حاضر پايين و در بين زنان نيز محدو
  مردان بوده است.
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  اجتماعي-هاي اقتصاديتوزيع افراد نمونه بر حسب برخي ويژگي ):1( جدول

 جنس
تحصيالت  سطح

 والدين
 درصد فراواني

تحصيالت  سطح
 پاسخگويان

 درصد فراواني
  وضعيت

 اشتغال 
 درصد فراواني

 مرد

 67,5 135 شاغل 12 24 زير ديپلم 37 148 سوادبي

 32,5 65 غير شاغل 18 36 ديپلم 34,8 139 ابتدايي و راهنمايي

 100 200 كل 70 140 باالتر از ديپلم 15,8 63 متوسطه و ديپلم

 100 200 كل 12,5 50 باالتر از ديپلم
 

 زن

 16 32 شاغل 7,5 15 زير ديپلم 46,3 185 سوادبي

 84 168 غير شاغل 18,5 37 ديپلم 37,3 149 ابتدايي و راهنمايي

 100 200 كل 74 148 باالتر از ديپلم 10,3 41 متوسطه و ديپلم

  100 200 كل 6,3 25 باالتر از ديپلم

 ميزان درآمد خانواده (هزار تومان)

 مرد

 درصد تجمعي درصد فراواني طبقه

 زن

 فراواني طبقه
در
 صد

  درصد
 تجمعي

 5 5 10  200زير  7 7 14  200زير 

 33  400تا  201 27,5 20,5 41  400تا  201
16,
5 

21,5 

 37  600تا  401 52,5 25 50  600تا  401
18,
5 

40 

 66 26 52  800تا  601 70,5 18 36  800تا  601

 84 18 36 ميليون 1تا  800 86 15,5 31 ميليون 1تا  800

 100 16 32 ميليون 1باالتر از  100 14 28 ميليون 1باالتر از 

 100 100 كل
 

 100 20 كل
 

 

پايگاه 
خانواد
 ه

 
  كل زن  مرد

 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 9 36 8,5 17 9,5 19 باال

 34,2 137 43 86 25,5 51 متوسط

 56,8 227 48,5 97 65 130 پايين

 100 400 100 200 100 200 كل

درصد زنانِ در آستانه  16درصد مردان و  68، حدود 1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
باشند. اين موضوع به اهميت بيشتر اشتغال براي مردان در هنگام ازدواج ازدواج شاغل مي

آستانه ازدواج شاغل هستند كه هرچند در مقايسه  درصد از زنان در 16اشاره دارد. با اين حال 
با مردان رقم بااليي نيست، اما بيان كننده محقق شدن شرايط براي ورود زنان به بازار كار 

هزار  600شان باالي خانواده ،انداظهار نموده درصد زنان 60درصد مردان و  50است. حدود 
 401زنان، بيشترين فراوني مربوط به درآمد ماهانه تومان درآمد ماهانه دارد. در بين مردان و 

هزار تومان است، بنابراين زنان در مقايسه با مردان به  800تا  601هزار تومان و  600تا 
اند. با تركيب سه گويه سطح تحصيالت والدين و هايي با شرايط مالي بهتر تعلق داشتهخانواده

 90گي افراد ساخته شده است كه در مجموع حدود درآمد خانوادگي آنها، متغير پايگاه خانواد
  باشند.درصد پاسخگويان متعلق به طبقات متوسط رو به پايين مي
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در ادامه به آزمون روابط متغيرهاي مستقل با معيارهاي انتخاب همسر به تفكيك جنس 
، ميانگين مردان در نمرة زيبايي ظاهري 2 پرداخته شده است. با توجه به مندرجات جدول

بيشتر از ميانگين كسب شدة زنان در اين شاخص است. تفاوت ميانگين بين زنان و مردان 
شود كه در نمونة مورد نظر مردان اهميت بيشتري به باشد بنابراين نتيجه گرفته ميمعنادار مي

ها، از باال بودن آزمون تفاوت ميانگيندهند. زيبايي ظاهري همسرشان در هنگام ازدواج مي
يعني زنان بيشتر از مردان به معيار نمره زنان در شاخص معيار مذهبي حكايت دارد، ميانگين 

است،  0,05بيشتر از  Tكه سطح معناداري با توجه به اين دهند، امامذهبي بودن اهميت مي
معيار ديگر كه در انتخاب همسر حايز اهميت  شود.ها، رد ميپس فرض تفاوت معنادار ميانگين

هاي بدست آمده براي نمره باشد. ميانگيناجتماعي همسر مي - گاه اقتصادياست، وضعيت پاي
زنان و مردان در اين شاخص از باال بودن نمرة ميانگين زنان در اين مورد حكايت دارد. تفاوت 

. با توجه به باال بودن ميانگين نمره نمره زنان و مردان در اين شاخص معنادار است ميانگين
زنان بيشتر از مردان در هنگام انتخاب همسر به  ،توان نتيجه گرفتمي زنان در اين شاخص،

تواند به اين دهند. اين موضوع ميمعيار پايگاه اقتصادي، اجتماعي همسر آينده خود اهميت مي
شوند، بنابراين شغل، تحصيالت و نكته برگردد كه زنان كماكان وابسته به شوهران، تلقي مي

-با توجه به ميانگين ر براي زنان در هنگام انتخاب همسر مهم است.ساير شرايط اقتصادي شوه

اجتماعي  - مردان بيشتر از زنان به معيار پايگاه اقتصادي توان گفت،هاي بدست آمده، مي
-هاي اخالقي همسران آينده خود اهميت ميخانواده و در مقابل زنان بيشتر به معيار ويژگي

  مشاهده شده، معنادار نيست. هايتفاوتدهند. اما 
 تفاوت ميانگين نمرة معيارهاي همسرگزيني بر حسب جنس ):2( جدول

 
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

 معيار زيبايي ظاهري

 0,14835 2�098 10�98 200 مرد

 0,15028 2�12532 10�34 200 زن

T=3,031Sig(2 tailed)=0,003 

 مذهبي بودنمعيار 

 0,17468 2�47031 6�91 200 مرد

 0,14361 2�03091 7�145 200 زن

T= 1,039- Sig(2 tailed)=0,299 

معيار پايگاه اقتصادي 
 اجتماعي همسر

 0,18676 2�64115 7�815 200 مرد

 0,19186 2�71328 12�07 200 زن

T=15,892   Sig(2 tailed)=0,000 

 معيار پايگاه خانواده همسر

 0,30626 4�33112 11�735 200 مرد

 0,29615 4�18817 11�37 200 زن

T=0,857     Sig(2 tailed)=0,392 

هاي اخالقي معيار ويژگي
 همسر

 0,13098 1�85231 18�19 200 مرد

 0,1396 1�97431 18�54 200 زن

T= 1,828 -   Sig(2 tailed)=0,068 
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تحصيالت بايد انتظار تغيير الگوهاي عمومي ازدواج را طوري كه ذكر شد، با افزايش همان
پرداخته شده است. براي  داشته باشيم. در ادامه به تأثير تحصيالت بر معيارهاي همسرگزيني،

تفاوت  منعكس شده است. 3استفاده و نتايج در جدول  Fآزمون اين فرضيات، از آزمون
يك از دو حسب تحصيالت براي هيچنمره شاخص، اهميت معيار زيبايي ظاهري بر ميانگين

جنس معنادار نشده است. با وجود اين، با افزايش سطح تحصيالت، توجه به معيار اهميت 
-هاي جفتي تفاوت ميانگينبا توجه به مقايسه زيبايي ظاهري در بين مردان بيشتر شده است.

يسه با زنان با تحصيالت تنها يك تفاوت معنادار وجود دارد. زنان با تحصيالت ديپلم، در مقا ها،
، يعني اهميت معيار زيبايي ظاهري در انتخاب دانشگاهي، نمرة ميانگين بيشتري كسب كرده

هاي همسر براي زنان با تحصيالت ديپلم، بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي است. ميانگين
ندارد، اما  بدست آمده براي مردان در شاخص مذهبي بودن با افزايش تحصيالت روند مشخصي

ميانگين نمره بدست آمده بيشتر شده است، يعني اهميت اين  ،براي زنان با افزايش تحصيالت
رود با افزايش سطح تحصيالت انتظار مي .شودمعيار براي زنان با افزايش تحصيالت بيشتر مي

اجتماعي همسر همانند سطح تحصيالت، درآمد و شغل  -كه اهميت معيار پايگاه اقتصادي
هاي تفاوت ميانگين Fبا توجه به نتايج آزمون همسر در هنگام انتخاب همسر بيشتر شود. 

هاي جفتي باشد. با توجه به مقايسهبدست آمده در اين شاخص براي مردان و زنان معنادار مي
با مردان با تحصيالت دانشگاهي در اين  مردان با تحصيالت ديپلم، ميانگين كمتري در مقايسه

اجتماعي همسر، براي مردان با  -پايگاه اقتصاديمعيار اهميت  ،عبارتيشاخص دارند. به
 معنادار است. 0,05تحصيالت دانشگاهي، بيشتر از مردان با تحصيالت ديپلم بوده و در سطح 

ت ديپلم، ميانگين كمتري در زنان با تحصيالت راهنمايي و كمتر در مقايسه با زنان با تحصيال
اجتماعي  -پايگاه اقتصاديعبارتي اهميت معيار اند، بهاين شاخص به خود اختصاص داده

همسر براي زنان با تحصيالت ديپلم، بيشتر از زنان با تحصيالت راهنمايي و كمتر و در سطح 
 معنادار است. 0,05
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  همسر برحسب تحصيالتنمره معيارهاي انتخاب  تفاوت ميانگين): 3(جدول 

 جنس
سطح 
 تحصيالت

 ميانگين نمرات كسب شده

زيبايي 
 ظاهري

مذهبي 
 بودن

 پايگاه همسر
پايگاه 
 خانواده

ويژگي هاي 
 اخالقي

 مرد

 16�87 12�1667 7�0833 6�3333 10,75 زير ديپلم

 18�58 10�5833 7�0556 7�4444 10,86 ديپلم
 18�31 11�9571 8�1357 6�8714 11,05 باالتر از ديپلم

 18�19 11�735 7�815 6�91 10,98 كل

 F 0,27 1,5 3,5 1,5 7,6مقدار 

  0,001  0,2  0,03  0,22  0,75 سطح معناداري

 زن

 16�73 10�3333 11 6�4667 10,2 زير ديپلم

 18�24 11�2703 12�9189 7�027 11,02 ديپلم
 18�79 11�5 11�9662 7�2432 10,18 باالتر از ديپلم

 18�54 11�37 12�07 7�145 10,34 كل

 F 2,4 1,07 3,1 0,53 8,5مقدار 

  0,000  0,58  0,04  0,34  0,09 سطح معناداري

با افزايش تحصيالت، روند پايگاه خانواده ميانگين نمره كسب شده براي مردان در معيار 
شاخص بيشتر  مشخصي ندارد، اما براي زنان با افزايش تحصيالت، ميانگين نمرات آنها در اين

عبارتي يعني اهميت اين معيار با افزايش تحصيالت در بين زنان بيشتر شده است. به شده،
اجتماعي خانواده همسر  -تر در هنگام انتخاب همسر، به وضعيت اقتصاديزنان تحصيل كرده

دهند. الزم به ذكر است كه رابطه سطح تحصيالت و معيار نشان مي آينده خود، توجه بيشتري
 كدام از دو جنس معنادار نشده است.اجتماعي خانواده همسر، براي هيچ-ايگاه اقتصاديپ

دهد كه با افزايش سطح تحصيالت زنان، ميانگين نمرات آنها در ها همچنين نشان مييافته
 هاي اخالقي نيز بيشتر شده است، يعني با افزايش سطح تحصيالت، توجه زنانشاخص ويژگي

يابد. براي مردان هرچند روند خطي ديده افزايش مي شاني شريك زندگيهاي اخالقبه ويژگي
شود، اما تفاوت قابل توجهي بين مردان داراي تحصيالت كمتر از ديپلم و مردان با نمي

ها براي معناداري بدست آمده، تفاوت ميانگينبا توجه به سطح شود. تحصيالت باالتر ديده مي
هاي جفتي نيز نشان داد، بين مردان با تحصيالت كمتر از مقايسهزنان و مردان معنادار است. 

عبارتي مردان وجود دارد. به 0,05ديپلم و مردان با تحصيالت باالتر، تفاوت معناداري در سطح 
دو گروه مذكور در مقايسه با مردان با تحصيالت كمتر از ديپلم، اهميت بيشتر و معناداري به 

دهند، براي زنان نيز موقع انتخاب شريك آينده زندگي خود مي هاي اخالقي درويژگيمعيار 
 وضعيت مشابه مردان است.
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در خصوص شاخص اهميت معيارهاي انتخاب همسر را بر حسب  T، نتايج آزمون 4جدول 
الذكر، هاي جدول فوقبراساس يافته دهد.وضعيت اشتغال و به تفكيك جنس نشان مي

اغل در معيار زيبايي ظاهري نسبت به افراد شاغل بيشتر ميانگين نمرة مردان و زنان غيرش
است، يعني زنان و مردان غيرشاغل در مقايسه با همتايان شاغل خود، به معيار زيبايي ظاهري 

تفاوت مشاهده شده  ،دهند. البته الزم به ذكر استدر هنگام انتخاب همسر اهميت بيشتري مي
ميانگين نمرة كسب شده در معيار مذهبي بودن  ت.ها، براي دو جنس معنادار نيسدر ميانگين

توسط زنان و مردان شاغل، بيشتر از افراد غيرشاغل است، يعني شاغلين نسبت به افراد 
شان توجه بيشتري دارند. با توجه به غيرشاغل به ويژگي مذهبي بودن شريك آينده زندگي

هاي شتر از زنان است. تفاوتها در بين مردان بيهاي بدست آمده، تفاوت ميانگينميانگين
  مشاهده شده در بين مردان و زنان شاغل و غيرشاغل معنادار نشده است. 

نتايج آزمون تفاوت ميانگين نمرات كسب شده توسط زنان و مردان پاسخگو در شاخص اهميت 
دهد كه براي مردان ميانگين شاغلين و براي اجتماعي همسر، نشان مي -معيار پايگاه اقتصادي

بدين معنا كه مردان شاغل در مقايسه با مردان  زنان ميانگين غيرشاغلين، باالتر است.
 - غيرشاغل و زنان غيرشاغل نسبت به زنان شاغل، اهميت بيشتري براي معيار پايگاه اقتصادي

بين افراد شاغل و غيرشاغل از نقطه نظر اهميت با اين وجود،  اجتماعي همسر قايل هستند.
ميانگين نمرات  اجتماعي همسر تفاوت معناداري وجود ندارد.- پايگاه اقتصاديدادن به معيار 

مردان و زنان غيرشاغل در معيار پايگاه خانواده، نسبت به شاغلين باالتر است. يعني 
اجتماعي خانواده طرف مقابل در موقع انتخاب  -غيرشاغلين بيشتر به معيار پايگاه اقتصادي

تفاوت ميانگين نمرة مردان و  ذكور از نظر آماري معنادار نيست.همسرشان توجه دارند. رابطه م
هاي اخالقي برحسب وضعيت اشتغال معنادار نيست، اما با وجود اين، زنان در شاخص ويژگي

شان هاي اخالقي همسر آيندهنسبت به همتايان خود به ويژگي مردان شاغل و زنان غيرشاغل،
  دهند.توجه بيشتري نشان مي

  تفاوت ميانگين نمرة معيارهاي انتخاب همسر برحسب وضعيت اشتغال): 4( جدول

 جنس
وضعيت 
 اشتغال

 ميانگين نمرات كسب شده

زيبايي 
 ظاهري

مذهبي 
 بودن

پايگاه 
 همسر

پايگاه 
 خانواده

هاي ويژگي
 اخالقي همسر

 مرد
 18�3037 11�71 8�02 7�0741 10�8593 شاغل

 17�9538 11�78 7�38 6�5692 11�2308 غيرشاغل

 T 1,17- 1,2 1,6 0,11- 1,2مقدار 

  0,21  0,91  0,11  0,2  0,24 سطح معناداري

 زن
 18�375 10�81 11�9 7�375 10�1875 شاغل

 18�5714 11�47 12�1 7�1012 10�369 غيرشاغل

 -T 0,44- 0,69 0,37- 0,82- 0,51مقدار 

  0,60  0,41  0,71  0,48  0,65 سطح معناداري
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اجتماعي خانواده و اهميت معيارهاي  -نشان دهندة نتايج آزمون پايگاه اقتصادي، 5جدول 
-باشد. رابطه مذكور در ارتباط با معيار زيبايي ظاهري براي مردان و زنان بهانتخاب همسر مي

-معنادار و مثبت است، يعني با بهتر شدن پايگاه اقتصادي 0,05و  0,01ترتيب در سطح 
شود. رابطة اهميت معيار زيبايي ظاهري در انتخاب همسر نيز بيشتر مياجتماعي خانواده، 

) 0,15تر از رابطة آن دو متغير براي زنان (با شدت ) قوي0,23مذكور براي مردان (با ضريب 
جتماعي خانوادة و اهميت معيار مذهبي بودن   -باشد. همبستگي دو متغير پايگاه اقتصاديمي

توان چنين تفسير نمود، باشد. بنابراين، مين منفي و معنادار ميبراي مردا در انتخاب همسر،
اجتماعي خانواده، اهميت معيار مذهبي بودن براي مردان در هنگام - با بهبود پايگاه اقتصادي
  يابد. رابطه مذكور براي زنان نمونه مورد بررسي معنادار نشده است. انتخاب همسر كاهش مي

- اجتماعي خانواده، اهميت معيار پايگاه اقتصادي -پايگاه اقتصادي رود، با باال رفتنانتظار مي
اجتماعي همسر نيز بيشتر شود. نتايج حاكي از آن است كه هرچند رابطه مورد نظر، داراي 

اجتماعي خانواده، اهميت معيار مورد -جهت مثبت است، يعني با بهتر شدن پايگاه اقتصادي
، اما رابطة معناداري بين دو متغير در نمونة مورد شودنظر در انتخاب همسر نيز بيشتر مي

دهد، با باال بررسي براي مردان و زنان يافت نشده است. نتايج آزمون همبستگي نشان مي
اجتماعي خانواده، اهميت معيار پايگاه خانوادة همسر براي زنان در - رفتن پايگاه اقتصادي

باشد، اما معنادار نشده رابطه مثبت مي شود. براي مردان نيزهنگام انتخاب همسر بيشتر مي
  است. 

آخرين معيار در انتخاب همسر كه در ارتباط با پايگاه خانوادة پاسخگويان، مورد آزمون قرار 
دهد، رابطة معناداري باشد. نتايج نشان ميهاي اخالقي همسر ميگرفته است، معيار ويژگي

توان نتيجه نيامده است. بنابراين مي بين دو متغير، در بين زنان و مردان پاسخگو بدست
باشد، يعني با بهتر گرفت، هرچند رابطه مورد بررسي براي دو جنس، داراي جهت مثبت مي

شود، اما در اجتماعي خانواده، اهميت معيار مورد نظر نيز بيشتر مي -شدن پايگاه اقتصادي
هاي اخالقي همسر يار ويژگيمجموع وضعيت پايگاه خانواده، اثر معناداري بر ميزان اهميت مع

  در هنگام ازدواج ندارد.
  اجتماعي خانواده و اهميت معيارهاي همسرگزيني - پايگاه اقتصاديهمبستگي  ):5( جدول

 
زيبايي 
 ظاهري

مذهبي 
 بودن

پايگاه 
  همسر

پايگاه 
  خانواده

هاي ويژگي
  اخالقي

پايگاه 
 خانواده

 مرد

**0,237 همبستگي پيرسون
 -.178*

 0,048 0,096 0,24 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,01 0,503 0,175 0,734 

 200 200 200 200 200 تعداد

 زن

*0,151 همبستگي پيرسون
 0,053 0,05 0,202**

 0,067 

Sig. (2-tailed) 0,033  0,486 0,004 0,345 

 200 200 200 459. 200 تعداد

  0,01**معناداري در سطح                       0,05*معناداري در سطح 
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  گيرينتيجه

ازدواج اساس تشكيل خانواده و اولين واحد اجتماعي و زيربناي جامعه است. با توجه به 
رود كه الگوهاي تحوالت صورت گرفته در وضعيت اجتماعي زنان و مردان در ايران، انتظار مي

نيز تغيير نموده باشد. در شان، ازدواج، و مشخصاً معيارهاي افراد در انتخاب شريك زندگي
مطالعه حاضر تالش شده است، تفاوت معيارهاي همسرگزيني در بين زنان و مردان در آستانه 

اهميت معيار زيبايي ظاهري براي زنان  ها نشان داد،ازدواج در شهر كرمانشاه آزمون شود. يافته
افته با نتايج برخي اين ي با تحصيالت ديپلم، بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي است.

اند با افزايش سطح تحصيالت، ) كه نشان داده1389 ،مطالعات پيشين (احمدزاده و همكاران
شود، همخواني دارد. تفاوت معناداري بين اهميت معيار زيبايي ظاهري براي زنان كمتر مي

ن پايگاه رابطه بي افراد شاغل و غيرشاغل از نظر توجه به معيار زيبايي ظاهري بدست نيامد.
در آزمون مقايسه اجتماعي خانواده و معيار زيبايي ظاهري معنادار و مثبت بود.  -اقتصادي
ها نيز مشخص شد، در نمونة مورد نظر، مردان اهميت بيشتري به معيار زيبايي ميانگين

هاي برخي مطالعات پيشين (حيدري و دهند، كه اين نتيجه با يافتهظاهري همسر مي
شاريل ؛ 2006 ،مان و همكارانفيش ؛ 2005 ،خالد ؛ 1986 ،؛ باس و بارنس1387 ،همكاران

نشان داد، رابطه تحصيالت و اهميت  Fنتايج آزمون  است. ) همسو2011 ،عبداهللا و همكاران
تفاوت معناداري همچنين  باشد.كدام از دو جنس معنادار نميمعيار مذهبي بودن براي هيچ
 برمبناي نتايج نظر توجه به معيار مذهبي بودن، بدست نيامد.بين افراد شاغل و غيرشاغل از 

اجتماعي خانواده و  -مشخص شد كه رابطة دو متغير پايگاه اقتصادي آزمون همبستگي،
اهميت معيار مذهبي بودن در بين مردان، منفي و معنادار است، يعني با بهبود پايگاه 

ن براي مردان در همسرگزيني كاهش اجتماعي خانواده، اهميت معيار مذهبي بود -اقتصادي
) نشان داده شده است كه دختران 1383 ،شانديززادهدر برخي مطالعات قبلي (حسينيابد. مي

هاي ميانگينبيش از پسران به معيار مذهبي بودن توجه دارند، اما در مطالعه حاضر هرچند 
ن اهميت بيشتري به اين بدست آمده در اين شاخص براي زنان بيشتر از مردان بود، يعني زنا

معيار نشان داد، اهميت نتايج مطالعه حاضر  تفاوت معناداري وجود نداشت.دهند، اما معيار مي
اجتماعي همسر براي مردان با تحصيالت دانشگاهي، بيشتر از مردان با -پايگاه اقتصادي

با تحصيالت  اجتماعي همسر، براي زنان -پايگاه اقتصادياهميت معيار  تحصيالت ديپلم است.
همچنين نتايج نشان داد، وضعيت  ديپلم بيشتر از زنان با تحصيالت كمتر از ديپلم است.

-اجتماعي خانواده داراي اثر معناداري بر معيار پايگاه اقتصادي-اشتغال و پايگاه اقتصادي
زاده و ؛ عباس1383 ،شانديز زادهشواهد تجربي (حسينبرخي . اجتماعي همسر نيست

اند كه زنان بيشتر از مردان به ) نشان داده2005 ،؛ خالد1986 ،؛ باس و بارنس1389 ،همكاران
دهند. در مطالعه حاضر نيز با توجه به باال اهميت مي اجتماعي همسر، - پايگاه اقتصاديمعيار 

بودن ميانگين زنان در اين شاخص و معناداري آن، نتيجه گرفته شد كه زنان مورد مطالعه، 
دهند. اين موضوع يعني اجتماعي همسر اهميت مي - معيار پايگاه اقتصاديردان به بيشتر از م
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اهميت بيشتر زنان به وضعيت اقتصادي همسر با توجه به ديدگاه پارسونزي، امري طبيعي 
دار هزينه زندگي خانواده هستند است، چون در جامعه ايران مطابق عرف، مردان عهده

ها، سطح براساس نتايج آزمون تفاوت ميانگين ).1385 ،چوبريجعفري و يعقوبي(مقدس
اجتماعي  -تحصيالت و وضعيت اشتغال افراد، داراي اثر معنادار بر معيار پايگاه اقتصادي

اجتماعي خانواده و معيار فوق نشان داد كه - خانواده همسر نبود. آزمون رابطة پايگاه اقتصادي
 -د دارد، يعني با باال رفتن پايگاه اقتصاديفقط براي زنان، رابطة معنادار و مثبتي وجو

-اجتماعي خانواده، اهميت معيار پايگاه خانوادة شوهر، براي زنان در انتخاب همسر افزايش مي

معناداري بين مشخص شد كه تفاوت  يابد. اما با توجه به عدم معناداري آزمون مورد استفاده،
مردان  نشان داد، ها همچنينيافته ود ندارد.زنان و مردان در ميزان اهميت معيار مورد نظر وج

با تحصيالت ديپلم و تحصيالت باالتر از ديپلم، در مقايسه با مردان با تحصيالت كمتر از ديپلم، 
دهند. براي زنان نيز وضعيت مشابه هاي اخالقي همسر ميويژگياهميت بيشتري به معيار 

اجتماعي خانواده، اثر -وضعيت پايگاه اقتصادي وضعيت اشتغال و همچنين مردان بدست آمد.
برخي  هاي اخالقي همسر در هنگام ازدواج نداشتند.معناداري بر ميزان اهميت معيار ويژگي

اند، زنان بيشتر از مردان به معيار بينش و ) نشان داده2006 ،مان و همكارانمطالعات (فيش
هاي اخالقي همسر ه همان ويژگيدهند، كه تا حدودي تداعي كننددرك همسر اهميت مي

باشد. در اين مطالعه نيز ميانگين نمرة زنان در اين معيار، بيشتر از مردان بدست آمد، يعني مي
اهميت اين معيار براي زنان بيشتر از مردان است، هر چند فرض معناداري تفاوت ميانگين 

قايسه با مردان در هنگام توان نتيجه گرفت، زنان در ممردان و زنان رد شد. در مجموع مي
دهند. با افزايش انتخاب شريك ازدواج خود، اهميت بيشتري به مسائل ظاهري و مذهبي او مي

هاي كه ويژگييابد و نيز اينهاي ظاهري شريك ازدواج كاهش ميتحصيالت، اهميت ويژگي
تخاب همسر، اجتماعي مردان، خصوصاً وضعيت اشتغال آنها، براي زنان در هنگام ان -اقتصادي

 اي دارد.اهميت قابل مالحظه
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