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چکیده
هر جامعه و فرهنگي بنا به شرايط و مقتضيات خود محدوديتها ،معيارها و هنجارهايي را براي انتخاب
همسر وضع ميكند .در هر فرهنگي يك شخص ممكن است گزینههای مختلفي از جنس مخالف را بهعنوان

همسر احتمالي پيش روی خود داشته باشد ،اما در هيچ فرهنگي انتخاب همسر انتخابی تصادفي نيست .در

هر فرهنگي عالوهبر محدوديتهاي ناشي از ارزشها و اميال فردي ،جامعه نيز مجموعهای از محدوديتها را
تحمیل ميكند .در ایران تا چند دهة پیش انتخاب همسر عمدت ًا بر عهدة اعضای خانواده بوده است ،اما امروزه
تا حدود زیادی خود فرد نقش اصلی را در انتخاب همسر بازی میکند .هرچند این نقش تحت تأثير شرایط
اجتماعی و فرهنگی ایفا میشود .بنابراین امروزه همسرگزینی بهعنوان یک کنش مهم اجتماعی مورد بررسی و

تحلیل قرار میگیرد و برای فهم و درک الگوهای همسرگزینی نظریههای زیادی ارائه شده است .در این مقاله

در سطح نظری دو نظریة مهم همسرگزینی (بهعنوان دو نظریة رقیب) یعنی همسانهمسری و ناهمسانهمسری

مطرح و سپس بر اساس نقاط تأکید مشابه آنها شاخصهای تحقیق ساخته شد .در مرحلة بعد با استفاده از
روش پیمایش در سطح کل کشور با حجم نمونة پنجهزارنفری اقدام به بررسی و سنجش تجربی شاخصهای

تحقیق و دو نظریة همسرگزيني شد .نتایج تحقیق نشان از غلبة قاطع الگوهای همسانهمسری در ایران دارد.
نتایج گویای این مطلب هستند که حدود  90درصد در خصوصیات ظاهری 89 ،درصد از نظر ویژگیهای

روانی-عاطفی 93 ،درصد در خصوصیات شخصیتی 68 ،درصد از نظر خصوصیات طبقاتی و  88درصد از

نظر مذهبی از الگوهای همسانهمسری تبعیت میکنند .نتایج تحلیلی نیز بهصورت قاطع این مسئله را نشان

میدهد که در ایران گروههای مختلف برای ازدواج کسانی را انتخاب میکنند که از نظر خصوصیات
ظاهری ،روانی-عاطفی ،شخصیتی ،طبقاتی و مذهبی شباهت بیشتری با آنها دارند؛ هرچند شدت و
ضعف این الگوها در میان زنان و مردان متفاوت است.

کلیدواژه :همسرگزيني ،همسانهمسري ،ناهمسانهمسري ،الگوی غالب همسرگزینی در ایران
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انتخـاب همسـر پديـدهاي اسـت كـه تحت تأثيـر عوامـل و سـازوکارهاي مختلفـي صورت
ميگيـرد .بديـن معنـا كـه يك امـر تصادفي و اتفاقي نيسـت كه طـي آن شـخص بتواند فارغ
از هرگونـه محدوديـت و مانعـي يـا بدون تأثيرپذيـري از معيارها و هنجارهاي همسـرگزيني
بـا هـر كسـي كه بخواهـد ازدواج كنـد و يا گاهـي حتي باالتر از آن با كسـي كـه نميخواهد
1
ازدواج نكند.
هـر جامعـه و فرهنگـي بنا بـه شـرايط و مقتضيات خـود محدوديتهـا ،موانـع ،معيارها
و هنجارهايـي را بـراي انتخـاب همسـر وضـع ميكند .در هـر فرهنگي يك شـخص ممكن
اسـت افـراد مختلفـي از جنس مخالـف را بهعنوان همسـران احتمالي پيش روی خود داشـته
باشـد ،اما در هيچ فرهنگي انتخاب همسـر انتخابی تصادفي نيسـت .در هر فرهنگي عالوهبر
محدوديتهـاي ناشـي از ارزشهـا و اميـال فـردي ،جامعه نيـز مجموعـهای از محدوديتها
را تحمیـل ميكند (بـل.)1 :1970 ،
ممكن اسـت هر روز تعداد زيادي از زن و شـوهرها را در كنار يكديگر ببينيم .شايدگاهي
چنيـن بـه نظر برسـد كـه برخي از ايـن زوجها هيچ تجانسـي با هـم ندارنـد و گاهي ممكن
اسـت از ديـدن زوجـي كه گويي فقط براي يكديگر سـاخته شـدهاند ،به شـگفت آييم.
هـر چنـد که نميتـوان قاعـدهاي كلي را حتي بـه يك زمان يـا مكان خـاص تعميم داد،
اما با مطالعة اسـنادي كه موجود اسـت متوجه ميشـويم که در گذشـته ،زن و مرد كمتر در
ازدواج خـود نقـش داشـتهاند؛ زيرا ازدواج ،بيشـتر بهعنوان وسـيلهاي در خدمت منافع جمع
بـوده اسـت (سـاروخاني .)119 :1381،لـذا توافـق اطرافيـان در ايـن امـر مهـم بوده اسـت.
هرچنـد ازدواجهايـي نيـز صـورت ميگرفته اسـت كـه زن و مرد بـدون توجه به خواسـت
اطرافيـان ،يكديگـر را انتخـاب ميکردنـد ،ليكـن شـمار چنيـن ازدواجهايي بسـيار كمتر از
نـوع ديگـر بوده اسـت .در ايـن دورة طوالني اصل اساسـي،گزينش همسـر توسـط ديگران
بـوده اسـت ،امـا در هميـن دوره نيـز تنوعاتي به چشـم ميخـورد .چنانكه به فراخـور نياز،
جهـت انتخـاب همسـر بـراي پسـر ،در دورهاي بـه ثـروت و دارايـي دختـر و زمانـي ديگر
بـه قابليتهـا و تواناييهـاي شـخصي او توجـه ميشـده اسـت .امـا در دورة صنعتـي ايـن
امـكان بـراي زن و مـرد بـه وجود آمـد كـه در مهمترين تصميـم زندگي خود ،نقـش فعالي
داشـته باشـند ،زيـرا در ايـن دوره ازدواج ماننـد گذشـته يك ضـرورت اقتصادي يا سياسـي
نبـود ،بلكـه بـه قصـد تكامل شـخصي و بـراي نيل بـه هدفهاي شـخصي مطرح ميشـد.
 .1نمونةاين مورد را ميتوان در جوامعي كه ازدواج دخترعمو و پسرعمو اجباري است ،ذكر كرد (آقاجاني مرسا.)1386 ،

ت اقتصادي و سياسـي ازدواج رها شـده
بنابرايـن طبيعـي بـود فـردي كه تقريبـ ًا از بند ضرور 
بـود ميتوانسـت بـه ويژگيهـاي شـخصي همسـرش بينديشـد و هـر كسـي را متناسـب با
خـود ندانـد و دسـت بـه گزينـش بزنـد .امـا اين تحـول در همـه جا بهطـور همزمـان ايجاد
نشـد ،بهطوريكـه حتـي امـروزه نيز در برخـي جاهـا ازدواجهاي اجبـاري يا باواسـطه ديده
ميشـود .امـا برخلاف دورههـاي قبـل كـه ازدواج در خدمـت اهـداف و منافع جمعـي بود،
امـروزه بيشـتر ازدواجهـا با هدفهاي شـخصي صورت ميگيـرد .در اين باب جامعهشـناس
بـه دنبـال ايـن اسـت که بدانـد افراد يـک جامعه بر اسـاس چـه مالكهـا و معيارهايـي و با
اولويـت دادن بـه کدام ارزشها شـريک زندگي خـود را برميگزينند .بنابرايـن ميتوان گفت
کـه خانـواده و لزومـ ًا همسـرگزيني از تغيیـر و تحـوالت سـاختار اجتماعي متأثر ميشـوند،
بهعبـارت ديگر همسـرگزيني بهعنوان سـنگ بنـاي اولية تشـکيل خانواده ،تحـت تأثير تغيير
و تحـوالت سـاختار اجتماعـي -اقتصادي پيرامـون خود ،دگرگون ميشـود.
جامعـة د رحا لگـذار مـا از نظـر فرهنگـي در حـال گـذر سـريع از معيارهـاي سـنتي بـه
مـدرن اسـت .سـنتهاي قديـم ازدواج اكثـرا ً در حال فروپاشـي و دگرگون شـدن به سـمت
معيارهـاي جوامـع پيشـرفته هسـتند؛ بـه جـاي آنكـه ازدواج ماننـد قبـل يـك كار جمعي و
خانوادگـي و مشـاركتي بـا مسـئوليت جمـع باشـد ،گاه بـه تصميمگيـري فـردي جوانـان و
انتخـاب شخصيشـان بدل شـده اسـت .در شـرایط فعلی یک حالـت آنومی (بـیهنجاری و
نابسـامانی) در مالکهـای ازدواج بـه چشـم میخـورد .به اعتقـاد «ریمون آرون »1نابسـامانی
زمانـی ایجاد میشـود که معیارهای روشـنی بـرای راهنمایی رفتار در حـوزة معینی از زندگی
اجتماعـی وجـود نـدارد .در این شـرایط جـوان انتخابگر با چند مشـکل عمده مواجه اسـت:
 )1تعریـف روشـنی از مالکهـا و معیارهـای انتخـاب همسـر در دسـت نـدارد )2 .مالکها
و معیارهـای ازدواج بهدلیـل پیچیـده شـدن شـخصیت افراد درجـات مختلفی مییابـد و فرد
در زمـان انتخـاب بـا طیفهای متعـددی از شـخصیت و ملاک ازدواج مواجـه خواهد بود.
 )3گاه معیارهـا و مالکهـای وی بـرای انتخـاب همسـر ،با یکدیگر همخوانی نـدارد و حتی
متضـاد اسـت )4 .فـرد قـادر به رتبهبنـدی مالکها و اهمفیاالهـم کردن آنها نیسـت و انتظار
دارد یـک فـرد تمـام مالکهـای مطـرح در جامعـه را دارا باشـد .و در نهايـت اینكـه بهدلیـل
تغییـرات سـریع اجتماعی و عدم ثبات شـخصیتی اکثـر جوانان ،مالکهای همسـر ایدهآل در
نظـر آنهـا در زمانهـای مختلف مـدام در حال تغییر اسـت (مهاجرانـي.)1388 ،
غيـر از عـدم شـفافيت ارزشها و هنجارها در انتخاب همسـر ،الزم اسـت به دغدغههاي
1. Raymond Aron
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سـاختاري و اجتماعـي نيـز اشـاره شـود،که بهطـور خالصه بايد بـه تغييرات جمعيتي ناشـي
از انبـوه متولـدان سـالهاي اوليةانقالب ،مسـئلة جنگ تحميلـي و بحران اقتصـادي ،ركود و
بيـکاري جوانـان (حتي پـس از اتمام تحصيالت) و بـاال رفتن سـن ازدواج و ايجاد تأخير در
آن بهخاطـر مضيقههـاي موجود ،اشـاره كرد.
در هميـن راسـتا نظریههـاي گوناگونـي بـراي تبيين كنش همسـرگزيني وجـود دارد .اين
نظریههـا سـعي ميكنند با توجه به سـطوح مختلـف فردي و اجتماعي پدیدة همسـرگزيني را
مـورد كنـكاش قـرار دهند و علل و شـيوههاي آن را شناسـايي كنند و يكسـانيهاي اجتماعي
را در جوامـع گوناگـون نشـان دهنـد .از مهمتريـن نظريات اين حـوزه ميتوان بـه نظریههای
نيازهـاي مكمل ،نيازهاي ابزاري ،تصور از همسـر ايدهآل ،همسانهمسـري ،مجاورت مكاني،
فمينيسـتي ،شلسـكي ،1مبادله و ....اشـاره كرد كه هر كدام به نوعي كنش همسـرگزيني را مورد
تبييـن قـرار ميدهنـد .اما از ايـن ميان دو نظریـة همسانهمسـري و ناهمسانهمسـري داراي
اهميـت بسـزايي هسـتند و نكتة مهمی كـه در حوزههاي ديگر نظریهپردازي شـايد كمتر پيش
آيـد تقابـل كامـل ايـن دو نظریـة با يكديگر اسـت .در اين مقاله سـعي ميكنيم ايـن دو نظریة
رقيـب را در جامعـة ايـران بهصورت تجربـي به محك آزمـون بگذاریم.
مبانی نظری تحقیق

در زمينة همسرگزيني دو نظریة عمدة جامعهشناسانه وجود دارد:
 )1نظریـة همسانهمسـري :پيـروان ايـن نظریه ازجملـه «کيـل« ،»2باورمـن« ،»3برگس،»4
«سـنترز »5و «ویلیـان »6معتقدنـد كه افرادِ داراي ويژگيهاي مشـابه ،بيشـتر تمايـل دارند كه با
يكديگـر ازدواج كنند (شـهابي.)54 :1371 ،
 )2نظریة ناهمسانهمسـري :كه شـباهت زيادي به نظریة «نيازهاي مكمل» دارد .از نظر پيروان
اين نظريه ازجمله «وينچ »7و «كتسـان »8نه شـباهت و همسـاني بلكه تفاوت و ناهمساني و بهويژه

صفـات تكميلكننده اسـت كه افـراد را به وصلت با يكديگر وامـيدارد (سـاروخاني.)42 :1375 ،

1. Schelsky
2. Kill
3. Bowerman
4. Bargess
5. Centers
6. Willian
7. Winch
8. Ktsanes

تنهـا تفاوتـي كه ميـان نظریههـاي مكمل و ناهمسانهمسـري وجـود دارد ،اين اسـت كه در
اولـي بـر نيازهـاي مكمل تأكيد ميشـود ،ولـي در دومي بر صفـات مكمـل .در ادامه به طرح
و بسـط ايـن دو نظریـة رقيـب خواهيـم پرداخت تـا بتوانیم صورتبنـدي قابلدفاعـي از هر
دو نظریـه ارائه کنیم.
نظرية همسانهمسري

طرفـداران نظریـة فـوق بـر ايـن باورنـد كـه «افـراد مايلنـد همسـري برگزيننـد كـه بيشـتر
همسانشـان باشـد تا ناهمسانشـان» (سـاروخاني  .)40 :1375از حاميان ديدگاه فوق ميتوان
«كيـل»« ،سـنترز»«،ویليان» و «برگـس» را نـام بـرد« .باورمـن» نيـز اذعـان ميكند كه افـراد در
تمامـي سـنين در ميدانـي فراختـر از آنكـه تصـادف بتوانـد بـر آن كارگـر شـود بـا كسـاني
وصلـت ميكننـد كـه از نظـر موقعيـت زناشـويي همانند خودشـان باشـد (همـان.)4 :
همسانهمسـري سـازوکاری اسـت كـه به حفظ وضع موجـود كمك ميكنـد و ارزشها
و عقايـد سـنتي را حفـظ ميكنـد .از آنجـا كه خـود ازدواج يك نهـاد حياتي اسـت ،بنابراين
فهـم اينكـه چـرا بسـياري از ويژگيهـاي اجتماعي ماننـد نژاد ،دیـن و طبقه كـه بهطور كلي
متغيرهـاي مهمـيدر جامعه محسـوب میشـوند در انتخاب همسـر نيز مهم هسـتند ،دشـوار

نيسـت (گرينبالت.)51 :1977 ،1
بدين ترتيب همسـاني ميان دو فرد نهتنها آنها را به سـوی يكديگر جذب ميكند ،بلكه پيوند
و وصلـت بين آنان را مسـتحكمتر و اسـتوارتر ميسـازد و شـايد بتـوان اذعان کرد كه ناهمسـاني
بين دو همسـر سرچشمة كشمكشهاي خانوادگي اسـت .اگرچه امروز در جوامع صنعتي ازدواج
بـا شـالودهها و عادات اجتماعـي رابطه دارد و ديگر همچون گذشـته و مانند جوامع ابتدایي متكي
بـر مصلحتهاي خويشـاوندي نيسـت و بر مصلحتهاي ناشـي از منافع گروهـي و حرفهاي يا
قشـرهاي اجتماعي اسـتوار اسـت .بااينحـال «آلن ژيـرارد »2در تحقيقاتي دقيق نشـان داده اسـت
كـه اجبارهايـي بـر تصميم افراد در انتخاب همسـر دخالـت دارد و آنها را قواعد «همهمسـري» يا
«هموگامي »3مينامند كه همان همسانهمسـري اسـت (مندراس و گورويچ.)237-238 :1369 ،4
«بـروس كوئـن »5نيـز بـا ژيـرارد همعقيـده اسـت و معتقد اسـت کـه در جوامع نويـن قواعد

و مقرارتـي بـراي انتخـاب همسـر در درون يـا بيـرون از گروه وجود نـدارد ،اما فشـارهايي از نظر

1. Greenblat
2. Allen Girard
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اجتماعـي بـر فـرد وارد ميآيـد تا همسـرش را از ميـان همنـژادان ،همدينـان و اعضاي طبقة
خـودش برگزيند (كوئـن.)13 :1370 ،
تحقيقـات جامعهشناسـان همسانهمسـري را در ابعـاد و زمينههـاي مختلفـي نشـان داده
اسـت كـه در ادامـه به برخـي از آنها اشـاره ميشـود:
همسانهمسـري طبقاتـي :طبقـه و قشـري كـه فـرد بـهآن تعلـق دارد از عوامـل
تعيينكنندةانتخـاب همسـر اسـت .طبقـه عاملي اسـت كه حـدود انتخاب همسـر را به ميزان
زيادي تعييين ميكند .درونهمسـري طبقاتي نهتنها سـهم عمدهاي در فرايند انتخاب همسـر
دارد ،بلكـه ممكـن اسـت بـه تببين ديگر اشـكال ازدواجها نيز كمك كند .بـراي مثال ،يكي از
داليـل اينكـه چـرا طرفيـن ازدواج يا نامزدهـا ارزشها و عقايد يكسـان بسـياري دارند بدون
شـك اين اسـت كـه از زمينة اجتماعـي يكسـاني برخاسـتهاند (گرينبلات.)52 :1977 ،
گرينبلات ،پنـج تبييـن را بـراي درو نهمسـري طبقاتي ارائه كرده اسـت :اول ،اشـخاص
داراي طبقـة يكسـان گرايـش بـه ازدواج بـا يكديگر دارنـد ،زيـرا ارزشهاي يكسـاني دارند
كـه تفاوتطبقاتـي را منعكـس ميكنـد .دوم ،بيشـتر افـراد در خلال دورة نامـزدي در منزل
والدينشـان ميماننـد .جايـگاه منـزل والدين وضعيـت اقتصادياجتماعي خانـواده را منعكس
ميكنـد و اسـاس كلـي تفكيـك محلـي اسـت .الگوي تفكيـك هم با توجـه بـه درون و هم
بيـن اجتماعـات ،همسـران بالقـوه بـا زمينـهاي متفـاوت را در فاصلـة دورتـري از آنهايي كه
زمينـة مشـابه دارنـد قـرار ميدهـد .بنابراين تـا حـدودي كاركرد فاصلـه (همجـواري) دامنة
همسـران قابلانتخـاب را محـدود ميكنـد .سـوم ،در بعضي از مـوارد درو نهمسـري طبقاتی
صرفـ ًا كاركـرد ماهيـت بههمپيوسـتة طبقـه و قوميـت اسـت .بـرای مثـال ،يك سياهپوسـت
طبقة متوسـط از ازدواج ناهمسـان با يك عضو طبقة باال بازداشـته ميشـود ،نه بهدلیل موانع
طبقاتـي ،بلكه بيشـتر بهخاطر اينكه سياهپوسـت اسـت .اكثر همسـران قابلانتخـاب در طبقة
بـاال ،سفيدپوسـت هسـتند و در ايـن مـورد چيزي كـه بهمنزلـة درو نهمسـري طبقاتي ظاهر
ميشـود در حقيقـت درو نهمسـري نـژادي اسـت .چهـارم ،هنجارهـاي توصيفـي خانـواده،
مخصوصـ ًا در قشـر بـاال بـراي ازدواج بـا كسـي از نـوع خودشـان يعنـي از سـطح اجتماعي
يكسـان بـه ميـزان زيـادي فشـار وارد ميكنـد .به نظر ميرسـد فشـاري كـه والديـن در اين
خصـوص اعمـال ميكننـد گاهـي اوقـات از فشـار هـر چيـز ديگـری بيشـتر اسـت .پنجم،
حتـي چنانچـه سـاختار فرصتهاي (امكانات) تحـرك اجتماعي از طريق رقابت مسـتقيم در
نظـام آموزشـي باز باشـد ،اصـراري كه درونهمسـري طبقاتي بر پيشـرفت يا عدم پيشـرفت
تحصيلـي مـيورزد ،از جهتگيـري خانواده ناشـی ميشـود (گرينبلات.)53 :1977 ،

همسانهمسـري نـژادي :نـژاد يكـي از عوامل مهـم و تعيينكننـدة حدود انتخاب همسـر
اسـت .هرچند كه امروزه قوانيني علیه ازدواج ميان دو نژاد (مثل سـياه و سـفيد) وجود ندارد
و حتـي در جامعـة امريـكا ازدواج ميـان دو نژاد بيشـتر شـده اسـت .بااينهمه ،عامـل نژاد در
انتخـاب همسـر محدوديت ايجـاد ميكند .ازدواج ميـان افراد دو نژاد مختلف بسـيار كمتر از
ازدواج ميـان افـراد يـك نـژاد اسـت و در صورتي كـه چنيـن ازدواجي رخ دهد معمـوالً مرد
سياهپوسـتی از طبقـة باال ،با زن سفيدپوسـتي از طبقة پايينتـر از خود ازدواج كنـد (اعزازي،
.)98 :1376
همسانهمسـري مذهبـي :عامل ديگري كه دايرة همسـرگزيني را محـدود ميكند ،مذهب
اسـت« .بهرغـ ِم دگرگونيهـاي جوامع صنعتي كه گاه راسـتاي حركتشـان به سـوي تضعيف
حـس مذهبـي جوانـان و اسـتقرار گونـهاي خودگرايـي ،جدايـي پديدههـاي حيـات از ابعاد
دينـي يـا مادهگرايـي افراطـي و يـا مصحلتگرايـي در انديشههايشـان اسـت ،در روزگار ما
تأثيـر اعتقـاد مذهبـي بركردار جوانـان قابل توجه و مالحظه اسـت ...به نظر دكتـر كنيزي در
سـاخت اجتماعـي امريـكا و انگليـس در واقـع هيچ چيـز بهانـدازة مذهب بر الگـوي كنوني
رفتـار زوجيت مؤثر نيسـت» (سـاروخاني.)64 -65 :1370 ،
درونهمسـري هـم تابـع نـوع مذهـب و هم تابع ميـزان مذهبي بـودن فرد اسـت .بعضي از
مذاهـب بـر روي ازدواج درونگروهـي (مذهبـي) تأكيد دارند و اگر تأكيـد خاص مذهبي بر اين
ازدواجهـا صـورت نگیـرد احتمـال ازدواجهای مختلط مذهبی بـا مذاهب ديگر بـراي فردي كه
اعتقـاد و وابسـتگي خاصي به مذهب خود ندارد ،بيشـتر اسـت (اعـزازي.)99 :1376 ،
همسانهمسـري سـني :سـن يكي ديگر از عوامل محدودكنندة دايرة همسـرگزيني اسـت:
بـه گفتـة كارلسـون ،چـون انتظارات و شـيوههاي نگرشـی اشـخاص در سـنين مختلف فرق
ميكنـد و افـرادي كـه داراي سـن متفاوت هسـتند ،در فرهنـگ و انديشههايشـان نيز تفاوت
وجـود دارد ،لـذا تفـاوت وسـيع سـني با خـود تفاوتهـاي وسـيع فرهنگـی و جهانبینی را
بـه همـراه خواهـد آورد و بـر بقـاي زوجيـت و سـعادت زناشـويي تأثيـر خواهـد گذاشـت
(سـاروخاني.)53 :1370 ،
بـراي تعييـن ميزان اهميت هر كدام از عواملـی كه در باال بهطور مجزا مـورد بحث قرارگرفت،
بايـد آنهـا را بـا هـم مطالعه کـرد .در امريكا مذهب كاتوليكها بـا گروههاي نـژادي و قومي خاص
مانند ايتالياييها ،مكزيكيها و پورتوريكویيها و در مناطقی با ايرلنديها ،لهسـتانيها و ...وابسـته
اسـت .بسـياري از ايـن گروههـاي قومي از لحاظ ارزشـي و اعتبـار اجتماعي پايينتـر از گروههاي

ديگر قرار دارند .امكان دارد كه افراد پروتسـتان بهدليل پايگاه اجتماعي پايين مربوط به كاتوليكها
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بـا آنـان ازدواج نكننـد نـه بهدليـل مذهـب؛ يعني يـك پروتسـتان امريكايي با يـك كاتوليك
آلمانـي ازدواج كنـد ،اما بـا يك كاتوليك مكزيكـي ازدواج نكند (اعـزازی.)99 :1376 ،

در اينجا ذكر دو نكته حائز اهميت اسـت؛ نكتة اول اينكه بايد ديد علت همسانهمسـري

چيسـت؟ «ويليـام گـود »1در ايـن بـاره چنين ميگويـد« :همسانهمسـري يا همسـانخواهي

بيشـتر نتيجـه جريانات اجتماعي ديگريسـت» اول آنكـه ،روابط مـردم در گروههاي كموبيش

همگـن صـورت ميگيـرد و ديگـر آنكـه ،اشـخاص در بـازار همسـريابي بـه دنبـال كسـاني

ميرونـد كـه در سـطح خـود آنهـا باشـند .علـت نخسـتين نميگـذارد مـرد و زن جوانـي كه
از لحـاظ مشـخصات تفـاوت بسـيار زيـاد دارنـد با هم روبـهرو شـوند (مانند طبقـه ،مذهب،

تحصيلات ،نـژاد و غيـره ) .بهعلاوه اگـر مـرد جوانـي عالقـة زائـد و بيجهتـي بـه زني كه
از لحـاظ اجتماعـي بـا او تفـاوت فاحـش دارد ابراز دارد ،بهاحتمال بسـيار از طـرف خانواده و

دوسـتانش سـرزنش خواهـد شـد .دومين علتـي كه در باال آمـده نيز به همسـانخواهي منتهي
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ميشـود .مـرد جوان ممكن اسـت بخواهد با دختـري زيبا و متمول ازدواج كنـد و خانوادهاش
نيـز بـا ايـن ازدواج موافـق باشـند ،ولـي بدون داشـتن مشـخصاتي بـارز نميتوانـد در مقابل

رفتـاري كـه بيـش از او عرضـه ميكنند قد علم كـرده ،دختر را تصاحب نمايـد .خانوادة دختر

بـا ازدواج دخترشـان بـا مـردي از طبقة پايينتـر مخالفت ميكننـد (گـود.)108-109 :1352 ،
نكتـة دوم اينكـه عوامـل و فرايندهايـی كـه بـه همسانهمسـري منجـر ميشـوند تنهـا

محدودة همسـرگزيني را مشـخص ميكنند« .خردهفرهنگ يك فرد ،نژادش ،سـن و موقعيت

طبقاتـياش در جامعـه ،بـه طـور مؤثري نوع فـردي را كه شـخص بـا او ازدواج ميكند تعيين
مينمایـد ،امـا در بسـیاری از مـوارد عین فرد را مشـخص نمیکند .شـخص با كسـي ازدواج
ميكنـد كـه از لحاظ فرهنگي بسـيار شـبيه خـودش باشـد» (سوسـمن.)108 :1963 ،

نظرية ناهمسانهمسري

مشـهورترين نظريـة ناهمسانهمسـري ،نظریـة «نيازهاي مكمـل» رابرت .اف .وينـچ ()1955

اسـت .فرضيـة اصلـي اين اسـت كـه در مـورد همسـرگزيني الگـوي احتياجات هر همسـر،
متمم و مكمل الگوي احتياجات همسـر ديگر اسـت و نه مشـابهآن (گود 1352 ،و كرچمر

2

1. William Goode
2. Kertchmer

و گـود )1950 ،و نظریـة نيازهـاي مكمـل كـه بـر ايـن فرض اسـتوار اسـت در برابـر نظرية

همسانهمسـري قـرار ميگيـرد كـه عالوهبـر وينـچ« ،كتسـان» نيـز از طرفـداران عمـدة اين

نظريـه اسـت و در مجمـوع آنهـا معتقدنـد ايـن نـه شـباهت و همسـاني ،بلكه بيشـباهتي و
ناهمسـاني و بهويـژه صفـات تكميلكننده اسـت كه افـراد را به وصلت با يكديگـر واميدارد

(سـاروخاني .)42 :1375 ،گفتـه ميشـود کـه نظریـة لـزوم احتياجات مكمـل ميتواند علت
تصميمـات نهايـي منجر بـه ازدواج را بر ما روشـن كنـد (گـود.)113 :1352 ،

وينـچ بيـان ميكنـد كـه افـراد از بين حـوزة واجـدان شـرايط ،فـردي را بهعنوان همسـر

خـود انتخـاب ميكننـد كـه ويژگيهاي روانشـناختي مكمـل خـود را دارا باشـند .بهعبارت
ديگـر فـرد همسـری انتخـاب میکنـد که از طریـق او حداکثـر رضایـت را در رفـع نیازهای

خویـش کسـب کنـد (گـود 1352،و اعـزازي .)1376 ،بـر اسـاس ايـن نظريه ،ناهمسـاني دو
فـرد از لحـاظ قابليتهـاي ذهنـي از يـك سـو ميـان آنـان پيونـد ايجـاد ميكنـد و از سـوي
ديگـر كمكـي بـرای ارضای زندگي زناشـويي آنهـا اسـت (اشـلمان .)299 :1998 ،1بر مبناي

ايـن نظریـه اگـر يكـي از دو نفـر در فراينـد ازدواج داراي منشـي چيرهگـر باشـد و ديگـري

داراي منشـي چيرهپذيـر ،آنهـا خواهند توانسـت با يكديگـر وصلت كننـد و ازدواج ميتواند

برايشـان خرسـندكننده باشـد .حـال آنكـه اگر هـر دوي ايشـان از منشـي يگانه برخـوردار
باشـند (هـر دو سلطهجـــــو و يـا هر دو سلطــهپذير باشـند) گمـان نميرود كه به سـوي

يكديگـر بگراينـد ،در چنيـن وضعـي وصلت آنـان قرين ناكامـي خواهد شـد (جهانگيرزاده،
 .)44 :1375پس هريك از همسـران براي آنكه نيكبخت و سـازگار باشـد ،بايد به نوبة خود

در حـل مسـائل زندگـي بهنوعـي در تبادل و تكميـل متقابل اهتمـام ورزد.

اغلـب محققـان قـادر نبودهاند يك الگوي مشـخص بـراي تفاوتهاي مكمل بيابنـد و البته

موضـوع کـم بـودن ارتبـاط کامل ميـان تصور فرد در مورد شـخصيت همسـرش و شـخصيت

اصلـي همسـرش ،يـك موضـوع بازدارنـده در ذات اين مسـئله اسـت (السـول.)240 :1973 ، 2

گرچـهاينكـه هم همسـرگزيني و هـم ثبات زناشـويي ،مبادلـة رفتارهـاي وابسـتگي متقابل در

نتيجة تكميل اسـت ،نسـبت به نظريهاي ك ه اين مسـئله را نتيجة نيازها و شـخصيتهاي مشـابه
ميدانـد ،يـك ايـدة كامـل اسـت كه شـايد سـزاوار توجه بيشـتري باشـد .بـا وجود ايـن ،هيچ
1. Eshleman
2. Lasswell
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نتيجـة واحـدي دربـارة داليل شـباهت (يا تكميلكنندگي) شـخصيت و ويژگيهاي جسـماني
در همسـرگزيني به دسـت نيامده اسـت (حتي ميزان اتحاد يا عدم اتحاد در بيشـتر ويژگيهاي
شـخصيتي اکثـرا ً ناشـناخته اسـت) (همـان .)240 :نظریـة رابرت وينـچ بهطور کلـی بيانگر اين
اسـت كه پويايي اساسـي در فرايند عاشـق شـدن ،يك كنش متقابل بين دو فرايند  aو bاسـت

(فرايند  aصفات روانشـناختي دريافتي از يك شـخص اسـت و فرايند  ،bصفات روانشناختي
مكمـل از شـخصي كـه عاشـق اسـت ،).آنچنان كه تصور ميشـود نيازهاي قسـمت  bتوسـط

 aبرآورده شـود و برعكس .اين نيازها از فهرسـت ويژگيهاي شـخصيتي «موراي »1اسـتخراج

شـده اسـت .بنابرايـن وينـچ سـعي نميكنـد اين مسـئله را حـل نمايد كه چـرا جامعـة او يك

پيچيدگـي عشـقي دارد و چگونـه اسـت كه افراد خاص عاشـق «فـردي خاص» ميشـوند و نه
فـرد ديگـري (يعنـي مث ً
ال چرا فرد ،عاشـق  xميشـود نه عاشـق y؟) (السـول و السـول:1973 ،

 .)163وينـچ عشـق را اينگونـه تعريـف ميكنـد« :عشـق احساسـي اسـت مثبت و برخاسـته از
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تحقق ارضاي نيازهاي عاشـق از سـوي معشـوق و يــــا احساسي اسـت مبتني بر توقع ،اميد و
يا خيال ارضاي آن نيازها از سـوي معشـــــوق» (شـهابي 57 :1372 ،و اشـلمان .)1988 ،ب ه اين

ترتيب كسـاني كه عاشـق يكديگر ميشـوند بهاحتمال قوي داراي مشخصات اجتماعي يكسان
و احتياجـات روانـي مكمل خواهنـد بود (گـود.)113 :1352 ،
مفروضات اصلي مدل نظری وينچ بهاين قرارند:

 -همة رفتارهاي انساني معطوف به ارضاي نيازها است.

 -نیازهای مهم شخصي در شخصيت سازمان مييابند و به رفتار الگو ميدهند.

 -همـ ه ايـن نيازها ،آگاهانه نيسـتند و عدة زيـادي از مردم از وجود بعضي از نيازهايشـان

بيخبرنـد ،امـا ايـن نيازهـا در ناخـودآگاه آنهـا وجـود دارد هرچنـد ممكن اسـت واقعي هم
نباشند.

 -نیازهـا در جريـان رشـد و تكوين شـخصيت آموخته ميشـوند و بنابراين تحت تنظيم

هنجاري قـرار ميگيرند.

 -ايـن نيازهـا بايـد درون هنجارهـاي كلي درونهمسـري و برونهمسـري گـروه تجلي

يابنـد .ايـن هنجارهـا بـا تعريـف محـدودة اختيار افـراد ،بهآنهـا اين اجـازه را ميدهنـد تا از
ميـان افراد واجد شـرايط ،همسـر خـود را انتخاب كننـد (شـهابي.)57 :1372 ،

1. Murray

وينچ براي دفاع از انديشـة خود 25 ،نفر از دانشـجويان دانشـگاه «نورث وسـترن »1را كه
بـا يكديگـر ازدواج كـرده بودنـد ،مورد پرسـش قـرار داده و بـه تحليل زندگي آنـان پرداخته
اسـت .سـرانجام دوازده نياز و سـه خصوصيت كلي تشـخيص ميدهد ك ه اين نيازها ،شـامل
آرمانهايـي اسـت كـه هر موجود بشـري در پـي تحقق آنها اسـت .به نظر او هركـس در پي
ارضـاي پـارهاي از اين نيازهاي شـخصي اسـت؛ و همين نيازهاي ارضانشـده هسـتند كه فرد
را بـه سـوي انتخـاب همسـري ميراننـد كه به سـبب دارا بـودن خصائل شـخصي متفاوت،
قابليـت بـرآورده سـاختن نيازهاي وي را داشـته باشـد .در هر حـال ،اصل اساسـي وينچ اين
اسـت كـه بيشـتر مـردم در پي آنند تـا براي نيازهـاي خود كسـي را بيابند كه بيشـترين ارضا
و خشـنودي را بـراي آنهـا فراهم آورد (سـاروخاني .)69 :1375 ،وينـچ در ميان عوامل خارج
از فـرد ،عوامـل مكانـي را در نظـر ميگيرد و معتقد اسـت كهاين شـاخص «ميـدان انتخابي»
بـه وجـود مـيآورد كه هر فـرد در داخـل آن ميتواند بهانتخـاب بپردازد (همـان.)118 :
«كتسـان» نيـز در تأييـد نظر وينچ مينويسـد ،تمايل افـراد بهانتخاب همسـري كه از نظر
عاطفـي هماننـد آنها نباشـد بسـيار نيرومندتر از كششـي اسـت ك ه آنهـا را به سـوي انتخاب
همسـري همسـان ميكشـاند« .والر »2معتقد اسـت که يك شـخص تا آنجا ميتواند نيازهاي
ديگـران را بـرآورده كنـد كـه نوعي اشـباع و اسـتقالل عاطفي پديـد آيد و ايـن ،همان چيزي
اسـت كـه دو همسـر را بهنحـوي پايدار به هـم ميپيوندد .وي سـپس ميافزايد هرقـدر افراد
بيشـتر صاحـب گونهگونيهـاي عاطفـي مكمـل هـم يعنـي متفـاوت از هـم باشـند ،پويش
انتخـاب همسـر نـزد آنهـا بـا كاميابي بيشـتري قرين اسـت (همـان« .)69-70 :ويـل »3معتقد
اسـت كـه اگر عشـق توسـط فرايندهايي گسـترش يابد ،شـخص انتظـار دارد كه بيـن میزان
نيازهايـي كـه در هـر رابطهاش ارضا ميشـود تفاوت زيادي باشـد و شكسـت خيلي معمول
در ارضـاي نيازهـاي يـك شـخص ممكـن اسـت بهراحتـی باعـث شـود كـه فرد شـكها و
تضادهايـي دربـارة ارزش آن رابطـه داشـته باشـد و ايـن باعـث ميشـود كه گرچـه يك نفر
برخـي از نيازهـاي عشـقي فـرد را ارضـا ميكند ،اما فرد ممكن اسـت بهطور همزمان عاشـق
شـخص ديگـري شـود؛ شـخصی كه قادر بـه ارضـاي تركيبات مختلـف نيازهاي فرد اسـت
(السول و السـول.)175 :1973 ،

اشـكال عمـدة نظريـة نيازهـاي مكمـل اين اسـت كـ ه ايـن نظریـه در جوامعـي ميتواند
1. Northwestern
2. Waller
3. Weil
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ً
كاملا بـدون دخالت ديگـران صورت گيـرد و ديگر
صـادق باشـد كـه جريان همسـرگزيني

اينكـه نيازهـاي مكمـل نميتوانـد متقاعدكننده باشـد .زيرا ممكن اسـت فـردي خصوصيتي
داشـته باشـد ،ولي مكمل آن خصوصیت را در همسـرش نخواهد .مث ً
ال خودش آرام باشـد و

بخواهد همسـرش نيز آرام باشـد.

بـر اسـاس اين نظریـه «مكمل بودن بـه جاي همسـاني ويژگيها و خصوصيات ،اسـاس

عملكرد هر نظام همسـرگزيني اسـت» .پروفسـور وينچ تا اندازهاي نظریة ناهمسانهمسـری

را بهوسـيلةايـن فـرض القـا ميكند كه بر اسـاس آن اگر انتخاب نخسـتين يا اولية همسـران

قابلقبـول در درون مرزهـاي پذيرفتهشـدة فرهنگـي صـورت ميگيـرد ،پـس انتخـاب نهايي

همسـر بـر اسـاس نيازهـاي مكمل صـورت ميگيـرد .افـراد داراي الگوهـاي نيازي نامشـابه
يكديگـر را بهعنـوان همسـران بالقـوه جلـب ميكننـد ،زيـرا نيازهاي يك شـخص مسـتلزم

ل را دارا باشـد .بنابرايـن كسـي كـه
آن اسـت كـه يـك همسـر مـورد انتظـار نيازهـاي مكمـ 
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نيازمنـد میـزان زيـادي عاطفه بـراي حفظ يا نگهداري آسـايش رواني خود اسـت ،شـخصي
را جسـتوجو ميكنـد كـه مسـتعد تأمیـن تقريب ًا مقـدار نامحـدودي از عاطفه بـراي حفظ يا
نگهـداري آسـايش روانـي اوسـت .اسـاس ايـن نظریه بـه جـاي ارزشهاي فرهنگـي ،كنش

متقابل روانشـناختي اسـت (سوسـمن.)112 :1963 ،1

نظریـة مذكـور نميگويـد كـه فـرد در هر گـروه واجد شـرايط ميتوانـد كسـي را بيابد كه
ً
كاملا احتياجاتش را برآورد ،بلكه فقط نشـان ميدهد كه به چـه دليل در هرگروهي
قـادر باشـد

تنهـا عـدة معدودي مـورد توجه هر فرد قـرار ميگيرند .همچنين اين نظریه پيشـگویي نميكند
كـه كسـاني كه احتياجـات رواني يكديگـر را برآورده ميكننـد ،الزام ًا بعد از ازدواج خوشـبخت

خواهند شـد .آنان ممكن اسـت سـليقههاي متفاوتي داشـته باشـند و مفهوم تكاليف ناشـي از

نقش زن و شـوهر در نظرشـان متفاوت باشـد (گود.)223-225 :1352 ،

نظریـة وينـچ در خلال دهـة  1960بسـيار مورد توجـه بود ،اما بعـد از آنكـه چند محقق

در يافتـن دادههايـي كـه بهطـور تجربـي آن را تأييـد كنـد ،شكسـت خوردند عالقـه و توجه

بـهآن ضعيـف شـد (بنكراتيـس .)111 :1993 ،2ايـن نظریـه بـه مشـكالت مختلفـي برخورده

اسـت ،ازجملـهاينكـه اغلـب محققان نتوانسـتهاند بـه يك الگـو از تفاوتهاي مكمل دسـت
1. Sussman
2. Benokraitis

يابنـد .مسـئلة ديگـري كـه كماهميتتـر از سـاير مشـكالت ذاتي نظریه نيسـت ايـن واقعيت

دلسـردهكننده اسـت كه همبسـتگي بين تصور شـخص از شـخصيت همسـرش و شخصيت
واقعي همسـرش خيلي كم اسـت (گرينبلات .)51 :1977 ،انتقادات ديگـري نيز بر اين نظریه

وارد شـده كـه مربـوط به مفروضـات آن اسـت ،ازجملهاينكهايـن نظریه بهطـور جدي فرض

ميكنـد كـه مـردم يا مطيع و تسـليم هسـتند يـا مسـتقل .در حالي كه بسـياري از مـردم داراي

مجموع خصيصههاي مكمل هسـتند؛ يك شـوهر ممكن اسـت در محيط كار مسـلط باشـد،
امـا در منـزل نيازمند سرپرسـت باشـد ،يك زن كه معموالً وابسـته اسـت اگر شـوهرش بيكار

شـود يـا بيوفـا باشـد يـا از يـك ناتواني رنج ببرد ،بسـيار مسـتقل ميشـود .بهعالوه كسـاني
كـه داراي خصايـص متضاد هسـتند لزومـ ًا يكديگر را جلـب نميكنند (بنكراتيـس.)1993 ،
همانطـور كـه مشـاهده شـد ايـن دو نظریـه عليرغـم شـباهت ،تفاوتهاي اساسـي نيز

بـا يكديگـر دارنـد .بهعنـوان مثـال در نظریـة همسانهمسـري بيشـتر تأكيد بر شـباهتهاي
اجتماعـي اسـت ،در حالـي كـه در نظریـة ناهمسانهمسـري بر عدم شـباهت از نظـر رواني

تأكيـد ميشـود .بـه هميـن خاطـر بـراي اينكـه بتوانیـم ايـن دو نظریه را تـا حـدودي از نظر

سـطوح تحليـل در تقابـل با يكديگر تعريف كنیم و سـپس آنهـا را بهعنـوان دو نظریة رقيب

مـورد آزمـون تجربـي قـرار دهيـم ،تأكيد شـاخصهاي ساختهشـده بـراي آزمـون را تنها بر

ويژگيهـاي مشـترك هر دو نظریـه قـرار دادهايم.
روش تحقيق

در پژوهـش حاضـر بـا توجـه به شـرايط و موضوع بررسـي روش «پيمايش» بهعنـوان روش

اصلـي تحقيـق انتخاب شـده اسـت .در اين بخـش از پژوهش بـراي گـردآوري اطالعات از

حْ ْمجمـوع افراد 15
«پرسشـنامه» اسـتفاده شـده اسـت .جامعة آماري بخش پيمايش ايـن طر 

تا  64سـالة خانوارهاي معمولي شـهري و روسـتايي كل كشـور اسـت .در اين طرح با توجه

بـه عوامـل مختلـف و منجمله امكانات ،تصميم گرفته شـد تـا پنجهزار فرد  15تا  65سـاله

بهعنـوان نمونه مورد بررسـي قـرار گيرند.
بـراي دسـتيابي به هـدف اين پيمايـش از روش نمونهگيري چندمرحلهاي اسـتفاده شـده
اسـت .از آنجـا كـه بهدليـل حجـم محـدود نمونه امـكان توزيـع كافـي آن در همة اسـتانها

وجـود نداشـت و از طرفـي بـا توجـه بـه اينكـه هـدف تحقيـق پيداكـردن يك بـرآورد ملي
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بـوده اسـت و نـه يـك بـرآورد اسـتاني ،لذا تالش شـد كه بـا حفـظ نمايايي (معـرف بودن)
نمونـه ،شـيوة انتخـاب اسـتانهاي مورد مطالعـه بهگونهاي باشـد كه ابتـدا اسـتانها از حيث
متغيرهـاي تأثيرگذار و كليدي مانند جمعيت ،قوميت ،سـطح توسـعة اقتصـادي -اجتماعي و

مشـابهت ارزشـي (استخراجشـده از پيمايـش ارزشهـا و نگرشهـاي ايرانيان) خوشـهبندي

شـوند و سـپس از هر كدام از خوشـهها (كه شـامل اسـتانهاي همگن از حيث متغيرهاي باال

اسـت) يك اسـتان انتخاب شـود .در ايـن صورت مطمئـن خواهيم بود كه نمونه گرفتهشـده

تـا حـدود بسـيار زيـادي همـة تنوعهـاي موجـود در جامعـة آمـاري از حيث شـاخصهاي

جمعيت ،قوميت ،توسـعة اقتصادي -اجتماعي و ميزان مشـابهت ارزشـي را پوشـش ميدهد.
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بـا اسـتفاده از ايـن روش بر اسـاس شـاخصهاي مذكـور (هركـدام از شـاخصها براي
سـی اسـتان تشـكيل يك بـردار با سـی مؤلفه را ميدهـد) خوشـهها تعيين و در هر خوشـه،
يـك اسـتان به شـرح زير انتخاب شـد:
 .1گيالن .2 ،خوزسـتان .3 ،سيسـتان و بلوچسـتان .4 ،خراسـان و  .5كرمانشـاه  .عالوهبر
ايـن اسـتانها ،اسـتان تهـران بهدليـل اهميـت خـاص آن بهصـورت تعمـدي در نمونـه قرار
گرفـت .همچنيـن عالوهبـر مركـز اسـتان ،دو شـهر ديگـر و دو روسـتاي آن نيـز در نمونـه
2
قرارگرفـت .بـا توجه به جنبههـاي فني طرح و بـرآورد واريانس درونبلوكـي 1و میانبلوكي

مقـررشـد كـه در داخـل هـر بلوك پنـج خانـوار انتخـاب شـود .بـراي انتخـاب بلوكها به
روش نمونهگيـري بـا احتمالهـاي نابرابـر (بـا نمونهگيري بـا احتمالهاي متناسـب )PPS( 3
و به روش معروف «رائو-هارتلي-كوكران» يا بهاختصار  RHCانجام پذيرفت.4
پایایی ابزار اندازهگيری

منظـور از پايايـي پرسشـنامهايـن اسـت كـه اگر خصيصة مـورد سـنجش با همان وسـيله و
تحت شـرايط مشـابه و در زمانهاي مختلف مجددا ًَ اندازهگيري شـود نتايج حاصله يكسـان
خواهـد بـود .البتـه آزمـون پايايي فقط در مـورد گويههاي تكبعـدي كاربرد دارد كـه در اين
پژوهـش شـامل بعـد اعتقـادي ،رفتـار فـردي و رفتـار جمعـي ميشـود .ولـي در مـورد بعد
1. Within block
2. Between block
3. Proportion Probability Sampling

 .4این روش توسط متخصصان آمار بهصورت نرمافزار درآمده و قادر به نمونهگیری از هر چارچوب آماری به شیوة
 PPSاست.

نگرشـي بهكارگيـري آزمـون پايايـي بيمعنـا اسـت .براي سـنجش ميـزان پايايي پرسشـنامة
تحقيـق حاضـر از «ضريب آلفای كرونباخ» اسـتفاده شـد.
فرضيات تحقيق

 .1بـه نظـر ميرسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند /نميكنند که شـباهت
بیشـتری از نظر خصوصیات ظاهری با خود آنها داشـته باشـند.
 .2بـه نظـر ميرسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند که شـباهت بیشـتری
از نظـر ویژگیهـای روانـی -عاطفی با خود آنها داشـته باشـند.
 .3بـه نظـر ميرسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند که شـباهت بیشـتری
از نظـر ویژگیهـای شـخصیتی با خود آنها داشـته باشـند.

 .4بـه نظـر ميرسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند که شـباهت بیشـتری

از نظـر موقعیـت طبقاتی با خود آنها داشـته باشـند.

 .5بـه نظـر ميرسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند که شـباهت بیشـتری

از نظـر مذهبـی با خود آنها داشـته باشـند.
يافتههاي توصيفي

برای سـنجش شـاخصهای تحقيق پرسشـنامهاي طراحي شـد كه در آن دو دسـته سـؤال قرار
داشـت؛ دسـتة اول ،پرسـشهايي كـه بـه ارزيابـي فرد پاسـخگو از خـود ميپرداخـت و فرد بر

حسـب گويههـاي طراحيشـده براي هر شـاخص خـود را مورد ارزيابـي قرار ميداد .در دسـتة
دوم سـؤاالت ،مشـابه همـان گويههـا براي ارزيابـي فرد از ويژگيهاي همسـرش از او پرسـيده

ميشـد .1سـپس نمرههاي كسبشـده در هر شـاخصي متناظر هم با تفاضل مورد مقایسـه قرار

گرفتند .در این مقایسـه هرچه تفاضل كمتر باشـد ،همساني بيشـتري را در انتخاب همسر نشان

میدهد و هرچه تفاضل بيشـتر باشـد ،نشـاندهندة ناهمسانهمسـري بيشـتر است.

نمـرات  0تـا  = 33/3همسانهمسـري  /نمـرات  33/4تـا  = 66/6بينابيـن  /نمـرات  66/7تـا
 = 100ناهمسانهمسـري

 .1مث ً
ال از شخص پرسيده ميشد كه چقدر خود را داراي اعتمادبهنفس ،صبور ،آرام ،سخاوتمند و ...ميداند و چقدر
مايل است همسر آيندهاش داراي اعتمادبهنفس ،صبور ،آرام ،سخاوتمند و ...باشد .اگر ارزيابي فرد از خودش دقيق ًا
شبيه برداشت او از ويژگيهاي همسرش باشد ،تفاضل اين دو شاخص از يكديگر برابر صفر ميشود كه نشاندهندة
همسانهمسري كامل است.
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همسانی /ناهمساني خصوصیات ظاهری

مفهـوم همسـانی /ناهمسـاني خصوصیـات ظاهـری همسـر از هشـت گویـه سـاخته شـده
اسـت کـه چهـار گویـه مربوط بـه معیـار خصوصیات ظاهـری بـرای همسـرگزینی و چهار

گویـه مربوط به برداشـت شـخصی پاسـخگو در مـورد خصوصیات ظاهری خودش اسـت.
جهتگیـری مفهومی گویهها بر همسـانی /ناهمسـاني در میزان برخـورداری از خصوصیاتی

همچـون «خوشلباسـی ،زیبایـی (از نظـر چهـره) ،خوشتیپی و سلامت جسـمانی» متمرکز

اسـت .مقایسـة دو دسـته ازگویههـای مذکـور در قالب یک مقیاس نشـان میدهـد که حدود
 1درصـد پاسـخگویان تمايـل به ناهمسانهمسـري دارند ،حـدود  8درصد در دسـتة بينابين
قـرار ميگيرنـد و تقريبـ ًا  92درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارنـد .همچنیـن اهمیـت

همسـانی خصوصیـات ظاهـری همسـر برای زنـان تا حـدودی بیشـتر از مردان بوده اسـت.
جدول ( .)1توزیع فراوانی مقیاس همسانی/ناهمساني خصوصیات ظاهری همسر
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گزینهها
ناهمسانهمسري

بينابين

همسانهمسري

جمع

جنس
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل

آمارههای مقیاس

فراوانی
14
5
19
187
198
385
2087
2396
4483
2288
2599
4887
مرد

درصد معتبر
0/6
0/2
0/4
8/2
7/6
7/9
91/2
92/2
91/7
100
100
100

مقادیر
زن

درصد تجمعی
0/6
0/2
0/4
8/8
7/8
8/3
100
100
100
------کل

میانگین کل مقیاس

17/52

15/52

16/45

حداقل مقدار مقیاس

0

0

0

انحراف معیار

حداکثر مقدار مقیاس

ضریب روایی مقیاس()Alpha

15/11
100

14/15
100

0/7691

14/64
100

همسانی  /ناهمساني روانی -عاطفی

مفهـوم همسـانی /ناهمسـانی روانـی -عاطفـی همسـر از نُه گویه سـاخته شـده اسـت که پنج
گویـه مربـوط به معیـار ویژگیهای روانی -عاطفی برای همسـرگزینی و چهـار گویه مربوط به
برداشـت شـخصی پاسـخگو در مورد ویژگیهای روانی -عاطفی خودش اسـت .جهتگیری
مفهومـی گویههـا بر همسانی/ناهمسـانی در میـزان برخـورداری از خصوصیاتی همچـون «آرام
بـودن ،اعتمادبهنفـس ،خوشاخالقی ،خوشمعاشـرتی و وجود عشـق و عالقه قبـل از ازدواج»
متمرکـز اسـت .مقایسـة دو دسـته از گویههای مذکـور در قالب یـک مقیاس نشـان میدهد که
حـدود یـک درصد پاسـخگویان تمايل به ناهمسانهمسـري دارنـد ،حدود  10درصد در دسـتة
بينابيـن قـرار ميگيرند و بيـش از  89درصد به همسانهمسـري تمايـل دارند .همچنین اهمیت

همسـانی روانی -عاطفی همسـر بـرای مردان بیشـتر از زنان بوده اسـت.

جدول ( .)2توزیع فراوانی مقیاس همسانی /ناهمساني روانی -عاطفی همسر
گزینهها
ناهمسانهمسري

بينابين

همسانهمسري

جمع

جنس

فراوانی

درصد معتبر

مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل

11
11
22
217
286
503
2061
2304
4365
2289
2601
4725

0/5
0/4
0/4
9/5
11
10/3
90
88/6
89/3
100
100
100
مقادیر
زن

آمارههای مقیاس

مرد

میانگین کل مقیاس

16/07

16/4

حداقل مقدار مقیاس

0

0

انحراف معیار

حداکثر مقدار مقیاس
ضریب روایی مقیاس()Alpha

13/66
100

درصد تجمعی
0/5
0/4
0/4
10
11/4
10/7
100
100
100
------کل

16/25

14/17

13/94

100

100

0/7259

0
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همسانی  /ناهمساني شخصیتی

مفهوم همسـانی /ناهمسـانی همسـری شـخصیتی از نوزده گویه سـاخته شده اسـت که یازده
گویه مربوط به معیارهای شـخصیتی اسـت که برای پاسـخگو در همسـرگزینی اهمیت دارد
و هشـت گویـه کـه برداشـت شـخصی پاسـخگو در مـورد ویژگیهـای شـخصیتی خودش
اسـت .جهتگیـری مفهومـی گویههـا بـر همسـانی /ناهمسـانی بـر میـزان برخـورداری از
خصوصیات شـخصیتی همچون «باگذشـت بودن ،عفت و پاکدامنی ،سـخاوتمند بودن ،قابل
اعتمـاد بـودن ،منظـم بودن ،متواضـع بودن ،منطقـی بودن ،شـجاع بودن ،صداقـت ،کمتوقعی
و لجبـاز نبـودن» متمرکز اسـت .مقایسـة دو دسـته از گویههـای مذکور در قالـب یک مقیاس
نشـان میدهـد کـه حـدود  1درصد پاسـخگویان تمايـل به ناهمسانهمسـري دارنـد ،حدود
 6/5درصـد در دسـتة بينابيـن قـرار ميگيرند و بيـش از  93درصد به همسانهمسـري تمايل
دارنـد .همچنین اهمیت همسـانی شـخصیتی همسـر هرچند بـرای زنان تا حدودی بیشـتر از
مـردان بـوده اسـت ،ولی تفـاوت چندانی مالحظه نمیشـود.
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جدول ( .)3توزیع فراوانی مقیاس همسانی /ناهمساني شخصیتی همسر
گزینهها
ناهمسانهمسري

بينابين

همسانهمسري

جمع

جنس
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل

آمارههای مقیاس
میانگین کل مقیاس
انحراف معیار
حداقل مقدار مقیاس
حداکثر مقدار مقیاس
ضریب روایی مقیاس()Alpha

فراوانی
5
4
9
154
161
315
2083
2417
4500
2242
2582
4824

مرد
13/90
12/5
0
100

درصد معتبر
0/2
0/2
0/2
6/9
6/2
6/5
92/9
93/6
93/3
100
100
100

مقادیر

زن
13/62
12/08
0
100
0/8616

درصد تجمعی
0/2
0/2
0/2
7/1
6/4
6/7
100
100
100
-------

کل
13/75
12/28
0
100

همسانی  /ناهمساني طبقاتی

مفهوم همسـانی /ناهمسـانی طبقاتی 1از شـش گویه ساخته شده اسـت .جهتگیری مفهومی

گویههـا متمرکـز اسـت بـر میزان تمایـل فرد به اینکه تحصیالت همسـر ،شـغل پـدر ،درآمد
پـدر ،تحصیلات پدر و سـطح فرهنگی و اقتصادی خانوادة همسـرش از خـود و خانوادهاش

باالتر باشـد یـا پایینتر.

جدول ( .)4توزیع پاسخگویان بر حسب همسانی /ناهمساني طبقاتی همسر(درصد معتبر)
گویهها
مایلم میزان تحصیالت همسرم از
خودم ...
مایلم نوع شغل پدر همسرم از پدر
خودم ...
مایلم میزان درآمد پدر همسرم از پدر
خودم...
مایلم میزان تحصیالت پدر همسرم از
پدر خودم...
مایلم سطح فرهنگی خانوادة همسرم
از خانوادة خودم...
مایلم سطح اقتصادی خانوادة همسرم
از خانوادة خودم...

جنس

پایینتر
باشد

همسان
باشد

باالتر
باشد

تعداد
بیپاسخ

زن

4/8

52/1

43/1

32

مرد
کل

19/8
11/8

58/9

مرد

11

کل

9/8

زن

66/5

79

13/7
29/3
10

25
57

50

8/7

80/5

10/8

59

مرد

11/9

78/7

9/4

54

کل

10/2

78/8

9/3

80/6

زن

8/7

مرد

11

کل

زن

2626
4941

2290
2599

109

4889

78/8

12/5

62

2596

79/7

9/3

59

11/1
10

2286

116

4882

67

2591

2281

10/1

80/2

9/7

126

6/1

83/1

10/8

19

2639

82/8

9

29

2311

مرد
کل

5/9

مرد

8/2

کل

7/4

زن

2315

4872

5/6

زن

79/8

10/4

تعداد معتبر

6/7

84/6
83/8
80

81/3

9/8

10/3

13/3

11/3

21

40

21

50

2319
4958
2637

4948

بـر اسـاس جـدول فـوق اكثـر پاسـخگويان مايلانـد طبقـة اجتماعـي (در معنـاي كالن)

همسرانشـان همسـطح و همسـان خودشـان باشـد كه اين تمايل به همسـاني در باب سـطح
( .1همانگونه كه در جدول شمارة  4مشاهده ميشود) اين شاخص بهگونهاي ديگر سنجيده شده و بهدليل عدم حساسيت
مستقيم ًا از شخص پرسيده شده است.
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فرهنگي و اقتصادي خانواده ،بيشـتر از ديگر سـطوح اسـت .از نكات برجسـته در جدول فوق

تمايـل بيشـتر مردان براي همسـان بودن تحصيالت همسرشـان اسـت .اكثر مـردان يا ترجيح

ميدهنـد ميـزان تحصيالت همسرانشـان همسـطح آنها باشـد و يا كمتـر از آنهـا .در حالي كه

زنان ترجيح ميدهند يا تحصيالت همسرشـان همسـطح آنها و يا بيشـتر از خودشـان باشـد.

ترکیـب گویههـای مذکـور در قالـب یـک مقیـاس نشـان میدهد کـه حـدود  16درصد

پاسـخگویان تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،حـدود  17درصـد در دسـتة بينابيـن قرار
ميگيرنـد و تقريبـ ًا  68درصـد بـه همسانهمسـري تمايل دارنـد .همچنین اهمیت همسـانی
طبقاتـی همسـر بـرای مـردان تا حـدودی بیشـتر از زنان بوده اسـت.

جدول ( .)5توزیع فراوانی مقیاس همسانی /ناهمساني طبقاتی همسر
گزینهها
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ناهمسانهمسري

بينابين

همسانهمسري

جمع

جنس

فراوانی

مرد

352

زن

کل

428

780

درصد معتبر

درصد تجمعی

15/1

15/1

15/7

15/7

17/1

33/3

16/2

16/2

مرد

372

16

کل

826

16/6

32/3

1767

66/7

100

مرد

2328

100

--

کل

4977

زن

454

مرد

1604

کل

3371

زن

زن

آمارههای مقیاس

2649

مرد

68/9

67/7
100
100

مقادیر

زن

31/1

100

100

----کل

میانگین کل مقیاس

22/39

25/15

23/86

حداقل مقدار مقیاس

0

0

0

انحراف معیار

حداکثر مقدار مقیاس

ضریب روایی مقیاس()Alpha

30/11

100

30/2

100

0/8061

30/19

100

همسانی  /ناهمساني مذهبی

مفهوم همسـانی /ناهمسـانی مذهبی از هشـت گویه سـاخته شـده اسـت که پنج گویه مربوط
بـه معیارهای شـخصیتی اسـت کـه برای پاسـخگو در همسـرگزینی اهمیت دارد و سـه گویه
کـه برداشـت شـخصی پاسـخگو در مـورد ویژگیهـای مذهبی خـودش اسـت .جهتگیری
مفهومـی گویههـا بـر همسـانی /ناهمسـانی در میـزان برخـورداری از خصوصیـات مذهبـی
همچـون «مقیـد بـه احـکام دینـی ،مأنـوس با قـرآن ،نمـاز خوانـدن ،مذهبی بـودن و مصرف
نکردن مشـروبات الکلی» متمرکز اسـت .مقایسـة دو دسـته از گویههای مذکور در قالب یک
مقیـاس نشـان میدهـد که حـدود  1درصـد پاسـخگویان تمايل بـه ناهمسانهمسـري دارند،
حـدود  11درصـد در دسـتة بينابيـن قـرار ميگيرنـد و حـدود  88درصد به همسانهمسـري
تمايل دارند .همچنین اهمیت همسـانی مذهبی همسـر برای زنان بیشـتر از مردان بوده اسـت.
جدول ( .)6توزیع فراوانی مقیاس همسانی /ناهمساني مذهبی همسر
گزینهها

جنس

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

ناهمسانهمسري

زن

12

0/5

0/5

بينابين

همسانهمسري

جمع

مرد
کل

24
36

1/1
0/7

1/1
0/7

مرد

316

14

کل

546

11/4

12/1

90/5

100

زن

230

9

15/1
9/5

مرد

1914

84/9

کل

4225

87/9

100

100

---

زن

2311

مرد

2254

100

کل

4807

100

زن

آمارههای مقیاس

2553

مرد

مقادیر
زن

100

---

--کل

میانگین کل مقیاس

18/78

16/28

17/46

حداقل مقدار مقیاس

0

0

0

انحراف معیار

حداکثر مقدار مقیاس

ضریب روایی مقیاس()Alpha

16/69
100

14/53
100

0/8938

15/63
100
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همسان  /ناهمسانهمسری

مفهـوم همسـان /ناهمسانهمسـری از ترکیـب پنـج مفهـوم فـوق کـه همسـانی همسـر از
نظـر خصوصیـات ظاهـری ،روانـی -عاطفـی ،شـخصیتی ،طبقاتـی و مذهبی را میسـنجند،
سـاخته میشـود .ترکیـب مفاهیـم مذکـور در قالـب یـک مقیـاس نشـان میدهد کـه حدود
 1درصـد پاسـخگویان تمايـل به ناهمسانهمسـري دارند ،حـدود  7درصد در دسـتة بينابين
قـرار ميگيرنـد و حـدود  93درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارنـد .همچنیـن اهمیـت
همسانهمسـری بـرای زنـان تـا حـدودی بیشـتر از مـردان بوده اسـت.
جدول ( .)7توزیع فراوانی مقیاس همسان /ناهمسانهمسری
گزینهها
ناهمسانهمسري
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بينابين

همسانهمسري

جمع

جنس
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل

آمارههای مقیاس
میانگین کل مقیاس
انحراف معیار

حداقل مقدار مقیاس

حداکثر مقدار مقیاس

ضریب روایی مقیاس()Alpha

فراوانی
4
1
5
181
184
365
2152
2473
4625
2337
2658
4995
مرد

29/21

10/03
0

100

درصد معتبر
0/2
0/04
0/1
7/7
6/9
7/3
92/1
93/06
92/6
100
100
100
مقادیر
زن

27/74
93/36
0

100

0/6926

درصد تجمعی
0/2
0/04
0/1
7/9
6/94
7/4
100
100
100
------کل

28/43
9/7
0

100

یافتههای تحلیلی

فرضیـة  :1بـه نظـر ميرسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت

بیشـتری از نظـر خصوصیـات ظاهـری بـا خـود آنهـا داشـته باشـند.

جدول ( .)8آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس خصوصیات ظاهری در مردان
گزینهها
ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ

sig= 0/000

فراوانی
14
187
2087
2288

df = 2

درصد معتبر
0/6
8/2
91/2
100
52

درصد تجمعی
0/6
8/8
100
--

chi-square = 3469/08

بـر اسـاس اطالعـات جـدول فـوق ميتـوان دریافـت کـه از نظـر خصوصیـات ظاهری
حـدود یـک درصد پاسـخگویان تمايل به ناهمسانهمسـري دارند ،حدود  8درصد در دسـتة
بينابيـن قـرار ميگيرنـد و بيـش از  91درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارند .بـا توجه به
اينكـه آزمـون كـيدو (کای اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصد معنادار اسـت،
بنابرایـن نتايـج فـوق قابل تعميم بـه جامعة آماري اسـت؛ بدین معنی که ضمـن تأیید فرضیة
فـوق ميتـوان نتيجـه گرفت كه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند که شـباهت
بیشـتری از نظـر خصوصیـات ظاهری با خود آنها داشـته باشـند.
جدول ( .)9آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس خصوصیات ظاهری در زنان
گزینهها

ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ

sig= 0/000

فراوانی
5
198
2396
2599

df = 2

درصد معتبر
0/2
7/6
92/2
100

درصد تجمعی

59

chi-square = 4072/8

0/2
7/8
100
--

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق ميتـوان دریافـت که حـدود  0/2درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،حـدود  8درصـد در دسـتة بينابيـن قـرار ميگيرنـد و
بيـش از  92درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارنـد .بـا توجـه بـه اينكـه آزمـون كـيدو
(کای اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايج فوق
قابـل تعميـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمـن تأیید فرضیـة فـوق ميتوان
نتيجـه گرفـت كه زنـان برای ازدواج کسـانی را انتخاب میکنند که شـباهت بیشـتری از نظر
خصوصیـات ظاهـری بـا خود آنها داشـته باشـند.
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فرضیـة  :2بـه نظـر ميرسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکنند که شـباهت
بیشـتری از نظـر ویژگیهـای روانـی -عاطفـی با خود آنها داشـته باشـند.
جدول ( .)10آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس ویژگیهای روانی -عاطفی در مردان
گزینهها
ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ

sig= 0/000
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فراوانی
11
217
2061
2289
df = 2

درصد معتبر
0/5
9/5
90
100
51

درصد تجمعی
0/5
10
100
--

chi-square = 3340

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق ميتـوان دریافـت که حـدود  0/5درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارند ،حـدود  9/5درصد در دسـتة بينابين قـرار ميگيرند و 90
درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارنـد .با توجـه به اينكـه آزمون كـيدو (کای اسـکوئر)
در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايـج فوق قابـل تعميم به
جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنـی که ضمـن تأیید فرضیـة فوق ميتـوان نتيجـه گرفت كه
مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر ویژگیهای
روانـی -عاطفـی با خود آنها داشـته باشـند.
جدول ( .)11آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس ویژگیهای روانی -عاطفی در زنان
گزینهها

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ

11
286
2304
2601

0/4
11
88/6
100
57

0/4
11/4
100
--

sig= 0/000

2

= df

= 3616/2

chi-square

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق ميتـوان دریافـت که حـدود  0/4درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،حـدود  11درصـد در دسـتة بينابيـن قـرار ميگيرنـد و
تقريبـ ًا  89درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارند .بـا توجه به اينكـه آزمون كـيدو (کای
اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايج فـوق قابل

تعميـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق ميتـوان نتيجه
گرفـت كـه زنـان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر
ویژگیهـای روانـی -عاطفـی بـا خود آنها داشـته باشـند.
فرضیـة  :3بـه نظـر ميرسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکنند که شـباهت

بیشـتری از نظـر ویژگیهـای شـخصیتی با خود آنها داشـته باشـند.

جدول ( .)12آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس ویژگیهای شخصیتی در مردان
گزینهها

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

ناهمسانهمسري

5

0/2

0/2

بينابين

154

6/9

7/1

همسانهمسري

2083

92/9

100

تعداد معتبر

2242

100

--

تعداد بیپاسخ
sig= 0/000

98
df = 2

chi-square = 3595/6

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق ميتـوان دریافـت که حـدود  0/2درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،حـدود  7درصد در دسـتة بينابيـن قرار ميگيرنـد و در
حـدود  93درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارند .بـا توجه به اينكـه آزمون كـيدو (کای
اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايج فـوق قابل
تعميـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق ميتـوان نتيجه
گرفـت كـه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر
ویژگیهـای شـخصیتی بـا خود آنها داشـته باشـند.
جدول ( .)13آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس ویژگیهای شخصیتی در زنان
گزینهها

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

ناهمسانهمسري

5

0/2

0/2

بينابين

161

6/2

6/4

همسانهمسري

2417

93/6

100

تعداد معتبر

2582

100

--

تعداد بیپاسخ
sig= 0/000

76
df = 2

chi-square = 4235/8
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بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق ميتـوان دریافـت که حـدود  0/2درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،بيـش از  6درصـد در دسـتة بينابيـن قـرار ميگيرنـد و
حـدود  94درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارند .بـا توجه به اينكـه آزمون كـيدو (کای
اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايج فـوق قابل
تعميـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق ميتـوان نتيجه
گرفـت كـه زنـان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر
ویژگیهـای شـخصیتی بـا خود آنها داشـته باشـند.
فرضیـة  :4بـه نظـر ميرسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکنند که شـباهت
بیشـتری از نظـر موقعیـت طبقاتـی با خود آنها داشـته باشـند.

جدول ( .)14آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس موقعیت طبقاتی در مردان
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گزینهها
ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ
sig= 0/000

فراوانی
352
372
1604
2328
df = 2

درصد معتبر
15/1
16
68/9
100
12

درصد تجمعی
15/1
31/1
100
--

chi-square = 1325/5

بـر اسـاس اطالعـات جدول فـوق ميتـوان دریافت کـه حـدود  15درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،حدود  16درصـد در دسـتة بينابين قـرار ميگيرند و در
حـدود  69درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارند .بـا توجه به اينكـه آزمون كـيدو (کای
اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايج فـوق قابل
تعميـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق ميتـوان نتيجه
گرفـت كـه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر
موقعیـت طبقاتـی با خود آنها داشـته باشـند.
جدول ( .)15آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس موقعیت طبقاتی در زنان
گزینهها
ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ
sig= 0/000

فراوانی
428
454
1767
2649
df = 2

درصد معتبر
16/2
17/1
66/7
100
9

درصد تجمعی
16/2
33/3
100
--

chi-square = 1327/9

بـر اسـاس اطالعـات جدول فـوق ميتـوان دریافت کـه حـدود  16درصد پاسـخگویان
تمايـل بـه ناهمسانهمسـري دارنـد ،حـدود  17درصـد در دسـتة بينابيـن قـرار ميگيرنـد و
تقريبـ ًا  67درصـد بـه همسانهمسـري تمايـل دارند .بـا توجه به اينكـه آزمون كـيدو (کای
اسـکوئر) در اينجـا در سـطح اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابرایـن نتايج فـوق قابل
تعميـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق ميتـوان نتيجه
گرفـت كـه زنـان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر
موقعیـت طبقاتـی بـا خود آنها داشـته باشـند.
فرضیـة  :5بـه نظـر ميرسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب میکنند که شـباهت
بیشـتری از نظـر مذهبـی بـا خود آنها داشـته باشـند.

جدول ( .)16آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس ویژگیهای مذهبی در مردان
گزینهها
ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ

sig= 0/000

فراوانی
24
316
1914
2254
df = 2

درصد معتبر
1/1
14
84/9
100
86

درصد تجمعی
1/1
15/1
100
--

chi-square = 2755/5

بـر اسـاس اطالعات جـدول فـوق ميتوان دریافـت که حـدود  1درصد پاسـخگویان تمايل
بـه ناهمسانهمسـري دارنـد 14 ،درصـد در دسـتة بينابين قـرار ميگيرنـد و تقريبـ ًا  85درصد به
همسانهمسـري تمايـل دارنـد .با توجه بـه اينكه آزمون كيدو (کای اسـکوئر) در اينجا در سـطح
اطمینـان  99درصـد معنـادار اسـت ،بنابراین نتايج فوق قابـل تعميم به جامعة آماري اسـت؛ بدین
معنـی کـه ضمـن تأییـد فرضیة فـوق ميتوان نتيجـه گرفت كـه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را
انتخـاب میکننـد که شـباهت بیشـتری از نظر ویژگیهـای مذهبی با خود آنها داشـته باشـند.
جدول ( .)17آزمون همسان /ناهمسانهمسری بر اساس ویژگیهای مذهبی در زنان
گزینهها
ناهمسانهمسري
بينابين
همسانهمسري
تعداد معتبر
تعداد بیپاسخ
sig= 0/000

فراوانی
12
230
2311
2553
df = 2

درصد معتبر
0/5
9
90/5
100
105

درصد تجمعی
0/5
9/5
100
--

chi-square = 3785/1

فصلنامهعلمی-پژوهشی

183

بررسي تجربي
دو نظریة ...

بر اساس اطالعات جدول فوق ميتوان دریافت که حدود  0/5درصد پاسخگویان

تمايل به ناهمسانهمسري دارند 9 ،درصد در دستة بينابين قرار ميگيرند و  90/5درصد به

همسانهمسري تمايل دارند .با توجه به اينكه آزمون كيدو (کای اسکوئر) در اينجا در سطح

اطمینان  99درصد معنادار است ،بنابراین نتايج فوق قابل تعميم به جامعة آماري است؛ بدین
معنی که ضمن تأیید فرضیة فوق ميتوان نتيجه گرفت كه زنان برای ازدواج کسانی را انتخاب
میکنند که شباهت بیشتری از نظر ویژگیهای مذهبی با خود آنها داشته باشند.

نتیجهگیری

هر انساني با داشتن فطرتي بكر و سالم در ضمير خود اين را مييابد كه تمايل و كششي به

سمت كمال (عامل رفع هر نياز) دارد كه داراي اشكال مختلف است و در واقع رغبت و تمايل
انسان در عمل به رفتاري خاص ،منبعث از نوعي نياز است و اساس ًا هدف اصلي هر فرد در
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زندگي كسب آرامش ناشي از برآورده شدن نيازهايش است و همواره فشار نيازي كه در زماني

معين از فشار دیگر نيازها قويتر است موجب انگيزش فرد در اتخاذ رفتاري خاص در راستاي
رفع آن نياز ميشود .در یک دورة طوالنی تاریخی ،اصل اساسی در انتخاب همسر ،گزینش

همسر توسط دیگران بوده است ،اما در دورة صنعتی اين امكان براي زن و مرد به وجود

آمد كه در مهمترين تصميم زندگي خود ،نقش فعالي داشته باشند ،زيرا در اين دوره ازدواج

مانند گذشته يك ضرورت اقتصادي يا سياسي نبود ،بلكه به قصد تكامل شخصي و براي
نيل به هدفهاي شخصي مطرح ميشد .بنابراين طبيعي بود فردي كه تقريب ًا از بند ضرورت
اقتصادي و سياسي ازدواج رها شده بود ميتوانست به ويژگيهاي شخصي همسرش بيانديشد

و هركسي را متناسب با خود نداند و دست به گزينش زند .در این باب جامعهشناس به دنبال
آن است که بداند افراد يک جامعه بر اساس چه مالكها و معيارهايي و با اولويت دادن به کدام

ارزشها شريک زندگي خود را برميگزينند.

از همین رو نظریههای زیادی برای تبیین این کنش مهم تاکنون صورتبندی شده است

که هر کدام بر معیارهای خاصی تأكيد دارند .اما در این میان دو نظریه وجود دارد که تا

حدودی در تقابل با یکدیگر طرح شدهاند؛ یکی به نظریة همسانهمسری و دیگری به نظریة
ناهمسانهمسری مشهور هستند .نظریة همسانهمسری بر این امر تأكيد دارد که افرادِ دارای

ویژگیهای مشابه بیشتر تمایل دارند که با یکدیگر ازدواج کنند .بدین ترتیب همسانی میان دو

نفر نهتنها آنها را به سوی یکدیگر جذب میکند ،بلکه پیوند و وصلت بین آنان را مستحکمتر

میسازد .نهتنها در جوامع سنتی بلکه در جوامع مدرن که قواعد و مقررات خاصی برای انتخاب
همسر وجود ندارد ،فشارهایی از نظر اجتماعی به فرد وارد میشود تا همسرش را از میان

همنژادان ،همدینان و اعضای طبقة خودی انتخاب کند .در مقابل نظریة همسانهمسری ،نظریة

ناهمسانهمسری طرح میشود .استدالل این نظریه این است که تفاوت و ناهمسانی و بهویژه

صفات تکمیلکننده است که افراد را به وصلت با یکدیگر وامیدارد .فرضیة اصلی این است

که در مورد همسرگزینی الگوی احتیاجات هر همسر متمم و مکمل الگوی احتیاجات همسر

دیگر است و نه مشابه آن .بر اساس این نظریه ،ناهمسانی دو فرد از لحاظ قابلیتهای ذهنی از
یک سو میان آنها پیوند ایجاد میکند و از سوی دیگر کمکی در ارضای زندگی زناشویی است.
در این مقاله پنج شاخص مشترک و مورد تأكيد در این دو نظریه مورد بررسی قرارگرفتند

که بر مبنای این شاخصها و خصوصیات ،فرضیات تحقیق صورتبندی شد .برای بررسی

فرضیات در این تحقیق از روش پیمایش استفاده گردید .جامعة آماری تحقیق را تمام افراد

 15تا  60سالة خانوارهای معمولی شهری و روستایی تشکیل دادهاند ،و حجم نمونه با توجه

به فرمول تصادفی ساده کمتر از پنجهزار نفر بود که این تعداد در کشور با استفاده از روش

نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدهاند.

نتایج توصیفی تحقیق گویای آن است که حدود  92درصد پاسخگویان تمایل دارند

همسرشان از لحاظ خصوصیات ظاهری شبیه خودشان باشند .همچنین حدود  80درصد

از پاسخگویان از الگوی همسانهمسری در خصوصیات روانی-عاطفی تبعیت میکنند .از

نظر ویژگیهای شخصیتی نیز بیش از  93درصد پاسخگویان کسانی را انتخاب میکنند که از
نظر شخصیتی همسان خودشان باشند .از نظر طبقاتی نیز حدود  68درصد تمایل به انتخاب

همسری از طبقة خودشان دارند .پاسخگویان در باب ویژگیهای مذهبی نیز طبق رویة الگوی

همسانهمسری عمل میکنند و حدود  88درصد کسانی را انتخاب میکنند که شبیه خود آنها

باشند .هرچند این نتایج کمی تعجببرانگیز است ،چراکه با توجه به اینکه جامعة ما جامعهای

اسالمی است و اسالم در انتخاب همسر بر مالک دین و دینداری تأكيد میکند ،انتظار این بوده
است که نتایج با درصد باالتری الگوی همسانهمسری را نشان دهند و نتایج حاضر نشاندهندة
رواج جهتگیری تسامحگرایانه در میان مردم ایران در این حیطه است.

نتایج تحلیلی نیز با اطمینان بیش از  99درصد حاکی از آن است که اکثریت قاطع ایرانیان
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کسانی را برای ازدواج انتخاب میکنند که شباهت بیشتری از نظر خصوصیات ظاهری ،روانی-

عاطفی ،شخصیتی ،طبقاتی و مذهبی با خود آنها داشته باشد .نتایج فوق نشاندهندة تأیید نظریة

همسانهمسری و رد نظریة ناهمسانهمسری در جامعة معاصر ایران است.
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