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اجتماعي ،خانوادگي ،تحصيالت، شغل ودر آمد در مراتـب پـايين تـري از اهميـت قـرار      
  داشتند.

ي  قوميـت ،عشـق،جذابيت   گزينـي ،چهارمحـال و بختيـار   هاي همسـر مالك :ها كليدواژه
  ظاهري

  
  مقدمه .1

كند ،مسـاله  يكي از مسايلي كه در آينده در جامعه ، بيشتر خواهيم شنيد و نگراني ايجاد مي
كاهش ازدواج،و مسايل مرتبط با آن مثل تاخير سن ازدواج ،افزايش جرايم جنسي و مسايلي 

بوده و از طرف ديگـر بنيـان    هاي اساسي جامعه ما ناهماهنگاز اين قبيل است كه با ارزش
كند.از طرف ديگر،انتخاب همسر و ازدواج بـه عنـوان زمينـه سـاز     خانواده را نيز تهديد مي

ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده از اهميت خاصي در همـه فرهنـگ هـا    مهمترين و جهاني
) در Allen Girardبرخوردار است زيرا زمينه ساز تداوم نسلهاست.در همين زمينه آلن ژيرار(

هـا و آداب و  معتقد است در بين تمامي مراسـم  - گزينش همسر در فرانسه معاصر –اثرش 
حوادث حيات اساسي ،ازدواج از اهميت بسزايي برخوردار است .. هيچ نهادي نيسـت كـه   
همانند آن جهاني و از نظر غايت ثابت و پايدار باشد.ازاين رو هيچ نهادي همانند آن تحـت  

) از اين رو همسرگزيني 11:1370گيرد.(ساروخاني ،هاي اجتماعي قرار نمييتاثير دگرگرون
هـاي  آور در جامعه بسيار تحت تاثير پديـده هاي آن بعنوان يك پديده مهم و شاديو مالك

توان مراسم ازدواج را يكي مي  هاي زيادي را شاهد بوده است.ديگر قرار گرفته و دگرگوني
 socialتماعي دانست. زيرا مشـمل بـر سـرمايه هـاي اجتمـاعي(     هاي پااليش هر اجاز فيلتر

capitalهاي اجتماعي درگير ، را فراهم آور و سرگرم كننده براي همه گروه) و رسومي شادي
ناپـذير  ) از مراحل رشد رواني انسان وامري اجتنـاب Mate selectionسازد. همسر گزيني(مي

يابي به نيازهاي عاطفي همواره مورد اي دستاست كه به عنوان مهمترين رفتار اجتماعي بر
در انتخاب همسر توجه به نقش فرهنگ واعتقـادات مـذهبي ،سـنن     "توجه بوده است يقينا

وآداب جامعه يك اصل ضروري است .انسان در طول حيات خود پيوسته در حال انتخاب 
دهـد  مبنا قرار ميهايي را است ودر هر انتخاب خواسته يا ناخواسته هشيار يا ناهشيار مالك

ها مختص به فرد وبرخي نيز تقريبا بين همه اعضاي يك گروه از نظـر  تعدادي از اين مالك
) . ايـن امـر بـويژه در    1388،41جنس يا نوع مشتركند(نصير زاده ، رسول زاده وطباطبايي ، 

  .مر انتخاب همسر ملموس تر مي باشدقوميت ها با وجود تشابه فرهنگي بين آنان در ا
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ها وجايگاه همسـر آينـده از   گزيني فرايندي است شامل بررسي وسنجش ويژگيهمسر
اجتمـاعي سـطح   –هاي ظاهري، درآمد جايگاه اقتصادي هاي گوناگون از جمله ويژگيجنبه

هاست كه رفتـار  اي از اين ويژگيتحصيالت وجايگاه شغلي خانوادگي ومانند آن ومجموعه
). ايـن پديـده يـا همـان     1392ي قمشي وملكي توانـا،  دهند (الهانتخاب همسر را شكل مي

هـا تحـت تـاثير    هاي آن به تعبير آلن ژيـرار ،بـيش از ديگـر پديـده    انتخاب همسر و مالك
ترين وقايع كه يكي از اساسيكند ،در حاليگيرد و تغيير ميهاي اجتماعي قرار ميدگرگروني

شناسان از اين زندگي اوست مردمزندگي هر فرد است و بزرگترين دغدغه هر فرد دردوران 
اند زيرا از جايگاه بااليي در انتقال افراد بـه مرحلـه   اتفاق تحت عنوان مناسك گذر ياد كرده

كند. دراستان ها را فراهم ميديگري از زندگي فرد و حتي مرحله جديدي از روابط خانواده
كننـد كـه در مراسـم    چهارمحال و بختياري سه قوميت :بختياري ،فارس و ترك زندگي مي

اند به نحوي كه در هاي مشتركي پيدا كردهانتخاب همسر و ازدواج در اثر گذر زمان ويژگي
شـود .بـا ايـن وجـود يـك سـري       ها گاه تفاوتي در برپايي مراسم ديده نمـي برخي قوميت

شود كه ايـن تفـاوت   هاي متفاوتي نيز نسبت به انتخاب همسر در ميان آنان ديده مي نگرش
دهـد كـه گرچـه ازدواج در بـين روسـتاييان      ر به لحاظ نگرشي است. شواهد نشان ميبيشت

ها و نزديكي مردم به همديگر همجوار به دليل اثرات ناشي از تجدد و ماشيني شدن زندگي
بيشتر شده ولي هنوز ازدواج دو فرد از دو روستا يا دو قوم در استان چهارمحال و بختياري 

براي مثال هركس از روستايي به روستاي ديگر ازدواج كرده باشد با مشكالتي مواجه است ،
كنند كه اين نوع نگـاه ،نگـاهي تـرحم آميـز اسـت و      از او ياد مي "غريب"با نگاه يك فرد 

  شوداصطالحات ديگري چون: بنده خدا ! ، گناه داره! و از اين قبيل تعابير نيز بكار برده مي
گرايي و  روابط خويشـاوندي و قـومي   تر مبتني بر محليكه نشان از آن دارد كه ازدواج بيش

بوده و خارج از آن مورد پذيرش نبوده است.بر اين اساس چند قوم در اين اسـتان زنـدگي   
هـاي انتخـاب   كنند كه شناخت جامعي از نگرش آنان نسبت به انتخاب همسر و ويژگيمي

است كـه معلـوم نمايـد چـه     همسر در بين آنان در دسترس نيست. اين تحقيق به دنبال آن 
ها در استان چهارمحال و بختياري ديده هايي براي انتخاب همسر در ميان اين قوميتمالك
هـاي موجـود وجـود دارد؟در هـر     ها بر حسب قوميـت شود . آيا تفاوتي در ميان مالكمي

  اند؟هايي بيشتر مهمقوميت چه مالك
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  اهميت و ضرورت تحقيق .2
هـاي اجتمـاعي را بـه لحـاظ اهميـت،      شناسي ،موضوعات و پديـده هاگر بخواهيم در جامع

هـاي  تـرين پديـده  دارتـرين و عمـومي  توان گفت يكـي از اولويـت  بندي كنيم ، مياولويت
ترين بعـد زنـدگي هـر فـردي سـروكار دارد .      اجتماعي،انتخاب همسر است. زيرا با اساسي

راري رابطه پايدار و توام بـا عشـق و   انتخاب همسر و ازدواج ،به عنوان يك نياز مهم به برق
)ودر فرهنگ ايراني و اسالمي نيز ايـن  1386دهكردي،اكبريمحبت ،مطرح شده است (علي

اي پيدا كرده است . سفارش قرآن كريم(اشاره به آفرينش همسر به امر جايگاه خاص و ويژه
امامان از يك طرف  ) و احاديث معتبر از پيامبر و21منظور آرامش در سوره مباركه روم آيه 

هاي اجتماعي فرهنگي كه در ايـران جهـت انتخـاب همسـر و ازدواج و     و تاكيدات و زمينه
ها و هنجارهاي مرتبط با آن وجود دارد ،منبعي سرشار براي ايـن موضـوع در   رعايت مالك

اختيار نهاده است كه به تبع خود فشارهاي هنجاري براي افـراد بـويژه جوانـان در جامعـه     
تـرين پديـده در طـول    ساخته است ،چنانكه انتخاب همسر به عنوان اولين و حساس فراهم

هاي آنان بدل شده است. و اگر اين اتفاق بزرگ در زندگي هر فرد زندگي هر فرد و خانواده
ها و ترجيحات مورد قبول انجام شود ،به تبع خود زندگي موفق و با ثباتي را بر اساس مالك

در برخوردهاي روزمره تكرار سواالت از جوانـان كـه كـي ازدواج    به همراه خواهد داشت.
اي؟يـا مراسـمات خـاص و آرزوهـاي آشـنايي كـه در       ميكني؟همسر آينده را انتخاب كرده

خانواده ها و فرهنگ ايران براي انتخاب همسرفرزندان وجود دارد، دليـل بـر اهميـت ايـن     
بختيـاري كـه   وستان چهارمحالموضوع است.بر همين اساس انتخاب همسر در ميان مردم ا

شود و پايبندي به فرهنـگ و آداب و رسـوم   هاي سنتي تر كشور محسوب مييكي از استان
خويش بخصوص در امر ازدواج ،بيشتر وجود دارد ،از جايگاه و پايگاه خاصـي برخـوردار   

سـه  كنند و از آنجا كه است.در اين استان بيشتر سه قوم فارس ،بختياري و ترك زندگي مي
دهند و هر سه قوم دراين قوم فارس ،لر و ترك بيشترين تركيب قوميتي ايران را تشكيل مي

توان ماكتي از اين سه قوم ايران دانست و اتفاقاً در استان نيز وجود دارند لذا اين استان را مي
هر سه قوم با شدت و حدت متفاوت،انتخاب همسرو ازدواج و همچنين مراسم مـرتبط بـا   

تر استان ،همانند روستا ها و مناطق هاي سنتيهميت خاصي برخوردار است. در مكانآن از ا
شود كه بـه سـوژه مطالعـاتي مـردم     عشايري اين مراسم آنقدر جذابيت و پرشور برگزار مي

ها ي داخلي ديگار و ديگران نيز قرار گرفته است و گاه در رسانهشناسان خارجي همانند پير
هـاي  ها و الگوها و مالكشود. ازاين رو اطالع و شناخت شيوهه ميو خارجي به آن پرداخت
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هـا و  انتخاب همسر در اين استان كه دراي تكثر قوميتي است،هم به لحاظ آگاهي از تفاوت
هاي آنان از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت و ايـن     هم به لحاظ استخراج مهمترين مالك

هاي مهم و مـورد تاييـد جهـت    ي تعيين مالكهاي اين شناخت و براتواند زمينهمطالعه مي
هاي مـورد تاييـد فرد،خـانواده    گزيني را فراهم  كند.زيرا ازدواجي كه بر اساس مالكهمسر

  وحتي جامعه صورت پذيرد،تداوم وثبات و حتي كيفيت آن نيز بهتر خواهد بود.
  

 .مباني نظري3
ها ،ترجيحات،آداب و رسـوم  هاي افرادش ،داراي هنجارها،ارزشهر جامعه براي تمام كنش

شود. از طرف ديگـر ،توجـه بـه    هايي است كه بر اساس آن در جامعه عمل ميو محدويت
هـاي آنهـا از   ها و زندگي مشترك آنان در يك جامعـه و تعـامالت و تفـاوت   بحث قوميت

 Socialاجتمـاعي ، فاصـله اجتمـاعي،(   شناسـي از جملـه: نظـم   هاي  مختلف در جامعه جنبه

distanceاجتماعي و همچنين شناسي نهادهاياجتماعي و جامعهاجتماعي، سرمايه) همبستگي
هاي مطالعاتي اصـحاب  شناختي نيز مورد توجه بوده و هست.  يكي از زمينهاز ديدگاه روان

هـا و مليتهـاي مختلـف در شـيكاگو     مكتب شيكاگو سنجش فاصله اجتماعي ميـان قوميـت  
كه اتفاقا بورگاردوس يكـي از اصـحاب ايـن مكتـب در     اجتماعي آنان بوده ،سنجش فاصله

اجتماعي خود به ازدواج وانتخـاب همسـر بـه عنـوان يـك شـاخص نزديكـي        طيف فاصله
و كـوزر   349:1372پـردازد .(رك سـاروخاني،  هاي مختلـف موجـود مـي   ها و مليتقوميت

يتي كـه در  هاي انتخاب همسر به دليل اهم) با اين حال در همه ديدگاهها مالك479:1373،
هاي انتخاب همسر تشكيل و دوام خانواده داشته و دارد ،مورد توجه قرار گرفته است. مالك

اند مثال در برخي جوامع با ساختار سـنتي از  هاي جامعه نيز تغيير كردهبا توجه به دگرگوني
ا آنجا كه روابط اجتماعي بر پايه شرايط جنگي و مقابله با قبايل همجـوار قـرار داشـت، لـذ    

هاي اجباري و فرمايشي مبتني بر نظر بزرگان نوعي ازدواج مبتني بر ربايش يا برخي ازدواج
هاي ازدواج از منظـر ديگـران   افتاد كه در اين نوع ازدواج ها ،مالكسفيدان اتفاق ميو ريش

شد . مثال در قـوم بختيـاري و   شد كه درآن مصلحت قبيله و قوم در نظر گرفته ميتعيين مي
گرفت كه در اين ازدواج شكل مي "خون بس "قوام ديگر در ايران نوعي ازدواج بنام برخي ا

ازدواج نظر دختر و پسر مد نظر نبوده بلكه بر اساس نظر بزرگان دو قبيله، از ميان دو قومي 
ريـزي بـا ازدواج فرمايشـي    كه با هم درگيري داشتند به منظور پايان دادن به جنگ و خـون 

هاي قومي كردند.؛ اما در جامعه جديد شرايط تغيير كرده و ويژگيمي،ميان آنان پيوند برقرار 
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هاي فردي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.بنابراين در جامعـه      كمرنگ شده و بيشتر مالك
ها با توجه به شرايط اجتماعي و نوع ازدواج ها و از منظر تبيين خانواده مورد شناسي مالك

هاي افراد در طول زنـدگي  يكي از مهمترين تصميمبررسي قرار گرفته است. انتخاب همسر 
)بيـان  Bee ، (1994ها است .(بي(اي متوالي گاماست .انتخاب همسر يك فرايند از مجموعه

  برند :كنند  سه پااليش زير را بكار ميدارد  وقتي افراد ، يك فرد جديد را مالقات ميمي
ري ،طبقه اجتمـاعي ،روش  شخصيت خارجي :آيا اين شخص با شما در كيفيت ظاه. 1

  ورفتار هماهنگ است .
هـاي اصـلي ماننـد سياسـت ومـذهب       هاي شما در حوزهنگرش وباورها :آيا با  ايده. 2

  هماهنگ است .
ــده . 3 ــا اي ــا شــما ســازگار وهماهنــگ   نقــش تناســب :آي ــط  ب ــرد در رواب هــاي آن ف
  )2009maliki,(است

شـفاف وجـود دارد قـوانين     يك چيز مشترك كه در تعـداد زيـادي جوامـع  بصـورت    
گيرند كه بـه نـوعي ايـن    اي است كه در فرايند انتخاب همسر مورد استفاده قرار مينانوشته

دهنـد  قوانين نانوشته، انتخاب همسر را قابل قبول يا غير قابل قبول اجتمـاع تشـخيص مـي   
),2013 ojongava and armestrong(  

معيارهاي انتخاب همسر متفـاوت هسـتند   انسان همچنين در توانايي خود براي  ترجمه 
هـاي مختلـف   هـا وفرهنـگ  همچنين اين معيارهاي انتخاب همسر در ميان افـراد جمعيـت  

اي وجـود دارد توسـط   باشد روش هايي كه براي انتخاب همسر  در هر جامعـه متفاوت مي
هـا  دهگردند به طور مثال در جنوب غربـي نيجريـه قـبال خـانوا    افراد در آن جامعه تعيين مي

هاي خود داشتند وبه دنبال همسري براي وفاميل نقش با اهميتي در انتخاب همسر براي بچه
 owagbemi and) .فرزند خود بودند كه بيشترين سـازگاري را بـا فرزنـد آنهـا داشـته باشـد      

maduwchi,2015) هاي مختلف براي انتخاب همسر وجـود  هاي مختلفي در فرهنگيا شيوه
فرهنگ فوللكلوريك ايران ،شيوه هاي جالبي كه نيـاز بـه تفصـيل دارد بـراي      دارد. اتفاقاً در

هـاي  نظران اجتماعي به ديدگاهانتخاب همسر وجود داشته است. بطور كلي در نزد صاحب
 خوريم از جمله : انتخـاب همسـر بـر اسـاس تصـادف     متفاوتي براي انتخاب همسر بر مي

leikken and tallegin,1990)اكبري دهكردي،همان)، نظريه ناهمسان همسـري   به نقل از علي
، و  (winch,1995)ازجمله، نيازهاي مكمل كه توسط روبـرت ويـنج و همكـاران ارائـه شـد     

از جنبه هاي مختلف :تحصـيلي،جغرافيايي،موقعيت  (birkland and et 2003)  همسان همسر 
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ــاتياجتمــاعي و اقتصــادي، ســني و   (Sullivan,2001) مــذهبي(Greenblat,1997: 53) طبق
و  (hughes,2000) )،جدابيت و زيبايي ظـاهر 1368و مندراس و گورويچ،99:1376و(اعزازي،
هايي كه درجامعه شناسي جهت انتخاب همسر مطرح شده اسـت ، بـر عوامـل    ديگر نظريه

، ظـاهرفرد ،خـانواده و   (schwarz and hasbrck,2012) فوق و عواملي چون نژاد،جنس و سن
شناسي در امر انتخاب همسر ضمن در نظر بنابراين در جامعه اكيد دارد.فرهنگ يك جامعه ت

هايي چـون: همسـان همسـري مكـاني و جغرافيايي،همسـان      گرفتن شرايط اجتماعي مالك
هـاي  همسرس تحصيلي، همسان همسري مبتني بر قشر و طبقه اجتمـاعي و سـاير ويژگـي   

ــرار      ــه ق ــورد توج ــه م ــاخت جامع ــوع و س ــر ن ــي ب ــاعي مبتن ــت.(رك  اجتم ــه اس گرفت
 مسـتلزم  آن توفيـق  كـه  پوياست و ظريف امري ازدواج و همسر انتخاب ).1370ساروخاني،

 موجـب  تنها نه افراد بين مناسب تعامالت و خانواده تشكيل .است معيارهاي مناسب به توجه

 ايجـادآرامش بـراي انسـانها    و حـواس  تمركـز  رواني، آرامش ايجاد با پيشرفت بلكه و رشد

هـاي مطـرح در   تـوان ديـدگاه  . در مجموع مي)45، 1389  همكاران، و زاده يقيشود(حق مي
 ايـده - 2 بـودن  تصـادفي  ايـده -  1 بندي كـرد: هاي زير دستهزمينه انتخاب همسر را در گروه

- مـي  انتظـار  تصادفي صورت به ازآنكه بيش كه است داده نشان متعددي مطالعات .همتاسازي
 تـوجهي  قابل شواهد همچنين .شبيه هستند يكديگر به يروان و جسمي لحاظ از هازوج رود،

 مورد در مطلب اين .كنند انتخاب را زوجهاي مشابهي دارند تمايل افراد دهدمي نشان كه دارد

 مـذهبي،  اقتصـادي،  اجتمـاعي،  طبقـه  ويژگيهـاي فيزيكي،جذابيت،هوش،تحصـيالت،   سن،

يا  بودن مكمل فرضيه 3 -رددا وجود شناختيآسيب هايو جنبه اجتماعي نگرشهاي شخصيت،
 را نيازهـاي آنهـا   كه برگزينند را همسري مايلند افراد كه داشت اظهار او .نيازهاي مكمل وينچ

 نـه  اين اين نظريه، مدافعان عقيده به ديگر بيان به .نمايد تكميل را تمايالتشان و سازد برآورده

 را افراد كه است تكميل كننده صفات ويژه به و ناهمساني و شباهتيبي بلكه همساني و شباهت
 و وابسـته  گراسلطه و پذير درونگرا، سلط برونگرا، افراد شايد .داردمي وا ديگري با وصلت به

 .كننـد  ارضـا  را خـود  مكمـل  كـه نيازهـاي   شوند م يكديگر جذب دليل اين به كننده مراقبت
 زنـان  كه اندهرسيد هنتيج اين به همه گرفته كه صورت همسرگزيني مورد در زيادي تحقيقات

 و مـنش  طلبي، جاه اجتماعي، و اقتصادي وضعيت براي ، بيشتري اهميت مردان با مقايسه در
و ) Chen(چـن ).  1386دهكـردي،  از نقـل  بـه  ،  (Feingold:1992 .هستند قائل اخالقيخوش

هاي ظاهري،درآمد،جايگاه اقتصادي،اجتماعي ،تحصيالت،شغل و همكارانش نيز  بر ويژگي
 Gonadine and،2013( گونايـدين و هـازن   وقعيـت خـانواده اشـاره دارنـد.و در نهايـت      م
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Hazenدهد همسر اند .همه اين موارد نشان مي)به ارائه مدل فرايندي از همسرگزيني پرداخته
  شماري است .گزيني يك پديده اجتماعي ساده نيست و معلول عوامل بي

  
  پژوهش پيشينة .4

 مـالك رفتـاري   و شخصـيتي  هـاي ويژگـي  ميـان  رابطـه  بررسي به 1387سال  در كمرپشتي

 كه داد پژوهش نشان هاي يافت .پرداخت دانشجويان ميان در تكاملي ديدگاه از همسرگزيني

 كـم  و جسـور بـودن   عامـل  نمونـه،  افـراد  تمـامي  ميـان  در همسرگزيني هايمالك مهمترين

 براي محبت و مالك ابراز زنان، براي عامل مهمترين .است بودن مغرور عامل آن، ترين اهميت

 هـاي ويژگـي  و هـاي همسـرگزيني  مالك مورد در همچنين .است بودن جسور عامل مردان،

 زيـر  عوامـل  بين و دارد منفي وجود رابطة بودن وجدان با و بودن مغرور عامل بين شخصيتي

 باوجدان و گرائيبرون و بودن در رفاه- 2 بودن، دلپذير و محبت ابراز1-دارد وجود مثبت رابطة

 برونگرائي و كردن صحبت علمي- 4بودن،  دلپذير و رنجورخوئي روان و بودن مغرور- 3 بودن،

 و دلپذيربودن و پذيري انعطاف و برونگرائي جسوربودن- 5 بودن، باوجدان و پذيري انعطاف و
 نوع از كه ديگر پژوهشي در. پذيري انعطاف و ودلپذيربودن رواني سالمتي 6 -و بودن وجدان با

 دربارة اصفهان پزشكي علوم دانشگاه ودختر پسر دانشجويان از نفر 200 نظرات است پيمايشي

 نـوع  از پـژوهش  گيـري نمونـه  روش .اسـت  قرارگرفتـه  بررسي مورد همسرگزيني مالكهاي

 ديـدگاه  بـين  كـه  اسـت  آن از حـاكي  مطالعـه  يافته هـاي ايـن   و بوده نسبي ايطبقه تصادفي

 از معنـاداري  تفـاوت  ازدواج بـه  پسر معيارهاي دانشجويان مورد در سرپ و دختر دانشجويان

 جسـماني،  سـالمت  ازدواج شـناختي زيسـت  هـاي پسران به مالك . دارد وجود آماري لحاظ

 دختـر  دانشـجويان  بـراي  كه حالي در .اندبيشتري داده اهميت سن ظاهري، جذابيت زيبايي،

 مشـترك  پسـر،  و دختر تحصيالت سطح بتناس طرفين، رضايت والدين اجتماعي معيارهاي

 همسـر،  رفتـار  بـودن  متناسـب  شـناختي  روا معيارهاي طرفين و وزبان فرهنگ مذهب، بودن

 و عشق خانواده، و همسر در رواني اختالل وجودعدم پذيري، گيري،انعطافدرست  تصميم
 را اهميت بيشترين همسر انتخاب در هم از طرفين شناخت و يكديگر به طرفين نسبت عالقه
 )1380يزداني،است (داشته 

 همسـرگزيني از  معيارهـاي  خصوص در جهرم پزشكي علوم دانشكده در پژوهشي نتايج

 ازپسـران،  همسـرگزيني  معيارهـاي  ميـان  كه بود آن از حاكي وپسر دختر دانشجويان ديدگاه

 شناختي زيست داردمعيارهاي وجود معنادار تفاوت پسر و دختر دانشجويان ديدگاه  معيارهاي
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 در انـد كـرده  بااهميت تلقـي  نظررا مورد فرد جذابيت و ظاهر وضعيت جسمي، سالمت نظير

 اجتماعي، رفتارهاي طرزبرخورد، شامل اجتماعي و شناختي روان معيارهاي دختران كه حالي

 انتخـاب  در را فرهنـگ  و مذهب .اشتراك  تحصيالت، سطح مقابل، فرد گيري تصميم قدرت

 از همسـر  انتخـا  معيارهـاي  بررسـي  در1380)كـارگر،  و نژاد مصلي (اندستهدان اهميت با همسر

 نمونه يك روي بر كه مقطعي توصيفي دريك پژوهش گناباد پزشكي علوم دانشجويان ديدگاه

 تحصـيالت  سـطح  تناسـب  هـا،  نمونه از درصد 50سال ، 28- 18سني  محدوده در نفري 206

 كـه  است حالي در اين و .دانستند ضروري خود همسر براي را مذهبي مسائل 0/52   زوجين و

خـانوادگي را   -اجتماعي عوامل فردي، عوامل مذهبي، -فرهنگي تناسب به نمونه ها از درصد6
بـه   اقـدام  براي عمده مشكالت اقتصادي عوامل عمال كه است ايگونه به اين و اند ذكر كرده
 عوامل تاثير تحت ازدواج هنگام راعتقادات د و نگرش رسدمي نظر به گرددمي معرفي ازدواج

  .)1383خسروان،.و منصوريان( نمايدمي تغيير سنتي و فرهنگي
پسر بر حسـب   و دختر دانشجويان همسر انتخاب )معيارهاي1385صداقت ( پژوهش در

 وهيجـاني،  عـاطفي  تطابق چون هاييمالك پسران براي كه طوري به است، متفاوت جنسيت

 در پوشش هوش،رعايت پاكدامني، خانوادگي، اصالت چهره، باييزي وفاداري، جنسي، جاذبه

 مـدرك  حـس مسـؤوليت،   همسـر،  شغل چون هاييمالك دختران براي و دارد قرار اولويت

 طبقه تعاون، و همكاري ديگران،حس حقوق به احترام فكري، و مالياستقالل همسر، تحصيلي

 .دارد قراراولويت  در بودن پرتالش و فعال و اقتصادي و اجتماعي
 دانشـگاه علـوم   پسـر  و دختر دانشجويان در همسرگزيني مالكهاي كه ديگر پژوهشي در

 دختر پاسخ گويان بين كه بود آن دهنده نشان نتايج .گرفت قرار بررسي مورد اصفهان پزشكي

 موقعيت به ارجحيت درآمد همسران، بين سني اختالف وجود ازدواج، معيارهاي نظر از پسر و

 وضـعيت  ثروت،ارجحيـت  بـه  زيبـايي  ارجحيـت  همسر، اشتغال وضعيت و شغل اجتماعي،

 معنـاداري  تفـاوت  عالقه والدين، مورد فرد ظاهري تشابه ارجحيت و فكري رشد به جسمي

 را خـود  معيارهاي ازدانشجويان نيمي از بيش كه است آن از حاكي نتايج همچنين .دارد وجود
 كه است آن از حاكي دانشجويان هايپاسخ.دهندمي تشكيل سالم انسان هايويژگي اساس بر

 به هاانسان همه به مندي عالقه جسمي، وضع بر رشدفكري ثروت، زيبايي، مثل معنوي عوامل

 عابدي( دارد ارجحيت هاآن براي مهريه و جهيزيه به توجهي بي و همسر به صرف عالقه جاي

  )1379فرحبخش، و
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 موردمعيارهـاي  در مجرد دانشجويان راتنظ بررسي به )1376بخشي( ديگر پژوهشي در

 ايـن  در موردمطالعـه  جمعيـت  .پرداخـت  رفسنجان پزشكي علوم دانشگاه در همسر انتخاب

 مناسب ازدواج كه سن داد نشان بررسي نتايج .بود نفر 36 نمونه افراد تعداد و نفر 70پژوهشي 

 درصد 70بيشتراز در و لسا 26مردان و 23دختران  براي را ازدواج مناسب سن ها،نمونه براي

 اخالقـي،  جهـات  از همسـر  انتخـاب  براي نظرنمونه مورد معيار مهمترين .اندكرده ذكر موارد

 و ايمان بودن دارا نيكو، اخالق آنها .بود مطرح وشغلي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، عقيدتي،
 بـودن  دارا زوج، بودن برخورد خوش و اجتماعي اقتصادي متعادل وضعيت بودن دارا تقوي،

 جـنس  خصوصـاً در  خـود  از باالتر تحصيالت بودن دارا شغل آبرومند، داشتن غني، فرهنگ

 .كردند ذكر ازدواج براي مناسب معيارهاي را بودن همسر بومي مونث و
 جنسـيتي  تفاوتهاي نقش اي مقايسه -علي پژوهش يك در ،)1378ر(پوابوالقاسمي وايران

 آماري اين جامعه .داد قرار پژوهش مورد دانشجويان مسره انتخاب مالكهاي در را وشخصيتي

 انتخـاب  76تهـران  واحد تهران، آزاد و بهشتي شهيد دولتي دانشگاه دو دانشجويان از پژوهش

 پژوهش اين هايازيافته شخصيتي ويژگيهاي و همسرگزيني مالكهاي ميان ارتباط وجود .شدند

 -اجتماعي عوامل همسر انتخاب در كه ستا اين دهنده نشان نتايج همچنين.شوندمي محسوب
مالكهـاي   بـين  و هسـتند  اهميـت  بـا  ترتيب به اقتصادي و جنسي فرهنگي، شناختي،-عاطفي

احسـاس   خـوب،  اخـالق  وفـاداري،  بـه  زنـان  .دارد وجود تفاوت مردان و زنان همسرگزيني
 يي،صداقت،زيبا سن، به بيشتر مردان و داده اهميت مردان هاي توانايي و شخصيت مسؤوليت،

 سالم هاي شخصيتيويژگي بين پژوهش اين در همچنين .دهندمي اهميت باروري و پاكدامني

 عبارتي به .است داده شده نشان مثبتي ارتباط صداقت و پاكدامني وفاداري، باعفاف متعادل، و

 داشـتند،  بهتـري  كردند وضـعيت مي دريافت كمتري نمره نوروتيزيسم در دانشجويان چه هر

 انتخـاب  بـراي  مهمتـري  مالكهـاي  را شخصيتي ،صـداقت  رفتار الگوي و پاكدامني ري،وفادا

 .نمودندمي گزارش همسر
 تحقيق شرف در زنان همسر انتخاب معيارهاي ) در بررسي1385همكاران ( و يزدجردي

 نتيجه اين پزشكي به علوم دانشگاه تابعه شهر درماني بهداشتي مراكز به كننده مراجعه ازدواج

 و مـذهبي  فرهنگـي  شـاخص  اهميت و نقش به تهران ازدواج شهر شرف در زنان كه دندرسي
 نشـان  كمتـري  هـا توجـه  شاخص ساير به نسبت هاخانواده استحكام در اجتماعي -اقتصادي

 تغييـر  نوگرايي، همچنين اجتماعي و و فرهنگي سياسي، تغييرات تواندمي آن علل كه اند داده

 بـه  توجـه  با . باشد جامعه درسطح غرب فرهنگ اشاعه يني،شهرنش رواج و اقتصادي ساخت
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 معيارهـاي  زمينـه  در هـايي خانواده آموزش استحكام در معيارها اهميت و پژوهش هاييافته

 .رسدمي نظر به ضروري همسر انتخاب
 مالكهـاي  ايمقايسـه  تحقيـق خـود  بـا عنـوان بررسـي      )در1389همكـاران (  و ثنـايي 

 و ازدواج هنگام موقعيت دو در شيرازي مردان و زنان در كه رسيدند نتيجه اين همسرگزيني به
مالكهـاي   بـين  .دارنـد  توجـه  محتوايي مالكهاي به همسرگزيني در مردان از بيش اكنون زنان
مالكهـاي   بـين  و مـردان  در شـغل  و تحصـيالت  سـطح  سـن،  تعامل و همسرگزيني فرايندي
  دارد. وجود رابطه زنان شناختي جمعيت خصوصيات و همسرگزيني فرايندي و محتوايي

)در بررسي ترجيحات همسر گزينـي در بـين اقـوام مختلـف      1390رجبي وهمكاران (
 ميـانگين  كـه بـين  دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز به اين نتيجه دسـت يافتنـد كـه    

 بـاالترين  كـه  بدين صورت دارد وجود معناداري تفاوت دانشجويان همسرگزيني ترجيحات

 مربوط كمترين و اجتماعي هايومهارت مذهبي رفتاري، هايويژگي عامل به متعلق هاميانگين

 دختـران  همسـرگزيني  ترجيحـات  بـين  باشـد،همچنين، مـي  داريخانه هايمهارت عامل به

 پسـران  و)مـذهبي  هـاي ويژگـي  و اقتصـادي  -اجتمـاعي  وضـعيت  رفتـاري،  هـاي (ويژگـي 

 هـاي قوميـت  همسـرگزيني  ترجيحـات  وبين )داريهاي خانهمهارت و ظاهري هاي ويژگي(

 و بچـه  خواسـتار  زبـان  عـرب  و ظاهري هايويژگي در كرد،داريهاي خانهمهارت بختياري
  .شد ديده داريمعني تفاوت بودن مذهبي

)در تحقيق خود با عنوان انتخاب همسر يـك اكتشـاف   2016( (Nongkynrih)- نانكين را
همسر در اجتماع جهاني يك موضوع مورد عالقه جامعه شناسانه، ضمن بيان اينكه انتخاب 

دارد انتخـاب  براي مطالعه در ميان دانشمندان علوم اجتماعي وجامعه شناسان است بيان مـي 
هـاي اجتمـاعي، نـژاد، رنـگ، موقعيـت ومقـام اجتمـاعي        همسر فاكتورهايي همچون زمينه

گيرد ها را در برميبهها، قوانين ومذهب ها وديگر جنهاي سياسي، رسوم وعادت،ايدئولوژي
وبا بررسي اجتماع شمال شرق هند به اين نتايج دست يافـت كـه انتخـاب همسـر ارتبـاط      

توان گفت مستقيم وپيچيده با شخصيت ،نهادهاي اجتماعي ،اخالقيات و... دارد. بنابراين مي
كه انتخاب همسر يك فرايند پيچيده متقابل انساني اسـت ودرانتخـاب همسـر فاكتورهـاي     

دگانه اي اثر دارند هرچند كه برخي فاكتورها ممكن است تاثير بيشتري در امـر انتخـاب   چن
همسر داشته باشند ودرنهايت در ميان جمعيت شمال شـرق هنـد قـوانين اجتمـاعي بـراي      
انتخاب همسر بيشترين تاثير رادارند وبعد از آن مذهب ،مقام وجايگاه اجتماعي، تحصيالت، 

  هاي بعدي قراردارند.ذابيت ظاهري وفيزيكي در اولويترنگ ونژاد، حرفه وشغل وج
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هاي نژادي ) در تحقيقي با عنوان تفاوتAbdullah and et al) (2012عبداهللا و همكاران (
هاي دولتي مالزي به اين نتيجه دست يافتند كه در در انتخاب همسر بين دانشجويان دانشگاه

هـاي معنـاداري در امـر انتخـاب     ها تفاوتيها وهندمالزي با وجود نژادهاي چيني ،مااليي
هـاي ظـاهري در امـر ازدواج    ها ومااليي ها به جذابيتهمسر بين نژادها وجود دارد .چيني

رسد بيشتر به جوان وقابل قبـول بـودن همسـر    ها به نظر ميبيشترين توجه را دارند وهندي
  .اندآينده خود و داشتن مذهب يكسان در امر انتخاب همسر توجه داشته

) در طي پژوهشي به بررسي نقش Furnham and MacClland) (2015فرنهام ومك كلند(
سن ،طبقه اجتماعي وقوميت وطول قد در ازدواج پرداختند وبه اين نتيجه دست يافتنـد كـه   

اجتماعي بـاالتر را در گـروه نـژادي    تر، بلند قدتر  ودر طبقهزنان براي ازدواج  مردان جوان
دهند وزنان نسبت به مردان  به اين معيارها  در امر انتخـاب همسـر  تاكيـد    خود ترجيح مي
  .اندبيشتري  داشته

هاي انتخاب همسر در بين دهد كه مالكهاي انجام شده نشان ميمرور كلي بر پژوهش
هـا مـورد تاييـد قـرار     پسران و دختران متفاوت است و اين تفاوت ،تقريبا در همه پژوهش

هايي چـون جـذابيت ظـاهري وفـاداري و     قيقات داخلي،پسران به مالكگرفته است.در تح
دهند. شواهد نشان مي دهد كه با داري و پوشش بيشتر اهميت ميهاي خانهپاكدامني،مهارت

اند هاي آنان تمايلي به انتخاب همسري پيدا كردهتوجه به شرايط اقتصادي پسران و خانواده
غل بودن همسر آينده هم اهميت يافته است.اما براي  هاي فوق ،شاكه ضمن دارا بودن مالك

هاي اجتماعي مانند رضايت والـدين ،تناسـب تحصـيلي، هـم كيشـي، طـرز       دختران، مالك
هـا  انـد .البتـه بـر اسـاس پـژوهش     برخورد و شغل و پايگاه همسر مورد توجه بيشتري بوده

هاي مادي چون كرويم ، مالشود كه هرچه به سمت شهرهاي بزرگتر پيش ميمالحظه مي
  كند.ثروت همسر آينده  اهميت بيشتري پيدا مي

هاي جهاني هم همين تفاوت در انتخاب همسر در بين مردان و زنـان ديـده   در پژوهش
شـود.براي  ها و اقوام و نژادهاي مختلف نيز مالحظه مـي شد .حتي اين تفاوت در بين مليت

ها به قابل بودن  همسـر آينـده و هـم    هنديها ،به جذابيت ظاهري و ها و ماالييمثال چيني
هـا در يكـي از مشـترك تـرين     گـوني هـا و گونـه  دهند.اين تفاوتكيشي، بيشتر اهميت مي

هاي اجتماعي(انتخاب همسر)آن را به يك پديده جذاب بـراي جامعـه شناسـي بـدل      پديده
  ساخته است.
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  شناسي تحقيق روش .5
تحقيق حاضر از نظر هدف و ماهيت يك تحقيق كـاربردي اسـت و از نظـر روش تحقيـق     

هـاي همسـرگزيني از   بدين منظـور بـراي بررسـي مـالك    توصيفي از نوع پيمايشـي اسـت.  
 PCSSI )Preference criteria of spouseهـاي همسـرگزيني   پرسشنامه اولويت بخشي مالك

selection inventoryشـد،  )ارايـه 1378وهمكـاران( رسشنامه توسط ثنايياين پ.)استفاده گرديد 
 https://sabacp.com/index.php?option=content&t(توســط ژالــه رفــاهي و همكــاران    

=co&i=711(   543بر روي  ) نفر ) به عنوان گروه نمونه اجرا شد . هنجاريـابي   1086زوج
ي اكتشـافي بـا روش   سنجي كالسيك و تحليل عـامل هاي روانپرسشنامه با استفاده از روش

)هنجاريابي و اجرا شده 1390همچنين توسط يوسفي و باقريان( انجام شد (pc ) مؤلفه اصلي
در اين پژوهش نيز بصورت ميداني در محل و مصاحبه با اسـاتيد، مـورد تاييـد قـرار     است.

 كـه هنـوز   (موقعي- الف   :موقعيت دو در را همسر انتخاب مالك 22 شامل گرفت. پرسشنامه

 گذشته ازدواج شما از سالي چند كه اكنون- ب و هستيد ازدواج حال در يا و آيد نكرده اجازدو

روايـي ايـن   . مهـم اسـت   بسـيار  مهـم،  اعتنـا، بي اهميت،با اهميت، ب بسيار هايگزينه شامل
از آلفاي كرونباخ بـراي سـنجش    پرسشنامه توسط اساتيد بررسي  ومورد تاييد قرار گرفت .

هاي يك شاخص استفاده شده است ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     وني گويهميزان سازگاري در
دهـد ايـن پرسشـنامه از پايـايي     بدست آمد كه نشان مي 786/0مربوط به پرسشنامه برابر با 

روايي محتوايي و صوري پرسشنامه توسـط كارشناسـان و اسـاتيد     مناسبي برخوردار است.
ليـه شـهروندان اسـتان چهارمحـال و     جامعه آماري تحقيـق شـامل ك  مورد تاييد قرار گرفت.

قـوم   5/30درصد قوم ترك  1/12 درصد قوم لر 3/56 شاملنفر  895263 بختياري مجموعاً
محدود اسـت،   ياجامعهي از آنجا كه جامعه آمار. درصد ساير اقوام مي باشند 5/0فارس و 
  ده است:استفاده ش يرينمونه گ يبرا كوكرانجامعه محدود از فرمول  قيتحق نيلذا در ا

  n = N ∗ Z ∗ p ∗ 1 − pd ∗ N − 1 + Z ∗ p ∗ 1 − p = 895263 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.50.5 ∗ 895263 − 1 + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5 = 384 
 مشـاهدات، بينـي ريـزش   پـيش  بعلتنفر برآورد شد و  385حجم نمونه آماري تحقيق 

ع آوري شـد و از  پرسشـنامه جمـ   462پرسشنامه در سطح استان توزيع و تعداد  550تعداد 
از آزمونهـاي   مورد صحيح و بدون نقص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 406اين تعداد 
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توسط  سيوال - كروسكالو  دمنيفر يبندرتبه، آزمون نسبت، )k-sاسميرنوف(- كلوموگراف
  استفاده شده است. spssنرم افزار 

  تحقيق هايشاخص ابزار سنجشپايايي  .1 جدول
  آلفا ضريب  هاشاخص  ضريب آلفا

  948/0  22  گيريابزار اندازهپايايي 

  
  ها دادهبودن  توزيع نرمال .6

- از آزمـون كلومـوگراف   هـاي تحقيـق  شـاخص هاي جهت بررسي نرمال بودن توزيع داده
يـك   هـا از گويد كـه داده  استفاده شده است، فرض صفر در اين آزمون مي )k-s(اسميرنوف

  توزيع نرمال برخوردار هستند.

  ن مشاهداتنتايج مربوط به آزمون نرمال بود .2 دولج
  معناداري zمقدار   شاخص/مالك

  000/0  452/8  سن
  000/0  415/5  شغل

  000/0  081/6  جذابيت ظاهري
  000/0  703/4  درآمد

  000/0  354/5  تناسب فرهنگي خانواده ها
  000/0  989/5  تناسب موقعيت اجتماعي خانواده ها

  000/0  676/5  تحصيالت
  000/0  562/7  سالمت جسماني
  000/0  193/9  سالمت رواني

  000/0  846/6  توانايي تصميم گيري
  000/0  186/6  ارتباط اجتماعي خوب

  000/0  232/6  هاتوانايي بيان احساسات، نظرات و خواسته
  000/0  741/8  عفت و پاكدامني

  000/0  203/6  عدم وجود ازدواج قبلي
  000/0  230/6  توافق اخالقي و مذهبي

  000/0  630/4  قوميت يكسان
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  000/0  027/6  اصالت خانوادگي
  000/0  357/6  ويژگي هاي شخصيتي

  000/0  009/8  مسئوليت پذير
  000/0  193/9  عشق و عالقه

  000/0  675/8  نداشتن رابطه جنسي قبل از ازدواج
  000/0  304/5  استقالل راي

  
تمـامي  ان نتيجـه گرفـت كـه    تـو اسـميرنوف مـي  - براساس نتايج آزمـون كولمـوگروف  

غير باشند بنابراين توزيع داده شاخص ها مي 05/0در سطح معناداري كوچكتر از  ها شاخص
  هستند و براي باال بردن اعتبار و دقت آزمونها از آزمونهاي ناپارامتريك استفاده شد.نرمال 
  
  هاي توصيفي يافته 1.6

سـال بـا    30وط به گروه سني كمتر از بيشترين فراواني از نظر صفت سن جامعه آماري مرب
درصـد و   2/5سـال   50تا  41درصد،  9/25سال با  40تا  31درصد، سپس به ترتيب  2/67

درصـد  نمونـه،    50درصد مي باشند. از نظر تحصيالت ،  7/1سال   50گروه سني باالتر از 
درصـد   1/12درصـد كارشناسـي و    6/27كـارداني،   3/10داراي تحصيالت ديپلم و پاينتر، 

  درصد مرد بوده اند. 55درصد زن و 45تحصيالت تكميلي داشته اند.از لحاط جنسيت 
  

  هاي استنباطي يافته 2.6
هاي همسرگزيني در بين اقوام مختلف(بختياري، فارس، ترك و سـاير)  فرضيه(سوال):مالك

  در استان چهارمحال و بختياري كدامند؟
اقوام مختلف در اسـتان چهارمحـال و    هاي همسرگزيني در بينمالكبه منظور بررسي 

ها از آزمـون نسـبت اسـتفاده شـده     مالكاين  هاتوزيع داده بخاطر غير نرمال بودن بختياري
  است.
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  ينيهمسرگز هايمالك )دو جمله اينسبت(آزمون نتايج  .3 جدول

  تعداد  طبقه  مالك/شاخص
 درصد

مشاهده 
  شده

درصد 
  معناداري  ميانگين  آزمون

  8/0  343  <3  000/0  7759/3  6/0  /2  63 >=3  سن

  6/0  259  <3  000/0  5345/3  6/0  4/0  147 >=3  شغل

  7/0  273  <3  000/0  6552/3  6/0  3/0  133 >=3  جذابيت ظاهري

  6/0  245  <3  000/0  5172/3  6/0  4/0  161 >=3  درآمد
- تناسب فرهنگي خانواده

  ها
3=< 126  3/0  6/0  7414/3  000/0  3>  280  7/0  

تناسب موقعيت 
  اجتماعي خانواده ها

3=< 133  3/0  6/0  6034/3  000/0  3>  273  7/0  

  7/0  273  <3  000/0  6897/3  6/0  3/0  133 >=3  تحصيالت

  9/0  364  <3  000/0  4138/4  6/0  1/0  42 >=3  سالمت جسماني

  9/0  385  <3  000/0  6552/4  6/0  1/0  21 >=3  سالمت رواني

  9/0  378  <3  000/0  4483/4  6/0  1/0  28 >=3  توانايي تصميم گيري

  9/0  378  <3  000/0  3966/4  6/0  1/0  28 >=3  ارتباط اجتماعي خوب
توانايي بيان احساسات، 

  هانظرات و خواسته
3=< 35  1/0  6/0  258/4  000/0  3>  371  9/0    

  9/0  364  <3  000/0  5517/4  6/0  1/0  42 >=3  عفت و پاكدامني

  8/0  329  <3  000/0  1897/4  6/0  2/0  77 >=3  عدم وجود ازدواج قبلي
  000/0  0517/4  6/0  2/0  70 >=3  توافق اخالقي و مذهبي
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3>  336  8/0  

  5/0  210  <3  000/0  2586/3  6/0  5/0  196 >=3  قوميت يكسان

  8/0  343  <3  000/0  2586/4  6/0  2/0  63 >=3  اصالت خانوادگي

  9/0  385  <3  000/0  4310/4  6/0  1/0  21 >=3  ويژگي هاي شخصيتي

  9/0  371  <3  000/0  5172/4  6/0  1/0  35 >=3  پذيرمسئوليت

  9/0  385  <3  000/0  6552/4  6/0  1/0  21 >=3  عشق و عالقه
نداشتن رابطه جنسي قبل 

  از ازدواج
3=< 56  1/0  6/0  4483/4  000/0  3>  350  9/0  

  8/0  322  <3  000/0  0862/4  6/0  2/0  84 >=3  استقالل راي

 

در سـطح  هـا) همسـرگزيني   هـا(مالك آزمون نسبت براي بررسي و شناسـايي شـاخص  
- معنـادار مـي   ).sig=000/0) آزمون شد؛ نتايج آزمون در سطح معنـاداري ( α=05/0(خطاي
) بيشـتر  3ها كه از ميانگين آزمـون ( براساس نتايج آزمون با بررسي ميانگين شاخص باشند.
هـا در مقابـل نسـبت    باشند و همچنين مقايسه نسبت(درصد) مشاهده شده هر شـاخص مي

هاي مورد بررسي از نظر جامعه آماري توان نتيجه گرفت كه تمامي شاخص) مي6/0آزمون(
  باشند.هاي همسرگزيني ميمورد مطالعه، جزء شاخص

فـارس، تـرك و    ياري،(بختهاي همسرگزيني در بين اقوامفرضيه(سوال):مهمترين مالك
  مختلف استان چهارمحال و بختياري كدامند؟ )يرسا

هاي همسرگزيني در بين اقوام مختلف استان چهارمحـال و  براي بررسي مهمترين مالك
اين آزمون بـراي بررسـي يكسـان    بندي فريدمن استفاده شده است. بختياري از آزمون رتبه

آن تر باشد، بزرگها شود. هر چقدر ميانگين رتبهندي عامل توسط افراد استفاده ميببودن رتبه
موارد از اولويت بيشتري برخوردارند. به عبارت ديگر ميانگين نمره بيشتر در رتبه هاي اول 

  گيرند.اولويت قرار مي
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 نتايج آزمون فريدمنآماره هاي توصيفي  .4جدول

  معناداري  اديدرجه آز  كاي اسكوار  تعداد  مالك
  000/0  2  929/1949  406  كل

  000/0  21  012/642  147  بختياري
  000/0  21  967/1045  161  ترك
  000/0  21  894/536  77  لر
  000/0  21  662/239  21  ساير

  

  ينيهمسرگز يهامالك رتبهبندي ميانگين رتبه - آزمون فريدمننتايج  .5 جدول
  هاميانگين رتبه  هامالك
  ساير  فارس  كتر  بختياري  كل  
  83/8  41/12  74/7  43/8  93/8  سن
  5/3  73/7  61/10  31/8  86/8  شغل

  33/10  14/12  15/6  88/7  13/8  جذابيت ظاهري
  5/3  95/6  07/11  26/8  88/8  درآمد

  17/6  55/7  57/8  10/12  53/9  تناسب فرهنگي خانواده ها
  67/6  77/7  7  36/10  34/8  هاتناسب موقعيت اجتماعي خانواده

  12  59/9  35/6  86/9  53/8  يالتتحص
  17/18  95/14  39/13  13  79/13  سالمت جسماني
  15  68/15  07/15  24/15  24/15  سالمت رواني

  12  73/15  67/12  24/13  42/13  توانايي تصميم گيري
  12  77/11  46/13  10/13  93/12  ارتباط اجتماعي خوب

  12  18/13  07/12  52/10  72/11  هاتوانايي بيان احساسات، نظرات و خواسته
  33/13  45/13  67/14  93/14  47/14  عفت و پاكدامني

  17/15  11  28/12  95/11  07/12  عدم وجود ازدواج قبلي
  17/10  73/8  72/11  74/10  72/10  توافق اخالقي و مذهبي

  17/7  05/4  72/7  29/7  84/6  قوميت يكسان
  15  95/11  46/11  07/13  3/12  اصالت خانوادگي
  83/11  86/13  59/12  50/13  12/13  تيويژگي هاي شخصي
  17/18  68/13  76/14  02/13  10/14  مسئوليت پذير
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  17/18  73/15  09/15  95/14  32/15  عشق و عالقه
  83/11  55/14  50/15  13  22/14  نداشتن رابطه جنسي قبل از ازدواج

  12  55/10  09/13  26/10  53/11  استقالل راي
  

بنـدي  گزينـي رتبـه  ت، تمام مالك هاي همسردر جدول فوق بدون در نظر گرفتن قومي
باشد. لذا آزمون معنادار مي  است/ 05به دليل اينكه سطح معناداري آزمون كمتر از اند .شده

هاي هسرگزيني، بر اساس رتبه بندي كل بـدون  رتبه بندي مالكنتايج آزمون فريدمن براي 
ان،مالك هـاي عشـق و   دهد كـه در ميـان پاسـخگوي   در نظر گرفتن قوميت خاص،نشان مي

 ينداشتن رابطه جنسـ )، 47/14( يعفت و پاكدامن)، 24/15)، سالمت رواني (32/15عالقه (
) از بيشترين اولويت برخوردارنـد. در  10/14بودن ( يرپذيتمسئول)، 22/14(قبل از ازدواج 

 يموقعـت اجتمـاع   )، تناسـب 13/8ي (ظـاهر  يتجـذاب )، 84/6( يكسان يتقومصورتي كه 
 ) كمترين93/8) و سن (88/8)، درآمد (86/8)، شغل (53/8)، تحصيالت (34/8ها (خانواده
تـوان عـواملي چـون : نـوع و     بر اساس تجربه زيسته و شواهد، شايد مي  .را دارند اولويت

سبك زندگي ،اثرات تجدد، اثرات رسانه ها وفضـاي مجـازي، برخـورداري از امكانـات و     
ين تفاوت دخيل دانست. براي مثال شايد بتوان گفـت  لوازم زندگي شهري و صنعتي را در ا

هاي انتخاب همسر، ناشي از نوع و شيوه ها در بيان مالككه تفاوت نظام ارجحيت بختياري
زندگي آنان كه مبتني بر دامداري و كوچ است ،باشد . يا قوم فارس در استان چهارمحـال و  

ن رو شايد تفاوت ديدگاه آنان ،ناشـي  كنند .از ايبختياري بيشتر در مناطق شهري زندگي مي
وبختيـاري بيشـتر از   شان  باشد. اقوام بختياري و ترك در استان چهارمحـال از سبك زندگي

قوم فارس به سبك و شيوه سنتي و قديمي خود پايبندند .هرچند اين اقـوام هماننـد ديگـر    
ه همگرايـي  ها در روزگار جديد ،در معرض آثار جهاني شـدن و تجـدد و در نتيجـ   فرهنگ

فرهنگي قرار گرفته اند و ممكن است در زماني نه چندان دور ،اين همگرايي در همه ابعـاد  
هـا  ها و مالكزندگي خودش را بيشتر نشان دهد. در اين صورت تفاوت ها در بيان اولويت

،كاهش خواهد يافت. روي آوري به مراسـمات جديـد ازدواج هماننـد اسـتفاده از تـاالر و      
ي جديد در پذيرايي از ميهمانان جشن عروسي از جمله اين موارد است. در نظر هاپذيرايي

  و ترك ،دام داري و كشاورزي است. داشته باشيم كه شغل بيشتر مردم در دوقوم بختياري
ــالمت   ــاري س ــوم بختي ــين ق ــي(در ب ــق24/15روان ــه( و ) عش ــت95/14عالق  و ) عف

 ) ارتبـاط 24/13گيـري( تصـميم  نـايي ) توا50/13شخصـيتي(  هـاي ) ويژگي93/14پاكدامني(
ــاعي ــوب( اجتم ــالت10/13خ ــانوادگي( ) اص ــتن07/13خ ــه ) نداش ــيرابط ــل جنس  از قب
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) عشــق و 50/15)؛ در بــين قــوم تــرك نداشــتن رابطــه جنســي قبــل از ازدواج(13ازدواج(
)؛ در 67/14) عفت و پاكدامني(76/14پذير() مسئوليت07/15) سالمت رواني(09/15عالقه(

ــا  ــوم ف ــين ق ــقب ــه( و رس عش ــايي73/15عالق ــميم ) توان ــري( تص ــالمت73/15گي  ) س
 ) عفت55/14ازدواج( از قبل جنسي رابطه ) نداشتن95/14جسماني( ) سالمت68/15رواني(

) و در بـين سـاير   68/13پذير( ) مسئوليت86/13شخصيتي( هاي) ويژگي45/13پاكدامني( و
 وجـود  ) عـدم 17/18پذير(يت) مسئول17/18جسماني( ) سالمت17/18عالقه( و اقوام عشق

) 33/13پاكـدامني(  و ) عفت15رواني( ) سالمت15خانوادگي( ) اصالت17/15قبلي( ازدواج
  .از بيشترين اولويت برخوردارند

- وبين اقوام مختلف(بختياري، فارس، ترك و ساير) در استان چهارمحال فرضيه(سوال):
  هاي همسرگزيني تفاوت وجود دارد؟بختياري از نظر مالك

  هاي همسرگزينيمالكبراي بررسي  يسوال- آزمون كروسكال نتايج  .6 جدول
  ديدگاه اقوام مختلف تفكيك به 

جذابيت   شغل  سن  مالك
تناسب   درآمد  ظاهري

  فرهنگي
تناسب 
  اجتماعي

تحصيال
  ت

سالمت 
  جسماني

  000/0  003/0  335/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  معناداري
  67/175  83/196  33/209  67/222  00/170  00/160  17/169  00/172  بختياري
  17/212  80/189  76/207  04/217  15/263  91/200  39/255  37/201  ترك
  36/220  73/226  00/193  23/153  86/167  00/284  00/186  95/270  فارس
  00/270  00/270  50/168  83/149  33/111  67/232  17/110  00/193  ساير

سالمت   مالك
  رواني

توانايي 
- متصمي
  گيري

رابطه 
اجتماعي 
  خوب

توانايي 
بيان 

  احساسات
عفت/ 
  پاكدامني

عدم ازدواج 
  قبلي

توافق 
  مذهبي

قوميت 
  يكسان

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  014/0  معناداري
  50/173  33/182  67/180  83/198  50/162  00/188  00/179  67/190  بختياري
  57/253  65/245  09/227  85/220  35/231  48/233  87/211  89/216  ترك
  09/149  45/162  91/187  82/182  68/227  91/180  14/246  00/207  فارس
  17/229  00/179  67/239  00/179  33/188  00/165  50/154  83/177  ساير

اصالت   مالك
  خانوادگي

ويژگي 
  شخصيتي

- مسئوليت
  پذيري

عشق و 
  عالقه

استقالل 
  عدم رابطه جنسي قبل از ازدواج  رأي

  000/0  000/0  000/0  000/0  042/0  091/0  ناداريمع
  83/170  00/163  50/181  67/171  00/193  33/195  بختياري
  78/240  26/253  89/216  74/230  17/212  39/213  ترك
  41/205  45/176  00/207  09/191  50/217  23/188  فارس
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  33/139  67/204  00/242  00/263  17/159  83/240  ساير

  
اقـوام   يدگاهبه تفكيك د ينيهمسرگز هايبراي بررسي مالك يسلوا - آزمون كروسكال

 درصد  آزمون شد. نتايج آزمون نشـان داد كـه در بـين اقـوام مختلـف     95در سطح مختلف 
معنـاداري   تفاوت هاي همسرگزيني هيچي، بعنوان مالكخانوادگ و اصالت يتناسب اجتماع

  معناداري وجود دارد. ها در بين اقوام مختلف تفاوتمشاهده نشد. ساير مالك
ي و تناسب فرهنگي تناسب اجتماعهاي: بطور كلي و براساس نتايج براي قوم لر، مالك

گيري، ويژگي شخصيتي؛ و قـوم  ؛ و براي قوم فارس: سن، جذابيت ظاهري، توانايي تصميم
ـ  ، درآمـد ، شـغل هاي: ترك مالك  يـان ب ، توانـايي خـوب  ياجتمـاع  ي، رابطـه سـالمت روان
 ، اسـتقالل قبـل از ازدواج  يرابطه جنسـ  يكسان، عدم ي، قوميتپاكدامن فت و، عاحساسات

 و عالقـه  ي و عشقخانوادگ ي، تحصيالت، اصالتسالمت جسماني؛ و در ساير اقوام نيز رأ
شود در با ميانگين رتبه باالتر از ارجحيت بيشتري برخوردار است. همانگونه كه مالحظه مي

انـد و اگـر تفـاوتي در    ر بين اقوام ،اولويت بندي شدههاي همسرگزيني داين بررسي مالك
هايي كه نمـره  شود ،اين تفاوت به اين معني نيست كه مالكها ديده ميبندي مالكاولويت

شـود  اند ،مورد توجه اقوام نيستند . همانگونه كه در جدول مالحظه ميكمتري كسب نموده
 اهميت نيستند.دارند و به عبارتي بي هاي بعدي اهميت قرارها، تنها در رتبه،اين مالك

  
  گيري نتيجه بحث و .7

هاي اجتماعي و فرهنگي كه تحت تاثير فرايند تجدد و پيامدهاي آن قرارگرفته يكي از پديده
شود تشكيل خانواده و به تبع آن انتخاب همسـر و  و دگرگونيهاي زيادي در آن مشاهده مي

هاي دوران سنت و تجدد را تفكيك كـرد .  مالكتوان هاي آن است .به نحوي كه ميمالك
در دوران سنت ازدواج بصورتي بـود كـه دختـر و پسـر جهـت ازدواج ،تقريبـا هيچگونـه        
شرايطي براي ديدن همديگر نداشتند و حتي اين امكان براي جوانان فاميل هـم بـه سـختي    

و بزرگـان   سـفيدان هاي ريـش هاي انتخاب همسر ،مالكتوان گفت مالكشد .ميفراهم مي
هاي انتخاب همسر در جامعه جديد در شرايطي اسـت كـه تحـت    بود. اما صحبت از مالك

هـاي  ها  و فضاي مجازي ،شهري شدن و زمينـه تاثير فرايند تجدد از جمله: دانشگاه ،رسانه
هاي آنان نيـز  ديگر، امكان ديدار و تعامل دختر و پسر را بسيار فراهم نموده است.لذا  مالك

هاي خانوادگي كه زماني بر اساس نظر بزرگان و ريش سفيدان ه و رفته رفته مالكفردي شد
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شـود.با ايـن حـال در ايـن پـژوهش      تر مـي گرفت ،كم رنگو بصورت فرمايشي شكل مي
هاي انتخاب همسر در شرايط امـروز  مالك 1بصورت مقطعي و با استفاده از روش پيمايشي

وبختياري (بختياري ،ترك و فارس)بررسي شده الدر ميان سه قوم موجود در استان چهارمح
است. گرچه در گذر زمان بسياري از آداب و رسوم عروسي به هم نزديك شده است ولـي  

شود .مثال رقص چوب بـازي جـزء رسـوم    هاي آنها ديده ميهايي در عروسيهنوز تفاوت
. در ميـان همـه   شـود هاست كه گاه در ديگر اقوام ساكن در استان نيز مشاهده مـي بختياري

اقوام، جشن عروسي در خانواده عروس و داماد و گاه خانه همسـايگان برپـا مـي شـد امـا      
كنند با اين وجود گاه شنيده امروزه در نقاط شهري  به سمت استفاده از تاالر، تمايل پيدا مي

2بازي و استفاده از ساز كرناشود كه در حياط تاالر نيز رقص چوبمي
(karna)  براي چـوب 

3بازي و سورنا
(sorna) شود.از ايـن هـا كـه بگـذريم نتـايج ايـن       براي دستمال بازي برپا مي

دهد معيارها  و  ترجيحـات همسـر   هاي همسر گزيني نيز نشان ميپژوهش در زمينه مالك
گزيني در ميان اقوام :بختياري،فارس و ترك تقريبا متفاوت بود و .بدين ترتيب كه قوم لر به 

وفرهنگي واصالت خانوادگي به عنوان مهمترين معيار ومالك ازدواج اشاره تناسب اجتماعي 
گيـري و ويژگـي   اند وقوم فارس به معيارهاي سن ، جذابيت ظاهري، توانايي تصـميم كرد ه

اند وبراي قوم ترك شغل ؛در آمد، سـالمت روانـي ،رابطـه اجتمـاعي     شخصيتي اشاره كرده
اكدامني ،قوميت ، عدم داشتن رابطه جنسي قبل خوب ، توانايي بيان احساسات وعواطف، پ

ازدواج واســتقالل راي اشــاره كــرد .ســاير اقوام.ســالمت جســماني ،تحصــيالت ،اصــالت 
خانوادگي وعشق وعالقه باالترين ارجحيت در انتخاب همسر دارد. بررسـي كلـي ، بـدون    

،سالمت رواني  تفكيك اقوام، نشان داد كه  در بين اقوام ساكن در چهارمحال ، عشق وعالقه
پـذير بـودن مهمتـرين    ، عفت وپاكدامني ونداشتن رابطه جنسي قبـل از ازدواج ومسـئوليت  

هـا قوميـت يكسـان ،جـذابيت ظـاهري تناسـب موقعيـت        ها هستند وكمترين مـالك مالك
رسـد كـه در   باشد. در نگاه اول به نظر نمياجتماعي وخانواده وتحصيالت شغل ودرآمد مي

هاي انتخاب همسر تفـاوت باشـد  و   ارمحال و بختياري به لحاظ مالكميان مردم استان چه
هايي به در واقع اين برداشت تقريبا درستي است  زيرا  با ورود  به ميان مردم ،چنين تفاوت

هايي كني ،تفاوتشود. به تدريج كه در عمق جامعه نفوذ پيدا ميلحاظ ظاهري مشاهده نمي
گاه ، نگرش ، فرهنگ  و نوع زندگي مـردم اسـت . مـثال    شود كه ناشي از نوع نمشاهده مي

هايي مطرح است كه ممكن است براي براي عشاير بختياري،به لحاظ سبك زندگي اولويت
ديگران اولويت نداشته باشند.اما آنچه در اين تحقيق از آن به عنوان تفاوت ياد شده در واقع 
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اند. مثال قي مورد تاييد اقوام قرار گرفتهبندي است و اال همه موارد به طريتفاوت در اولويت
خـانوادگي بسـيار مهـم ودر    اجتماعي وفرهنگي و اصالتها، تناسببراي قوم لر يا بختياري

گيـري و  انـد.براي قـوم فـارس ،جـذابيت ظـاهري و توانـايي تصـميم       اولويت قرار گرفتـه 
شايد يكي از داليل  طلبد،هاي شخصيتي و... البته واكاوي علل آن ،مجال ديگري مي ويژگي

آن اين باشد كه قوم لر و بختياري بيشتر داراي زندگي سنتي هستند ،از اين روشايد عشايري 
بودن، روستايي بودن و محل و سبك زندگي آنان در اين تفاوت موثر باشد.همچنين اينكـه  

ايل به كنند شايد به همين دليل،بيشتر متمقوم فارس بيشتر در مناطق شهري استان زندگي مي
  هاي ظاهري هستند و اين فرضيات جديد نياز به بررسي كيفي جداگانه دارد.مالك

 "عشق و عالقه "نهايت اينكه مجموع نمرات همه اقوام نشان داد كه همه اقوام به مالك
  بيشترين موافقت را نشان داده اند.

  
ها نوشت پي

 

1. survey study  

بختيـاري جهـت چـوب بـازي      ايكرنا به فتح ك نوعي ساز بلنـدي اسـت كـه در عـروس هـ      .2
  شود مي   نواخته

دستمال بازي (نوعي رقص نوعي ساز كوچك تر از كرنا ست جهت استفاده در عروسي ها براي . 3
  )با دستمال

 

  نامه كتاب
 از همسرگزيني رفتاري ومالكهاي شخصيتي هايويژگي انمي رابطه بررسي ،( 1387) عاطفه كمرپشتي، احمد

 روان رشته ارشد كارشناسي اخذ جهت نامه پايان ، 87تهران  دانشگاه دانشجويان ميان در تكاملي ديدگاه

  .تهران دانشگاه عمومي،88 تحصيلي سال در - شناسي
 در شخصيتي « و ودانشجو تيجنسي هاي تفاوت نقش بررسي ،( 1378) پور ايران وچنگيز عباس ابوالقاسمي،

  عفاف. »همايش مقاالت مجموعه دانشجويان همسر مالكهاي
  )جامعه شناسي خانواده،تهران،انتشارات: روشنگران و مطالعات زنان.1376اعزازي،شهال(

 انتخـاب  دمـاي  مـورد معيـار   در مجرد دانشجويان نظرات بررسي ،( 1376) وسهراب صادقي حميد بخشي،

  .ازدواج و رواني بهداشت ويژه نامه تزكيه، و طب رفسنجان، پزشكي لومع دانشگاه در همسر
  هاي سنجش خانواده و ازدواج،انتشارات :بعثت.مقياس ،)1387(حسن شريفي و ژاله رفاهي ، باقر ثنايي،
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معيارهـاي   بهداشـتي  علوم فصلنامه) 1389(وتينوش سلطاني كرمي  محمدحسين؛خدابخش زاده، حقيقي
  . 2 ش دوم، سال ،شاپور جندي .اهواز پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان دگاهدي از گزينش همسر

  https://sabacp.com/index.php?option=content&t=co&i=711 رفاهي،ژاله و همكاران.
  )جامعه شناسي خانواده،تهران ،انتشارات: سروش.1370ساروخاني،باقر(
،جلـد نخست،پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     )روش هاي تحقيق در علـوم اجتماعي 1372ساروخاني،باقر(

 مطالعات فرهنگي.

 معلـم  تربيـت  پسردانشـگاه  و دختـر  دانشجويان همسر انتخاب مالكهاي بررسي ،( 1385 ) كامران صداقت،

  .ايران در خانواده شناسي آسيب كنگره دومين :تهران آذربايجان،
ه ورتبه بنـدي ترجيحـات همسـر    )، مقايس1390رجبي ،غالمرضا ،مريم ابراهيمي  ورضا خجسته مهر ( 

فصـلنامه  –گزيني در بين گروهي از دانشجويان كرد ، عرب وبختياري دانشگاه شهيد چمران اهـواز  
 .4دانشور رفتار ،سال سوم شماره 

 و دختـر  دردانشـجويان  همسر انتخاب معيارهاي بررسي ،( 1379 ) بخش  كيومرث فرح و داريوش عابدي،
  39 .شماره .نمايه، تزكيه، و طب :تهران هان،اصف پزشكي علوم دانشگاه پسر

گزيني در دختران جوان شهر هاي همسركاي مال) ،بررسي مقايسه  1386علي اكبري دهكردي ،مهناز (
  . 25شماره  14فصلنامه دانشور رفتار ،سال –اهواز 

دانشـجويان  ) فرهنگ همسر گزيني در بـين  1392الهي قمشي ،سيف اله و منصوره  ملكي توانا  (  فض
 سال سوم شماره اول.- 6فرهنگ در دانشگاه اسالمي –معيارها واولويت ها 

  قرآن كريم،سوره  مباركه روم.
  )زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي،ترجمه محسن ثالثي،تهران،انتشارات علمي.1373كوزر،لوئيس(

 گـروه  دو ازديـدگاه  ينيهمسـرگز  معيارهـاي  بررسـي  ،( 1380 ) كـارگر  ومحمـد حسـين    ليال نژاد، مصلي

  .61 شماره نمايه، .تزكيه، و طب :تهران جهرم، پزشكي علوم پسر و دختر دانشجويان
 )مباني جامعه شناسي،ترجمه باقر پرهام.تهران انتشارات: امير كبير.1369مندراس، هانري و ژرژگورويچ(

 دانشـجويان  ازديـدگاه  سرهم انتخاب معيارهاي بررسي ،(1383) خسروان   و شهال  محمدرضا منصوريان،

  .باروري مامايي بهداشت و هاي پرستاري مراقبت سراسري كنگره سومين :تهران گناباد، پزشكي علوم
ميان  در همسر انتخاب فيزيكي معيارهاي )،1388طباطبايي ( و مريم زاده رسول  ، كاظم  راضيه نصيرزاده ،

  . 41  ش ،انيرو بهداشت اصول فصلنامه تهران، دانشگاههاي دانشجويان
 معيارهـاي  اي مقايسه ) بررسي 1380زاده( حسن واكبر  قاسمي نصيري،غالم رضا ،محمود محسن يزداني،

 دانشـكده  علمـي  مجلـه  اصـفهان،  علـوم پزشـكي   دانشگاه پسر و دختر دانشجويان ديدگاه از ازدواج

  .مامايي و پرستاري
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 در زنـان  همسـر  معيارهـاي انتخـاب   يبررس ،( 1385 )محمودي حسيني ومريم ،ميمنت محسن يزدجردي،

 شـهر  پزشـكي  علوم هاي دانشگاه شهري تابعه درماني بهداشتي مراكز به كننده مراجعه ازدواج شرف

  .بهشتي پزشكي شهيد علوم دانشگاه نشريه :تهران تهران،
)، بررسـي مـالك هـاي همسـرگزيني و فرسـودگي ناشـي از       1390يوسفي ،ناصر و مهرنوش باقريـان( 

ه عنــوان متغيرهــاي پــيش بــين زوجــين متقاضــي طــالق و مايــل بــه ادامــه زنــدگي  زناشــويي بــ
  .3مشترك.فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده سال اول ش. 
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