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به  رازيش هرسالة ش 30تا  18جوانان  ليتما ميزان يبررس
  مرتبط با آن و عوامل  يهمسر همسان

  
  ٢ياراحمدي يعل 1،ينور مهسا

  
  )15/04/97رشيپذ خيتار، 22/08/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك

. رديگ يم زندگي طول در فرد هر كه است ييها ميتصم نيتر مهم از يكي همسر انتخاب
 ديدگاه از است ممكن كه است ينيگز همسان موضوع همسر نشيگز يمعيارها از يكي

 حاضر، پژوهش در. رديگ قرار توجه كانون در يفرهنگ و ،ياعاجتم ،يليتحص ،يسن
 نيا در. شود مي بررسي آن با مرتبط عوامل و يهمسر همسان به جوانان تمايل زانيم

 هدف نامه، پرسش كمك با و يشيمايپ وةيش به راز،يش شهر جوانان از نفر 384 پژوهش،
است كه ازطريق  يهمسر سانهم قيتحق نيا در وابسته ريمتغ. اند گرفته قرار مطالعه

كه  يافراد رو، نيشده است. ازا دهيسنج يهمسر تا ناهمسان يهمسر از همسان يفيط
در ازدواج دارند.  يهمسر به همسان يشتريب لياند، تما گرفته ينمرة باالتر فيط نيدر ا

 يها مطالعه، تمايل به برابريِ نقش زانيپژوهش نشان داد كه رابطة م نيا يها افتهي
جوانان رابطة معنادار دارد.  يهمسر همسان زانيدرآمد با م زانينوع شغل و م ،يتيسجن
از  يو برخوردار تأهلنشان داد كه مردبودن،  رهيچندمتغ ليحاصل از تحل جينتا

با  ،يطوركل دارند. به يهمسر را بر تمايل به همسان ريتأث نيشتريب يتيبرابرخواهي جنس
زنان و  ،يتيجنس يها افراد متمايل به برابريِ نقش گفت توان يم ها، افتهيتوجه به 

  دارند. يهمسر به ناهمسان يشتريب ليمجردها تما
  .جوانان ازدواج، ،يهمسر همسان خانواده،: يديكل واژگان

________________________________________________________ 
  رازيش دانشگاه ،ياجتماع يزير برنامه و يشناس جامعه بخش ،يشناس تيجمع ارشد يكارشناس. 1
  (نويسنده مسئول) زرايدانشگاه ش ،ياجتماع يزير و برنامه يشناس بخش جامعه ،يشناس تيجمع اري.دانش2

 yarahmadi@shirazu.ac.ir 
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  مسئله انيب و مقدمه
 و شود يم تيترب آن در و متولد خانواده در: دارد ونديپ خانواده نهاد با گريد نهاد هر از شيب فرد
 و عشق با توأم و يميصم يا رابطه يبرقرار به ازين. دهد يم تكيل خانواده زين خود رانجام،س

 ليتشك. دهد يم سوق ازدواج سمت به را يمرد و زن هر كه است يليدال نيتر مهم از محبت
  يزندگ طول در فرد هر يها ميتصم نيتر مهم از يكي همسر، انتخاب گر،يد عبارت به ا،ي خانواده
 نوع ،يزندگ سبك بر ياديز ريتأث شود، يم انتخاب همسر منزلة به كه يفرد كه يا گونه هب است،
  .دارد يزندگ طول در شخص يخوشبخت احساس و اتيتجرب

 بود مطمئن توان يم يحد تا رد،يگ صورت حيصح و معقول يارهايمع بر مبتني ازدواج اگر
 و احساسات چنانچه اما،. است  شده بنا فرزندان تيخانواده و ترب يبرا ياستوار شالودة كه
 وحدت در باشد، ازدواج پاية يواه يها شاخص و يظاهر و يماد يها مالك و زودگذر التيتما
 و يوسفي( شود يم جاديا خلل آنها يروان بهداشت و فرزندان تيترب و خانواده انسجام و

  .)1390 همكاران،
 يو همسان ييشده است، همسو ياديهمسر، كه به آن توجه ز نشيگز يها از مالك يكي

 و ياعتقاد مسائل نةيخصوص در زم به ،ياغلب در صورت نبود همسان كه ييهمسران است، تاجا
 ،يو عبدالله ي(زارع شود ينم يتلق حيصح وقوع، درصورت ا،ي گيرد ينم صورت ازدواج ،ياخالق

 اي تشابه كه است يكسان انيم از همسر نشيگز يمعنا به يهمسر همسان  اصطالح). 1387
 با مرد و زن كردن وصلت يمعنا به يهمسر همسان گفت توان يم. دارند فرد با يشتريب تيسنخ
 و اعتقادات ها، نگرش در موجود يها تفاوت. است گريكدي به تشابه وجه نيشتريب مالك

 در ها اختالف نوع نيا. شود ها يريگ ميتصم در اختالف باعث است ممكن همسران انتظارات
  .شود تعارض باعث تواند يم رابطه

 انيدرم ينيد يهمسان. است ينيهمسرگز در شناسان روان مقبول اي هينظر همسري همسان
 با ياديز حد تا يفقه لحاظ به كفوبودن گر،يد ازطرف. است تر مهم يهمسان ديگر يها جنبه
 نشدن آوردهبر درصورت را ازدواج فقه و دارد يخوان هم شناسان روان نزد يهمسر همسان مفهوم
 يفقه تيكفا مفهوم و يشناخت روان نظرهاي سةيمقا. است كرده منع ينيد كفوبودن شرط
 دييتأ را ،يمانيا لحاظ به مخصوصاً كفوبودن، تياهم زين شناسان روان مطالعات كه دهد يم نشان
  ).1393و همكاران،  ي(هاشم است كرده

بل از ازدواج از خود بپرسد كه طبق سالم و بادوام، هركس بايد ق يا خانواده ليتشك براي
ها تا چه ميزان اساسي  خود را انتخاب كند و اين مالك ندةيهمسر آ خواهد يم ييها چه مالك

مشخص شود كه  ديبا ن،يو اصيل يا تصنعي هستند. همچن ثبات ياستوار يا ب ،يراساسييا غ
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 ديگران ليتحم و ها شگراي به چقدر و است مستقل ميزان چه تا ازدواج يبرا فرد هاي مالك
  .دهد مي تشكيل خانواده اهدافي چه دنبال به و چيست زندگي در فرد يها آرمان است، وابسته
 نةيزم در كشور ياجتماع و يفرهنگ روز اتيمقتض به ييپاسخگو منظور به مقاله نيا در
 قاتيتحق رد امروز، تا. شود مي مطالعه يهمسر همسان به جوانان ليتما بر مؤثر عوامل ازدواج،

 يبررس يهمسر همسان بر مؤثر ياقتصاد و يفرهنگ ،ياجتماع عوامل جامع صورت به ياندك
  .است  شده

  
  پژوهش نةيشيپ

 نيزوج نيدرب يهمسر همسان يبررس« عنوان با خود مطالعة در) 1395( يفتح و انيآزاد
 زانيم نيشتريب كه دادند نشان »ييزناشو يزندگ از يتمنديرضا بر آن ريتأث و يتهران

 يها زانيم رابطة. است بوده يشغل و يدرآمد ،يليتحص ،يسن ازنظر ب،يترت به ،يهمسر همسان
  .است آمده دست به معنادار ييزناشو تيرضا با نيز يهمسان
همسري سني و همسان ةكنندعوامل تعيين ةمطالع« در) 1394( همكاران و ماسوله يعيشف

 نشيدر گز يليو تحص يسن يكه همسران به همساننشان دادند  »زديشهر  درتحصيلي زوجين 
همسري سني با سن ازدواج، درآمد خانواده و ميزان دارند. ميزان همسان يزياد ليهمسر تما

مستقيم دارد.  ةمعكوس و با تحصيالت و منزلت شغلي خانواده رابط ةها رابطاستفاده از رسانه
مثبت و با سن ازدواج، درآمد و  ةطهمسري تحصيلي با تحصيالت رابميزان همسان ،ازطرفي

  معكوس دارد. ةها رابطميزان استفاده از رسانه
 يشناس روان دگاهياز د يهمسر همسان«با عنوان  يا ) در مطالعه1393( همكاران و  يهاشم

كرده و  يهمسران را بررس ياعتقاد يهمسان تي، اهم»در فقه تيآن با مفهوم كفو سةيو مقا
  .ندا در نظر گرفته يشناس روان اتيا با نظرموضوع ر نيا يخوان هم

 با يهمسر همسان و يمردساالر فرهنگ رابطة يبررس« در) 1392( همكاران و يساالر
 يرهايمتغ نيازب كه دادند نشان »متأهل زن پرستاران و رانيدب نيدرب ييزناشو تعارضات

 يبرا يمعنادار دةكنن ينيب شيپ يهمسر همسان ريمتغ ،يهمسر همسان و يمردساالر ،يفرهنگ
 و معكوس رابطة ييزناشو تعارضات كل نمرة با يهمسر همسان و است ييزناشو تعارضات
 يهمسان هرچه و كمتر آنها تعارض باشد، شتريب همسران يهمسان هرچه يعني دارد؛ يمعنادار
 ،يهمكار كاهش ابعاد با يهمسر همسان ريمتغ كل نمرة نيب. است شتريب تعارض باشد، كمتر
 نيز همسر شاوندانيخو با رابطه كاهش و يجانيه يها واكنش شيافزا ،يجنس رابطة شكاه

  .داشت وجود معنادار يمنف رابطة
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 يها يژگيو براساس يهمسر همسان ةينظر سةيمقا و يبررس« در) 1392( همكاران و يرجب
 دارند ليمات افراد كه دنديرس جهينت نيا به »يسار نور اميپ دانشگاه انيدانشجو نيدرب يتيشخص

 يتيشخص بعد پنج به توجه با و خود يتيشخص يها يژگيو با مشابه را كشانيشر
  .كنند انتخاب) بودن يوجدان و يريپذ توافق بازبودن، ،ييگرا برون ،ييرنجورخو (روان

 ،»ييروابط زناشو تيو مطلوب يهمسر رابطة همسان يبررس«) در 1392( يو مردان يقادر
را  يتيجنس يو باورها ،يدرآمد ،يطبقات ،يمذهب ،يقوم ،يليتحص ،يسن يهمسر همسان

بودن رابطة  صورت عام) با مطلوب (به يهمسر همسان ةينشان داد كه فرض جيكردند. نتا يبررس
  .دارد دار يرابطة مثبت و معن ييزناشو

 با مرتبط رفتار و يهمسر همسان« يبررس به پژوهشي در) 1391( همكاران و زاده ييلهسا
 يبازار ساخت همسران، يتيقوم تشابه زن، تيقوم زن، اشتغال تيوضع. رداختندپ »طالق

  .مؤثرند طالق براي زن ميتصم بر شوهر ادياعت و همسران پدر سكونت محل تشابه ازدواج،
 مورد ،يهمسرعوامل مؤثر بر نگرش افراد متأهل به همسان يبررس« در) 1380( ياسكاف

 ،ييزناشو ياز زندگ يكل تيرضا زانيمدت ازدواج، م كه ديسر جهينت نيا به »رازيشهر ش مطالعه
 تيترب ةمرد در خانه، نحو يهمكار زانيم ،يسن ةن، فاصلهمسرا يمنابع اطالعات ،ييرگرايتقد

بر نگرش افراد متأهل  گريكديحقوق  از همسران يآگاه زانيخانوار و م انةيفرزندان، درآمد ماه
  .گذارد يم ريتأث يهمسربه همسان

 دگاهيد از همسر انتخاب يارهايمع« عنوان با يا مطالعه در) 1389( همكاران و يخان نيحس
 مان،يا و يدار نيد دستة شش در اسالم دگاهيد از همسر انتخاب يارهايمع يبررس به »اسالم
 يها يژگيو و ياقتصاد اتيخصوص ،يخانوادگ تيصالح ،يجسم اتيخصوص ،ياخالق يها ارزش
 ضامن و ينيهمسرگز اريمع منزلة به يهمسر همسان اصل بر اسالم، در .است پرداخته ياجتماع
 يها جنبه يبرخ با يجابيا برخورد. است شده ديتأك، "تيكفو" عنوان ليذ خانواده، انسجام
) يطبقات و ينژاد ،يقوم ي(همسان گريد يها جنبه با يسلب برخورد و يهمسر همسان
  .است يهمسر همسان موضوع به يفرهنگ ياه نگرش رييتغ درجهت اسالم كوشش دهندة نشان

 ريتأث »و ازدواج يجنس ةموازن ،يعال التيتحص« عنوان با يا مطالعه در) 1383( يموسو
بخواهند با  زنان كه يدرصورت. ده استكر يدر ازدواج بررس يجنس موازنة بر را يعال التيتحص
ازدواج  قةيمض دچار اشند،ب خود از باالتر يسطح در يلينند كه ازنظر تحصكازدواج  يمردان

ازنظر  ل،يبر تحصنند كه عالوهكازدواج  يدختران بخواهند با مردان نيخواهند شد، چنانچه ا
 مشمول شتريب مسئله نيا هرچند. شد خواهد ديتشد مسئله نيتر باشند، ا زرگب زين يسن

  .دكنن يم ليمقطع تحص نيدر ا انيدانشجو راكث رايز شود؛ يم يكارشناس مقطع زن انيدانشجو
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 دختران ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا رابطة يبررس« عنوان با يا مطالعه در) 1377( يزيعز
 كه داد نشان »رازيش شهر يهمسر همسان مورد در آنها نگرش بر شاغل كردة ليتحص

 با) يشغل منزلت و درآمد سواد، زاني(م انيپاسخگو ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا يها شاخص
 نمرة سن، شيافزا با اما. است داشته يمعنادار رابطة يهمسر همسان ابدرب آنها نگرش
 سن شيافزا با يهمسر همسان به ليتما كه معنا نيا به ابد؛ي يم كاهش آنها يهمسر همسان
  .شود يم كمتر

تضاد و  يتوسعه، به بررس سميآل دهيا ةي) در مطالعة خود، با استفاده از نظر2017( 1آلندورف
از  يكيعشق  ةين پرداخته است. مطالعة او نشان داد كه انتخاب همسر برپاهمسرا يينوا هم

. رديالشعاع قرار گ در انتخاب همسر تحت يينوا كه هم شود ياست كه باعث م يمهم يها عامل
بر عشق در انتخاب همسر  يمتك يارهايكه مع يژگيو نيمردان و زنان، ا سةيدر مقا

  ست.باشد، در مردان بيشتر ا كننده نييتع
به  ،ييزناشو تيهمسران و رضا يدربارة همسان يا در مطالعه زي) ن2016و همكاران ( 2نويساگ

كه در آزمون  يبر احتمال طالق پرداختند و نشان دادند همسران يهمسان زانيم ريتأث يبررس
  اند. بيشتري نشان داده يشخص تيو جذاب ييزناشو تياند، رضا دست آورده به ينمرة باالتر يهمسان

 ـ ياجتماع يهمسر همسان راتيتأث« عنوان با يا ) در مطالعه2013( 4و جالورا 3مانپا
 يفنالند خانة هم زوج هزار بيست يبررس با »ازدواج به يخانگ هم از گذار بر يليتحص و ياقتصاد

 كه يافراد انيدرم فقط يهمسر همسان كه دنديرس جهينت نيا به يثبت يها داده از استفاده با
 ازدواج ميزان يليتحص يهمسر همسان. شود يم قيتشو دارند يكشاورز نةيزم با ييها خانواده

  .دهد يم كاهش را كرده ليتحص افراد ازدواج ميزان و شيافزا را نييپا التيتحص با افراد
 دورة در يتحول: نيچ در يسن يهمسر همسان«با عنوان  يا ) در مطالعه2014( 6يو زا 5مو

فشار  شيافزا ليدل ، نشان دادند كه به2005- 1960 يها از درصد دادهبا استفاده  ،»اصالحات
 زنان، 1990 از پس وپرورش، آموزش در يتيجنس شكاف و ييگرا مصرف شيافزا ،ياقتصاد

  .دارند تر متمول و تر مسن مردان با ازدواج به يشتريب ليتما

________________________________________________________ 
1. Allendorf 
2. Saggino 
3. Mäenpää 
4. Jalovaara 
5. Mu 
6. Xie 
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در ابعاد  ژهيو مستقلي است كه به ريمتغ يهمسر شده، همسان مطالعات انجام شتريب در
 رانيشده در ا ارتباط دارد. مطالعات انجام ييو تعارضات زناشو ياز زندگ تيبا رضا ،يشناخت روان
باشند، قدرت درك و  كسانيو  هيمختلف شب يها نهيآن است كه هرچه همسران در زم ديمؤ
دف ه .ابدي يكاهش م ييتعارض زناشو جهيدرنتخواهند داشت و  گريبا همد يشتريب يدل هم

 ـ ياجتماع يرهاياست كه ارتباطش با متغ يهمسر خود موضوع همسان نييمطالعة حاضر، تب
 ،ياجتماع يها در شبكه تيعضو ،يطبقة اجتماع الت،يتحص ت،يازجمله قوم يمتعدد يفرهنگ

  . شود يمطالعه م يتيجنس يها و نگرش به نقش ينگرش مذهب
  

  ينظر يمبان
 ناهمسان" برابر در "ينيگز همسان" اي"يهمسر سانهم" ياجتماع علوم المعارف رةيدا در

 دارند فرد با يشتريب تيسنخ و تشابه كه است يآنان ميان از همسر نشيگز يمعنا به "يهمسر 
و  4باورمن 3ان،يليو 2سنترز، 1ل،يك از توان يم دگاهيد اين انيحام از). 1375 ،ي(ساروخان
  نام برد. 5برگس

همسان  يها يژگياز وجود و يستحكام خانواده را ناشدر ازدواج، ا يهمسر همسان ةينظر
جذب  گريكدي يسو تنها باعث جذب آنها به دو نفر، نه انيم ي. همسانداند يزن و شوهر م انيم
 يِندانسته درپ ايانسان دانسته  ديگو ي. باورمن مكند يرا استوار م شانيا ونديبلكه پ شود، يم

 يدانيدر م نيداشته باشد. افراد در تمام سن گون با او هم ياست كه صفات يهمسر نشيگز
 تيكه ازنظر موقع كنند يوصلت م يباشد، با كسان رگذاريكه تصادف بتواند بر آن تأثنتر از آ فراخ
  ).1375 ،يهمانند خودشان باشند (ساروخان ييزناشو

 ديها و عقا و ارزش كند ياست كه به حفظ وضع موجود كمك م يسازوكار يهمسر همسان
از  ياريچرا بس نكهياست، فهم ا ياتي. ازآنجاكه خود ازدواج نهادي حكند يرا حفظ م يسنت

در جامعه  يمهم يرهايمتغ يطوركل و طبقه، كه به نيمانند نژاد، د ياجتماع يها يژگيو

________________________________________________________ 
1. Kill 
2. Centers 
3. Willian 
4. Bowerman 
5. Bargess 
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نقل از  ، به1997 1نبالت،ي(گر ستين دشوار اند، مهم زين همسر انتخاب در شوند، يم محسوب
  ).1393و همكاران،  يهاشم

كه مبتني  ييايجغراف يهمسر همسان ؛برشمرد يهمسر همسان يبرا توان يم يمتفاوت اشكال
داد: الف)  يزيتم گريكدياز  توان ياست. دو نوع مجاورت را م ييايجغراف يكيبر مجاورت و نزد

كه  يكسان انيافراد به انتخاب همسر از م ليبوسارد معتقد است كه تما مزي: جييمجاورت سكنا
: حضور در ياست. مجاورت سازمان شتريب كنند يم يآنها زندگ يكيدر نزد يياياظ جغرافلح به

 گريسازمان در تماس مستمر با همد يكه اعضا گريد يدانشكده، دانشگاه، اداره، شركت و هر جا
 نيا يجوار هم ةينظر يمفروض اصل نكهيبه ازدواج منجر شود. خالصه ا تاًيباشند ممكن است نها

 داريد و ييآشنا امكان كه گذارد يم ريتأث همسر انتخاب بر جهت  نياز ا يلة مكاناست كه فاص
 آنها رايز هست؛ هم يطبقات تشابه معرف يمكان قرابت احتماالً گر،يد يازسو. كند يم فراهم را افراد
  ).1375 ،ي(ساروخان باشند طبقه كي از است ممكن كنند يم يزندگ هم كينزد كه

مطلب  نيمبادله به ا ةيافراد در ازدواج مهم است. نظر يها يژگيو تياهم زيمبادله ن ةينظر در
رفتارشان  اند ليسود هستند و ما افتيدر يِدرپ گريكديها در روابطشان با  كه انسان كند ياشاره م

). 1979 2،يو عاشقانة آنان سود و بازده برابر داشته باشد (كل يميازجمله روابط دوستانه، صم
 در يبزرگ سهم تنها نه يطبقات يهمسر درخور توجه است. درون زين يطبقات يِهمسر همسان

 يبرا. كند كمك زين ازدواج اشكال گريد نييتب به است ممكن بلكه دارد، همسر انتخاب نديفرآ
 دارند ياريبس كساني ديعقا و ها ارزش نامزدها، اي ازدواج، طرف دو نكهيا ليدال از يكي مثال،
  ).1977 نبالت،ي(گر اند برخاسته يكساني ياجتماع نةيزم از كه است نيا شك بدون

معموالً همچون  التيبرخوردار است. تحص يا ژهيو تياز اهم زين يليتحص يهمسر همسان
 يمعنا به يليتحص تيهاست. پس، سنخ انسان ينيب و جهان شهيدر نوع فرهنگ، اند يشاخص

 ها، يزير كه افراد در برنامه ي، تفاهم). معموال1375ً ،يهست (ساروخان زين ها دگاهيتشابه د
دارد  التشانيتحص زانيبا م يميدارند، ارتباط مستق يو فهم متقابل كالم ها يريگ ميتصم

 گفتة به. است ينيهمسرگز رةيدا محدودكنندة عوامل از گريد يكي سن). 1370 ،ي(ساروخان
 سن كه يافراد و كند يم فرق مختلف نيسن در اشخاص ينگرش يها وهيش و انتظارات كارلسون،
 يها تفاوت خود با يسن عيوس تفاوت. دارد تفاوت زين شانيها شهياند و فرهنگ دارند متفاوت
  ).1370 ،ي(ساروخان آورد خواهد همراه به را ينيب جهان و يفرهنگ

________________________________________________________ 
1. Greenblat 
2. Kelly 
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درباب  يمشهور ةي) نيز نظر1955( 1نچيو اف رابرت »مكمل يها ازين« ةينظر
هر  اجاتياحت يالگو ،ينياست كه درباب همسرگز نيا ياصل ةياست. فرض يهمسر ناهمسان

مكمل  يازهاين ةياست نه مشابه آن. نظر گريهمسر د اجاتياحت يهمسر، متمم و مكمل الگو
 نچ،يبر و كه عالوه رديگ يقرار م يهمسر همسان  ةيفرضي استوار است، دربرابر نظر نيكه بر چن

 ،ينه شباهت و همسان نيآنها معتقدند ا ،موعاز طرفداران مهم آن است. درمج زين» كتسان«
 گريكدياست كه افراد را به وصلت با  كننده ليصفات تكم ژهيو و به يو ناهمسان يشباهت يبلكه ب

  ).1375 ،ي(ساروخان دارد يم وا
از  يكي زين 2خانواده ييگرا هم ةينظر خانواده، ليتشك يالگوها در داده رخ راتييتغ نييتب در

تحوالت نهاد ازدواج و خانواده است  3يِساختار يها نييتب نيركاربردترو پ نيتر جيرا
و همكاران،  ي؛ صادق1384 ،يو صادق يشواز ي؛ عباس1388و همكاران،  ندوشن ي(عسكر
خانواده،  يدر الگوها يكردن انگارة انقالب جهان نظريه، با مطرح نيگود درقالب ا اميلي). و1386

در ساختار  رييموجد تغ ينيو شهرنش شدن يصنعت ،يوسازن يِجهان نديمعتقد است كه فرآ
 نيا دردر سراسر جهان شده است.  يياز نوع اروپا ديجد يها خانواده و توسعة خانواده يسنت
 ها زوج انيم دوجانبه الزامات و كرده رييتغ يخانوادگ روابط در يشاونديخو شبكة نقش ند،يفرآ
 و شوهر و زن نيب هياول توافق همسر، آزادانة انتخاب ،ينومكان. ندارد وجود يشاونديخو شبكة و

 كه يزمان و است مدرن يزندگ با خانواده يسازگار جينتا از آنها نيب دوجانبه عالقة ضرورت
 ابند،ي يم خانه از خارج يها تيفعال در يشتريب نقش زنان و رديگ يم شكل اي خانواده نيچن
  ).1385 ،ي(كنعان ميباش داشته را ازدواج يالگوها رييتغ انتظار ديبا

صورت  يهمسر نظرية همسان ةيسازه برپا كردن ياتيمطالعة حاضر، انجام كار و عمل در
 ازآنجاكهاست.  مطالعه ينييمباحث تب ةيخانواده پا ييگرا هم ةينظر گر،يگرفته است. ازطرف د

 شيفزاا ،ينيشهرنش شدن، يصنعت قيازطر جوامع ساختار ديتجد سبب ون،يزاسيمدرن نديفرآ
 عناصر و الگوها شود، يم... و ارتباطات ونقل، حمل توسعة ،يگروه يها رسانه گسترش آموزش،

 شمول جهان الگوي سمت به سرانجام افته،ي توسعه كمتر جوامع در خانواده و ازدواج يسنت
 همسر، انتخاب در يآزاد ،يفردمحور بودن، يا هسته رينظ ييها يژگيو با غرب مدرن خانوادة

گسترش  .رفت خواهد شيپ يتيجنس يبرابر و اندك يبارور باال، سن در جازدوا
  .كند يم دايپ شياست و با توسعة جوامع افزا ريناپذ نظريه اجتناب نيا ةيبرپا يهمسر ناهمسان

________________________________________________________ 
1. Winch, R. F 
2. Family Convergence 
3. Structural Conergence  
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  پژوهش روش
 30تا  18را جوانان  قيتحق ياست. جامعة آمار شيمايو روش كار پ يمطالعة حاضر كم كرديرو

 احتمال و درصد 95 دقت با كوكران فرمول طبقاند. حجم نمونه  تشكيل داده رازيسالة شهر ش
 يريگ نمونه وةيانتخاب نمونه از ش يبرا. شد برآورد نفر 384 درصد، 5 يريگ نمونه يخطا

موجود، در  يريگ كه ابتدا با استفاده از چارچوب نمونه صورت نياستفاده شد، بد يا خوشه
 خانوارها حوزه هر در سپس، و شد انتخاب حوزه 15 حوزه، 446 از راز،يش شهر گانة ده مناطق

 انتخاب داشتند ساله 30 تا 18 جوان كه يخانوارهاي ت،يدرنها. شدند انتخاب يتصادف صورت به
 يآور جمع ابزار منزلة به نامه پرسش از. شد اخذ افراد اطالعات نامه، پرسش از استفاده با و شدند

 در ابتدا كه گرفت انجام صورت نيبد نامه پرسش شدن يينها روند. است شده استفاده اطالعات
 ژهيو به ق،يتحق مسائل و شدند آزمون شيپ يآمار جامعة ياعضا از نفر 30 ،يمقدمات اي مطالعه
 نامه پرسش آزمون، شيپ از حاصل جينتا برطبق. گرفت قرار يبررس تحت نامه، پرسش يمحتوا

 نامه پرسش ييايپا. شد اصالح سؤاالت از يبرخ طرح وةنح و حذف ها هيگو يبرخ: شد ينيبازب
 قرار سنجش هدف ها هيگو يدرون يبستگ هم يبررس يبرا كرونباخ يآلفا آزمون قيازطر زين

  .بودند برخوردار 7/0 يباال يآلفا از رهايمتغ همة كه گرفت
به  لياز تما يفيط لةيوس است كه به يهمسر نگرش به همسان قيوابستة تحق ريمتغ

 در كه يافراد ق،يتحق نيا درشده است.  دهيسنج يهمسر به ناهمسان ليتا تما يهمسر مسانه
. اند داشته ازدواج در يهمسر همسان به يتر مثبت نگرش اند گرفته يباالتر نمرة فيط نيا

 ،يسن يهمسان ،يخانوادگ و ياجتماع تيموقع الت،يتحص زانيم ،ياقتصاد تيموقع در يهمسان
 يها شاخص مثابة به ييايجغراف تيموقع و يمذهب اصول به يندب يپا در يهمسان

  .است شده مشخص يهمسر همسان
معناي ديدگاه و به قيتحق نيمستقل ا يرهايازجمله متغ يتيجنسهاي  شگرش به نقن وعن

 دگاهياز د يوستاريآنان است كه در پ يها ييفرد به نقش مناسب زن و مرد در اجتماع و توانا
نبودن  شوهر، مناسب تيزن در جلب رضا فةيوظ ليازقب ييها هيگو  لةيوس بهتا مدرن،  يسنت
 زنان، اشتغال ،مردان، رياست مرد بر خانواده شتريب يفكر ييزنان، توانا يها برا از شغل يبرخ

  .است شده سنجيده يا نهيگز پنج كرتيل فيط صورت به...، و خانواده مخارج نيتأم در مشاركت
 يرهايمتغ زمرة در كه است بوده قيتحق مستقل يرهايمتغ از گريد يكي زين يمذهب نگرش

 يباورها به فرد اعتقادات درجة نيبم و گرفته قرار ليتحل و هيتجز تحت يفرهنگ و ياجتماع
  .است شده سنجيده هيگو پنج با و كرتيل فيط در ريمتغ نيا. است يمذهب
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 كي در انيردن نزد پاسخگوك ازدواج تياهم زانيسنجش م يتمايل به ازدواج برا ميزان
  .است شده يبررس مثبت تا يمنف فيط

 صرف هفته كي طول در پاسخگو كه است يزمان مدت قيتحق نيمطالعه در ا زانياز م منظور
 كمتر(اصالً،  طبقه پنج در و يبيترت سطح در ريمتغ نيا. كنديم روزنامه و مجله كتاب، خواندن

  .است شده دهيسنج) ساعت چهار از شيب و ساعت هارچ تا سه ساعت، دو تا كي ساعت، كي از
 و ياجتماع يها در شبكه تيعضوحاضر  قيتحق يو فرهنگ ياجتماع يرهاياز متغ گريد يكي

 ها ساعت تعداد و ها شبكه در نبودن اي عضوبودن معيار با كه است بوده نترنتيا از استفاده زانيم
  .است شده سنجيده نترنتيا در حضور قيدقا و

از  زيخانوار ن بعداشتغال و  تيوضع درآمد، ،ياجتماع طبقة الت،يتحص ت،يقوم ت،يجنس
بررسي  يهمسر به همسان ليآنها بر تما رياند كه تأث بوده قيتحق نيمستقل ا يرهايمتغ گريد

  شده است.
  

  پژوهش يها افتهي
 از درصد 4/43 كه داد نشان نمونه يتيجمع يها يژگيو يبررس در يفيتوص يها افتهي

. است سال 24 انيپاسخگو يسن نيانگيم. دارند قرار سال 25 تا 21 يسن گروه در انيپاسخگو
 زنان را انيپاسخگو درصد 9/66. بودند متأهل درصد 20 و مجرد شده بررسي جوانان درصد 80
 و فارس) درصد 86( انيپاسخگو درصد نيشتريب. دهنديم ليتشك مردان را درصد 1/33 و

 در انيپاسخگو از درصد 80. اند عرب و ترك لر، تيقوم به متعلق بيتتر به افراد يِمابق
  .كنند يم يزندگ كمتر و چهارنفره يخانوارها

 يها خانواده از درصد 52 درمجموع، گفت، توان يم نمونه ياقتصاد يها يژگيو درباب
 گروه نيشتريب البته، كه اند داشته ماه در تومان ونيليم ميدوون تا هزار 600 نيب يدرآمد جوانان،

 تيوضع يبررس. است  بوده ونيليم ميون كي تا ونيليم كي نيماب يدرآمد يدارا درصد 1/21 با
 6/8 كار، يب درصد 1/15 دانشجو، جوانان از درصد 8/37 كه دهد يم نشان انيپاسخگو تيفعال

 و يدولت شغل يدارا درصد 17 درمجموع و يخصوص شغل يدارا درصد 3/13 دار، خانه درصد
  .اند بوده رشاغليغ درصد 7/69 و شاغل انيپاسخگو از درصد 3/30 فقط ن،يبنابرا هستند؛ زادآ

  انيپاسخگو وابستة و مستقل يرهايمتغ يبرخ درصد و يفراوان فيتوص. 1 جدول
  درصد  يفراوان  نمونهيهايژگيو درصد يفراوان نمونهيها يژگيو

      پاسخگوالتيتحص   سن
  4/60  152  يكارشناسازترنييپا 7/24 95 18-20
  6/39  232  باالترويكارشناس 4/43 166 21-25
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  درصد  يفراوان  نمونهيهايژگيو درصد يفراوان نمونهيها يژگيو
26-30 123 32      
      يتيجنس يهانقشبهنگرش   تأهلتيوضع

  4/6  24  يسنت  306 مجرد
  9/38  146  نينابيب  78 متأهل

  7/54  205  مدرن   
يهاشبكهدر تيعضو

      ازدواج به نگرش     ياجتماع
  8/18  70  بتمثنگرش 7/80 310 بله
  8/66  250  نينابيبنگرش 3/19 74 ريخ

  4/14  54  يمنفنگر   
ياجتماعطبقة

      يهمسر همسان به نگرش     شدهخودگزارش
  9/22  80  مثبت 7/5 22 باال
  5/60  211  نينابيب 8/76 295 باالروبهمتوسط
  6/16  58  يمنف 1/16 62 نييپاروبهمتوسط
      3/1 5 نييپا

  
 انيدرصد پاسخگو 5/60نمونه نشان داد كه  يِفرهنگ ـ ياجتماع يها يژگيو يبررس

و  ارشد يدرصد آنان مدرك كارشناس 8/18 ان،يم نياند. درا و باالتر داشته يكارشناس التيتحص
اند كه  اظهار كرده ياز كارشناس تر نييخود را پا التيتحص زيدرصد ن 6/39اند.  داشته يدكتر
اند كه در  اظهار كرده انيدرصد از پاسخگو 85جوانان است.  التيتحص تيدهندة عموم نشان

 انيدرصد از پاسخگو 77به  كي. نزدپردازند يطول هفته به مطالعة كتاب و مجله و روزنامه م
 نترنتياز ا انيدرصد پاسخگو 96اند.  باال گزارش كرده خود را متوسط روبه يطبقة اجتماع

روز چهار ساعت  در طول شبانه نترنتيرصد از آنها از اد 63استفادة  زانيكه م كردند ياستفاده م
 84عضو بودند. حدود  زين ياجتماع يها درصد در شبكه 81حدود  ،ياست. ازطرف  و كمتر بوده
. كردند يآپ استفاده م و واتس بريوا ليتلفن همراه ازقب ديجد يها جوانان از برنامه نيدرصد از ا
به  يدرصد) نگرش مدرن 7/54( انياكثر پاسخگو ،يتيجنس يها نگرش به نقش ريدرباب متغ

 انيدرصد از پاسخگو 4/6درصد نگرش متعادل دارند و فقط  9/38دارند.  يتيجنس يها نقش
اعتقاد به  يايگو جينتا نيا گر،يد  انيب را قبول دارند. به يتيجنس يها به نقش ينگرش سنت

 فةيوظ را يگانه يدار خانه گرينها دجوانان تحت مطالعه است؛ چراكه آ انيدرم يتيجنس يبرابر
باورند  نيبلكه بر ا دانند، يمتفاوت در اجتماع را صرفاً مخصوص مرد نم يها نقش يفايزن و نيز ا

 زانياز م يكنند. تمايل به ازدواج حاك فايتوانند ا ها را هر دو جنس مي نقش نيكه هركدام از ا
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 نينابيب تمايل ازدواج به) درصد 8/66( انيپاسخگو اكثرمسئله نزد افراد است.  نيا تياهم
 درصد 4/14 فقط و اند داشته مثبت نگرش شدن متأهل و كردن ازدواج به درصد 8/18  اند، داشته

  .دادند نشان منفي نگرش ازدواج به نمونه ياعضا از
 يشاخص يهمسر شد. همسان يوابسته بررس ريمثابة متغ پژوهش به نيدر ا يهمسر همسان

طور كه قبالً  شده است. همان دهيسنج يهمسر تا ناهمسان يهمسر از همسان فيياست كه در ط
 يهمسر به همسان يتر نگرش مثبت رند،يبگ ينمرة باالتر فيط نيكه در ا يگفته شد، افراد زين

 5/66( جوانان اكثر. اند داشته نيگز همسان نگرش انيپاسخگو از درصد 9/22در ازدواج دارند. 
  .بودند نيگز ناهمسان ينگرش ازنظر زين درصد 6/16 و داشتند نينابيب نگرش) درصد

فقط رابطة  ن،يانگيم سةيمقا يها آزمون انيدرم شود، يمشاهده م 2كه در جدول  طور همان
 با نترنتيا از استفاده ،يازطرف. است معنادار يهمسر و نگرش به همسان تيجنس ريدو متغ نيب  

 رابطة 82/0 يمعنادار سطح با ياجتماع يها شبكه در تيعضو و 705/0 يمعنادار سطح
  .نداشتند يهمسر همسان با يمعنادار

يهمسر همسان به ليتما و مستقل يرهايمتغ نيب  رهيمتغ كي يها ليتحل. 2 جدول  
داري معنيتيمستقليرهايمتغ  

375/0705/0نترنتياستفاده از ا  

901/7000/0تيجنس  

ياجتماعيهاشبكهدرتيعضو  228/082/0  
داري معنياف يانهيزميرهايمتغ  

076/3016/0تيقوم  
602/1173/0التيتحص  

409/0843/0ياجتماعطبقة  

420/2360/0درآمد  

340/4000/0اشتغالتيوضع  

 داري معنييبستگهمبيضرمستقليرهايمتغ

048/0367/0خانواربعد  
001/0-184/0مطالعهزانيم  

093/0085/0يمذهبنگرشزانيم  
262/0000/0 يتيجنسيهانقشبهنگرشزانيم  
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 جدول در كه طور همان. دهد يم نشان را انسيوار ليتحل جينتا، 2 جدول دوم بخش
 انيم يدار ي، تفاوت معن05/0كمتر از  يِو معنادار =اف076/0 به توجه با شود، يم مشاهده

=اف و 34/4دارد. ميزان درآمد نيز با وجود  يهمسر مختلف به همسان يها تينگرش قوم
  رابطه دارد. يهمسر با همسان 001/0كمتر از  يِمعنادار
 يبستگ هم بيضر به توجه با كه است آن از يحاك جدول جينتا ،يبستگ هم روابط بخش در
 رابطة يهمسر همسان با مطالعه زانيم نيب، 001/0 با برابر يمعنادار سطح با، - 184/0

 يمعنادار سطح و 262/0 يبستگ هم بيضر با نيز يمذهب تمايل زانيم. اردد وجود يمعنادار
  .دهد يم نشان يهمسر همسان به نگرش با يمعنادار رابطة 001/0 از كمتر

 شده داده نشان يهمسر همسان به نگرش بر مستقل يرهايمتغ زمان هم ريتأث، 3 جدول در
 اول، دستة: اند شده ميتقس يكل ستةد دو به بخش نيا در كاررفته به مستقل يرهايمتغ. است
 تيوضع خانوار، بعد جنس، سن، يرهايمتغ شامل كه است ياقتصاد و يتيجمع يرهايمتغ

 است يفرهنگ و ياجتماع يرهايمتغ دوم، دستة. است اشتغال تيوضع و تيقوم درآمد، تأهل،
 يها شبكه در تيعضو نترنت،يا از استفاده زانيم ،ياجتماع طبقة الت،يتحص يرهايمتغ كه

 نگرش نوع ،يمذهب نگرش زانيم مطالعه، زانيم همراه، تلفن يافزارها نرم از استفاده ،ياجتماع
 بر مستقل يرهايمتغ ريتأث. رديگ يدربرم را ازدواج به تمايل زانيم و يتيجنس يها نقش به

  .است شده سهيمقا و  دهيسنج 3 جدول در يهمسر همسان به ليتما وابستة ريمتغ
 يهمسر همسان به ليتما برآورد در چندگانه ونيرگرس ليتحل مدل  .3 جدول

3 مدل مستقل ريمتغ 2 مدل   1 مدل 

داري معني   داري معني بتا   بتا داري معني بتا 

- 048/0  394/0  سن     769/0  020/0  

000/0  (مردبودن) جنس  396/0    000/0  340/0  

098/0  خانوار بعد  087/0    474/0  040/0  

تأهلتيوضع
 )مجردبودن(

002/0  173/0 -    029/0  136/0 -  

بهونيليمكي( درآمد
784/0  )باال  015/0    882/0  009/0 -  

     بودن) (فارس تيقوم
294/0  لر  054/0    510/0  036/0  

224/0  ترك  063/0    166/0  076/0  
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3 مدل مستقل ريمتغ 2 مدل   1 مدل 

961/0  عرب  003/0 -    840/0  011/0 -  
اشتغالتيوضع
     )كاربودن ي(ب

066/0  آزاد  114/0    09/0  110/0  
757/0  يدولت  017/0    668/0  026/0 -  

384/0  يخصوص  051/0    362/0  058/0  
989/0  دانشجو  000/0    750/0  022/0  

التيتحص
       )پلميردي(ز

785/0    پلميد  023/0  830/0  018/0 -  
736/0    يكارشناس  030/0 -  799/0  024/0 -  
918/0    ارشد يكارشناس  008/0 -  954/0  005/0  

ياجتماع قةطب
     )نيي(طبقة پا

382/0    باال  052/0 -  595/0  032/0 -  
601/0    باال روبه متوسط  046/0  642/0  040/0  
723/0    نييپا روبه متوسط  031/0 -  423/0  070/0 -  

ازاستفاده زانيم
132/0    نترنتيا  084/0 -  201/0  072/0 -  

يهاشبكهدر تيعضو
263/0    ياجتماع  066/0  536/0  037/0  

يافزارهانرماز استفاده
633/0    همراه تلفن ديجد  027/0 -  825/0  013/0  

063/0    مطالعه زانيم  106/0 -  165/0  082/0 -  
934/0    يمذهب نگرش زانيم  005/0  992/0  001/0  

يهانقشبهنگرش نوع
000/0    يتيجنس  265/0 -  004/0  176/0 -  

282/0    به ازدواج تمايل زانيم  061/0  804/0  014/0  
687/7 اف  170/3  121/4  
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3 مدل مستقل ريمتغ 2 مدل   1 مدل 

000/0  داري معني  000/0  000/0  
486/0 آر  340/0  526/0  
236/0  آر مجذور  115/0  276/0  

  
 تيتأهل، درآمد، قوم تيسن، جنس، بعد خانوار، وضع يرهايالگوي اول، با واردكردن متغ در
مرد  تينسو مشخص شد كه ج يبررس يو اقتصاد يتيجمع يرهايمتغ رياشتغال، تأث تيو وضع

. مجردبودن، با كنند يم نييمدل را تب راتييتغ انسيدرصد از وار 23و مجردبودن معنادارند و 
 گر،يد عبارت به. دارد يمنف صورت به البته را يرگذاريتأث حد نيشتريب، - 173/0 يبتا بيضر

  .دهد يم نشان نانهيگز همسان نگرش داشتن بر را ريتأث نيشتريب تأهل
 ،ياجتماع طبقة الت،يتحص ليازقب يفرهنگ ـ ياجتماع يرهايمتغ يرسالگوي دوم، بر در

 همراه، تلفن يافزارها نرم از استفاده ،ياجتماع يها شبكه در تيعضو نترنت،يا از استفاده زانيم
 به تمايل زانيم و يتيجنس يها نقش به نگرش نوع ،يمذهب بندي پاي زانيم مطالعه، زانيم

 - 265/0 يبا مقدار بتا يتيجنس يها نقش به نگرش نوع ريغمت يگانه كه داد نشان ازدواج
 11برخوردار است و صرفاً  يكمتر نييتع بيمدل از ضر نيرا دارد. ا يرگذاريتأث نيشتريب

  .كند يم نييرا تب راتييدرصد تغ
 ريمتغ سه هم مرحله نيا در. است  شده اجرا رهايمتغ تمام زمان هم ورود با سوم، الگوي
 را يباالتر نييتع بيضر كه معنادارند يتيجنس برابرخواهانة نگرش و ودن،مردب مجردبودن،

  .دهد يم نشان يقبل مدل به نسبت
  

  يريگ جهينت و بحث
از  يكيطالق و ازدواج رخ داده است كه ممكن است  يدر آمارها يراتييتغ ر،ياخ يها سال در

 يبرابر شيو افزا يسنت كاهش اقتدار ،ييفردگرا شيباشد.  افزا يفرهنگ راتييعوامل آن تغ
 يهمسر ممكن است ميزان تمايل به همسان راتيياز تغ يكيداده است.  رخ راتيياز تغ يتيجنس

و عوامل مؤثر بر  يهمسر تمايل جوانان شهر شيراز به همسان زانيم يمطالعه به بررس نيباشد. ا
آن  ديمؤ رانيه در اشد مرور شد. مطالعات انجام يو خارج يآن پرداخت. ابتدا، مطالعات داخل

با هم  يشتريب يدل باشند، هم كسانيو  هيمختلف شب يها نهيبود كه هرچه همسران در زم
 ةيو نظر يهمسر همسان ةينظر .ابدي يكاهش م ييتعارض زناشو جه،يخواهند داشت و درنت

  مطالعه در نظر گرفته شد. يچارچوب نظر ونيزاسيمدرن
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مطالعه، نگرش  زانيم يرهايكه رابطة متغ دهد يان ممطالعه نش نيآمده از ا دست به جينتا
تمايل به  زانيدرآمد با م زانيو نوع شغل و م يتيجنس يها برابرخواهانه درباب نقش

برحسب ورود  ،سه مدل مختلف ،يونيرگرس ليجوانان معنادار است. در تحل يهمسر همسان
 معنادار مطالعه وابستة ريمتغ راتييتغ نييتب يبرا مدل سهآزموده شد. هر  ل،يبه تحل رهايمتغ

از دو مدل اول بود، مردبودن، مجردبودن، و نگرش برابرخواهانة  يبي. در مدل سوم، كه تركبودند
 ياز آن است كه نگرش مثبت به برابر يحاك جي. نتاكنند يم نييرا تب راتيي% تغ276 يتيجنس
نگرش  انيچه پاسخگوجوانان دارد. هر نانةيگز درتمايل ناهمسان يزياد ريتأث يتيجنس

آنها به  لياندازه تما همان داشته باشند، به يتيجنس يها درباب نقش يا برابرخواهانه
ها  است و زنان نسبت به مردان و مجردها نسبت به متأهل شتريب ينيگز ناهمسان
 يهمسر همسان نظرية از شده استخراج مفهومي قضية تحقيق نتايج. درواقع، ترند نيگز ناهمسان

است كه به حفظ وضع  يسازوكار يهمسر همسان كه دهد يم  نشان اين. كند مي أييدت را
كه انتخاب همسر سطح  . ازآنجاكند يرا حفظ م يسنت ديها و عقا و ارزش كند يموجود كمك م

با توجه به نقش مردان در  دهد، يقرار م ريتحت تأث ميطور مستق مشترك را به يزندگ تيفيك
 ةيبا توجه به نظر كه ي. درصورتترند نيگز كارتر و همسان افظهنهاد خانواده، آنها مح

 زنان كه اند داده نشان قاتيتحق است. گريكديعامل جذب افراد به  "مكمل ازين" ينيگز ناهمسان
، 1992 1نگلدي(ف اند قائل ياجتماع ـ ياقتصاد تيوضع يبرا يشتريب تياهم مردان با  سهيدرمقا

 يزندگ عرصة در زنان شتريب يها تيمحدود به توجه باواقع، ). در1386 ،ينقل از دهكرد به
 يمهم لةيوس زنان يبرا تواند يم ازدواج مردان، به نسبت آنان كمتر انتخاب قدرت و ،ياجتماع
 اغلب زنان. باشد ياجتماع اوضاع از حاصل يكمبودها جبران و موجود وضع رييتغ درجهت

 يبهتر... و يليتحص ،ياجتماع ،ياقتصاد اوضاع از كه كنند ازدواج يمردان با دارند ليتما
 است، زنان انيدرم يهمسر ناهمسان به ليتما شيافزا سبب مسئله نيهم و باشند برخوردار

درباب نگرش  .هستند ثبات و موجود وضع حفظدرصدد  ازدواج قيازطر اغلب مردان كه يدرحال
نكته اشاره كرد كه تجربة  نيبه ا ديمجردها، با با سهيدرمقا ،ينيگز ها به همسان تر متأهل مثبت

 يتر به ازدواج و زندگ و محتاطانه تر نانهيب تا واقع كند يافراد متأهل به آنها كمك م ستةيز
  مشترك نگاه كنند.

بر آنكه  يرا، مبن ونيزاسيمدرن ةيمستخرج از نظر يمفهوم ةيپژوهش قض نيا جينتا عالوه، به
. كند يم ديتأي ترند، نيگز ناهمسان ينسبت به افراد سنتمعتقدند  يتيجنس يكه به برابر يافراد

________________________________________________________ 
1.  Fingold 
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 يها مدرن است. سنت يارهايبه مع يسنت يارهايدرحال گذر از مع يما ازنظر فرهنگ جامعة
 ييها يژگيسمت الگوي خانوادة مدرن با و شدن است و به ازدواج اغلب درحال دگرگون ميقد
 رود؛ يم شيپ يتيجنس يهمسر و برابردر انتخاب  يآزاد ،يفردمحور بودن، يا هسته رينظ

 فاصلة ها سنت از دارند، يتيجنس يها نقش درباب يا برابرخواهانه دگاهيد كه يكسان جه،يدرنت
 تا اند آن يِدرپ شتريب افراد نيا. اند متمايل دتريجد و تر متنوع يها انتخاب به و گيرند مي يشتريب

. آورد فراهم آنها يبرا را يخشنود نيترشيب كه ابنديب را يكس خود يازهاين يارضا درجهت
 دسته نيا يها انتخاب در اند، يهمسان و موجود وضع حفظ درجهت اغلب كه ،يسنت يارهايمع
  .كنند يم يباز يكمتر نقش افراد از
  

  منابع
ثير آن بر أهمسري دربين زوجين تهراني و تبررسي همسان«) 1395( يفتح سروش و عذرا ان،يآزاد

 - 85: نامه ژهيزنان)، دورة هفتم، و يشناس (جامعه جامعه و زن ،»ندگي زناشوييرضايتمندي از ز
104.  

 مورد ؛يهمسر همسان به نسبت متأهل افراد نگرش بر مؤثر عوامل يبررس) 1380( ميمر ،ياسكاف
  .رازيدانشگاه ش ،يشناس جامعه ارشد يرسالة كارشناس ز،رايش شهر: مطالعه

 دوران در خانواده كاركرد و ساختار نقش، بر ديتأك با خانواده يسشنا جامعه) 1376شهال ( ،ياعزاز
  .زنان مطالعات و روشنگران: تهران ،معاصر

ساخت و اعتباريابي « )1389آذربايجاني ( مسعود و ،بزرگيجان مسعود ،هادي ،حسينخاني نائيني
 ياپيپ، 1 شمارة م،چهار دورة ،يتيترب هاي پژوهش و اسالم ،»مقياس انتخاب همسر از ديدگاه اسالم

7 :5-30.  
 جوان دختران در ينيگز همسر يها مالك يا سهيمقا يبررس«) 1386مهناز ( ،يدهكرد ياكبر يعل

  83- 75، 25 شماره، 14 دوره رفتار، دانشور ،»اهواز شهر
 يهمسرهمسان ةينظر سةيو مقا يبررس«) 1392( يعباس اهللا قدرتپور و ي بخشاهللاباب ،غالمرضا ،يرجب

  .689- 673: 4 شمارة چهارم، سال ،خانواده يدرمانمشاوره و روان ،»يتيشخص يها يژگيساس وبرا
جايگاه همساني اخالقي زوجين در تشكيل خانواده «) 1387هي (لمحمدمهدي و عبدالكريم عبدال ،زارعي

 2 شماره، 40 دوره اصول، و فقه فصلنامه ،»در فقه و حقوق موضوعه

  .سروش: تهران ،ياجتماع علوم المعارف رةيدا بر يآمددر) 1370باقر ( ،يساروخان
  .سروش: تهران دوم، چاپ ،خانواده يشناس جامعه بر يا مقدمه) 1375باقر ( ،يساروخان
همسري با تعارضات همسان ،فرهنگ مردساالري ةبررسي رابط) «1392اسماعيل و همكاران ( ،ساالري

- 95: 19ن و مطالعات خانواده، دورة پنجم، شمارة ز ،»هلأزناشويي دربين دبيران و پرستاران زن مت
114.   
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نييعوامل تع ةمطالع«) 1394( يآبادشاه زارع اكبر و ندوشن يعسكر عباس سمانه، دهيس ماسوله، يعيشف
 يشناس جامعه ،»)زديشهر  ني: زوجيمورد ة(مطالع نيزوج يليو تحص يسن يهمسرهمسان ةكنند

  .134 - 109: 20 شمارة ششم، دورة ،زنان مطالعات
 كي ياعتبارسنج و ازدواج مسئلة يواكاو«) 1386( افشاركهن جواد و يقدس محمد يعل رسول، ،يصادق

  .118 - 83: 1 شمارة پنجم، دورة ،زنان پژوهش ،»حل راه
 توسعه در زن ،»رانيازدواج در ا يو الگوها  تيقوم) «1384( يمحمدجالل و رسول صادق ،يشواز يعباس
  .48- 25: 11 شمارة ،استيس و
 ازدواج و دخترانمادران، ) «1388( صادقي رسول و شوازي عباسي محمدجالل عباس، ندوشن، يعسكر
 دورة ،زنان راهبردي مطالعات ،»)يزد شهر در ازدواج هاي نگرش و ها ايده در نسلي هاي تفاوت(

  .36-7: 44 شمارة يازدهم،
 در آنها نگرش بر شاغل كردة ليتحص تراندخ ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا رابطة يبررس) 1377( يزيعز

  رازيش دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا راز،يش شهر مورد ،يهمسر همسان مورد
 يزير برنامه ،»ييروابط زناشو تيو مطلوب يهمسر رابطة همسان) «1392( يطاهره و سميه مردان ،يقادر

  .91- 136: 15 شمارة ،ياجتماع توسعة و رفاه
، »پيوند سنت و نوسازي در افزايش سن ازدواج؛ نمونه: ايرانيان تركمن) «1385ين (محمدام كنعاني،
 .124-104: 1 شماره اول، سال ،ايران شناسي جمعيت انجمن نامة

و رفتار  يهمسر همسان يبررس) «1391خواه ( حبيب احمدي و مژده ثروت ،يعبدالعل زاده، ييلهسا
 آزاد دانشگاه ياجتماع علوم يتخصص فصلنامة ،»رازي: زنان شهر شيمرتبط با طالق؛ مطالعة مورد

  .92- 67: 17 شمارة ششم، سال ،شوشتر ياسالم
 هفتم، سال ،زنان يراهبرد مطالعات، »و ازدواج يموازنة جنس ،يعال التيتحص) «1383( ديبال ،يموسو

  .285- 230، ص 26 شمارة
 بيرق ةيدو نظر يتجرب يبررس) «1393( نيام يو زينب فاطم انيمجيد فوالد اء،يدضيس ،يهاشم

  .187- 157: 4 شمارة هفتم، دورة ،رانيا يفرهنگ قاتيتحق ،»رانيدر ا ينيهمسرگز
 ،»هلأورزي و كيفيت زناشويي درميان افراد متهاي عشقسبك ةرابط«) 1390ناصر و همكاران ( ،يوسفي

   .36-21: 1 شمارة اول، دورة ،يكاربرد مشاورة
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