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چكيده
هدف اين پژوهش بررسي نقش دو معيار خصوصيات ظاهري همسر ـ شامل
جذابيت ،تناسب سني و تناسب جسمي همسر ـ و باورهاي اعتقادي همسر ـ شامل
اخالق و ايمان ـ و رابطهی آنها با همسانگزيني در انتخاب همسر ميباشد .به اين
منظور از ميان جامعه آماري  3549نفري از دانشجويان مجرد دختر و پسر دانشگاه
آزاد اسالمي جهرم در سال  1389تعداد  178دانشجوي پسر و  170دانشجوي دختر
و در مجموع  348نفر به شيوهی نمونهگيري تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه بوده كه براي سنجش روايي پرسشنامه از تحليل
عاملي و اعتبار سازه و براي پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شده است .نتايج تحقيق
نشان داد که بين باورهاي اعتقادي و خصوصيات ظاهري با همسانگزيني در انتخاب
همسر رابطهی مثبت و معناداري وجود دارد .يافتهها حاكي است كه معيار خصوصيات
ظاهري همسر براي دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر اهميت بيشتري
دارد .در مقابل معيار باورهاي اعتقادي براي دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان
پسر اهميت بيشتري دارد .ديگر نتايج تحقيق نشان داد كه  38درصد از دانشجويان
تمايل دارند همسر خود را در ميان قوميت خود انتخاب كنند ،در حالي كه تنها 26
درصد دانشجويان تمايل دارند همسر خود را از ميان خويشاوندان نزديك انتخاب
نمايند.
واژگان کليدی
ت ظاهري ،باورهاي اعتقادي ،همسانگزيني.
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 -1مقدمه و بيان مسئله

ازدواج پديدهاي اجتماعي است و الگوهاي متفاوت آن در جوامع
گوناگون ،نشان دهندهی تأثير ساختارهاي جامعه در اين پديدهي جهاني
است .به جهت تاريخي ،همواره جامعه سعي داشته است با وضع قوانين
خاص ،الگوي ازدواج ،نهاد خانواده و در نتيجه ابعاد ك ّمي و كيفي زندگي

افراد خود را کنترل کند .نفوذ جامعه بر الگوهاي همسرگزيني موجب
ميشود كه اعضای آن به ازدواج با افرادي خاص تشويق يا حتي مجبور

شوند و از ازدواج با افراد ديگر منع گردند .در نتيجهی اين فرآيند است كه
ميتوان الگوي درونهمسري (گزينش همسر از درون گروه اجتماعي خود)
و برونهمسري (گزينش همسر در خارج از گروه اجتماعي خود) را در
ف نظر از توجه
جوامع گوناگون مشاهده كرد (عباسيشوازي  .)62 :1385صر 
به مالكهاي گزينش همسر مناسب ،به طور كلي ،انتخاب همسان ،به عنوان
يك قاعدهي جهاني همسرگزيني پذيرفته شده است .بیشتر محققان بر تشابه
و همسانگزيني در مكان زندگي و تولد ،طبقهي اجتماعي ،صفات اخالقي و
ويژگيهاي روانشناختي ،مذهب و دين ،سن و سال و ويژگيهاي فرهنگي
و نژادي تأكيد داشتهاند (ساروخاني  .)58 :1381مطالعات جامع انجام شده در
مورد چگونگي توزيع ازدواج همسانگزيني در ايران اندك است .از اين
ميان ميتوان به مطالعهي گيونز و هيرشمن )1994( 1اشاره كرد كه با استفاده
از دادههاي بررسي باروري ايران ( )1977به مطالعهی ازدواج خويشاوندي
1- Charles Gyvnz & Albert Hirschman
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درصد از ازدواجهاي بررسي شده قوميتی و خويشاوندي بودهاند و اگر چه
احتمال وقوع اين نوع ازدواج در دهههاي پيش از بررسي بيشتر بوده است،
اما به طور كلي افراد برخوردار از ويژگيهاي مدرنتر به احتمال كمتري با
يكي از خويشاوندان خود ازدواج كرده بودند (عباسيشوازي .)65 :1385

در دهههاي اخير ،همراه با گسترش نوگرايي و نوسازي در عرصهی
ايران و جهان ،تحوالتي در زمينههاي فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي روي
داده كه سبب دگرگوني نقشهاي اجتماعي و سبك زندگي شده است
(زارعيان و همكاران 1385؛ قربانعليپور و همكاران 1387؛ ازكيا 1389؛ عابدي اردكاني

 .)1390تغييراتي كه در جامعهی مدرن اتفاق افتاده ،باعث شده است برخي
از ويژگيهاي ازدواج در جامعهی سنتي مانند نوع انتخاب همسر و دخالت
در آن ،ازدواجهاي فاميلي ،چندهمسری ،قابليت فرزندآوري ،پايين بودن
سن ازدواج ،فاصلهی سني زن و مرد ،پديدهی تجرد قطعی و  ...نيز تغيير
كنند .با توجه به نكات فوق و جمعيت  11ميليون نفري جوانان در شرف
ازدواج ،ارزیابی وضعیت انتخاب همسر دانشجویان به عنوان گروه سنی که
در آستانهی انتخاب همسر و تشکیل زندگی زناشویی هستند ،میتواند تا حد
زیادی سیمای معیارهای انتخابی این دسته از جوانان را نشان دهد؛ لذا اين
پژوهش به منظور بررسي معيار خصوصيات ظاهري همسر ـ مانند جذابيت،
تناسب سني و جسمي همسر ،باورهاي اعتقادي همسر ـ مانند اخالق و
ايمان و تأثير آن در گرايش به همسانگزيني در انتخاب همسر طراحي شده
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است و به دنبال پاسخ به پرسشهاي زير است:
 -1آيا توجه به خصوصيات ظاهري همسر ،رابطهاي با گرايش به همسانگزيني
در انتخاب همسر دارد؟
 -2آيا توجه به باورهاي اعتقادي همسر ،رابطهاي با گرايش به همسانگزيني
در انتخاب همسر دارد؟
 -2پيشينهی پژوهش

يافتههاي مطالعهي سعادت و همكاران كه در سطح تمامي استانهاي
ايران انجام گرفته است و  12گروه قومي را شامل ميشود ،تفاوت در ميانگين
نسبتهاي ازدواج قومي و خويشاوندي را بر حسب مناطق گوناگون ايران
تأييد ميكند .در اين بررسي ،ميزانهاي ازدواج قومي و ازدواج با خويشاوندان
نزديك به ترتيب  38/6و  27/9درصد گزارش شد و اين در حالي است كه
مقادير ميزان ازدواج خويشاوندي ،بر پيوستاري قرار گرفتند كه از حدود 16
درصد در مناطق شمالي تا  47درصد در مناطق شرقي ايران نوسان داشته و
در مورد مناطق مركزي ،شمال غربي و جنوبي نيز ميزانهاي  41 ،39 ،35و43
درصد گزارش شده است (سعادت و همکاران .)263-269 :1383

پژوهش حسني ميمنت و همكاران كه با هدف شناخت اولويت معيارهاي
انتخاب همسر  504زوج ( 252زن و  252مرد) انجام شد ،نشان ميدهد
كه اولويتهاي اول در انتخاب همسر اصالت خانـوادگي ،سالمت رواني و
ظاهري ،صداقت ،معاشرتي بودن ،اعتقاد به برابري زن و مرد و اولويتهاي
آخر تعداد اعضاي خانواده ،رنگ پوست ،عدم اعتياد به سيگار ،کارمند بودن،
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.)505-512 :1384

عباسزاده و همكاران در پژوهشي به بررسي معيارهاي انتخاب همسر
در ميان  384نفر از دانشجويان دختر و پسر مجرد دانشگاه علوم پزشكي
شهرستان زابل پرداخته است .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد كه زيبايي
ظاهري با باال رفتن مقطع تحصیلی دختران از اهميت کمتري برخوردار بود،
در حالي که اين معيار نزد پسران با باال رفتن مقطع تحصيلي مهمتر میشود.
پايبندي به اعتقادات يکي از مهمترين معيارهاي همسرگزيني دانشجويان
مورد مطالعه بوده است (عباسزاده و همکاران .)1387

نتايج پژوهش رسولزاده طباطبايي و نصيرزاده نشان ميدهد كه بين
دختران و پسران و سنين مختلف دانشجويان از لحاظ مالكهاي فيزيكي
انتخاب همسر ،ميزان تفاوت سن بين زوجين ،جزئيات ظاهري صورت
و بدن تفاوت معناداري وجود دارد .حدود  73درصد پسران به كمتر بودن
سن همسر اعتقاد داشتند در حالي كه  95درصد دختران ترجيح ميدادند
همسرشان از آنها بزرگتر باشد .در اين پژوهش همانند اكثر مطالعات
ويژگيهاي جسماني نقش مهمي را در انتخاب همسر نشان ميدهد (رسولزاده
طباطبایی و نصیرزاده .)1388

حقيقيزاده و همكاران در پژوهشي با عنوان «معيارهاي انتخاب همسر»
به مطالعهی  586دانشجوي دانشكدههاي علوم پزشكي اهواز پرداختهاند.
در اين تحقيق مهمترين معيار براي ازدواج از ديدگاه بيش از  82درصد از
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پسران و بيش از  90درصد از دختران اخالق بوده است .معيارهاي ديگر از
جمله ايمان ،اعتقادات مذهبي ،مسئوليتپذيري و تحصيالت جزء معيارهايي
بود که بين پسران و دختران از  32درصد تا  80درصد مهم بوده است .نتايج
اين تحقيق نشان ميدهد كه اگر چه دانشجويان هر دو جنس جنبهی اخالقي
را مهمترين رکن براي انتخاب همسر ميدانند ولي اقتصاد را هم به عنوان
اولويت مطرح کردهاند (حقیقیزاده و کرمی .)1389

 -3مبانی نظری پژوهش

براي تبيين نظري معيارهاي همسانگزيني ،از نظريهی همسانهمسري،
نظریهی قومی ـ فرهنگی و نظری ه اسالم در همسانهمسري استفاده شده
است.
آراء مربوط به همسانگزيني ،همساني در باورها و ارزشهاي اجتماعي،
فرهنگي ،مذهبي ،سياسي و اقتصادي است و طبيعي است همساني افراد
در مواردي چون محل سکونت ،مذهب ،قشر اجتماعي ،شغل ،گروه سني،
تحصيالت و  ...شرايط را به گونهاي فراهم کند تا تشابه افراد در باورها
و ارزشهاي اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي ،سياسي و اقتصادي بيشتر شود.
بنابراين براي افراد مختلف همساني در يک يا چند بعد معين اهميت خاصي
دارد و به همين دليل است که برخي بر همساني در تحصيالت و برخي ديگر
بر همساني مذهبي و برخي ديگر بر همساني در هر دو و يا موضوعات ديگر
تأکيد بيشتري ميورزند.
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به نوشتهی بارون و برن حتي قبل از اينكه گالتون 1869 1با ابداع روش
همبستگي ،بررسي علمي همسانهمسري را ميسر سازد ،اسپينوزا1675 2
نظريهی همسانهمسري را بيان كرده بود .به نظر اسپينوزا مردم تمايل دارند
كساني را به عنوان همسر برگزينند كه با آنها همسان باشند ).(Myers 2005: 433
پژوهشها نشان دادهاند كه همساني مث ً
ال در تحصيالت به معني تشابه در
نگرشها ،ارزشها و عقايد است ) .(Actielli et al 2001: 169كساني كه در
تحصيالت ،ارزشها و عقايد ديني مشابهاند ،تمايل ويژهاي در روابط پايدار
به خصوص در ازدواج دارند ).(Berscheid & Reiss 1998: 194
الف ـ همسانی در امور ذهني و معنوي

در همهي دنيا ،يکي از مهمترين عواملي که هنگام انتخاب همسر در تصميم
فرد و جامعه اثر مينهد ،اعتقادات ديني است؛ به طوري كه در بين يهوديان
بيش از  98درصد ازدواجها و بعد از آن كاتوليكها  93درصد ازدواجها و
سپس پروتستانها بيش از  74درصد ازدواجها درونديني است (ساروخاني

 .)62 :1381والر 3در گفتاري به نام زناشوييهاي درونگروهي ،تأييد ميکند
که مهمترين واقعه در امر همسرگزيني ،گرايش آن به سوي وصلتهاي
اجتماعي همسان است و اين بدان معناست که ما خواهان ازدواج در طبقهی
خويش هستيم (همان .)59 :مطالعات متعدد نشان دادهاند که بيش از آنچه به
1- Galton
2- Spinoza
3- Waller
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 -1-3نظريهي همسانهمسري
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صورت تصادفي انتظار ميرود ،زوجها از لحاظ جسمي و رواني به يکديگر
شبيهاند .همچنين شواهد بسياري نشان ميدهد كه افراد متمايل به انتخاب
زوجهاي مشابه هستند .اين مطلب در مورد سن ،ويژگيهاي فيزيکي،
ق قومي ،شغل ،درآمد ،تحصيالت ،طبقهی اجتماعي ،مذهب،
جذابيت ،تعل 
شخصيت ،نگرشهاي اجتماعي و جنبههاي آسيبشناختي وجود دارد .به نظر
بايرون و برن ،همساني ميان دو نفر نه تنها آنها را به سوي يکديگر جذب ميکند
بلکه پيوند و وصلت ميان آنها را استوار ميسازد). (Baron & Byron1997
به نظر رابينسون 1اگر بين زن و مرد سازگاري معرفتي و اعتقادي نباشد ،در
دوازده مورد كه آن را مناطق دوازدهگانهی انفجاري ناميده ،اختالف سليقه و
برخورد عقايد پيدا ميشود و كوچكترين اشتباهي بزرگترين انفجار زندگي
را به وجود ميآورد .از جملهی آن موارد عبارتاند از مسائل مربوط به
زناشويي و وظايف متقابل ،چگونگي ابراز عشق و عاطفه به همسر ،چگونگي
برخورد با مشكالت زندگي و تصميمگيري مؤثر در مورد مسائل زندگي
(ايزديفرد 23 :1382و .)24

ب ـ همساني در خصوصيات ظاهري

خصوصيات ظاهري شامل مالكهایي همچون تناسب جسماني ،زيبايي
چهره و تفاوت سني مناسب میشود (ساالريفرد به نقل از صديق اورعي .)221 :1383

با وجود تعاليم خردمندانهي بيشتر فرهنگها مبني بر اهميت خصلتهای
دروني ،واكنش بيشتر افراد بر اساس زيبايي چهره و ظاهر خوشايند است،
1- Harvey Robinson
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قرار ميگيرند (ساالريفرد به نقل از آذربايجاني .)221 :1383
 -2-3نظريه قومي و فرهنگي

فرهنگ قومي در برگيرندهی شيوهی كلي زندگي ،زبان ،ايدهها ،اعتقادات،
ارزشها و الگوهاي رفتاري است .مدل فرهنگي 1به طور گستردهاي توسط
محققان براي تبيين انواع متفاوت رفتار در ميان گروههاي قومي مانند
مشاركت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،ازدواج و خانواده به كار رفته است.
تئوريهاي فرهنگي بر نقش ارزشها ،هنجارها و نظامهاي هويتي و فرهنگي
در شكلگيري الگوهاي ازدواج تأكيد دارد (لستهاق 1983؛ اداي و تروواتو 1991؛
سورنسون 1985؛ آرنالدو .)2002

ايران با بيش از  30اقليت قومي ،يكي از غيرمتجانسترين جمعيتهاي
جهان را دارد .اگر چه مطالعات مردمشناسانه و تکنگاریها رواج ازدواج
خويشاوندي در ميان قوميتهاي گوناگون را به عنوان الگوي مرجع
همسانگزيني تأييد کردهاند (افشار سيستاني 1366؛ حسيني سوق 1373؛ فروزنده

1376؛ حيدري قمي  ،)1383اما ميزان اين نوع ازدواجها به سبب برخورداري
از پيشينههاي متفاوت تاريخي و مذهبي و وجود آداب و رسوم متنوعي كه
در گروههاي قومي گوناگون با الگوي همسانگزيني همراه است ،تفاوت
چشمگیری دارد (عباسيشوازي .)68 :1385

1- Cultural model

167

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

البته بررسيها نشان ميدهد كه مردان بيشتر از زنان تحت تأثير زيبايي ظاهر

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

 -3-3نظريهی اسالم در همسان همسری

تعاليم اسالمي در گزينش همسر ،بر اصل «كفو» به معناي همتايي و
همانندي تأكيد دارد .به عبارت ديگر ،بهتر است زن و مرد در ويژگيهاي
مناسب براي ازدواج ،مشابه و تقريب ًا همتا باشند .اصل كفويت كه اولياي
دين نیز بر آن تأکید داشتهاند ،با قاعدهی همسانگزيني منطبق است .البته
اين همساني بيشتر در مورد ايمان تأكيد شده و مالكهاي قومي ،طبقاتي
و اقتصادي را در همتايي در نظر نميگيرند .عالوه بر همانندي و تشابه زن
و مرد در اصل ايمان و باورهاي ديني ،به تشابه مراتب ايمان و ويژگيهاي
اخالقي نيز بايد توجه شود .اينكه گفته شده اگر حضرت علي( )نبود،
همتا و همانندي براي ازدواج با حضرت زهرا ( )در ميان انسانها يافت
نميشد ،اشاره به همانندي در مراتب ايمان و اخالق دارد (ساالريفرد به نقل

از طباطبايي .)228 :1383یکی از مهمترين مالكهاي گزينش همسر كه در
آموزههاي ديني بر آنها تأكيد شده است ،توجه به مباني اعتقادي و اخالقي
همسر است .به همين دليل براي همسويي و همساني فكري زوجين در زمان
تشكيل خانواده دستورات اكيد وجود دارد .با توجه به اينكه اساس همساني
اخالقي ،همساني شناختي و اعتقادي است ،ميتوان گفت كفايت نداشتن
زوجين تأثير نامطلوبي در شكلگيري نهاد خانواده و آيندهی زندگي زناشويي
دارد ،بنابراين باید در فرايند گزينش همسر به مسئلهی كفايت اخالقي زوجين
توجه شود (زارعي و عبدالهي  .)98 :1387مقصود از اخالق ،رفتارها و تعاملهاي
مناسب در زندگي ،سازگاري و مدارا با افراد است .اساس زندگي زناشويي،
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ميشود (ساالريفرد  .)230 :1383منظور از كفايت اخالقي يعني همساني نسبي
زن و مرد در صفات نفساني و خصلتهاي اكتسابي كه در سايهی ازدواج
براي رسيدن به آرامش و تكامل به تثبيت رسيده و يا رو به افزايش است
و به موجب اين همتايي زن و شوهر دو جسم در قالب يك روح ميشوند
(زارعي و عبدالهي .)100 :1387
نمودار شمارهی  -1مدل مفهومي تحقيق

ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪﮔﺮاﻳﻲ

ﻗﻮﻣﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ

ﻫﻤﺴﺎنﮔﺰﻳﻨﻲ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي

ﺑﺎورﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي

ﺟﺬاﺑﻴﺖ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﻲ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﻲ

اﺧﻼق

اﻳﻤﺎن

169

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

سازگاري ،تفاهم و همكاري است كه اين امور فقط در پرتو اخالق فراهم

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

 -4فرضيههاي پژوهش

فرضيهی اول ،بين میزان توجه به خصوصيات ظاهري همسر و گرايش
به همسانگزيني در انتخاب همسر رابطهی معنادار وجود دارد.
فرضيهی دوم ،بين میزان توجه به باورهاي اعتقادي همسر و گرايش به
همسانگزيني در انتخاب همسر رابطهی معنادار وجود دارد.
فرضیهی سوم ،بین میزان گرایش به همسانگزینی دانشجويان دختر و
پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
 -5روششناسی پژوهش

اين تحقيق به روش پیمایش انجام و دادههاي آن با استفاده از تكنيك
پرسشنامه جمعآوري شده است .پرسشنامهی اين تحقيق شامل  24سؤال
ميباشد ،كه بر اساس مطالعهي پيشينهی تحقيق و مباني نظري و با استفاده
از مقياس ليكرت تدوين شده است .با توجه به جامعهی آماري  3549نفري
اين تحقيق ،بر اساس فرمول کوکران ،در سطح خطاي  ،0/05تعداد  348نفر
به روش تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدهاند؛ لذا تعداد  360پرسشنامه
در ميان دانشجويان توزيع شد كه پس از حذف پرسشنامههاي ناقص تعداد
 348پرسشنامه تحليل شدند .براي سنجش اعتبار پرسشنامه ،از تحليل عاملي
و اعتبار سازه استفاده شده است كه پرسشهاي اين پرسشنامه در مجموع
س متغيرها را تبيين ميکند .همچنين مقدار  KMOبا
 67/44درصد از واريان 
 0/65كفايت نمونهها را نشان ميدهد .براي اندازهگيري پايايي پرسشنامه از
روش آلفاي كرونباخ ( )0/793استفاده شده است.
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وابسته اين تحقيق از نوع فاصلهاي است و نيز با توجه به هدف تحقيق
كه فرضيههاي آن از نوع رابطهاي ميباشد براي تحليل رابطه بين معيار
خصوصيات ظاهري ـ شامل تناسب جسمي ،تناسب سني و جذابيت و
باورهاي اخالقي ـ شامل اخالق و ايمان با همسانگزيني در انتخاب همسر
و آزمون فرضيهها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است .همچنين
براي نشان دادن مقدار واريانس تبيين شده متغيرهاي استفاده شده در مدل
اين تحقيق ،رگرسيون چند متغيري به کار گرفته شده است و براي بررسي
تفاوت بين دانشجويان دختر و پسر در گرايش به هر يك از معيارهاي
همسانگزيني در انتخاب همسر از آماره تي مستقل استفاده شده است.
 -6تعريف نظری و عملياتی مفاهيم

ساروخاني در كتاب جامعهشناسي خانواده همسانگزيني را در همساني
و تشابه دو زوج در مكان زندگي ،همساني در اعتقادات ،ويژگيهاي
جسماني ،تعلق قومي و نژادي ،امور ذهني و مذهبي ،همساني سني ،اجتماعي
و تحصيلي تعريف ميکند؛ لذا متغير وابسته و مستقل اين تحقيق با توجه به
موارد فوق تعريف شده است.
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 -1-6متغير وابسته

متغير وابسته اين پژوهش همسانگزيني ميباشد كه دو بعد قوميتگرايي
و خويشاوندگرايي دارد .در اين پژوهش منظور از همسانگزيني قومي
انتخاب همسر از درون قوميت (لر ،ترك ،فارس ،كرد ،بلوچ ،عرب ،مازني،
گيلكي و  )...پاسخگويان ميباشد ،كه با گويههاي زير سنجیده شده است:
 تا چه حد تمايل داريد همسرتان از ميان قوميت شما باشد؟ تا چه حد تمايل داريد همسرتان هم نژاد شما باشد؟ تا چه حد تمايل داريد همسرتان هم زبان شما باشد؟منظور از همسانگزيني خويشاوندي نيز ،ازدواج با خويشاوندان نزديك
ميباشد كه با گويههاي زير سنجیده شده است:
 تا چه حد تمايل داريد همسرتان از فاميل نزديك شما باشد؟ تا چه حد تمايل داريد همسرتان از خويشاوندان نزديك شما باشد؟ -2-6متغير مستقل

متغيرهاي مستقل اين پژوهش شامل خصوصيات ظاهري و باورهاي
اعتقادي است .خُ رده بُعدهاي خصوصيات ظاهري عبارتاند از تناسب
جسماني ،تناسب سني و جذابيت .خُ رده بُعدهاي باورهاي اعتقادي شامل

اخالق و ايمان است.

تعريف نظري ايمان و دينداري :ایمان و دینداری يك عقيده قلبي است
كه بهوسيلهی عمل ميتوان اصل وجود آن و درجاتش را كشف كرد.
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پايبندي به امانتداري ،وفاي به عهد ،اجتناب از مال حرام ،درستكاري
و رعايت حقوق همسر و اجتناب از ظلم و تعدي ميتوان تشخيص داد
(اميني.)100 :1380

اصول اخالقي :در كفايت اخالقي زوجين ،ميتوان اوصافي مانند
فروتني ،اخالق نيك ،عشق ،سپاسگزاري و بردباري را نام برد (زارعي و
عبدالهي .)123 :1387

 -7يافتههاي پژوهش
 -1-7يافتههای توصيفی

با توجه به دادههاي جدول شمارهی  51/1 ،1درصد از پاسخگويان ،پسر
و  48/9درصد دختر ميباشند .بيشترين پاسخگويان با  60/4درصد در گروه
سني  19تا  23سال و كمترين پاسخگويان با  2/6درصد در گروه سني 35
تا  39سال قرار دارند .از نظر سطح تحصيلي  54/6درصد از پاسخگويان
در مقطع کارشناسي 37/3 ،درصد در مقطع کارداني و  8/1درصد در مقطع
کارشناسي ارشد ميباشند.
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جدول  – 1توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت ،مدرك تحصيلي و گروه سني
متغير سؤال شده

جنسيت پاسخگويان

مقطع تحصيلي پاسخگويان

گروه سنی پاسخگويان

فراواني

درصد

پسر

178

51/1

دختر

170

48/9

كارداني

130

37/3

كارشناسي

190

54/6

كارشناسي ارشد

28

8/1

19 - 23

210

60/4

24 - 29

101

29

30 - 34
35 - 39
40 - 44

17
9
11

4/9
2/6
3/1

دادههاي جدول شمارهی  2نشان ميدهد:
 ايمان همسر براي  28درصد از پاسخگويان در حد نسبت ًا كم ،براي 33درصد از آنها در حد متوسط و براي  39درصد در حد نسبت ًا زيادي مهم
است.
 اخالق همسر براي  5درصد از پاسخگويان در حد نسبت ًا كم ،براي 18درصد از آنها در حد متوسط و براي  77درصد در حد نسبت ًا زيادي مهم
است.
 جذابيت همسر براي  7درصد از پاسخگويان در حد نسبت ًا كم ،براي 28درصد از آنها در حد متوسط و براي  65درصد در حد نسبت ًا زيادي مهم
است.
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براي  34درصد از آنها در حد متوسط و براي  45درصد در حد نسبت ًا زيادي
با اهمیت میباشد.
 تناسب جسماني همسر براي  30درصد از پاسخگويان در حد نسبت ًاكم ،براي  34درصد در حد متوسط و براي  36درصد در حد نسبت ًا زياد با
اهميت است.

جدول  – 2فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب متغيرهاي مستقل
درصد گرايش دانشجويان به هر يك از خرده بُعدهاي متغيرهاي مستقل

متغيرهاي مستقل و
خُ رده ب ُعدهاي م ربوطه

باورهاي اعتقادي

.2اخالق

تعداد

درصد

نسبتاً زياد

137

39

متوسط

114

33

نسبتاً كم

97

28

جمع

348

100

نسبتاً زياد

267

77

متوسط

64

18

نسبتاً كم

17

5

جمع

348

100
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.1جذابيت

خصوصياتظاهري

.1ايمان

ف راواني و درصد
پاسخگ ويان

.2تناسب
سني

 .3تناسب
جسم اني

نسبتاً زياد

225

65

متوسط

98

28

نسبتاً كم

25

7

جمع

348

100

نسبتاً زياد

156

45

متوسط

119

34

نسبتاً كم

73

21

جمع

348

100

نسبتاً زياد

127

36

متوسط

117

34

نسبتاً كم

104

30

جمع

348

100
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دادههاي جدول شمارهی  3نشان ميدهد كه  35درصد از پاسخگويان در
حد نسبت ًا كم 27 ،درصد از آنها در حد متوسط و  38درصد از پاسخگويان
در حد نسبت ًا زيادي تمايل دارند كه همسر خود را از قوميت خود انتخاب
كنند .همچنين  26درصد از پاسخگويان در حد نسبت ًا زياد 18 ،درصد در حد
متوسط و  56درصد تمايل نسبت ًا كمي دارند كه همسر خود را از خويشاوندان
نزديك انتخاب کنند.

جدول  – 3فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب متغيرهاي وابسته
درصد گرايش دانشجويان به هر يك از خرده بُعدهاي متغيرهاي وابسته

قومي تگرايي

تعداد

درصد

نسبتاً زياد

133

38

متوسط

93

27

نسبتاً كم

123

35

جمع

348

100

خويشاوندگرايي

تعداد

درصد

نسبتاً زياد

92

26

متوسط

61

18

نسبتاً كم

195

56

جمع

348

100

دادههاي جدول شمارهی  4نشان ميدهد كه خصوصيات ظاهري همسر
براي  14درصد از پاسخگويان در حد نسبت ًا كم ،براي  20درصد از آنها در
حد متوسط و براي  66درصد در حد نسبت ًا زيادي مهم است.
همچنين باورهاي اعتقادي همسر براي  11درصد از پاسخگويان در حد
نسبت ًا كم ،براي  28درصد از آنها در حد متوسط و براي  61درصد در حد
نسبت ًا زيادي با اهميت ميباشد.
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گرايش دانشجويان به
خصوصيات ظاهري

خصوصيات
ظاهري

فراواني و درصد
پاسخگويان

گرايش دانشجويان به
باورهاي اعتقادي

تعداد

درصد

نسبتاً زياد

231

66

متوسط

68

20

نسبتاً كم

49

14

جمع

348

100

باورهاي
اعتقادي

فراواني و درصد
پاسخگويان

تعداد

درصد

نسبتاً زياد

211

61

متوسط

98

28

نسبتاً كم

39

11

جمع

348

100

 -2-7آزمون فرضيهها

دادههاي جدول شمارهی  5تحليل همبستگي خرده بُعدهاي متغيرهاي

مستقل را نشان ميدهد .تحليل همبستگي نشان ميدهد كه بين اخالق
( ،)r =0/644 , p >0/05ايمان و دينداري ( ،)r =0/498 , p >0/05جذابيت
چهره ( ،)r =0/507 , p >0/05تناسب سني ( ،)r =0/233 , p >0/05تناسب
جسماني ( )r =0/164 , p >0/05و گرايش به همسانگزيني در انتخاب
همسر رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد.

177

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

جدول  – 4فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب خصوصيات ظاهري و باورهاي اعتقادي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

جدول  – 5رابطهی همبستگي بين ابعاد متغيرهاي مستقل با متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
باورهاي اعتقادي

خصوصيات
ظاهري

ابعاد متغيرهاي مستقل

تعداد

مقدار R

P – value

اخالق

348

./644

0/000

ايمان

348

./498

0/026

جذابيت

348

./507

0/000

تناسب سني

348

./233

0/036

تناسب جسمي

348

./164

0/047

دادههاي جدول شمارهی  6آزمون فرضيههاي تحقيق را نشان ميدهد.
تحليل همبستگي نشان ميدهد كه بين داشتن خصوصيات ظاهري همسان و
گرايش به همسانگزيني در انتخاب همسر ( ،)r =0/571 , p >0/05رابطهی
مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراين فرضيهی اول تحقيق تأييد میشود.
همچنين بين داشتن باورهاي اعتقادي همسان و گرايش به همسانگزيني در
انتخاب همسر ( ،)r =0/438 , p >0/05رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بنابراين فرضيه دوم تحقيق نيز تأييد میشود.
جدول  – 6آزمون فرضيهها
همبستگي بين خصوصيات ظاهري و باورهاي اعتقادي و همسانگزيني در انتخاب همسر
متغيرهاي مستقل

تعداد

مقدار R

P – value

نتيجهی آزمون

خصوصيات ظاهري

348

0/571

0/000

تأييد فرضيه

باورهاي اعتقادي

348

0/438

0/000

تأييد فرضيه
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دادههاي جدول شمارهی  7مقادير ضريب تأثير هر يك از متغيرهاي
مستقل را بر متغير وابسته نشان ميدهد .اصول اخالقي با ضريب تأثير 0/374
بيشترين تأثير را نشان ميدهد .پس از آن به ترتيب ايمان و دينداري با
ضريب تأثير  ،0/298جذابيت و زيبايي با ضريب تأثير  ،0/278تناسب سني
با ضريب تأثير  0/217و تناسب جسمي با ضريب تأثير  0/178قرار دارند.
همچنين چنانچه در جدول شمارهی  7مشاهده ميشود مقدار برابر است
با ( )R2 = 0/342كه نشان ميدهد  34/2درصد از واريانس متغير وابسته
(يعني گرايش به همسانگزيني) توسط متغيرهاي مستقلي كه در اين پژوهش
استفاده شدهاند (يعني اصول اخالقي ،ايمان و دينداري ،جذابيت ،تناسب
سني و تناسب جسمي) تبيين ميشود.
از آزمون  Tمستقل به منظور نشان دادن تفات بين دانشجويان دختر و
پسر در گرايش به همسانگزيني در انتخاب همسر استفاده شده است.
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جدول  – 7ضرايب تأثير ابعاد متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
باورهاي
اعتقادي
خصوصيات
ظاهري

ابعاد متغيرهاي
مستقل

خطاي استاندارد

مقدار β

مقدار T

P – value

اخالق

0/130

0/374

6/791

0/000

ايمان

0/158

0/298

5/113

0/016

جذابيت

0/172

0/287

4/883

0/000

تناسب سني

0/189

0/217

3/883

0/026

تناسب جسمي

0/223

0/178

2/197

0/036

مدل رگرسيوني محاسبه R2
متغير وابسته همسانگزيني

Rمقدار

 R2ضريب

خطاي استاندارد

0/117

0/342

5/12534

دادههاي جدول شمارهی  8نشان ميدهد كه بين گرايش دانشجویان
دختر و پسر به همسانگزيني در انتخاب همسر تفاوتي معنادار وجود دارد.
به اين معنا كه در مورد معيار خصوصيات ظاهري همسر ،مقدار اختالف
ميانگين دانشجويان دختر ( )45/0118و پسر ( )49/2697نشان ميدهد كه
براي دانشجويان پسر ،زيبايي ظاهري بيشتر از دانشجويان دختر اهميت دارد.
همچنين در مورد معيار باورهاي اعتقادي همسر ،مقدار اختالف ميانگين
دانشجويان دختر ( )26/7235و پسر ( )25/6854نشان ميدهد كه براي
دانشجويان دختر باورهاي اعتقادي بيشتر از دانشجويان پسر اهميت دارد.
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دختر و پسر
آزمون  Tمستقل
متغيرهاي
مستقل
خصوصيات
ظاهري
باورهاي
اعتقادي

جنسيت

تعداد

انحراف
استاندارد

زن

170

4/839

مرد

178

8/026

زن

170

2/906

مرد

178

4/218

مقدارT

df

2/661

292/98

5/959

315/146

اختالف
ميانگين

45/011
49/269
26/723
25/685

–P
value

0/002

0/000

دادههاي جدول ش��مارهی  9تفاوت بين جنسيت دانشجويان و گرايش
ب��ه همس��انگزيني در انتخ��اب همس��ر را نش��ان ميدهد .در م��ورد متغير
خويش��اوندگرايي ،مقدار اختالف ميانگين دانش��جويان دخت��ر ( )8/323و
پس��ر ( )9/427نشان ميدهد كه دانشجويان پس��ر در مقايسه با دانشجويان
دختر تمايل بيش��تري به ازدواج با خويشاوندان نزديك دارند .تحليل متغير
قوميتگرايي نشان ميدهد كه تفاوت معناداري ميان دانشجويان دختر و پسر
در ميزان گرايش به ازدواج در ميان قوميت خود وجود ندارد .همچنين تحليل
متغير اصول اخالقي نشان ميدهد كه تفاوت معناداري ميان دانشجويان دختر
و پس��ر در مورد اهميت اصول اخالقي وجود ندارد .در واقع اصول اخالقي
براي دانش��جويان دختر و پس��ر به يك اندازه اهميت دارد .در تحليل متغير
ايمان و دينداري ،مقدار اختالف ميانگين دانشجويان دختر ( )13/088و پسر
( )12/185نش��ان ميدهد كه دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر
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به ايمان و دينداري همس��ر بيشتر توجه دارند .تحليل متغير تناسب جسمي
نشان ميدهد كه تفاوت معناداري ميان دانشجويان دختر و پسر در توجه به
تناسب جسمي وجود ندارد .در واقع تناسب جسمي براي دانشجويان دختر
و پس��ر به يك اندازه اهميت دارد .در تحليل متغير جذابيت و زيبايي ،مقدار
اختالف ميانگين دانشجويان دختر ( )11/181و پسر ( )12/662نشان ميدهد
كه دانش��جويان پس��ر در مقايسه با دانش��جويان دختر ،به زيبايي و جذابيت
همس��ر بيشتر اهميت ميدهند .در تحليل متغير تناسب سني ،مقدار اختالف
ميانگين دانش��جويان دختر ( )22/758و پس��ر ( )25/140نش��ان ميدهد كه
دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر ،تناسب سني همسر برايشان
بيشتر اهميت دارد.
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بین دانشجويان دختر و پسر
آزمون  tمستقل
خُ رده بُعدها

ابعاد متغير وابسته

خويشاوندگرايي

قومي تگرايي

انحراف

جنسيت

تعداد

زن

170

3/200

مرد

178

2/603

زن

170

3/046

مرد

178

3/413

استاندارد

مقدار

df

3/51

325/83

4/22

344/43

T

اختالف

ميانگين

8/323
9/427
6/847
8/309

Pvalue

0/000

0/116

ابعاد متغير مستقل و ُخ رده بُعدهاي آنها

باورهاي اعتقادي

اخالق

ايمان

تناسب جسمي

خصوصيات ظاهري

جذابيت

زن

170

1/783

مرد

178

2/017

زن

170

1/677

مرد

178

2/660

زن

170

2/547

مرد

178

2/465

زن

170

2/031

مرد

178

5/707

زن

170

3/983

مرد

178

5/609

تناسب سني
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0/664

343/95

3/80

300/51

1/47

343/86

3/25

222/95

13/635
13/500
13/088
12/185
11/070
11/466
11/182
12/662

0/000

0/000

0/812

0/000

22/758
4/58

309/84

25/140

0/000
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 -8نتيجهگيری و پيشنهادات

اين پژوهش به دنبال پاسخي براي اين سؤال بود كه آيا دو معيار
خصوصيات ظاهري همسر ـ شامل جذابيت ،تناسب سني و تناسب جسمي
و باورهاي اعتقادي همسر ـ شامل اخالق و ايمان رابطهاي با همسانگزيني
در انتخاب همسر دارد؟ چنانچه همسانگزيني انتخاب همسر در درون
قوميت و خويشاوندان نزديك فرض شود ،بر اساس نتايج تحقيق ،ميزان
گرايش به ازدواج قومي و ازدواج با خويشاوندان نزديك به ترتيب  38و 26
درصد بوده است (جدول شمارهی  .)3اين يافتهها ،كاهش محسوسي را در
هر دو مورد -با توجه به آمارهای گذشته -نشان ميدهد.
نتايج تحقيق حاضر ،نشان ميدهد كه بين جذابيت ظاهري همسر و
گرايش به همسانگزيني رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .تحليل نتايج
حاكي از آن است كه براي  65درصد از دانشجويان زيبايي ظاهري همسر
اهميت زیادی دارد (جدول شمارهی  .)2ضمن آنكه تحليل تفاوت ميانگينها
نشان ميدهد كه توجه به زيبايي ظاهري همسر نزد دانشجويان پسر در
مقايسه با دانشجويان دختر اهميت بیشتری دارد (جدول شمارهی .)9
نتايج تحقيق حاضر ،نشان ميدهد كه بين تناسب سني همسر و گرايش
به همسانگزيني در انتخاب همسر رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد.
تناسب سني براي  45درصد از پاسخگويان بسیار مهم است (جدول
شمارهی  .)2ضمن آنكه تحليل تفاوت ميانگينها نشان ميدهد كه توجه به
تناسب سني همسر نزد دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر اهميت
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همچنين بين تناسب جسمي و گرايش به همسانگزيني در انتخاب
همسر رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .تحليل نتايج حاكي از آن است
كه تناسب جسمي با همسر براي  36درصد از دانشجويان اهميت بسیار،
براي  34درصد از دانشجويان اهميت متوسطي دارد و براي  30درصد از
دانشجويان اهميتي ندارد (جدول شمارهی  .)2ضمن آنكه تحليل تفاوت
ميانگينها ،تفاوت معناداري را بين دانشجويان دختر و پسر نشان نميدهد
(جدول شمارهی .)9
نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين اخالق و ايمان همسر و گرايش به
همسانگزيني در انتخاب همسر رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .تحليل
يافتهها حاكي است كه براي  77درصد از دانشجويان اخالق و براي  39درصد
از دانشجويان ايمان همسر اهميت زیادی دارد (جدول شمارهی .)2تحليل
تفاوت ميانگينها نشان ميدهد كه توجه به اخالق همسر نزد دانشجويان
دختر نسبت به دانشجويان پسر اهميت بیشتری دارد .همچنين توجه به
ايمان همسر نزد دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر بیشتری دارد
(جدول شمارهی .)9
ل نتايج پژوهش ،اكنون ميتوان به سؤال اول تحقيق چنين
بعد از تحلي 
پاسخ داد كه بين خصوصيات ظاهري همسر و گرايش به همسانگزيني در
انتخاب همسر رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد (جدول شمارهی  .)6براي
 66درصد از دانشجويان خصوصيات ظاهري همسر شامل زيبايي ،تناسب
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جسماني و تناسب سني بسیار مهم است (جدول شمارهی  .)4تحليل تفاوت
ميانگينها نشان ميدهد كه توجه به خصوصيات ظاهري همسر در نزد
دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر اهميت بيشتري دارد (جدول
شمارهی .)9
پاسخ به سؤال دوم تحقيق از اين قرار است كه بين باورهاي اعتقادي و
گرايش به همسانگزيني در انتخاب همسر رابطهی مثبت و معنادار وجود
دارد (جدول شمارهی  .)6براي  61درصد از دانشجويان باورهاي اعتقادي
همسر شامل اخالق و ايمان ،اهميت بسیاری دارد (جدول شمارهی .)4
تحليل تفاوت ميانگينها نشان ميدهد كه توجه به باورهاي اعتقادي همسر
در نزد دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر اهميت بيشتري دارد
(جدول شمارهی .)9
همانطور كه نتايج تحقيق نشان ميدهد ،به طور كلي دانشجويان پسر
در مقايسه با دانشجويان دختر ،تمايل بیشتري دارند تا همسرشان زيبا و با
آنها تناسب سني داشته باشد .اين جهتگيري در نگرش مردان و در اولويت
قرار دادن زيبايي دختران در انتخاب همسر ميتواند علل متعدد و متفاوتي
داشته باشد و در نتیجه تبعات مختلفي را در زندگي مشترك آنان ايجادکند.
در مقابل نتايج فوق ،يافتههاي ديگر حاكي از آن است كه دانشجويان دختر
در مقايسه با دانشجويان پسر تمايل بيشتري دارند تا همسرشان با اخالق و
با ايمان باشد .اين به آن معناست كه علیرغم تغيير و دگرگوني در معيارهاي
انتخاب همسر ،باورهاي اعتقادي در جاي خود سرسختانه پايداري ميكند و
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فرد و جامعه اثر ميگذارد.
به نظر ميرسد ،نگرش و توجه به زيبايي ظاهري در ارتباط نزديك
با تحوالت اجتماعي قرار دارد و پديدهاي ثابت نيست كه بتوان آن را از
واقعيتهاي اجتماعي و اعتقادي تغييرناپذير استخراج كرد .در جامعهی
كنوني عوامل ظاهرگرايانهاي همچون درآمد ،پذيرش اجتماعي انتظارات
اجتماعي ،مصرفگرايي ،لذتطلبي و سبك زندگي ،در نگرش زنان نسبت
ن عوامل كه به دلیل نگاه جنسيتي
به ظاهر خود تأثيرگذار بوده است .اي 
ظاهرگرايانهی مردان نسبت به زنان شكل گرفته است ،نگرش مردان را نيز
تحت تأثير قرار داده است .گرايش مردان به زيبايي ظاهري كه از يافتههاي
اين تحقيق بود مؤيد اين امر است.
با توجه به يافتههاي تحقيق موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1از آنجا كه خصوصيات ظاهري زنان عامل مهمي در شكلدهي به
نگرش ظاهرپسندانهی مردان ميباشد و از طرف ديگر نگرش زيباپسندانهی
مردان نيز عامل مسلط در شكلدهي به ويژگيهاي ظاهري زنان است ،در
راستاي پيشگيري از ترويج اين نگرشها ،اقدامات فرهنگي و آموزشي
توسط نهادهاي ذيربط به ويژه صدا وسيما انجام شود.
 -2خانواده مهمترين عاملي است كه ميتواند بر نگرش جوانان نسبت
به معيارهاي انتخاب همسر تأثيرگذار باشد ،چرا كه در اكثر مواقع ،همچنان
خانواده در انتخاب همسر براي فرزندان نقش تأثيرگذاري را ايفا ميكند؛ لذا
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الزم است خانوادهها به معيارهاي اسالمي انتخاب همسر بيشتر توجه و تأكيد
کنند.
 -3جوانان ميبايست دربارهی معيارهاي اسالمي انتخاب همسر آگاهي و
بينش كافي داشته باشند .اين آگاهي و بينش باید از طریق رسانهها بهخصوص
صدا و سیما با تهیه و تولید مصاحبه ،فیلمها و سریالهای متناسب با این
موضوع انجام شود.
 -4صاحبان اهل قلم ،سخنوران و مبلغان در محافل و مجالس مذهبی،
معيارهاي انتخاب همسر از نظر اسالم و ائمهی اطهار و معايب و عواقب
انتخابهاي ظاهرپسندانهی همسر را بيشتر يادآوري و گوشزد کنند.
 -5آموزش متوسطه و دانشگاهها با برگزاري كارگاهها و برنامههاي
آموزشي و فرهنگي با نام «معيارهاي اسالمي انتخاب همسر» ،سنتهاي ائمه
و معيارهاي اسالمي انتخاب همسر را احيا و به دانشآموزان و دانشجويان
آموزش دهند.
 -6با توجه به موارد فوق و نتايج اين تحقيق و تحقيقات گذشته ،براي
شناخت بيشتر و بهتر تغييرات اتفاق افتاده در نگرش به ازدواج و معيارهاي
انتخاب همسر ،مطالعه و تحقيق در زمينههاي زير پيشنهاد ميگردد:
 بررسي عوامل مؤثر در تغيير نگرشها نسبت به معيارهاي انتخاب همسر؛ بررسي نقش و تأثير تحوالت مدرنيته در ارزشهاي فرهنگي درحوزهی خانواده و ازدواج؛
 -بررسي رشد فردگرايي در ميان جوانان و تأثير آن در نگرش به ازدواج.
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