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چكيده
هر جامعه و فرهنگي بنا به شرایط و مقتضیات خود محدودیت ها، معیارها و هنجارهایي را براي انتخاب 
همسر وضع مي کند. در هر فرهنگي یک شخص ممکن است گزینه های مختلفي از جنس مخالف را به عنوان 
همسر احتمالي پیش روی خود داشته باشد، اما در هیچ فرهنگي انتخاب همسر انتخابی تصادفي نیست. در 
هر فرهنگي عالوه بر محدودیت هاي ناشي از ارزش ها و امیال فردي، جامعه نیز مجموعه ای از محدودیت ها را 
تحمیل مي کند. در ایران تا چند دهة پیش انتخاب همسر عمدتاً بر عهدة اعضای خانواده بوده است، اما امروزه 
تا حدود زیادی خود فرد نقش اصلی را در انتخاب همسر بازی می کند. هرچند این نقش تحت تأثیر شرایط 
اجتماعی و فرهنگی ایفا می شود. بنابراین امروزه همسرگزینی به عنوان یک کنش مهم اجتماعی مورد بررسی و 
تحلیل قرار می گیرد و برای فهم و درک الگوهای همسرگزینی نظریه های زیادی ارائه شده است. در این مقاله 
در سطح نظری دو نظریة مهم همسرگزینی )به عنوان دو نظریة رقیب( یعنی همسان همسری و ناهمسان همسری 
مطرح و سپس بر اساس نقاط تأکید مشابه آنها شاخص های تحقیق ساخته شد. در مرحلة بعد با استفاده از 
روش پیمایش در سطح کل کشور با حجم نمونة پنج هزارنفری اقدام به بررسی و سنجش تجربی شاخص های 
تحقیق و دو نظریة همسرگزیني شد. نتایج تحقیق نشان از غلبة قاطع الگوهای همسان  همسری در ایران دارد. 
نتایج گویای این مطلب هستند که حدود 90 درصد در خصوصیات ظاهری، 89 درصد از نظر ویژگی های 
روانی- عاطفی، 93 درصد در خصوصیات شخصیتی، 68 درصد از نظر خصوصیات طبقاتی و 88 درصد از 
نظر مذهبی از الگوهای همسان همسری تبعیت می کنند. نتایج تحلیلی نیز به صورت قاطع این مسئله را نشان 
می دهد که در ایران گروه های مختلف برای ازدواج کسانی را انتخاب می کنند 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. 
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بيان مسئله
انتخـاب همسـر پدیـده اي اسـت کـه تحت تأثیـر عوامـل و سـازوکار هاي مختلفـي صورت 
مي گیـرد. بدیـن معنـا کـه یک امـر تصادفي و اتفاقي نیسـت که طـي آن شـخص بتواند فارغ 
از هرگونـه محدودیـت و مانعـي یـا بدون تأثیرپذیـري از معیارها و هنجارهاي همسـرگزیني 
بـا هـر کسـي که بخواهـد ازدواج کنـد و یا گاهـي حتي باالتر از آن با کسـي کـه نمي خواهد 

نکند.1 ازدواج 
هـر جامعـه و فرهنگـي بنا بـه شـرایط و مقتضیات خـود محدودیت هـا، موانـع، معیارها 
و هنجارهایـي را بـراي انتخـاب همسـر وضـع مي کند. در هـر فرهنگي یک شـخص ممکن 
اسـت افـراد مختلفـي از جنس مخالـف را به عنوان همسـران احتمالي پیش روی خود داشـته 
باشـد، اما در هیچ فرهنگي انتخاب همسـر انتخابی تصادفي نیسـت. در هر فرهنگي عالوه بر 
محدودیت هـاي ناشـي از ارزش هـا و امیـال فـردي، جامعه نیـز مجموعـه ای از محدودیت ها 

را تحمیـل مي کند )بـل، 1970: 1(.
ممکن اسـت هر روز تعداد زیادي از زن و شـوهرها را در کنار یکدیگر ببینیم. شایدگاهي 
چنیـن بـه نظر برسـد کـه برخي از ایـن زوج ها هیچ تجانسـي با هـم ندارنـد و گاهي ممکن 

اسـت از دیـدن زوجـي که گویي فقط براي یکدیگر سـاخته شـده اند، به شـگفت آییم.
هـر چنـد که نمي تـوان قاعـده اي کلي را حتي بـه یک زمان یـا مکان خـاص تعمیم داد، 
اما با مطالعة اسـنادي که موجود اسـت متوجه مي شـویم که در گذشـته، زن و مرد کمتر در 
ازدواج خـود نقـش داشـته اند؛ زیرا ازدواج، بیشـتر به عنوان وسـیله اي در خدمت منافع جمع 
بـوده اسـت )سـاروخاني،1381: 119(. لـذا توافـق اطرافیـان در ایـن امـر مهـم بوده اسـت. 
هرچنـد ازدواج هایـي نیـز صـورت مي گرفته اسـت کـه زن و مرد بـدون توجه به خواسـت 
اطرافیـان، یکدیگـر را انتخـاب مي کردنـد، لیکـن شـمار چنیـن ازدواج هایي بسـیار کمتر از 
نـوع دیگـر بوده اسـت. در ایـن دورة طوالني اصل اساسـي،گزینش همسـر توسـط دیگران 
بـوده اسـت، امـا در همیـن دوره نیـز تنوعاتي به چشـم مي خـورد. چنان که به فراخـور نیاز، 
جهـت انتخـاب همسـر بـراي پسـر، در دوره اي بـه ثـروت و دارایـي دختـر و زمانـي دیگر 
بـه قابلیت هـا و توانایي هـاي شـخصي او توجـه مي شـده اسـت. امـا در دورة صنعتـي ایـن 
امـکان بـراي زن و مـرد بـه وجود آمـد کـه در مهم ترین تصمیـم زندگي خود، نقـش فعالي 
داشـته باشـند، زیـرا در ایـن دوره ازدواج ماننـد گذشـته یک ضـرورت اقتصادي یا سیاسـي 
نبـود، بلکـه بـه قصـد تکامل شـخصي و بـراي نیل بـه هدف هاي شـخصي مطرح مي شـد. 

1. نمونة  این مورد را مي توان در جوامعي که ازدواج دخترعمو و پسرعمو اجباري است، ذکر کرد )آقاجاني مرسا، 1386(. 
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بنابرایـن طبیعـي بـود فـردي که تقریبـاً از بند ضرورت  اقتصادي و سیاسـي ازدواج رها شـده 
بـود مي توانسـت بـه ویژگي هـاي شـخصي همسـرش بیندیشـد و هـر کسـي را متناسـب با 
خـود ندانـد و دسـت بـه گزینـش بزنـد. امـا این تحـول در همـه جا به طـور هم زمـان ایجاد 
نشـد، به طوري کـه حتـي امـروزه نیز در برخـي جاهـا ازدواج هاي اجبـاري یا باواسـطه دیده 
مي شـود. امـا برخـالف دوره هـاي قبـل کـه ازدواج در خدمـت اهـداف و منافع جمعـي بود، 
امـروزه بیشـتر ازدواج هـا با هدف هاي شـخصي صورت مي گیـرد. در این باب جامعه شـناس 
بـه دنبـال ایـن اسـت که بدانـد افراد یـک جامعه بر اسـاس چـه مالک هـا و معیارهایـي و با 
اولویـت دادن بـه کدام ارزش ها شـریک زندگي خـود را برمي گزینند. بنابرایـن مي توان گفت 
کـه خانـواده و لزومـاً همسـرگزیني از تغییـر و تحـوالت سـاختار اجتماعي متأثر مي شـوند، 
به عبـارت دیگر همسـرگزیني به عنوان سـنگ بنـاي اولیة تشـکیل خانواده، تحـت تأثیر تغییر 

و تحـوالت سـاختار اجتماعـي- اقتصادي پیرامـون خود، دگرگون مي  شـود.
جامعـة در حال گـذار مـا از نظـر فرهنگـي در حـال گـذر سـریع از معیارهـاي سـنتي بـه 
مـدرن اسـت. سـنت هاي قدیـم ازدواج اکثـراً در حال فروپاشـي و دگرگون شـدن به سـمت 
معیارهـاي جوامـع پیشـرفته هسـتند؛ بـه جـاي آنکـه ازدواج ماننـد قبـل یـک کار جمعي و 
خانوادگـي و مشـارکتي بـا مسـئولیت جمـع باشـد، گاه بـه تصمیم گیـري فـردي جوانـان و 
انتخـاب شخصي شـان بدل شـده اسـت. در شـرایط فعلی یک حالـت آنومی )بـی هنجاری و 
نابسـامانی( در مالک هـای ازدواج بـه چشـم می خـورد. به اعتقـاد »ریمون آرون1« نابسـامانی 
زمانـی ایجاد می شـود 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: 
1( تعریـف روشـنی از مالک هـا و معیارهـای انتخـاب همسـر در دسـت نـدارد. 2( مالک ها 
و معیارهـای ازدواج به دلیـل پیچیـده شـدن شـخصیت افراد درجـات مختلفی می یابـد و فرد 
در زمـان انتخـاب بـا طیف های متعـددی از شـخصیت و مـالک ازدواج مواجـه خواهد بود. 
3( گاه معیارهـا و مالک هـای وی بـرای انتخـاب همسـر، با یکدیگر همخوانی نـدارد و حتی 
متضـاد اسـت. 4( فـرد قـادر به رتبه بنـدی مالک ها و اهم فی االهـم کردن آنها نیسـت و انتظار 
دارد یـک فـرد تمـام مالک هـای مطـرح در جامعـه را دارا باشـد. و در نهایـت اینکـه به دلیـل 
تغییـرات سـریع اجتماعی و عدم ثبات شـخصیتی اکثـر جوانان، مالک های همسـر ایده آل در 

نظـر آنهـا در زمان هـای مختلف مـدام در حال تغییر اسـت )مهاجرانـي، 1388(. 
غیـر از عـدم شـفافیت ارزش ها و هنجارها در انتخاب همسـر، الزم اسـت به دغدغه هاي 

1. Raymond Aron
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سـاختاري و اجتماعـي نیـز اشـاره شـود،که به طـور خالصه باید بـه تغییرات جمعیتي ناشـي 
از انبـوه متولـدان سـال هاي اولیة  انقالب، مسـئلة جنگ تحمیلـي و بحران اقتصـادي، رکود و 
بیـکاري جوانـان )حتي پـس از اتمام تحصیالت( و بـاال رفتن سـن ازدواج و ایجاد تأخیر در 

آن به خاطـر مضیقه هـاي موجود، اشـاره کرد. 
در همیـن راسـتا نظریه هـاي گوناگونـي بـراي تبیین کنش همسـرگزیني وجـود دارد. این 
نظریه هـا سـعي مي کنند با توجه به سـطوح مختلـف فردي و اجتماعي پدیدة همسـرگزیني را 
مـورد کنـکاش قـرار دهند و علل و شـیوه هاي آن را شناسـایي کنند و یکسـاني هاي اجتماعي 
را در جوامـع گوناگـون نشـان دهنـد. از مهم تریـن نظریات این حـوزه مي توان بـه نظریه های 
نیازهـاي مکمل، نیازهاي ابزاري، تصور از همسـر ایده آل، همسان همسـري، مجاورت مکاني، 
فمینیسـتي، شلسـکي1، مبادله و.... اشـاره کرد که هر کدام به نوعي کنش همسـرگزیني را مورد 
تبییـن قـرار مي دهنـد. اما از ایـن میان دو نظریـة همسان همسـري و ناهمسان همسـري داراي 
اهمیـت بسـزایي هسـتند و نکتة مهمی کـه در حوزه هاي دیگر نظریه پردازي شـاید کمتر پیش 
آیـد تقابـل کامـل ایـن دو نظریـة با یکدیگر اسـت. در این مقاله سـعي مي کنیم ایـن دو نظریة 

رقیـب را در جامعـة ایـران به صورت تجربـي به محک آزمـون بگذاریم.

مبانی نظری تحقيق
در زمینة همسرگزیني دو نظریة عمدة جامعه شناسانه وجود دارد:

1( نظریـة همسان همسـري: پیـروان ایـن نظریه ازجملـه »کیـل2«، »باورمـن3«، »برگس4«، 
»سـنترز5« و »ویلیـان6« معتقدنـد که افرادِ داراي ویژگي هاي مشـابه، بیشـتر تمایـل دارند که با 

یکدیگـر ازدواج کنند )شـهابي، 1371: 54(.
2( نظریة ناهمسان همسـري: که شـباهت زیادي به نظریة »نیازهاي مکمل« دارد. از نظر پیروان 
این نظریه ازجمله »وینچ7« و »کتسـان8« نه شـباهت و همسـاني بلکه تفاوت و ناهمساني و به ویژه 
صفـات تکمیل کننده اسـت که افـراد را به وصلت با یکدیگر وامـي دارد )سـاروخاني، 1375: 42(. 
1. Schelsky
2. Kill
3. Bowerman 
4. Bargess
5. Centers
6. Willian
7. Winch
8. Ktsanes
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تنهـا تفاوتـي که میـان نظریه هـاي مکمل و ناهمسان همسـري وجـود دارد، این اسـت که در 
اولـي بـر نیازهـاي مکمل تأکید مي شـود، ولـي در دومي بر صفـات مکمـل. در ادامه به طرح 
و بسـط ایـن دو نظریـة رقیـب خواهیـم پرداخت تـا بتوانیم صورت بنـدي قابل دفاعـي از هر 

دو نظریـه ارائه کنیم.

نظریة همسان همسري
طرفـداران نظریـة فـوق بـر ایـن باورنـد کـه »افـراد مایلنـد همسـري برگزیننـد کـه بیشـتر 
همسانشـان باشـد تا ناهمسانشـان« )سـاروخاني 1375: 40(. از حامیان دیدگاه فوق مي توان 
»کیـل«، »سـنترز«،»ویلیان« و »برگـس« را نـام بـرد. »باورمـن« نیـز اذعـان مي کند که افـراد در 
تمامـي سـنین در میدانـي فراخ تـر از آنکـه تصـادف بتوانـد بـر آن کارگـر شـود بـا کسـاني 

وصلـت مي کننـد کـه از نظـر موقعیـت زناشـویي همانند خودشـان باشـد )همـان: 4(. 
همسان همسـري سـازوکاری اسـت کـه به حفظ وضع موجـود کمک مي کنـد و ارزش ها 
و عقایـد سـنتي را حفـظ مي کنـد. از آنجـا که خـود ازدواج یک نهـاد حیاتي اسـت، بنابراین 
فهـم اینکـه چـرا بسـیاري از ویژگي هـاي اجتماعي ماننـد نژاد، دیـن و طبقه کـه به طور کلي 
متغیرهـاي مهمـي در جامعه محسـوب می شـوند در انتخاب همسـر نیز مهم هسـتند، دشـوار 

نیسـت )گرینبالت1، 1977: 51(. 
بدین ترتیب همسـاني میان دو فرد نه تنها آنها را به سـوی یکدیگر جذب مي کند، بلکه پیوند 
و وصلـت بین آنان را مسـتحکم تر و اسـتوارتر مي سـازد و شـاید بتـوان اذعان کرد که ناهمسـاني 
بین دو همسـر سرچشمة کشمکش هاي خانوادگي اسـت. اگرچه امروز در جوامع صنعتي ازدواج 
بـا شـالوده ها و عادات اجتماعـي رابطه دارد و دیگر همچون گذشـته و مانند جوامع ابتدایي متکي 
بـر مصلحت هاي خویشـاوندي نیسـت و بر مصلحت هاي ناشـي از منافع گروهـي و حرفه اي یا 
قشـرهاي اجتماعي اسـتوار اسـت. بااین حـال »آلن ژیـرارد2« در تحقیقاتي دقیق نشـان داده اسـت 
کـه اجبارهایـي بـر تصمیم افراد در انتخاب همسـر دخالـت دارد و آنها را قواعد »هم همسـري« یا 
»هموگامي3« مي نامند که همان همسان همسـري اسـت )مندراس و گورویچ4، 1369: 237-238(. 
»بـروس کوئـن5« نیـز بـا ژیـرارد هم عقیـده اسـت و معتقد اسـت کـه در جوامع نویـن قواعد 
و مقرارتـي بـراي انتخـاب همسـر در درون یـا بیـرون از گروه وجود نـدارد، اما فشـارهایي از نظر 
1. Greenblat
2. Allen Girard
3. Homogamy 
4. Mendras and Gurvitch
5. Bruce cohen
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اجتماعـي بـر فـرد وارد مي آیـد تا همسـرش را از میـان هم نـژادان، هم دینـان و اعضاي طبقة 
خـودش برگزیند )کوئـن، 1370: 13(.

تحقیقـات جامعه شناسـان همسان همسـري را در ابعـاد و زمینه هـاي مختلفـي نشـان داده 
اسـت کـه در ادامـه به برخـي از آنها اشـاره مي شـود:

عوامـل  از  دارد  تعلـق  بـه آن  فـرد  کـه  قشـري  و  طبقـه  طبقاتـي:  همسان همسـري 
تعیین کنندة انتخـاب همسـر اسـت. طبقـه عاملي اسـت که حـدود انتخاب همسـر را به میزان 
زیادي تعییین مي کند. درون همسـري طبقاتي نه تنها سـهم عمده اي در فرایند انتخاب همسـر 
دارد، بلکـه ممکـن اسـت بـه تببین دیگر اشـکال ازدواج ها نیز کمک کند. بـراي مثال، یکي از 
دالیـل اینکـه چـرا طرفیـن ازدواج یا نامزدهـا ارزش ها و عقاید یکسـان بسـیاري دارند بدون 

شـک این اسـت کـه از زمینة اجتماعـي یکسـاني برخاسـته اند )گرینبـالت، 1977: 52(. 
گرینبـالت، پنـج تبییـن را بـراي درون همسـري طبقاتي ارائه کرده اسـت: اول، اشـخاص 
داراي طبقـة یکسـان گرایـش بـه ازدواج بـا یکدیگر دارنـد، زیـرا ارزش هاي یکسـاني دارند 
کـه تفاوت طبقاتـي را منعکـس مي کنـد. دوم، بیشـتر افـراد در خـالل دورة نامـزدي در منزل 
والدینشـان مي ماننـد. جایـگاه منـزل والدین وضعیـت اقتصادي اجتماعي خانـواده را منعکس 
مي کنـد و اسـاس کلـي تفکیـک محلـي اسـت. الگوي تفکیـک هم با توجـه بـه درون و هم 
بیـن اجتماعـات، همسـران بالقـوه بـا زمینـه اي متفـاوت را در فاصلـة دورتـري از آنهایي که 
زمینـة مشـابه دارنـد قـرار مي دهـد. بنابراین تـا حـدودي کارکرد فاصلـه )همجـواري( دامنة 
همسـران قابل انتخـاب را محـدود مي کنـد. سـوم، در بعضي از مـوارد درون همسـري طبقاتی 
صرفـاً کارکـرد ماهیـت به هم پیوسـتة طبقـه و قومیـت اسـت. بـرای مثـال، یک سیاهپوسـت 
طبقة متوسـط از ازدواج ناهمسـان با یک عضو طبقة باال بازداشـته مي شـود، نه به دلیل موانع 
طبقاتـي، بلکه بیشـتر به خاطر اینکه سیاهپوسـت اسـت. اکثر همسـران قابل انتخـاب در طبقة 
بـاال، سفیدپوسـت هسـتند و در ایـن مـورد چیزي کـه به  منزلـة درون همسـري طبقاتي ظاهر 
مي شـود در حقیقـت درون همسـري نـژادي اسـت. چهـارم، هنجارهـاي توصیفـي خانـواده، 
مخصوصـاً در قشـر بـاال بـراي ازدواج بـا کسـي از نـوع خودشـان یعنـي از سـطح اجتماعي 
یکسـان بـه میـزان زیـادي فشـار وارد مي کنـد. به نظر مي رسـد فشـاري کـه والدیـن در این 
خصـوص اعمـال مي کننـد گاهـي اوقـات از فشـار هـر چیـز دیگـری بیشـتر اسـت. پنجم، 
حتـي چنانچـه سـاختار فرصت هاي )امکانات( تحـرک اجتماعي از طریق رقابت مسـتقیم در 
نظـام آموزشـي باز باشـد، اصـراري که درون همسـري طبقاتي بر پیشـرفت یا عدم پیشـرفت 

تحصیلـي مـي ورزد، از جهت گیـري خانواده ناشـی مي شـود )گرینبـالت، 1977: 53(. 
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همسان همسـري نـژادي:نـژاد یکـي از عوامل مهـم و تعیین کننـدة حدود انتخاب همسـر 
اسـت. هرچند که امروزه قوانیني علیه ازدواج میان دو نژاد )مثل سـیاه و سـفید( وجود ندارد 
و حتـي در جامعـة امریـکا ازدواج میـان دو نژاد بیشـتر شـده اسـت. با این همه، عامـل نژاد در 
انتخـاب همسـر محدودیت ایجـاد مي کند. ازدواج میـان افراد دو نژاد مختلف بسـیار کمتر از 
ازدواج میـان افـراد یـک نـژاد اسـت و در صورتي کـه چنیـن ازدواجي رخ دهد معمـوالً مرد 
سیاهپوسـتی از طبقـة باال، با زن سفیدپوسـتي از طبقة پایین تـر از خود ازدواج کنـد )اعزازي، 

 .)98 :1376
همسان همسـري مذهبـي:عامل دیگري که دایرة همسـرگزیني را محـدود مي کند، مذهب 
اسـت. »به رغـِم دگرگوني هـاي جوامع صنعتي که گاه راسـتاي حرکتشـان به سـوي تضعیف 
حـس مذهبـي جوانـان و اسـتقرار گونـه اي خودگرایـي، جدایـي پدیده هـاي حیـات از ابعاد 
دینـي یـا ماده گرایـي افراطـي و یـا مصحلت گرایـي در اندیشه هاي شـان اسـت، در روزگار ما 
تأثیـر اعتقـاد مذهبـي برکردار جوانـان قابل توجه و مالحظه اسـت...  به نظر دکتـر کنیزي در 
سـاخت اجتماعـي امریـکا و انگلیـس در واقـع هیچ چیـز به انـدازة مذهب بر الگـوي کنوني 

رفتـار زوجیت مؤثر نیسـت« )سـاروخاني، 1370: 65- 64(.
درون همسـري هـم تابـع نـوع مذهـب و هم تابع میـزان مذهبي بـودن فرد اسـت. بعضي از 
مذاهـب بـر روي ازدواج درون گروهـي )مذهبـي( تأکید دارند و اگر تأکیـد خاص مذهبي بر این 
ازدواج هـا صـورت نگیـرد احتمـال ازدواج های مختلط مذهبی بـا مذاهب دیگر بـراي فردي که 

اعتقـاد و وابسـتگي خاصي به مذهب خود ندارد، بیشـتر اسـت )اعـزازي، 1376: 99(.
همسان همسـري سـني:سـن یکي دیگر از عوامل محدود کنندة دایرة همسـرگزیني اسـت: 
بـه گفتـة کارلسـون، چـون انتظارات و شـیوه هاي نگرشـی اشـخاص در سـنین مختلف فرق 
مي کنـد و افـرادي کـه داراي سـن متفاوت هسـتند، در فرهنـگ و اندیشه هایشـان نیز تفاوت 
وجـود دارد، لـذا تفـاوت وسـیع سـني با خـود تفاوت هـاي وسـیع فرهنگـی و جهان بینی را 
بـه همـراه خواهـد آورد و بـر بقـاي زوجیـت و سـعادت زناشـویي تأثیـر خواهـد گذاشـت 

)سـاروخاني، 1370: 53(.
بـراي تعییـن میزان اهمیت هر کدام از عواملـی که در باال به طور مجزا مـورد بحث قرارگرفت، 
بایـد آنهـا را بـا هـم مطالعه کـرد. در امریکا مذهب کاتولیک ها بـا گروه هاي نـژادي و قومي خاص 
مانند ایتالیایي ها، مکزیکي ها و پورتوریکویي ها و در مناطقی با ایرلندي ها، لهسـتاني ها و... وابسـته 
اسـت. بسـیاري از ایـن گروه هـاي قومي از لحاظ ارزشـي و اعتبـار اجتماعي پایین تـر از گروه هاي 
دیگر قرار دارند. امکان دارد که افراد پروتسـتان به دلیل پایگاه اجتماعي پایین مربوط به کاتولیک ها 
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بـا آنـان ازدواج نکننـد نـه به دلیـل مذهـب؛ یعني یـک پروتسـتان امریکایي با یـک کاتولیک 
آلمانـي ازدواج کنـد، اما بـا یک کاتولیک مکزیکـي ازدواج نکند )اعـزازی، 1376: 99(.

در اینجا ذکر دو نکته حائز اهمیت اسـت؛ نکتة اول اینکه باید دید علت همسان همسـري 
چیسـت؟ »ویلیـام گـود1« در ایـن بـاره چنین مي گویـد: »همسان همسـري یا همسـان خواهي 
بیشـتر نتیجـه جریانات اجتماعي دیگریسـت« اول آنکـه، روابط مـردم در گروه هاي کم وبیش 
همگـن صـورت مي گیـرد و دیگـر آنکـه، اشـخاص در بـازار همسـریابي بـه دنبـال کسـاني 
مي رونـد کـه در سـطح خـود آنهـا باشـند. علـت نخسـتین نمي گـذارد مـرد و زن جوانـي که 
از لحـاظ مشـخصات تفـاوت بسـیار زیـاد دارنـد با هم رو بـه رو شـوند )مانند طبقـه، مذهب، 
تحصیـالت، نـژاد و غیـره (. به عـالوه اگـر مـرد جوانـي عالقـة زائـد و بي جهتـي بـه زني که 
از لحـاظ اجتماعـي بـا او تفـاوت فاحـش دارد ابراز دارد، به احتمال بسـیار از طـرف خانواده و 
دوسـتانش سـرزنش خواهـد شـد. دومین علتـي که در باال آمـده نیز به همسـان خواهي منتهي 
مي شـود. مـرد جوان ممکن اسـت بخواهد با دختـري زیبا و متمول ازدواج کنـد و خانواده اش 
نیـز بـا ایـن ازدواج موافـق باشـند، ولـي بدون داشـتن مشـخصاتي بـارز نمي توانـد در مقابل 
رفتـاري کـه بیـش از او عرضـه مي کنند قد علم کـرده، دختر را تصاحب نمایـد. خانوادة دختر 
بـا ازدواج دخترشـان بـا مـردي از طبقة پایین تـر مخالفت مي کننـد )گـود، 1352: 108-109(.
نکتـة دوم اینکـه عوامـل و فرایندهایـی کـه بـه همسان همسـري منجـر مي شـوند تنهـا 
محدودة همسـرگزیني را مشـخص مي کنند. »خرده فرهنگ یک فرد، نژادش، سـن و موقعیت 
طبقاتـي اش در جامعـه، بـه طـور مؤثري نوع فـردي را که شـخص بـا او ازدواج مي کند تعیین 
مي نمایـد، امـا در بسـیاری از مـوارد عین فرد را مشـخص نمی کند. شـخص با کسـي ازدواج 

مي کنـد کـه از لحاظ فرهنگي بسـیار شـبیه خـودش باشـد« )سوسـمن، 1963: 108(.

نظریة ناهمسان همسري
مشـهورترین نظریـة ناهمسان همسـري، نظریـة »نیازهاي مکمـل« رابرت. اف. وینـچ )1955( 
اسـت. فرضیـة اصلـي این اسـت کـه در مـورد همسـرگزیني الگـوي احتیاجات هر همسـر، 
متمم و مکمل الگوي احتیاجات همسـر دیگر اسـت و نه مشـابه  آن )گود، 1352 و کرچمر2 

1. William Goode
2.  Kertchmer
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و گـود، 1950( و نظریـة نیازهـاي مکمـل کـه بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت در برابـر نظریة 
همسان همسـري قـرار مي گیـرد کـه عالوه بـر وینـچ، »کتسـان« نیـز از طرفـداران عمـدة این 
نظریـه اسـت و در مجمـوع آنهـا معتقدنـد ایـن نـه شـباهت و همسـاني، بلکه بي شـباهتي و 
ناهمسـاني و به ویـژه صفـات تکمیل کننده اسـت که افـراد را به وصلت با یکدیگـر وامي دارد 
)سـاروخاني، 1375: 42(. گفتـه مي شـود کـه نظریـة لـزوم احتیاجات مکمـل مي تواند علت 

تصمیمـات نهایـي منجر بـه ازدواج را بر ما روشـن کنـد )گـود، 1352: 113(.
وینـچ بیـان مي کنـد کـه افـراد از بین حـوزة واجـدان شـرایط، فـردي را به عنوان همسـر 
خـود انتخـاب مي کننـد کـه ویژگي هاي روان شـناختي مکمـل خـود را دارا باشـند. به عبارت 
دیگـر فـرد همسـری انتخـاب می کنـد که از طریـق او حداکثـر رضایـت را در رفـع نیازهای 
خویـش کسـب کنـد )گـود،1352 و اعـزازي، 1376(. بـر اسـاس ایـن نظریه، ناهمسـاني دو 
فـرد از لحـاظ قابلیت هـاي ذهنـي از یـک سـو میـان آنـان پیونـد ایجـاد مي کنـد و از سـوي 
دیگـر کمکـي بـرای ارضای زندگي زناشـویي آنهـا اسـت )اشـلمان1، 1998: 299(. بر مبناي 
ایـن نظریـه اگـر یکـي از دو نفـر در فراینـد ازدواج داراي منشـي چیره گـر باشـد و دیگـري 
داراي منشـي چیره پذیـر، آنهـا خواهند توانسـت با یکدیگـر وصلت کننـد و ازدواج مي تواند 
براي شـان خرسـندکننده باشـد. حـال آنکـه اگر هـر دوي ایشـان از منشـي یگانه برخـوردار 
باشـند )هـر دو سلطه جـــــو و یـا هر دو سلطــه پذیر باشـند( گمـان نمي رود که به سـوي 
یکدیگـر بگراینـد، در چنیـن وضعـي وصلت آنـان قرین ناکامـي خواهد شـد )جهانگیرزاده، 
1375: 44(. پس هریک از همسـران براي آنکه نیکبخت و سـازگار باشـد، باید به نوبة خود 

در حـل مسـائل زندگـي به نوعـي در تبادل و تکمیـل متقابل اهتمـام ورزد. 
اغلـب محققـان قـادر نبوده اند یک الگوي مشـخص بـراي تفاوت هاي مکمل بیابنـد و البته  
موضـوع کـم بـودن ارتبـاط کامل میـان تصور فرد در مورد شـخصیت همسـرش و شـخصیت 
اصلـي همسـرش، یـک موضـوع بازدارنـده در ذات این مسـئله اسـت )السـول2 ، 1973: 240(. 
گرچـه  اینکـه هم همسـرگزیني و هـم ثبات زناشـویي، مبادلـة رفتارهـاي وابسـتگي متقابل در 
نتیجة تکمیل اسـت، نسـبت به نظریه اي که  این مسـئله را نتیجة نیازها و شـخصیت هاي مشـابه 
مي دانـد، یـک ایـدة کامـل اسـت که شـاید سـزاوار توجه بیشـتري باشـد. بـا وجود ایـن، هیچ 
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نتیجـة واحـدي دربـارة دالیل شـباهت )یا تکمیل کنندگي( شـخصیت و ویژگي هاي جسـماني 
در همسـرگزیني به دسـت نیامده اسـت )حتي میزان اتحاد یا عدم اتحاد در بیشـتر ویژگي هاي 
شـخصیتي اکثـراً ناشـناخته اسـت( )همـان: 240(. نظریـة رابرت وینـچ به طور کلـی بیانگر این 
اسـت که پویایي اساسـي در فرایند عاشـق شـدن، یک کنش متقابل بین دو فرایند a وb اسـت 
)فرایند a صفات روان شـناختي دریافتي از یک شـخص اسـت و فرایند b، صفات روان شناختي 
مکمـل از شـخصي کـه عاشـق اسـت.(، آنچنان که تصور مي شـود نیازهاي قسـمت b توسـط 
a برآورده شـود و برعکس. این نیازها از فهرسـت ویژگي هاي شـخصیتي »موراي1« اسـتخراج 
شـده اسـت. بنابرایـن وینـچ سـعي نمي کنـد این مسـئله را حـل نماید که چـرا جامعـة او یک 
پیچیدگـي عشـقي دارد و چگونـه اسـت که افراد خاص عاشـق »فـردي خاص« مي شـوند و نه 
فـرد دیگـري )یعنـي مثاًل چرا فرد، عاشـق x مي شـود نه عاشـق y؟( )السـول و السـول، 1973: 
163(. وینـچ عشـق را اینگونـه تعریـف مي کنـد: »عشـق احساسـي اسـت مثبت و برخاسـته از 
تحقق ارضاي نیازهاي عاشـق از سـوي معشـوق و یــــا احساسي اسـت مبتني بر توقع، امید و 
یا خیال ارضاي آن نیازها از سـوي معشـــــوق« )شـهابي، 1372: 57 و اشـلمان، 1988(. به  این 
ترتیب کسـاني که عاشـق یکدیگر مي شـوند به احتمال قوي داراي مشخصات اجتماعي یکسان 

و احتیاجـات روانـي مکمل خواهنـد بود )گـود، 1352: 113(.
مفروضات اصلي مدل نظری وینچ به  این قرارند: 

- همة رفتارهاي انساني معطوف به ارضاي نیازها است.
- نیازهای مهم شخصي در شخصیت سازمان مي یابند و به رفتار الگو مي دهند. 

- همـه  ایـن نیازها، آگاهانه نیسـتند و عدة زیـادي از مردم از وجود بعضي از نیازهایشـان 
بي خبرنـد، امـا ایـن نیازهـا در ناخـودآگاه  آنهـا وجـود دارد هرچنـد ممکن اسـت واقعي هم 

نباشند. 
 - نیازهـا در جریـان رشـد و تکوین شـخصیت آموخته مي شـوند و بنابراین تحت تنظیم 

هنجاري قـرار مي گیرند.
- ایـن نیازهـا بایـد درون هنجارهـاي کلي درون همسـري و برون همسـري گـروه تجلي 
یابنـد. ایـن هنجارهـا بـا تعریـف محـدودة اختیار افـراد، به  آنهـا این اجـازه را مي دهنـد تا از 

میـان افراد واجد شـرایط، همسـر خـود را انتخاب کننـد )شـهابي، 1372: 57(.
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وینچ براي دفاع از اندیشـة خود، 25 نفر از دانشـجویان دانشـگاه »نورث وسـترن1« را که 
بـا یکدیگـر ازدواج کـرده بودنـد، مورد پرسـش قـرار داده و بـه تحلیل زندگي آنـان پرداخته 
اسـت. سـرانجام دوازده نیاز و سـه خصوصیت کلي تشـخیص مي دهد که  این نیازها، شـامل 
آرمان هایـي اسـت کـه هر موجود بشـري در پـي تحقق آنها اسـت. به نظر او هرکـس در پي 
ارضـاي پـاره اي از این نیازهاي شـخصي اسـت؛ و همین نیازهاي ارضانشـده هسـتند که فرد 
را بـه سـوي انتخـاب همسـري مي راننـد که به سـبب دارا بـودن خصائل شـخصي متفاوت، 
قابلیـت بـرآورده سـاختن نیازهاي وي را داشـته باشـد. در هر حـال، اصل اساسـي وینچ این 
اسـت کـه بیشـتر مـردم در پي آنند تـا براي نیازهـاي خود کسـي را بیابند که بیشـترین ارضا 
و خشـنودي را بـراي آنهـا فراهم آورد )سـاروخاني، 1375: 69(. وینـچ در میان عوامل خارج 
از فـرد، عوامـل مکانـي را در نظـر مي گیرد و معتقد اسـت که  این شـاخص »میـدان انتخابي« 

بـه وجـود مـي آورد که هر فـرد در داخـل آن مي تواند به  انتخـاب بپردازد )همـان: 118(.
»کتسـان« نیـز در تأییـد نظر وینچ مي نویسـد، تمایل افـراد به  انتخاب همسـري که از نظر 
عاطفـي هماننـد آنها نباشـد بسـیار نیرومندتر از کششـي اسـت که  آنهـا را به سـوي انتخاب 
همسـري همسـان مي کشـاند. »والر2« معتقد اسـت که یک شـخص تا آنجا مي تواند نیازهاي 
دیگـران را بـرآورده کنـد کـه نوعي اشـباع و اسـتقالل عاطفي پدیـد آید و ایـن، همان چیزي 
اسـت کـه دو همسـر را به نحـوي پایدار به هـم مي پیوندد. وي سـپس مي افزاید هرقـدر افراد 
بیشـتر صاحـب گونه گوني هـاي عاطفـي مکمـل هـم یعنـي متفـاوت از هـم باشـند، پویش 
انتخـاب همسـر نـزد آنهـا بـا کامیابي بیشـتري قرین اسـت )همـان: 70-69(. »ویـل3« معتقد 
اسـت کـه اگر عشـق توسـط فرایندهایي گسـترش یابد، شـخص انتظـار دارد که بیـن میزان 
نیازهایـي کـه در هـر رابطه اش ارضا مي شـود تفاوت زیادي باشـد و شکسـت خیلي معمول 
در ارضـاي نیازهـاي یـک شـخص ممکـن اسـت به راحتـی باعـث شـود کـه فرد شـک ها و 
تضادهایـي دربـارة ارزش آن رابطـه داشـته باشـد و ایـن باعـث مي شـود که گرچـه یک نفر 
برخـي از نیازهـاي عشـقي فـرد را ارضـا مي کند، اما فرد ممکن اسـت به طور هم زمان عاشـق 
شـخص دیگـري شـود؛ شـخصی که قادر بـه ارضـاي ترکیبات مختلـف نیازهاي فرد اسـت 

)السول و السـول، 1973: 175(.
اشـکال عمـدة نظریـة نیازهـاي مکمـل این اسـت کـه  ایـن نظریـه در جوامعـي مي تواند 
1. Northwestern
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صـادق باشـد کـه جریان همسـرگزیني کامـاًل بـدون دخالت دیگـران صورت گیـرد و دیگر 
اینکـه نیازهـاي مکمـل نمي توانـد متقاعدکننده باشـد. زیرا ممکن اسـت فـردي خصوصیتي 
داشـته باشـد، ولي مکمل آن خصوصیت را در همسـرش نخواهد. مثاًل خودش آرام باشـد و 

بخواهد همسـرش نیز آرام باشـد.
بـر اسـاس این نظریـه »مکمل بودن بـه جاي همسـاني ویژگي ها و خصوصیات، اسـاس 
عملکرد هر نظام همسـرگزیني اسـت«. پروفسـور وینچ تا اندازه اي نظریة ناهمسان همسـری 
را به وسـیلة  ایـن فـرض القـا مي کند که بر اسـاس آن اگر انتخاب نخسـتین یا اولیة همسـران 
قابل قبـول در درون مرزهـاي پذیرفته شـدة فرهنگـي صـورت مي گیـرد، پـس انتخـاب نهایي 
همسـر بـر اسـاس نیازهـاي مکمل صـورت مي گیـرد. افـراد داراي الگوهـاي نیازي نامشـابه 
یکدیگـر را به عنـوان همسـران بالقـوه جلـب مي کننـد، زیـرا نیازهاي یک شـخص مسـتلزم 
آن اسـت کـه یـک همسـر مـورد انتظـار نیازهـاي مکمـل  را دارا باشـد. بنابرایـن کسـي کـه 
نیازمنـد میـزان زیـادي عاطفه بـراي حفظ یا نگهداري آسـایش رواني خود اسـت، شـخصي 
را جسـت وجو مي کنـد کـه مسـتعد تأمیـن تقریباً مقـدار نامحـدودي از عاطفه بـراي حفظ یا 
نگهـداري آسـایش روانـي اوسـت. اسـاس ایـن نظریه بـه جـاي ارزش هاي فرهنگـي، کنش 

متقابل روان شـناختي اسـت )سوسـمن1، 1963: 112(. 
نظریـة مذکـور نمي گویـد کـه فـرد در هر گـروه واجد شـرایط مي توانـد کسـي را بیابد که 
قـادر باشـد کامـاًل احتیاجاتش را برآورد، بلکه فقط نشـان مي دهد که به چـه دلیل در هرگروهي 
تنهـا عـدة معدودي مـورد توجه هر فرد قـرار مي گیرند. همچنین این نظریه پیشـگویي نمي کند 
کـه کسـاني که احتیاجـات رواني یکدیگـر را برآورده مي کننـد، الزاماً بعد از ازدواج خوشـبخت 
خواهند شـد. آنان ممکن اسـت سـلیقه هاي متفاوتي داشـته باشـند و مفهوم تکالیف ناشـي از 

نقش زن و شـوهر در نظرشـان متفاوت باشـد )گود، 1352: 223-225(.
نظریـة وینـچ در خـالل دهـة 1960 بسـیار مورد توجـه بود، اما بعـد از آنکـه چند محقق 
در یافتـن داده هایـي کـه به طـور تجربـي آن را تأییـد کنـد، شکسـت خوردند عالقـه و توجه 
بـه آن ضعیـف شـد )بنکراتیـس2، 1993: 111(. ایـن نظریـه بـه مشـکالت مختلفـي برخورده 
اسـت، ازجملـه  اینکـه اغلـب محققان نتوانسـته اند بـه یک الگـو از تفاوت هاي مکمل دسـت 
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یابنـد. مسـئلة دیگـري کـه کم اهمیت تـر از سـایر مشـکالت ذاتي نظریه نیسـت ایـن واقعیت 
دلسـرده کننده اسـت که همبسـتگي بین تصور شـخص از شـخصیت همسـرش و شخصیت 
واقعي همسـرش خیلي کم اسـت )گرینبـالت، 1977: 51(. انتقادات دیگـري نیز بر این نظریه 
وارد شـده کـه مربـوط به مفروضـات آن اسـت، ازجمله اینکه ایـن نظریه به طـور جدي فرض 
مي کنـد کـه مـردم یا مطیع و تسـلیم هسـتند یـا مسـتقل. در حالي که بسـیاري از مـردم داراي 
مجموع خصیصه هاي مکمل هسـتند؛ یک شـوهر ممکن اسـت در محیط کار مسـلط باشـد، 
امـا در منـزل نیازمند سرپرسـت باشـد، یک زن که معموالً وابسـته اسـت اگر شـوهرش بیکار 
شـود یـا بي وفـا باشـد یـا از یـک ناتواني رنج ببرد، بسـیار مسـتقل مي شـود. به عالوه کسـاني 
کـه داراي خصایـص متضاد هسـتند لزومـاً یکدیگر را جلـب نمي کنند )بنکراتیـس، 1993(. 

همانطـور کـه مشـاهده شـد ایـن دو نظریـه علي رغـم شـباهت، تفاوت هاي اساسـي نیز 
بـا یکدیگـر دارنـد. به عنـوان مثـال در نظریـة همسان همسـري بیشـتر تأکید بر شـباهت هاي 
اجتماعـي اسـت، در حالـي کـه در نظریـة ناهمسان همسـري بر عدم شـباهت از نظـر رواني 
تأکیـد مي شـود. بـه همیـن خاطـر بـراي اینکـه بتوانیـم ایـن دو نظریه را تـا حـدودي از نظر 
سـطوح تحلیـل در تقابـل با یکدیگر تعریف کنیم و سـپس آنهـا را به عنـوان دو نظریة رقیب 
مـورد آزمـون تجربـي قـرار دهیـم، تأکید شـاخص هاي ساخته شـده بـراي آزمـون را تنها بر 

ویژگي هـاي مشـترک هر دو نظریـه قـرار داده ایم.

روش تحقيق
در پژوهـش حاضـر بـا توجـه به شـرایط و موضوع بررسـي روش »پیمایش« به عنـوان روش 
اصلـي تحقیـق انتخاب شـده اسـت. در این بخـش از پژوهش بـراي گـردآوري اطالعات از 
ْْ  مجمـوع افراد 15  »پرسشـنامه« اسـتفاده شـده اسـت. جامعة آماري بخش پیمایش ایـن طرح   
تا 64 سـالة خانوارهاي معمولي شـهري و روسـتایي کل کشـور اسـت. در این طرح با توجه 
بـه عوامـل مختلـف و من جمله امکانات، تصمیم گرفته شـد تـا پنج هزار فرد 15 تا 65 سـاله 

به عنـوان نمونه مورد بررسـي قـرار گیرند. 
بـراي دسـتیابي به هـدف این پیمایـش از روش نمونه گیري چندمرحله اي اسـتفاده شـده 
اسـت. از آنجـا کـه به دلیـل حجـم محـدود نمونه امـکان توزیـع کافـي آن در همة اسـتان ها 
وجـود نداشـت و از طرفـي بـا توجـه بـه اینکـه هـدف تحقیـق پیداکـردن یک بـرآورد ملي 
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بـوده اسـت و نـه یـک بـرآورد اسـتاني، لذا تالش شـد که بـا حفـظ نمایایي )معـرف بودن( 
نمونـه، شـیوة انتخـاب اسـتان هاي مورد مطالعـه به گونه اي باشـد که ابتـدا اسـتان ها از حیث 
متغیرهـاي تأثیرگذار و کلیدي مانند جمعیت، قومیت، سـطح توسـعة اقتصـادي- اجتماعي و 
مشـابهت ارزشـي )استخراج شـده از پیمایـش ارزش هـا و نگرش هـاي ایرانیان( خوشـه بندي 
شـوند و سـپس از هر کدام از خوشـه ها )که شـامل اسـتان هاي همگن از حیث متغیرهاي باال 
اسـت( یک اسـتان انتخاب شـود. در ایـن صورت مطمئـن خواهیم بود که نمونه گرفته شـده 
تـا حـدود بسـیار زیـادي همـة تنوع هـاي موجـود در جامعـة آمـاري از حیث شـاخص هاي 
جمعیت، قومیت، توسـعة اقتصادي- اجتماعي و میزان مشـابهت ارزشـي را پوشـش مي دهد.
بـا اسـتفاده از ایـن روش بر اسـاس شـاخص هاي مذکـور )هرکـدام از شـاخص ها براي 
سـی اسـتان تشـکیل یک بـردار با سـی مؤلفه را مي دهـد( خوشـه ها تعیین و در هر خوشـه، 

یـک اسـتان به شـرح زیر انتخاب شـد:
1. گیالن، 2. خوزسـتان، 3. سیسـتان و بلوچسـتان، 4. خراسـان و 5. کرمانشـاه . عالوه بر 
ایـن اسـتان ها، اسـتان تهـران به دلیـل اهمیـت خـاص آن به صـورت تعمـدي در نمونـه قرار 
گرفـت. همچنیـن عالوه بـر مرکـز اسـتان، دو شـهر دیگـر و دو روسـتاي آن نیـز در نمونـه 
قرارگرفـت. بـا توجه به جنبه هـاي فني طرح و بـرآورد واریانس درون بلوکـي1 و میان بلوکي2 
مقـرر  شـد کـه در داخـل هـر بلوک پنـج خانـوار انتخـاب شـود. بـراي انتخـاب بلوک ها به 
 )PPS( 3 روش نمونه گیـري بـا احتمال هـاي نابرابـر )بـا نمونه گیري بـا احتمال هاي متناسـب

و به روش معروف »رائو-هارتلي-کوکران« یا به اختصار RHC انجام پذیرفت4. 

پایایی ابزار اندازه گيری 
منظـور از پایایـي پرسشـنامه  ایـن اسـت کـه اگر خصیصة مـورد سـنجش با همان وسـیله و 
تحت شـرایط مشـابه و در زمان هاي مختلف مجدداًَ اندازه گیري شـود نتایج حاصله یکسـان 
خواهـد بـود. البتـه آزمـون پایایي فقط در مـورد گویه هاي تک بعـدي کاربرد دارد کـه در این 
پژوهـش شـامل بعـد اعتقـادي، رفتـار فـردي و رفتـار جمعـي مي شـود. ولـي در مـورد بعد 

1. Within block
2. Between block
3. Proportion Probability Sampling 
4. این روش توسط متخصصان آمار به صورت نرم افزار درآمده و قادر به نمونه گیری از هر چارچوب آماری به شیوة 

PPS است.
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نگرشـي به کارگیـري آزمـون پایایـي بي معنـا اسـت. براي سـنجش میـزان پایایي پرسشـنامة 
تحقیـق حاضـر از »ضریب آلفای کرونباخ« اسـتفاده شـد.

فرضيات تحقيق 
1. بـه نظـر مي رسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند/ نمي کنند که شـباهت 

بیشـتری از نظر خصوصیات ظاهری با خود آنها داشـته باشـند.
2. بـه نظـر مي رسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند که شـباهت بیشـتری 

از نظـر ویژگی هـای روانـی- عاطفی با خود آنها داشـته باشـند.
3. بـه نظـر مي رسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند که شـباهت بیشـتری 

از نظـر ویژگی هـای شـخصیتی با خود آنها داشـته باشـند.
4. بـه نظـر مي رسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند که شـباهت بیشـتری 

از نظـر موقعیـت طبقاتی با خود آنها داشـته باشـند.
5. بـه نظـر مي رسـد افراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند که شـباهت بیشـتری 

از نظـر مذهبـی با خود آنها داشـته باشـند.

یافته هاي توصيفي
برای سـنجش شـاخص های تحقیق پرسشـنامه اي طراحي شـد که در آن دو دسـته سـؤال قرار 
داشـت؛ دسـتة اول، پرسـش هایي کـه بـه ارزیابـي فرد پاسـخگو از خـود مي پرداخـت و فرد بر 
حسـب گویه هـاي طراحي شـده براي هر شـاخص خـود را مورد ارزیابـي قرار مي داد. در دسـتة 
دوم سـؤاالت، مشـابه همـان گویه هـا براي ارزیابـي فرد از ویژگي هاي همسـرش از او پرسـیده 
مي شـد1. سـپس نمره هاي کسب شـده در هر شـاخصي متناظر هم با تفاضل مورد مقایسـه قرار 
گرفتند. در این مقایسـه هرچه تفاضل کمتر باشـد، همساني بیشـتري را در انتخاب همسر نشان 

 می دهد و هرچه تفاضل بیشـتر باشـد، نشـان دهندة ناهمسان همسـري بیشـتر است.
نمـرات 0 تـا 33/3 = همسان همسـري / نمـرات 33/4 تـا 66/6 = بینابیـن / نمـرات 66/7 تـا 

100 = ناهمسان همسـري
1. مثاًل از شخص پرسیده مي شد که چقدر خود را داراي اعتمادبه نفس، صبور، آرام، سخاوتمند و... مي داند و چقدر 
مایل است همسر آینده اش داراي اعتماد به نفس، صبور، آرام، سخاوتمند و... باشد. اگر ارزیابي فرد از خودش دقیقًا 
شبیه برداشت او از ویژگي هاي همسرش باشد، تفاضل این دو شاخص از یکدیگر برابر صفر مي شود که نشان دهندة 

همسان همسري کامل است.
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همسانی/ ناهمساني خصوصيات 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. 
جهت گیـری مفهومی گویه ها بر همسـانی/ ناهمسـاني در میزان برخـورداری از خصوصیاتی 
همچـون »خوش لباسـی، زیبایـی )از نظـر چهـره(، خوش تیپی و سـالمت جسـمانی« متمرکز 
اسـت. مقایسـة دو دسـته ازگویه هـای مذکـور در قالب یک مقیاس نشـان می دهـد که حدود 
1 درصـد پاسـخگویان تمایـل به ناهمسان همسـري دارند، حـدود 8 درصد در دسـتة بینابین 
قـرار مي گیرنـد و تقریبـاً 92 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارنـد. همچنیـن اهمیـت 
همسـانی خصوصیـات ظاهـری همسـر برای زنـان تا حـدودی بیشـتر از مردان بوده اسـت.

جدول )1(. توزیع فراوانی مقیاس همسانی/ناهمساني خصوصیات ظاهری همسر

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیجنسگزینه ها

ناهمسان همسري
140/60/6مرد
50/20/2زن
190/40/4کل

بینابین
1878/28/8مرد
1987/67/8زن
3857/98/3کل

همسان همسري
208791/2100مرد
239692/2100زن
448391/7100کل

جمع
---2288100مرد
---2599100زن
---4887100کل

آماره های مقیاس
مقادیر

کلزنمرد
17/5215/5216/45میانگین کل مقیاس

15/1114/1514/64انحراف معیار
000حداقل مقدار مقیاس
100100100حداکثر مقدار مقیاس

)Alpha(0/7691ضریب روایی مقیاس
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همسانی / ناهمساني روانی- عاطفی
مفهـوم همسـانی/ ناهمسـانی روانـی- عاطفـی همسـر از نُه گویه سـاخته شـده اسـت که پنج 
گویـه مربـوط به معیـار ویژگی های روانی- عاطفی برای همسـرگزینی و چهـار گویه مربوط به 
برداشـت شـخصی پاسـخگو در مورد ویژگی های روانی- عاطفی خودش اسـت. جهت گیری 
مفهومـی گویه هـا بر همسانی/ناهمسـانی در میـزان برخـورداری از خصوصیاتی همچـون »آرام 
بـودن، اعتمادبه نفـس، خوش اخالقی، خوش معاشـرتی و وجود عشـق و عالقه قبـل از ازدواج« 
متمرکـز اسـت. مقایسـة دو دسـته از گویه های مذکـور در قالب یـک مقیاس نشـان می دهد که 
حـدود یـک درصد پاسـخگویان تمایل به ناهمسان همسـري دارنـد، حدود 10 درصد در دسـتة 
بینابیـن قـرار مي گیرند و بیـش از 89 درصد به همسان همسـري تمایـل دارند. همچنین اهمیت 

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

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

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیجنسگزینه ها

ناهمسان همسري
110/50/5مرد
110/40/4زن
220/40/4کل

بینابین
2179/510مرد
2861111/4زن
50310/310/7کل

همسان همسري
206190100مرد
230488/6100زن
436589/3100کل

جمع
---2289100مرد
---2601100زن
---4725100کل

آماره های مقیاس
مقادیر

کلزنمرد
16/0716/416/25میانگین کل مقیاس

13/6614/1713/94انحراف معیار
000حداقل مقدار مقیاس
100100100حداکثر مقدار مقیاس

)Alpha(0/7259ضریب روایی مقیاس
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همسانی / ناهمساني شخصيتی
مفهوم همسـانی/ ناهمسـانی همسـری شـخصیتی از نوزده گویه سـاخته شده اسـت که یازده 
گویه مربوط به معیار های شـخصیتی اسـت که برای پاسـخگو در همسـرگزینی اهمیت دارد 
و هشـت گویـه کـه برداشـت شـخصی پاسـخگو در مـورد ویژگی هـای شـخصیتی خودش 
اسـت. جهت گیـری مفهومـی گویه هـا 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، کم توقعی 
و لجبـاز نبـودن« متمرکز اسـت. مقایسـة دو دسـته از گویه هـای مذکور در قالـب یک مقیاس 
نشـان می دهـد کـه حـدود 1 درصد پاسـخگویان تمایـل به ناهمسان همسـري دارنـد، حدود 
6/5 درصـد در دسـتة بینابیـن قـرار مي گیرند و بیـش از 93 درصد به همسان همسـري تمایل 
دارنـد. همچنین اهمیت همسـانی شـخصیتی همسـر هرچند بـرای زنان تا حدودی بیشـتر از 

مـردان بـوده اسـت، ولی تفـاوت چندانی مالحظه نمی شـود.

جدول )3(. توزیع فراوانی مقیاس همسانی/ ناهمساني شخصیتی همسر

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیجنسگزینه ها

ناهمسان همسري
50/20/2مرد
40/20/2زن
90/20/2کل

بینابین
1546/97/1مرد
1616/26/4زن
3156/56/7کل

همسان همسري
208392/9100مرد
241793/6100زن
450093/3100کل

جمع
---2242100مرد
---2582100زن
---4824100کل

آماره های مقیاس
مقادیر

کلزنمرد
13/9013/6213/75میانگین کل مقیاس

12/512/0812/28انحراف معیار
000حداقل مقدار مقیاس
100100100حداکثر مقدار مقیاس

)Alpha(0/8616ضریب روایی مقیاس
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همسانی / ناهمساني طبقاتی
مفهوم همسـانی/ ناهمسـانی طبقاتی1 از شـش گویه ساخته شده اسـت. جهت گیری مفهومی 
گویه هـا متمرکـز اسـت بـر میزان تمایـل فرد به اینکه تحصیالت همسـر، شـغل پـدر، درآمد 
پـدر، تحصیـالت پدر و سـطح فرهنگی و اقتصادی خانوادة همسـرش از خـود و خانواده اش 

باالتر باشـد یـا پایین تر. 

جدول )4(. توزیع پاسخگویان بر حسب همسانی/ ناهمساني طبقاتی همسر)درصد معتبر(

پایین تر جنسگویه ها
باشد

همسان 
باشد

باالتر 
باشد

تعداد 
تعداد معتبربی پاسخ

مایلم میزان تحصیالت همسرم از 
خودم ...

19/866/513/7252315مرد
4/852/143/1322626زن
11/858/929/3574941کل

مایلم نوع شغل پدر همسرم از پدر 
خودم ...

117910502290مرد
8/780/510/8592599زن
9/879/810/41094889کل

مایلم میزان درآمد پدر همسرم از پدر 
خودم...

11/978/79/4542286مرد
8/778/812/5622596زن
10/278/811/11164882کل

مایلم میزان تحصیالت پدر همسرم از 
پدر خودم...

1179/79/3592281مرد
9/380/610672591زن
10/180/29/71264872کل

مایلم سطح فرهنگی خانوادة همسرم 
از خانوادة خودم...

5/684/69/8212319مرد
6/183/110/8192639زن
5/983/810/3404958کل

مایلم سطح اقتصادی خانوادة همسرم 
از خانوادة خودم...

8/282/89292311مرد
6/78013/3212637زن
7/481/311/3504948کل

بـر اسـاس جـدول فـوق اکثـر پاسـخگویان مایل انـد طبقـة اجتماعـي )در معنـاي کالن( 
همسرانشـان هم سـطح و همسـان خودشـان باشـد که این تمایل به همسـاني در باب سـطح 

1. )همانگونه که در جدول شمارة 4 مشاهده مي شود( این شاخص به گونه اي دیگر سنجیده شده و به دلیل عدم حساسیت 
مستقیماً از شخص پرسیده شده است.
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فرهنگي و اقتصادي خانواده، بیشـتر از دیگر سـطوح اسـت. از نکات برجسـته در جدول فوق 
تمایـل بیشـتر مردان براي همسـان بودن تحصیالت همسرشـان اسـت. اکثر مـردان یا ترجیح 
مي دهنـد میـزان تحصیالت همسرانشـان هم سـطح آنها باشـد و یا کمتـر از آنهـا. در حالي که 
زنان ترجیح مي دهند یا تحصیالت همسرشـان هم سـطح آنها و یا بیشـتر از خودشـان باشـد.

ترکیـب گویه هـای مذکـور در قالـب یـک مقیـاس نشـان می دهد کـه حـدود 16 درصد 
پاسـخگویان تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، حـدود 17 درصـد در دسـتة بینابیـن قرار 
مي گیرنـد و تقریبـاً 68 درصـد بـه همسان همسـري تمایل دارنـد. همچنین اهمیت همسـانی 

طبقاتـی همسـر بـرای مـردان تا حـدودی بیشـتر از زنان بوده اسـت.

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

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیجنسگزینه ها

ناهمسان همسري
35215/115/1مرد
42816/216/2زن
78015/715/7کل

بینابین
3721631/1مرد
45417/133/3زن
82616/632/3کل

همسان همسري
160468/9100مرد
176766/7100زن
337167/7100کل

جمع
--2328100مرد
---2649100زن
---4977100کل

آماره های مقیاس
مقادیر

کلزنمرد
22/3925/1523/86میانگین کل مقیاس

30/1130/230/19انحراف معیار
000حداقل مقدار مقیاس
100100100حداکثر مقدار مقیاس

)Alpha(0/8061ضریب روایی مقیاس
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همسانی / ناهمساني مذهبی
مفهوم همسـانی/ ناهمسـانی مذهبی از هشـت گویه سـاخته شـده اسـت که پنج گویه مربوط 
بـه معیار های شـخصیتی اسـت کـه برای پاسـخگو در همسـرگزینی اهمیت دارد و سـه گویه 
کـه برداشـت شـخصی پاسـخگو در مـورد ویژگی هـای مذهبی خـودش اسـت. جهت گیری 
مفهومـی گویه هـا 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 گویه های مذکور در قالب یک 
مقیـاس نشـان می دهـد که حـدود 1 درصـد پاسـخگویان تمایل بـه ناهمسان همسـري دارند، 
حـدود 11 درصـد در دسـتة بینابیـن قـرار مي گیرنـد و حـدود 88 درصد به همسان همسـري 
تمایل دارند. همچنین اهمیت همسـانی مذهبی همسـر برای زنان بیشـتر از مردان بوده اسـت.

جدول )6(. توزیع فراوانی مقیاس همسانی/ ناهمساني مذهبی همسر

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیجنسگزینه ها

ناهمسان همسري
241/11/1مرد
120/50/5زن
360/70/7کل

بینابین
3161415/1مرد
23099/5زن
54611/412/1کل

همسان همسري
191484/9100مرد
231190/5100زن
422587/9100کل

جمع
---2254100مرد
---2553100زن
---4807100کل

آماره های مقیاس
مقادیر

کلزنمرد
18/7816/2817/46میانگین کل مقیاس

16/6914/5315/63انحراف معیار
000حداقل مقدار مقیاس
100100100حداکثر مقدار مقیاس

)Alpha(0/8938ضریب روایی مقیاس
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همسان / ناهمسان همسری
مفهـوم همسـان/ ناهمسان همسـری از ترکیـب پنـج مفهـوم فـوق کـه همسـانی همسـر از 
نظـر خصوصیـات ظاهـری، روانـی- عاطفـی، شـخصیتی، طبقاتـی و مذهبی را می سـنجند، 
سـاخته می شـود. ترکیـب مفاهیـم مذکـور در قالـب یـک مقیـاس نشـان می دهد کـه حدود 
1 درصـد پاسـخگویان تمایـل به ناهمسان همسـري دارند، حـدود 7 درصد در دسـتة بینابین 
قـرار مي گیرنـد و حـدود 93 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارنـد. همچنیـن اهمیـت 

همسان همسـری بـرای زنـان تـا حـدودی بیشـتر از مـردان بوده اسـت.

جدول )7(. توزیع فراوانی مقیاس همسان/ ناهمسان همسری

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیجنسگزینه ها

ناهمسان همسري
40/20/2مرد
10/040/04زن
50/10/1کل

بینابین
1817/77/9مرد
1846/96/94زن
3657/37/4کل

همسان همسري
215292/1100مرد
247393/06100زن
462592/6100کل

جمع
---2337100مرد
---2658100زن
---4995100کل

آماره های مقیاس
مقادیر

کلزنمرد
29/2127/7428/43میانگین کل مقیاس

10/0393/369/7انحراف معیار
000حداقل مقدار مقیاس
100100100حداکثر مقدار مقیاس

)Alpha(0/6926ضریب روایی مقیاس

یافته های تحليلی
فرضيـة 1: بـه نظـر مي رسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت 

بیشـتری از نظـر خصوصیـات ظاهـری بـا خـود آنهـا داشـته باشـند.



فصلنامه علمی-پژوهشی

179179
بررسي تجربي 

دو نظریة ... 

جدول )8(. آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس خصوصیات ظاهری در مردان

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها
140/60/6ناهمسان همسري

1878/28/8بینابین
208791/2100همسان همسري

--2288100تعداد معتبر
52تعداد بی پاسخ

chi-square = 3469/08         df = 2             sig= 0/000
بـر اسـاس اطالعـات جـدول فـوق مي تـوان دریافـت کـه از نظـر خصوصیـات ظاهری 
حـدود یـک درصد پاسـخگویان تمایل به ناهمسان همسـري دارند، حدود 8 درصد در دسـتة 
بینابیـن قـرار مي گیرنـد و بیـش از 91 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارند. بـا توجه به 
اینکـه آزمـون کـي دو )کای اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصد معنادار اسـت، 
بنابرایـن نتایـج فـوق قابل تعمیم بـه جامعة آماري اسـت؛ بدین معنی که ضمـن تأیید فرضیة 
فـوق مي تـوان نتیجـه گرفت که مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند که شـباهت 

بیشـتری از نظـر خصوصیـات ظاهری با خود آنها داشـته باشـند.

جدول )9(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس خصوصیات ظاهری در زنان

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها
50/20/2ناهمسان همسري

1987/67/8بینابین
239692/2100همسان همسري

--2599100تعداد معتبر
59تعداد بی پاسخ

chi-square = 4072/8         df = 2              sig= 0/000
بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق مي تـوان دریافـت که حـدود 0/2 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، حـدود 8 درصـد در دسـتة بینابیـن قـرار مي گیرنـد و 
بیـش از 92 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارنـد. بـا توجـه بـه اینکـه آزمـون کـي دو 
)کای اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایج فوق 
قابـل تعمیـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمـن تأیید فرضیـة فـوق مي توان 
نتیجـه گرفـت که زنـان برای ازدواج کسـانی را انتخاب می کنند که شـباهت بیشـتری از نظر 

خصوصیـات ظاهـری بـا خود آنها داشـته باشـند.



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 4
زمستان  1393

180180

فرضيـة 2: بـه نظـر مي رسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کنند که شـباهت 
بیشـتری از نظـر ویژگی هـای روانـی- عاطفـی با خود آنها داشـته باشـند.

جدول )10(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس ویژگی های روانی- عاطفی در مردان
درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها

110/50/5ناهمسان همسري
2179/510بینابین

206190100همسان همسري
--2289100تعداد معتبر

51تعداد بی پاسخ
chi-square = 3340         df = 2              sig= 0/000

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق مي تـوان دریافـت که حـدود 0/5 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارند، حـدود 9/5 درصد در دسـتة بینابین قـرار مي گیرند و 90 
درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارنـد. با توجـه به اینکـه آزمون کـي دو )کای اسـکوئر( 
در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایـج فوق قابـل تعمیم به 
جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنـی که ضمـن تأیید فرضیـة فوق مي تـوان نتیجـه گرفت که 
مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر ویژگی های 

روانـی- عاطفـی با خود آنها داشـته باشـند.

جدول )11(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس ویژگی های روانی- عاطفی در زنان

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها
110/40/4ناهمسان همسري

2861111/4بینابین
230488/6100همسان همسري

--2601100تعداد معتبر
57تعداد بی پاسخ

chi-square = 3616/2         df = 2              sig= 0/000

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق مي تـوان دریافـت که حـدود 0/4 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، حـدود 11 درصـد در دسـتة بینابیـن قـرار مي گیرنـد و 
تقریبـاً 89 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارند. بـا توجه به اینکـه آزمون کـي دو )کای 
اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایج فـوق قابل 
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تعمیـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق مي تـوان نتیجه 
گرفـت کـه زنـان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر 

ویژگی هـای روانـی- عاطفـی بـا خود آنها داشـته باشـند.
فرضيـة 3: بـه نظـر مي رسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کنند که شـباهت 

بیشـتری از نظـر ویژگی هـای شـخصیتی با خود آنها داشـته باشـند.

جدول )12(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس ویژگی های شخصیتی در مردان

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها
50/20/2ناهمسان همسري

1546/97/1بینابین
208392/9100همسان همسري

--2242100تعداد معتبر
98تعداد بی پاسخ

chi-square = 3595/6            df = 2             sig= 0/000

بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق مي تـوان دریافـت که حـدود 0/2 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، حـدود 7 درصد در دسـتة بینابیـن قرار مي گیرنـد و در 
حـدود 93 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارند. بـا توجه به اینکـه آزمون کـي دو )کای 
اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایج فـوق قابل 
تعمیـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق مي تـوان نتیجه 
گرفـت کـه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر 

ویژگی هـای شـخصیتی بـا خود آنها داشـته باشـند. 

جدول )13(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس ویژگی های شخصیتی در زنان

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها
50/20/2ناهمسان همسري

1616/26/4بینابین
241793/6100همسان همسري

--2582100تعداد معتبر
76تعداد بی پاسخ

chi-square = 4235/8            df = 2             sig= 0/000
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بـر اسـاس اطالعات جـدول فوق مي تـوان دریافـت که حـدود 0/2 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، بیـش از 6 درصـد در دسـتة بینابیـن قـرار مي گیرنـد و 
حـدود 94 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارند. بـا توجه به اینکـه آزمون کـي دو )کای 
اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایج فـوق قابل 
تعمیـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق مي تـوان نتیجه 
گرفـت کـه زنـان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر 

ویژگی هـای شـخصیتی بـا خود آنها داشـته باشـند.
فرضيـة 4: بـه نظـر مي رسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کنند که شـباهت 

بیشـتری از نظـر موقعیـت طبقاتـی با خود آنها داشـته باشـند.

 جدول )14(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس موقعیت طبقاتی در مردان
درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها

35215/115/1ناهمسان همسري
3721631/1بینابین

160468/9100همسان همسري
--2328100تعداد معتبر

12تعداد بی پاسخ

chi-square = 1325/5           df = 2              sig= 0/000
بـر اسـاس اطالعـات جدول فـوق مي تـوان دریافت کـه حـدود 15 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، حدود 16 درصـد در دسـتة بینابین قـرار مي گیرند و در 
حـدود 69 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارند. بـا توجه به اینکـه آزمون کـي دو )کای 
اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایج فـوق قابل 
تعمیـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق مي تـوان نتیجه 
گرفـت کـه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر 

موقعیـت طبقاتـی با خود آنها داشـته باشـند. 
جدول )15(. آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس موقعیت طبقاتی در زنان

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها
42816/216/2ناهمسان همسري

45417/133/3بینابین
176766/7100همسان همسري

--2649100تعداد معتبر
9تعداد بی پاسخ

chi-square = 1327/9           df = 2              sig= 0/000
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بـر اسـاس اطالعـات جدول فـوق مي تـوان دریافت کـه حـدود 16 درصد پاسـخگویان 
تمایـل بـه ناهمسان همسـري دارنـد، حـدود 17 درصـد در دسـتة بینابیـن قـرار مي گیرنـد و 
تقریبـاً 67 درصـد بـه همسان همسـري تمایـل دارند. بـا توجه به اینکـه آزمون کـي دو )کای 
اسـکوئر( در اینجـا در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابرایـن نتایج فـوق قابل 
تعمیـم بـه جامعـة آمـاري اسـت؛ بدیـن معنی کـه ضمن تأییـد فرضیة فـوق مي تـوان نتیجه 
گرفـت کـه زنـان بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کننـد کـه شـباهت بیشـتری از نظـر 

موقعیـت طبقاتـی بـا خود آنها داشـته باشـند.
فرضیـة 5: بـه نظـر مي رسـد افـراد بـرای ازدواج کسـانی را انتخـاب می کنند که شـباهت 

بیشـتری از نظـر مذهبـی بـا خود آنها داشـته باشـند.

جدول )16(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس ویژگی های مذهبی در مردان
درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها

241/11/1ناهمسان همسري
3161415/1بینابین

191484/9100همسان همسري
--2254100تعداد معتبر

86تعداد بی پاسخ
chi-square = 2755/5           df = 2              sig= 0/000

بـر اسـاس اطالعات جـدول فـوق مي توان دریافـت که حـدود 1 درصد پاسـخگویان تمایل 
بـه ناهمسان همسـري دارنـد، 14 درصـد در دسـتة بینابین قـرار مي گیرنـد و تقریبـاً 85 درصد به 
همسان همسـري تمایـل دارنـد. با توجه بـه اینکه آزمون کي دو )کای اسـکوئر( در اینجا در سـطح 
اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت، بنابراین نتایج فوق قابـل تعمیم به جامعة آماري اسـت؛ بدین 
معنـی کـه ضمـن تأییـد فرضیة فـوق مي توان نتیجـه گرفت کـه مـردان بـرای ازدواج کسـانی را 

انتخـاب می کننـد که شـباهت بیشـتری از نظر ویژگی هـای مذهبی با خود آنها داشـته باشـند.

جدول )17(.  آزمون همسان/ ناهمسان همسری بر اساس ویژگی های مذهبی در زنان
درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیگزینه ها

120/50/5ناهمسان همسري
23099/5بینابین

231190/5100همسان همسري
--2553100تعداد معتبر

105تعداد بی پاسخ

chi-square = 3785/1           df = 2              sig= 0/000
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پاسخگویان  درصد   0/5 حدود  که  دریافت  مي توان  فوق  جدول  اطالعات  اساس  بر 
تمایل به ناهمسان همسري دارند، 9 درصد در دستة بینابین قرار مي گیرند و 90/5 درصد به 
همسان همسري تمایل دارند. با توجه به اینکه آزمون کي دو )کای اسکوئر( در اینجا در سطح 
اطمینان 99 درصد معنادار است، بنابراین نتایج فوق قابل تعمیم به جامعة آماري است؛ بدین 
معنی که ضمن تأیید فرضیة فوق مي توان نتیجه گرفت که زنان برای ازدواج کسانی را انتخاب 

می کنند که شباهت بیشتری از نظر ویژگی های مذهبی با خود آنها داشته باشند.

نتيجه گيری
هر انساني با داشتن فطرتي بکر و سالم در ضمیر خود این را مي یابد که تمایل و کششي به 
سمت کمال )عامل رفع هر نیاز( دارد که داراي اشکال مختلف است و در واقع رغبت و تمایل 
انسان در عمل به رفتاري خاص، منبعث از نوعي نیاز است و اساساً هدف اصلي هر فرد در 
زندگي کسب آرامش ناشي از برآورده شدن نیازهایش است و همواره فشار نیازي که در زماني 
معین از فشار دیگر نیازها قوي تر است موجب انگیزش فرد در اتخاذ رفتاري خاص در راستاي 
رفع آن نیاز مي شود. در یک دورة طوالنی تاریخی، اصل اساسی در انتخاب همسر، گزینش 
همسر توسط دیگران بوده است، اما در دورة صنعتی این امکان براي زن و مرد به وجود 
آمد که در مهم ترین تصمیم زندگي خود، نقش فعالي داشته باشند، زیرا در این دوره ازدواج 
مانند گذشته یک ضرورت اقتصادي یا سیاسي نبود، بلکه به قصد تکامل شخصي و براي 
نیل به هدف هاي شخصي مطرح مي شد. بنابراین طبیعي بود فردي که تقریباً از بند ضرورت 
اقتصادي و سیاسي ازدواج رها شده بود مي توانست به ویژگي هاي شخصي همسرش بیاندیشد 
و هرکسي را متناسب با خود نداند و دست به گزینش زند. در این باب جامعه شناس به دنبال 
آن است که بداند افراد یک جامعه بر اساس چه مالک ها و معیارهایي و با اولویت دادن به کدام 

ارزش ها شریک زندگي خود را برمي گزینند.
از همین رو نظریه های زیادی برای تبیین این کنش مهم تاکنون صورت بندی شده است 
تا  این میان دو نظریه وجود دارد که  اما در  که هر کدام بر معیارهای خاصی تأکید دارند. 
حدودی در تقابل با یکدیگر طرح شده اند؛ یکی به نظریة همسان همسری و دیگری به نظریة 
ناهمسان همسری مشهور هستند. نظریة همسان همسری بر این امر تأکید دارد که افرادِ دارای 
ویژگی های مشابه بیشتر تمایل دارند که با یکدیگر ازدواج کنند. بدین ترتیب همسانی میان دو 
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نفر نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جذب می کند، بلکه پیوند و وصلت بین آنان را مستحکم تر 
می سازد. نه تنها در جوامع سنتی بلکه در جوامع مدرن که قواعد و مقررات خاصی برای انتخاب 
همسر وجود ندارد، فشارهایی از نظر اجتماعی به فرد وارد می شود تا همسرش را از میان 
هم نژادان، هم دینان و اعضای طبقة خودی انتخاب کند. در مقابل نظریة همسان همسری، نظریة 
ناهمسان همسری طرح می شود. استدالل این نظریه این است که تفاوت و ناهمسانی و به ویژه 
صفات تکمیل کننده است که افراد را به وصلت با یکدیگر وامی دارد. 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 قابلیت های ذهنی از 
یک سو میان آنها پیوند ایجاد می کند و از سوی دیگر کمکی در ارضای زندگی زناشویی است. 
در این مقاله پنج شاخص مشترک و مورد تأکید در این دو نظریه مورد بررسی قرارگرفتند 
که بر مبنای این شاخص ها و خصوصیات، فرضیات تحقیق صورت بندی شد. برای بررسی 
فرضیات در این تحقیق از روش پیمایش استفاده گردید. جامعة آماری تحقیق را تمام افراد 
15 تا 60 سالة خانوارهای معمولی شهری و روستایی تشکیل داده اند، و حجم نمونه با توجه 
به فرمول تصادفی ساده کمتر از پنج هزار نفر بود که این تعداد در کشور با استفاده از روش 

نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده اند.
دارند  تمایل  پاسخگویان  درصد  که حدود 92  است  آن  گویای  تحقیق  توصیفی  نتایج 
باشند. همچنین حدود 80 درصد  از لحاظ خصوصیات ظاهری شبیه خودشان  همسرشان 
از پاسخگویان از الگوی همسان همسری در خصوصیات روانی-عاطفی تبعیت می کنند. از 
نظر ویژگی های شخصیتی نیز بیش از 93 درصد پاسخگویان کسانی را انتخاب می کنند که از 
نظر شخصیتی همسان خودشان باشند. از نظر طبقاتی نیز حدود 68 درصد تمایل به انتخاب 
همسری از طبقة خودشان دارند. پاسخگویان در باب ویژگی های مذهبی نیز طبق رویة الگوی 
همسان همسری عمل می کنند و حدود 88 درصد کسانی را انتخاب می کنند که شبیه خود آنها 
باشند. هرچند این نتایج کمی تعجب برانگیز است، چراکه با توجه به اینکه جامعة ما جامعه ای 
اسالمی است و اسالم در انتخاب همسر بر مالک دین و دینداری تأکید می کند، انتظار این بوده 
است که نتایج با درصد باالتری الگوی همسان همسری را نشان دهند و نتایج حاضر نشان دهندة 

رواج جهت گیری تسامح گرایانه در میان مردم ایران در این حیطه است.
نتایج تحلیلی نیز با اطمینان بیش از 99 درصد حاکی از آن است که اکثریت قاطع ایرانیان 
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کسانی را برای ازدواج انتخاب می کنند که شباهت بیشتری از نظر خصوصیات ظاهری، روانی-
عاطفی، شخصیتی، طبقاتی و مذهبی با خود آنها داشته باشد. نتایج فوق نشان دهندة تأیید نظریة 

همسان همسری و رد نظریة ناهمسان همسری در جامعة معاصر ایران است. 
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