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غالبا در محافل   .  پردازد گزینی کاربران سایت همسریابی طوبی می این مقاله به مطالعه ترجیحات همسر :چکیده

گرایی منشا  حاکم است که فرایند جهانی شدن و تشدید فرایندهای نو جامعه ایران این دیدگاهرسمی یا غیررسمی 

اند و این موضوع بیش از همه در نهاد خانواده و خصوصا ترجیحات  های اصیل و سنتی در جامعه اصلی تهدید ارزش

ر پی این است که نشان دهد، بر خالف این دیدگاه، مطالعه حاضر د  .  گیرد  همسرگزینی مورد اشاره قرار می

به عبارتی جامعه ایرانی، به   .  کارانه و اصیل است گزینی در فضای مجازی هنوز هم محافظه ترجیحات همسر

های اصیل آل به ارزش خصوص جوانان و کسانی که در سن ازداوج قرار دارند، هنوز در خصوص انتخاب همسر ایده

های سایت  این ادعاها مبتنی بر داده.  نددار کارانه ورزد که ماهیت محافظه تمایل دارند و بر ترجیحاتی تاکید می

گیری از آمار  این مقاله با بهره . پروفایل مشخصات فردی است 100000بوده که مشتمل بر  1190طوبی در سال 

های  دن ارزشگذار در مورد به مخاطره افتا های رسمی سیاست کند که نگرانی الیه توصیفی و تحلیلی استدالل می

بندباری نسل جدید، اصالت ندارد؛  اصیل و سنتی انتخاب همسر به واسطه گسترش روابط به واسطه کامپیوتر و بی

های اصیل جامعه مانند صداقت، مهربانی،  ها نشان داد که اولویت کاربران هنوز هم ارزش چراکه نتایج تحلیل داده

 .  کند جامعه ایرانی بر آنها تاکید میوفاداری، ایمان و غیره بوده که به طور سنتی 

 کاری کاری، غیرمحافظه گزینی، محافظه همسریابی اینترنتی، ترجیحات همسر: واژگان کلیدی
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 و بیان مسئلهمقدمه 

جریان است، اهمیت هیچ  ن روزها درمیان تغییراتی که ای در ”،کند می اشاره( 1171)گیدنز طوری که همان

ازدواج و خانواده در حال  حیات عاطفی، ه در زندگی شخصی، در روابط جنسی،اتفاقاتی نیست ککدام به اندازه 

 .  گزینی رخ داده است ردر معیارهای همس ویژه هب در نهاد خانواده و گسترده بسیار تغییرات این. ”است وقوع

در مقایسه با ، این حوزه و نقش و کارکرد آن در دوام و بقای جامعه خانوادهبا توجه به ماهیت بنیادی بنابراین 

مواجه بوده که بیشتر ها  ی بیشتری از سوی جوامع و دولتهاها و حساسیتواکنشبا های تغییر،  سایر حوزه

 .  خصلت سلبی داشته است

در جهان، نهاد دهد که به تبع تحوالت گسترده و سریع اقتصادی و اجتماعی  مینشان اخیر  مطالعات

این .  (1171آزاد،  و شکوری) های سنتی انتخاب همسر دگرگون شده است خانواده و ازدواج و به تبع آن نظام

غربی جوامع غیر و های اروپایی و آمریکاند کشورمان غربینه تنها در کشورهای توسعه یافته صنعتی تغییرات 

 قابل مشاهده استو غیره توسعه مانند پاکستان و مالزی  لحادرجوامع  در بلکه ،یافته مانند چین و ژاپن توسعه

چو و  ،142. ، ص1994واتو،او تر اهاریچ ،82 .، ص5005،همکارانهیگینز و  ،40.، ص1979، همکارانو  باس)

نشان از مناطق جغرافیایی گوناگون  ها که، بسیاری از دادهاست  نکته قابل توجه این.  (105.ص ،1999، شین

 و تورومرن ،18. ،ص5001،همکارانباس و ) نیستند  خطی لزوما تك و بوده نسبیییرات تغ ایندهد که  می

  .  (190.ص ،5001 ،چراسپر

تی است که های مرسوم و سنهای متعدد همسریابی ورای روش گسترش شیوه ،یکی از این تغییرات

های فناوری ارتباطی و  ذکر کرد که پیشرفت در زیرساخت همسریابی اینترنتیتوان  جدیدترین نوع آن را می

این امر را میسر  واسطه کامپیوتر طات بهاو به تبع این آنها افزایش ارتب ها یش فزاینده کاربران این نوع فناورافزای

ر دهد که جمعیت کاربران اینترنت در سراسر جهان کمت شان میالمللی ن طوری که آمارهای بین هب.  ساخته است

 5011میلیون کاربر در اواخر سال  820میلیارد و  5به حدود  1992میلیون کاربر در سال  19از یك دهه از 

به  ناگزیرندو  ن هستندآ در حال تجربه کردنکه جوامع  استتحوالت عظیمی  اشاره بهاین رقم رسیده است که 

ابی اینترنتی پاسخی به رسد همسری از این رو به نظر می . (1579 .ص ،5011روزلسفلد، ) دهند نشان  آن واکنش

ها  اساسا میلیون .  ه و غیر چهره به چهره امروز باشدفردگرایان با مناسبات گزینی در دنیای نامتوازن بحران همسر

و  اجدهند که از اینترنت برای مالقات و دیدار، حرف زدن و ازدو ان اینترنت را مجردهایی تشکیل مینفر از کاربر

 کنند استفاده می عاشقانه ها و روابط کردن دوستی دادن، حفظ ردن، گسترشک حتی برقراری روابط جنسی، پیدا

هایی محبوب  همسریابی اینترنتی به عنوان مکانهای  در این بین، شبکه.  (25 .ص ،5007 ،و همکاران فورست)

 1992ها از سال  برای مثال این شبکه.  (24 .، ص5007 همان،) برای مجردها در تمام سنین گسترش یافته اند

براساس  ،به طوری که.  ه استبه طور چشمگیری افزایش یافتهای مختلف راه اندازی شده و  به بعد در کشور

 ،از تمام کاربران مجرد اینترنت در آمریکا برای پیدا کردن یك شریك درصد 18 ،اعالم شده  های آماری گزارش

نفر به صورت آنالین  هزار 520و  میلیون 41حدود  این کشوردر .  کنند را بازدید میسایت های همسریابی  وب

  از هر ،5002در سال آمارهای ارائه شده براساس .  1(5014،یستیك بریناتسایت است) گردند می شریكبه دنبال 
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 که کردند استفاده می ر همسریابی موبایلهای اینترنتی همسریابی یا نرم افزا از سایتیك نفر نفر آمریکایی 10

  .  منعکس است ناینترنتی همسریابی آنالی تجارتدر ویژه  هباین اهمیت .  دارداهمیت فزاینده این موضوع  نشان از

کسب کرده  5004میلیون دالر سود در سال  481دهد که همسریابی آنالین  نشان می هاپژوهش برای مثال،

میلیون دالر رسید  549این سود به رقمی برابر با یك میلیارد و  5014در سال .  (5009 مادن و لنهارت،) است

   .  (5014،یستیك بریناتسایت است) دهند نشان می در طی حدود یك دههی را بیش از سه برابرافزایش که 

 رواج داشته هم همسریابی پیش از فراگیر شدن اینترنت برایاستفاده از وسایل ارتباط جمعی در ایران 

این که از آنجا .  اشاره کرد در مجله زن روزهجری شمسی  10ی  های ازداوج دهه آگهی توان به که می، است

 .  آمده است زا به شمار نمی ای عجیب و حساسیت به خودی خود پدیده ،پدیده محدود به گروه و افراد خاصی بوده

 یو گاهشکل داده  ،  این فرآیند تغییر70 ی فراگیری آن در دههو  80 ی                      با ظهور اینترنت در کشور از دهه ولی

دسترسی و قدرت مکانی و زمانی های  محدویت با از بین بردن فضای مجازی زیرا.  برانگیز شده است حساسیت

ورای را که بالنفسه امکان گسترش مناسبات اجتماعی به ارمغان آورده  را برای افراد یانتخاب وسیع

ظهور و گسترش همسریابی  توان گفت که می.  های شبکه اجتماعی سنتی و موجود فراهم کرده است یتمحدود

های  قرار دارند که معتقدند شبکه  انییکسو مخالف.  داشته است پی  ی دو واکنش متضاد را در جوامع دراینترنت

کجروی،  ،باریو بند اند، بی یهای جنس اعات آنالین مملو یا مستعد کجرویهمسریابی آنالین و حتی سایر اجتم

 از سوی دیگر،.  دهند و پیوندهای اجتماعی واقعی را تضعیف می کنند ایزوله بودن را رواج میو  عدم صداقت

بهتر ها صداقت، فضای امن برای خودافشاگری، اراده برای برقراری ارتباطات  موافقان معتقدند که در این شبکه

 چراکه برای همسریابی است، مناسبیوسیله ارتباطی  ی امروز اینترنتدر جهان ناآشناپس  ،شود تامین می

 .  (9 .ص ، 5010آریلی، و هیچ، هورتاکسو) را از بین می بردانتخاب و فضای فیزیکی  های محدودیت

با این حال، واکنش در ایران چه از سوی محافل رسمی و چه از سوی محافل غیررسمی بیشتر خصلت 

های نوین وجود  به گسترش این نوع همسریابیی عمیقی نسبت  رسد که نگاه بدبینانه مینظر ه سلبی دارد و ب

باری، وبند های اصیل اجتماعی و گرفتار شدن در بی ها و ارزش فاصله گرفتن از سنتعنوان بهها  این شیوهاز .  دارد

این نوع همسریابی به  نسبتدر سطوح مختلف جامعه  یهای آشکار مخالفتهرچند .  شود یاد میولنگاری و فساد 

تا است های همسریابی اینترنتی انجام شده  ای در مورد سایت ندرت مطالعه محققانه هولی ب شود،ها دیده می

خواهد خالء ها، می این نوع سایت از این رو، این مطالعه با تمرکز بر.  صحت و سقم این ادعاها را نشان دهد

 به جامعیتهای بعدی اشاره خواهد شد با توجه همان طور که در بخش.  دموجود در ادبیات مربوطه را پر نمای

 .  کندمطالعه بر این سایت تمرکز میاین سایت همسریابی طوبی، 

 گزینی ترجیحات همسر نظری و تجربی ادبیات

نخست به اهمیت .  شودمی دسته از مباحث اشاره  چهاربه  مطالعه با توجه به ماهیت و هدفدر این بخش 

اشاعه آن در همسریابی اینترنتی و  به ؛ سوم،گزینی ؛ دوم به رویکردها و نظریات همسرگزینی همسرترجیحات 

  .  شود ترین مطالعات تجربی پرداخته می ترین و مرتبط های مهم ؛ و چهارم به یافتهجهان و نظریات مرتبط
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شناختی و  دارای اهمیت جامعهگزینی  همسرترجیحات کنند  که باس و دیگران اشاره می  طورهمان

شود و کسی که از  انتخاب میگزینی بر کسی که  ترجیحات همسر ، اول،برای اینکه.  ختی فراوانی استروانشنا

گزینی یك  ، ترجیحات همسردوم.  (208 .ص ،5008 باس،) گذارند شود تاثیر می ی این انتخاب حذف می دایره

ارزش  گزینی با ارزش یا کم گذاری همسر مخالف در ارزش ساز اعضای جن کند که کدام یك شخص میجنس م

مطلوب و محبوب به خاطر برای اینکه، .  دهد ا تحت تاثیر قرار میهای مختلف رخود متغیر شوند؛ که محسوب می

، ترجیحات سوم.  (5001 ،باس) شود داخلموقعیت اجتماعی گروه خاصی  بهتواند  می دربودن یك شریك، ف

تاثیر  ،مهم استهمسرگزینی یك جنس بر این که کدام تاکتیك جذب و حفظ همسر بر روی جنس مخالف 

 همان،) آنها را حفظ یا جذب کندخواهد  مید که نده های فرد را نشان می یك هایی که خواستهتکات.  گذارد می

یافته  شناختی تکاملهای روان سازگارینازینی ممکن است گ ، برخی از ترجیحات همسرچهارم.  (970 .ص ،5010

گزینی  ، ترجیحات همسرپنجم.  سازند میگزینی را نمایان  مشکالت مهم و اصلی همسر رو را نشان دهند، از این

کنند و برای سنجش تکامل  های فرهنگی مهمی را آشکار میرزششوند، ا انی که در طول یك دوره مطالعه میزم

  .  (19 .ص ،5001و همکاران،  باس)مفیدند فرهنگی ارزش ها 

نشات که از تحوالت ارزشی کالن و متعددی  کند اشاره می یگزینی به معیارهای انتخاب از آنجا که همسر

ی، شناخت سه رهیافت جامعه در قالب ئه شده است کهاار هانآنظریات متعددی برای تبیین  ،گیرد می

کرد تنها به دو روی توجه به اهداف این مطالعه در اینجابا .  اند قابل بحثاجتماعی و ارتباطی  روانشناسی

 .  شودطی اشاره میاباجتماعی و ارت روانشناسی

گزینی  و مبادله در ادبیات ازدواج و همسراجتماعی، دو نظریه تفاوت جنسیتی  شناسیروان در قالب رهیافت

ز دارند که زنان به همسری نیا ییتجنسی تفاوت  نظریهبر اساس صاحبنظران .  یت بیشتری برخوردار استاز اهم

ثانیا بتواند همسر خود را در این منابع سهیم  ؛های الزم و مناسب را در اختیار داشته باشد اوال منابع و توانایی

 ،مستقل ،با هوش، آنها به دنبال ازدواج با مردانی کوشا، بلند همت.  (121 .ص ،5009، ونزل و امرسون) نماید

در حالی که مردان به دنبال زنانی هستند .  (2 .،ص5002چن، ) اند دارای قدرت فیزیکی و سالمتی ،وفادار، باثبات

  .  (500 .ص ،5008 ،رلیپا) که جذاب و جوان بوده و از سالمت جسمانی و قدرت باروری برخوردار باشند

از قدیم مورد توجه هایی هستند که  سب اندام، تن صدا از جمله ویژگیپوست و چشمان روشن، تناهمچنین 

   .  (501 .ص ،5008لیپا ،) اند مردان قرار گرفته

 .  اند هایی در معیارهای همسرگزینی بین زنان و مردان اذعان داشته بر وجود تفاوت هاپژوهشبیشتر 

به د دهن ی خود توجه نشان می مردان بیشتر از زنان به زیبایی و جوانی همسر آیندهکه دریافت  (1990) فینگولد

که برای در حالی.  کنند مطرح میآل خود  ترین ویژگی برای انتخاب همسر ایده طوری که این معیار را ضروری

در بسیاری از مطالعات مشاهده .  (5007 ،مایرز) زنان میزان درآمد همسر آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است

.  (10 .ص ،1995،سیمون و ایوانز ) مهارت دارند مندند و در آن شود که زنان بیش از مردان به عشق عالقه می

به طور .  مورد اشاره قرار گرفته استدیگری نیز های  همسرگزینی زنان و مردان در زمینههای  تفاوت رجحان 
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مهربانی و قدرت ، که بر وجود اخالق نیکو ،های شخصیتی که زنان برای ویژگی معتقد است (1979) باس ،مثال

   .  اهمیت بیشتری قائل هستند، داللت دارددرک باالی مردان 

ارتباطی است که خصلت تحلیلی و تجربی دارد و بر  ، رهیافتگزینی یین ترجیحات همسررهیافت دیگر در تب

واسطه  بهبه نقش و کارکرد ارتباطات فردی  تنهابخش تحلیلی .  تحلیل و مطالعه همسریابی اینترنتی متمرکزند

های  به علت ویژگی، گزینی افراد در فضای مجازی رهای همس مالکترجیحات و از این منظر، .  پردازد کامپیوتر می

به  دهد که بخش به کاربر اجازه می فضای رهایی و های فیزیکی ز جمله امکان گمنامی و حذف نشانهخاص آن ا

 .  ندنخود، بازی کهای مختلف و با تنظیمات مختلف و دلخواه ی را در زمانتهای متعدد و متفاو آسانی نقش

به عنوان بخش جدایی ناپذیر کارکرد  های همسریابی در فضای مجازی و در سایت گمنامیعالوه، پدیده  هب

کند و از این طریق اجازه  اینترنت زمان رابطه را حفظ می.  اجتماعی شدن و واسطه برای قرارهای دوستی دارد

  .  (5001 گاالل،) تر شکل بگیرد و اعتماد زودتر و سریع و صمیمیت شوددهد تا از بروز احساسات جلوگیری  می

یا  ،دهد که خودشان را چندگانه بیان کنند ت مجازی به افراد این شانس را میگمنامی در اجتماعاهمچنین، 

با هویتشان بازی کنند و سعی کنند تا هویت جدیدی یا حتی های بیان نشده وجودشان را بروز دهند،  نبهج

از آن خود بسازد های متفاوتی  فرد را قادر سازد شخصیتو  گانه باشدتواند سیال و چند هویتی که میـ  بسازند

های  ست به افراد اجازه دهد که جنبهگمنامی منسوب به تعامالت آنالین ممکن ا در عین حال،.  (1992 ترکل،)

زعم هواداران رهیافت  هب.  (457. ، ص5009 گیبز، هینو، الیسون،) سازند منفی از خود آنالینشان را آشکار

مذکورشان، بیش از سایر مطالعات تصویر   های مطالعات همسریابی اینترنتی به دلیل ماهیت ارتباطی، یافته

 مطالعات  در ادامه به برخی از مهمترین  از این رو.  کنند ا فراهم میتری از ترجیحات همسرگزینی ر بینانه واقع

  .  نیمک اشاره میمرتبط 

های همسریابی آمریکایی از  یکی از بزرگترین سایت ، که(5002) 5ای هارمونیپیمایش سایت براساس 

ترتیب ه بآنها .  وجود داشته باشددر یك زن دوست دارند  انکه مرد مهم وجود داردمشخصه  10، است کاربرانش

خوب،   روابط  عاطفی، جذابیت، دارایارای سالمت پذیر، د طبعی، شخصیت قوی، مسئولیت حس شوخعبارتند از 

جذابیت، حس  هایی چون به مشخصه زناندر مقابل .  مهربانیو  خوب، صمیمت، صداقت  خانوادگی  زندگی

، شخصیت قوی، صداقت، عشق، مهربانی و داشتن ، روابط خوببودن طبعی، صمیمت، دارای سالمت عاطفی شوخ

   .  تاکید دارندهمسر مطلوب خود  برایزندگی خانوادگی خوب 

طبعی، صداقت،  ترتیب خواستار جذابیت، شوخ هها ب، مرد(5004)تلین، لدوکس و ثراشر بر اساس مطالعه بار

طبعی، صداقت، سرپرستی،  ترتیب خواستار شوخه که زنان بدر حالی.  رویی در زنان هستند ، خوشکاری پنهان عدم

   .  کاری و متشخص بودن هستند عدم پنهان

عمل در لس انجلس به  189از یك هزار و ( 5008)روزن، چی ور، کامینگ و فلت  توسط ای که مطالعهدر 

 51 ، بهکردند نفرشان به صورت سنتی همسریابی می 995های اینترنتی بودند و  نفر آنها همسریاب 418که  مدآ

 شدند کهعامل تبدیل  2را از طریق تحلیل عاملی به  این خصوصیات.  پرداخته شدخصوصیت مهم همسر بالقوه 

جذابیت های ظاهری  بهعامل  2تحصیالت، و به عامل  4مشخصات فردی،  بهعامل  1ارتباطات،  بهعامل  5
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کمتر و به  4تا  1های  های اینترنتی به ترتیب به عامل همسریاب نشان داد کهها  تحلیل عامل.  اختصاص داده شد

   .  دادندهای سنتی اهمیت  ز همسریابفیزیکی بیشتر ا عامل های جذابیت

ه بودند و زوج را که برای اولین بار به صورت آنالین همدیگر را مالقات کرد 17( 5005و1997) آندریا بیکر

و  مورد مطالعه قرار داد 1998و  1991آنالین هم دیگر را دیده بودند بین سال های  بعد از آن به صورت غیر

رش صورت آنالین نوشته شده و شیوه نگاشناسی، عالیق، خصوصیاتی که به طبعی، وقت که حس شوخ دریافت

   .  آمیز بوده است ی برقراری یك رابطه موفقیت الزمهاند که  ترین خصوصیاتی بودهافراد مهم

ی همسریابی متفاوتهای  انیزمبا توجه به اینکه زنان و مردان ممکن است که در مک( 1991) مایکل ویدرمن

که مردان بیشتر  گرفتو نتیجه  کردآگهی همسریابی را مطالعه  1111عمل کنند و منافع متفاوتی داشته باشند 

دهند و به دنبال جذابیت، شکل ظاهری بدن و عکس هستند  مالی، صداقت و وفاداری اهمیت می از زنان به منافع

شان  تی و یا معاشرت برای شریك بالقوه، صداقت و وفاداری، دوسها و مالکیت و زنان بیشتر از مردان به دارایی

   .  دهند اهمیت می

 9  ،پروفایل و آگهی ازدواج زنان و مردان را در آمریکا 594 پس از مطالعه (5010) مرگان، ریچاردز و وانس

  سبك زندگی وخصوصیات فیزیکی، : خصوصیت را برای همسربالقوه یافتند که به سه دسته کلی تقسیم کردند

مورد ی  ی، گرایشات جنسی، سن و نوع رابطههای جنسیت این سه دسته براساس تفاوتآزمون .  خصوصیات فردی

   .  بوده است مهمی  تاثیرات هر چهار مولفه به خصوص برای سن و نوع رابطه نشان داد که افراد درخواست

ر بحاکم متفاوتی های  ارزش از آنجایی کهتوان نتیجه گرفت که اوال،  های تجربی می طور کلی، از یافتهه ب

کند؛ ثانیا، تغییرات در جهان  تبعیت نمی یالگوی عام از انتخاب همسر دلخواه در فضای مجازیپس  است،جوامع 

شاهد  ایراندر کشور اشد، اما معطوف بو معیارهای جدید  ه ترجیحاتها ب غالب گرایشباعث شده است که روز، ام

 .  کند های سنتی تبعیت می ها و معیار سوی نوگرایی هنوز ترجیحات غالب از ارزشه تغییرات ب با وجودکه  هستیم

های  ری و میل به دگرگونی در جهت گیریقابلیت تغییرپذیر است که ااین مطالعه بر این فرض استو ،بنابراین

گزینی همچنان  های همسرگزینی و ارزش توان گفت ترجیحات همسرگزینی وجود دارد اما می همسر

 .  کارانه هستند محافظه

 گزینی سایت طوبی مطالعه ترجیحات همسر شناسی روش

این مطالعه بر اساس های موجود،  کثرت متغیرهای اثرگذار و محدودیتماهیت موضوع تحقیق،  با توجه به

های  از سایتیکی  که  سایت اینترنتی طوبی را جامعه آماری این پژوهش.  است انجام شدهروش پیمایش 

این پژوهش بر بران، رهای همه کا  با توجه به دسترسی به پروفایل.  داده استتشکیل  ،همسریابی در ایران است

هزار نفر  74تعداد آنها معادل ( سال مورد مطالعه) 1190در سال  کهتمام شماری و سرشماری انجام شده مبنای 

بیانگر و  شود میکل کشور  شاملکه اند  منحصر به فردی های های مربوط به این تعداد کاربر، داده داده.  بوده است

  .  ای برای ازدواج هستند ج بالقوهافراد به دنبال چه زو  اند که این واقعیت

های  ارزش “و  ”گزینی ترجیحات همسر“مفهوم  دو است الزم ، ابتداتحقیقاصلی با توجه به فرضیه 

 .  شوندتعریف  ”کارانه محافظه  کارانه و غیر  محافظه 
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های گوناگون استفاده  ی اغلب از مفهوم ترجیحات به شیوهگزین    ادبیات همسر: گزینی   ترجیحات همسر

 از نظر لغوی، ترجیحات به این.  کند و بیشتر مطالعات تجربی فاقد هرگونه تعریف صریح این مفهوم هستند می

توجه یا صفات آن   ب( جایگزین)یا صفات آن بیشتر از بدیل  الف( جایگزین)معنی است که یك کنشگر به بدیل 

ها یا صفات ممکن  در مورد ترجیحات همسریابی این بدیل  .(597 .ص ،5011 بلوسفلد، و اسمیتز اسکوپك،) کند

سن خاص، درآمد خاص، تحصیالت : مثل)های خاص  ، ارزش(سن، تحصیالت، درآمد :مانند)است صفات خاص 

ها همه  د؛ اینفرد خاص باشاش یك  هدف یك کنشگر از انتخاب بالقوهبا توجه به و یا حتی ممکن است ( خاص

ترجیحات مطلق به ترجیحاتی .  اند ند یا وابستها این ترجیحات یا مطلق. شوند گزینی محسوب می ترجیحات همسر

 ،که ترجیحات وابستهدر حال.  ندهای فردی کنشگران ن مستقل و نسبتا پایدار ویژگید که جایگزیناشاره دار

   .  (5011 همان،) های کنشگران بوده و غالبا متغیرند وصیات یا ویژگیصترجیح موضوعات در ارتباط با خ

بدین .  اظهارینخست، روش .  اند شناختی، ترجیحات همسرگزینی به دو طریق قابل مطالعه به لحاظ روش

پیش پرسشنامه از های پیمایش مبتنی بر پاسخ گویی افراد به سواالت  توان از طریق داده معنی که آنها را می

 .ص ،1994،و دیگران بن آکیوا) داردعامی کاربرد  این شیوه معموال در علوم اجتماعی.  آورد دست شده به تنظیم

ترجیحات آنها را آشکار  عملدوم شیوه رفتاری، بدین معنی که انتخاب واقعی افراد را مشاهده کنیم و در .  (140

قرار استفاده مورد و معموال توسط اقتصاددانان رفتاری  موسوم استترجیحات خاص  به شیوهاین روش  .  سازیم

 ،بر ترجیحات همسرگزینی مستقلهای به منظور ارزیابی تاثیر متغیردر این روش، .  (1994 همان،)گیرد  می

 ای محاسبه  تفکیك در هرگروه متغیرهای زمینه گزینی به میانگین رتبه داده شده به هر یك از ترجیحات همسر

 .  گیرد رار میشده و مبنای تحلیل ق

 ،این پژوهشکارانه در  های محافظه ها و مالک منظور از ارزش: کارانه محافظه  کارانه و غیر های محافظه ارزش

و مورد  شود نسلی به نسل دیگر منتقل میاز  ی سنتی است که توسط جامعه عههای جام ها و ارزش همان مالک

 های ایرانیانها و نگرشپیمایش ملی ارزشموج دوم در که  ییها ارزش برای مثال،.  ی سنتی است پذیرش جامعه

بایی، تحصیالت، به آنها اشاره شده مانند، ایمان و تقوا، اخالق و رفتار خوب، نجابت، صداقت، حجاب، زی (1175)

شمار  هبدر این تحقیق کارانه  های محافظه از مصدایق ارزش غیرهخوب و  مالی  پذیری، وضعیت وفاداری، مسئولیت

هایی هستند که مورد پذیرش  ارزش همان مالک و منشانه کارانه و آزاد های غیرمحافظه ها و مالک ارزش.  آیند می

که  های بسیار زیادی وجود دارد شود و در برابر آنها مقاومته میی سنتی نیستند و به شدت با آنها مقابل جامعه

اشاره  تیپ بودن، به روز بودن و غیره خوش، روشنفکر بودنی دختر و پسر قبل از ازدواج، عشق، رابطه توان به می

   .  کرد

از آمارهای استنباطی ( ای فراوانی نسبی، میانگین رتبه)فیها عالوه بر آمارهای توصی به منظور تحلیل داده

 به منظور( جنسیت و درآمد)ای برای دو متغیر زمینه( تی تست)ها مقایسه میانگیناستفاده شده است و آزمون 

 .  اندرار گرفتهداری روابط مورد استفاده ق های آماری و معنی نشان دادن تفاوت
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 های پژوهش یافته

پردازیم و سپس تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق را  های تحقیق می در این بخش ابتدا به توصیف متغیر

 .  کنیم با توجه به فرضیه تحقیق بیان می

    “درصد از کاربران اولویت اول را  91/21، گزینی همسر ترجیحاتدهد که از بین  ها نشان می یافته

درصد 01/44، ”وفاداری“درصد اولویت چهارم را  45/42، ”مهربانی“درصد اولویت دوم را  19/19، ”صداقت

درصد  02/41را اولویت چهارم، ”تحصیلکرده بودن“درصد  09/18،  ”وضعیت ظاهری مناسب“اولویت چهارم را 

را  ”مسئولیت پذیری“درصد 2/40را اولویت پنجم،  ”ایمان  ”درصد کاربران 94/58و ”مناسب مالی وضعیت “

  “درصد  11/19را اولویت نهم و در آخر   ”هوش و استعداد باال“درصد  92/45اولویت هفتم، 

ها  از یافته.  (1جدول )کرده اند  ذکررا اولویت دهم برای انتخاب همسر مطلوب  ”مناسب خانوادگی وضعیت

از    ”پذیری مسئولیت "،  ”هوش و استعداد باال  “،   ”مناسب خانوادگی وضعیت“که در کل  شود مشخص می

ارتباط    ”وفاداری“و   ”صداقت“برخالف انتظار ایمان که با متغیرهایی چون .  ترین اولویت برخوردارند پایین

تر بر روی دادها معلوم  عالوه با تحلیل جزئی هب.  های خیلی مرتبطی نیستند از نظر کاربران مقوله.  نزدیکی دارد

،   ”ایمان“متغیر استان محل زندگی خصوصا استان تهران، الویت چهار متغیر به ترتیب  دخالت دادنشد که با 

ایمان در استان اهمیت بدین معنی که .  کند تغییر می ”پذیری مسئولیت“و  ”وفاداری“،  ”هوش و استعداد باال“

و  ”وفاداری“،  ”هوش و استعداد باال“و در عوض، به  های بزرگ کشور کمتر شده انر استتهران و سای

 .  شود بهای بیشتری داده می ”پذیری مسئولیت“
 کارانه گزینی محافظه ی نسبی ترجیحات همسرتوزیع درصد فراوان.  7جدول

ترجیحات همسرگزینی 

 محافظه کارانه

 اولویت

  اول

 اولویت 

 دوم

 اولویت

  سوم

 اولویت 

 چهارم

 اولویت

  پنجم

اولویت 

 ششم

اولویت 

 هفتم

اولویت 

 هشتم

اولویت 

 نهم

اولویت 

 دهم

 47/0 54/0 15/5 45/1 97/1 92/5 59/1 44/10 1/51 91/21 صداقت

 01/1 41/4 15/5 18/5 54/1 12/7 29/9 19/19 1/18 79/18 مهربانی 

 1/1 82/0 48/0 25/1 92/5 49/8 45/42 45/55 1/10 91/2 وفاداری

 08/1 81/0 49/0 44/1 79/5 51/8 01/44 85/51 10 42/2 وضعیت ظاهری مناسب

 15/7 15/2 9/10 99/9 9/12 94/58 59/11 57/1 88/2 12/5 ایمان

 05/0 07/0 41/0 80/9 1/19 19/55 09/18 21/9 77/1 84/9 یکرده بودنتحص

 09/1 89/1 15/1 98/1 2/57 02/41 87/4 05/1 71/9 81/8 وضعیت مالی مناسب

 21/9 12/9 1/11 2/40 9/17 14/9 89/5 99/0 28/0 01/1 مسئولیت پذیر

 41/11 11/19 7/10 98/9 1/1 15/1 19/5 11/1 98/0 2/0 هوش و استعداد باال

 92/45 21/17 11/9 79/2 24/1 1/5 27/0 01/0 15/0 01/0 وضعیت خانوادگی مناسب
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   ”انه بودنکار محافظه  غیر“به ده اولویت آخر  ،همسرگزینی ترجیحاتدهد که از بین  ها نشان می یافته

 15/19،   ”اهل سفر و تفریح بودن“را  یازدهمدرصد از کاربران اولویت  99/55 طوری کهبه اختصاص دارد،

درصد  48/41،   ”شوخ طبعی “را  یزدهمدرصد اولویت س 19/19،   ”امروزی بودن “را  ازدهمدرصد اولویت دو

صد در 7/51، را اولویت پانزدهم ”روشنفکر بودن“بران درصد کار 55/19 ،  ”تهرانی بودن “را  اولویت چهاردهم

  “درصد  22/17، را اولویت هفدهم ”شق و رمانتیك بودنعا“درصد 9/12، را اولویت شانزدهم ”ورزشکار بودن“

 42/19و در آخر  نوزدهمرا اولویت  ”اهل موسیقی بودن“درصد  11/41، هجدهمرا اولویت ”ه فکر آینده بودنب

   .  (5جدول )ند ا هکرد ذکربرای انتخاب همسر مطلوب  بیستمرا اولویت  ”اهل مطالعه بودن “درصد 
 کارانه گزینی غیرمحافظه توزیع درصد فراوانی نسبی ترجیحات همسر. 7جدول

 ترجیحات همسرگزینی

کارانهغیر محافظه   

اولویت 

 یازدهم

اولویت 

ازدهمدو  

اولویت 

یزدهمس  

اولویت 

دهمچهار  

اولویت 

انزدهمپ  

اولویت 

 شانزدهم

اولویت 

 هفدهم

اولویت 

 هجدهم

اولویت 

 نوزدهم

اولویت 

 بیستم

99/55 17 و تفریح بودن اهل سفر  01/19  17/7  18/2  44/4  71/5  71/0  91/1  05/0  

51/54 امروزی بودن  15/19  7/11  07/11  94/9  41/1  1/1  42/0  01/0  01/0  

99/19 یشوخ طبع  27/55  19/19  59/11  44/1  97/5  05/0  01/0  44/0  11/0  

58/11 تهرانی بودن  99/10  28/51  48/41  22/8  01/5  15/0  05/0  01/1  05/0  

01/1 روشنفکر بودن  01/1  98/19  71/17  55/19  9/11  27/2  57/1  05/1  79/1  

01/0 بودن ورزشکار  19/2  11/1  12/4  14/11  9/11  7/51  57/15  14/9  19/1  

05/1 بودن عاشق و رمانتیك  82/1  11/5  98/5  84/4  2/11  9/12  29/58  09/8  58/1  

01/0 بودن به فکر آینده  82/0  98/0  97/1  91/2  2/15  8/51  22/17  01/11  98/4  

01/0 بودن اهل موسیقی  04/0  18/0  01/0  17/1  11/5  82/1  79/51  11/41  29/58  

15/0 بودن مطالعهاهل   05/0  01/0  05/0  79/1  17/0  05/8  82/55  41/57  42/19  

 
به ترتیب کاری را  فظهشاخص محاوزنی اهمیت  1های ذکر شده در ستون اول جدول  با فرض اینکه مالک

   ”کارانه محافظه “، ”کارانه محافظه بسیار“ها در سه طبقه  بندی کل این مالک دهد، و با رتبه در همسرگزینی نشان 

و  ”کارانه محافظه بسیار“درصد از جامعه آماری گرایش  80نزدیك  توان گفت که می،  ”کارانه محافظه  غیر“و 

های  درصد به مالک 10و تنها حدود  ابراز داشتندطلوب مهمسر انتخاب  نسبت به ”کارنه محافظه“

 توان دید، حتی در بین مالک می نسبی یها توزیع فراوانیچنانچه از .  (1جدول )نه اشاره کردند اکار محافظهغیر

مانند صداقت و )به خود اختصاص دادند  کاری رجه باالیی از رتبه محافظهکارانه، آنهایی که د های محافظه

طوری که در تحلیل روابط خواهیم دید این گرایش بدون تفاوت هب.  گیرند بیشترین درصد را در بر می (مهربانی

 شود که حاکی از پایبندی ای مشاهده می و سایر متغیرهای زمینه ختلفهای م در بین جنس حظهقابل مال

  .  های بنیادین جامعه ایرانی است به ارزش طوبی کاربران سایت
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 گزینی کاری افراد در ترجیحات همسر درصد محافظه . 7جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی کاری ارزشی محافظه

 9/11 9/11 11499 کارانه محافظه غیر 

 9/21 50 19792 کارانه محافظه

 100 4/47 47121 کارانه محافظه بسیار 

  100 99212 جمع

کاربران از طریق گزینی  کارانه همسر های محافظه ای و اولویت ن متغیرهای زمینهمطالعه تحلیل روابط بی

 وضعیت“با  ”میتقو“،  ”استعداد باال  هوش و“با  ”جنسیت“نشان داد که متغیرهای همبستگی پیرسون 

یت وضع“ و ”مهربانی “با  ”کاربر  درآمد “ ، ”بودن  تحصیلکرده  “با  ”کاربرخانواده   درآمد“،  ”مناسب  خانوادگی 

در حالی که وضعیت .  لحاظ آماری دارای ارتباط معناداری هستند از ،”مناسب  ظاهری  وضعیت“با  ”تاهل

، به عبارتی این دهد میداری با ترجیحات همسرگزینی نشان نهیچ نوع رابطه معنااشتغال و مدرک تحصیلی 

همچنین تحلیل روابط بین متغیرهای .  نیستندای چندان در ترجیحات همسرگزینی مهم  متغیرهای زمینه

   ”قومیت “ ، ”بودن  مطالعه  اهل“با  ”جنسیت “ای کارانه نشان داد که متغیره های غیرمحافظهای و اولویتزمینه

دارای همبستگی  ”بودن  موسیقی  اهل“با  ”سن“ و ”بودن  امروزی“با  ”کاربر  خانواده   درآمد“ ، ”تهرانی بودن“با 

  .  ندهست باالیی

 ،«وفاداری» ،«مهربانی»با ترجیحاتی مانند سطح تحصیالت کاربران  نشان می دهد که ها تحلیل داده

خانوادگی  وضعیت»و  «مسئولیت پذیری» ،«مناسب مالی وضعیت»، «بودن تحصیلکرده» ،«مناسب ظاهری وضعیت»

، به شکلی که اهمیت آنها تقریبا بر حسب سطوح مختلف سازند برقرار نمی یارتباطچندان همسر دلخواه  «ناسبم

ب به عنوان  ترجیحی برای انتخا« وفاداری» و« مهربانی»برای مثال، رتبه داده شده به  .  تحصیلی یکسان است

عدد  «مناسب ظاهری وضعیت»برای  ،5یا نزدیك به  1ددی نزدیك به ی سطوح تحصیلی ع همسر دلخواه در همه

عدد  «مناسب وادگیخان وضعیت»و برای  9 عدد «پذیری مسئولیت»برای  ،2عدد  «مناسب مالی وضعیت»برای  ،4

اربران با ترجیحاتی مانند ککه سطوح تحصیلی دهد  ها نشان می داده مذکور، ترجیحاتبرخالف  .  است 9

توان گفت که افرادی که تحصیالت  ، میبر این اساس .  ردرابطه دا «استعداد باال هوش و» ،«ایمان» ،«صداقت»

دارند بیشتر از آنهایی که  (تخصص خصصی، فوقلیسانس، دکترای عمومی، دکترای ت لیسانس، فوق) دانشگاهی

و ( 92/1، 85/1، 99/1، 78/1به ترتیب ) «صداقت»ندارند به  (دیپلم زیردیپلم، دیپلم، فوق) تحصیالت دانشگاهی

 .  دهند اهمیت می برای انتخاب همسر مطلوب( 81/9، 11/9، 91/9، 98/9، 92/9ترتیب  به) «استعداد باال هوش و»

بیشتر از آنهایی که  (15/4، 81/4، 58/1ترتیب  به) در مقابل آنهایی که تحصیالت غیردانشگاهی دارند به ایمان

تحلیل  .  (4جدول ) دهند اهمیت می (81/9، 91/9، 55/9، 97/2، 12/2ترتیب به) تحصیالت دانشگاهی دارند

تغیرات واریانس نیست،  کند که متغیر تحصیالت چندان معرف ضاعف نیز موارد فوق را  تاکید میرگرسیون م

کارانه ندارد که احتماال برخی مدعی هستند افزایش  ترجیحات محافظه تحصیالت چندان تاثیری بر عبارت دیگر هب
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کند، در حالی که با سایر متغیرها این رابطه   کارانه و مترقیانه را تقویت می تحصیالت بیشتر گرایشات غیرمحافظه

 .  (4جدول )تا حدی وجود دارد 
 مختلف لیگزینی در سطوح تحصی میانگین رتبه داده شده به هر کدام از ترجیحات همسر. 7جدول

فوق  ترجیحات همسرگزینی

 تخصص

دکترای 

 تخصصی

دکترای 

 عمومی

فوق 

 لیسانس

فوق  لیسانس

 دیپلم

زیر  دیپلم

 دیپلم

92/1 صداقت  85/1  99/1  78/1  11/5  98/1  12/5  14/5  

82/5 مهربانی   94/5  81/5  94/5  28/5  09/5  79/1  04/5  

55/1 وفاداری  09/1  47/1  51/1  9/1  45/1  99/5  12/1  

11/4 وضعیت ظاهری مناسب  58/4  51/4  51/4  19/4  14/4  09/4  51/4  

81/9 ایمان  91/9  55/9  97/2  12/2  15/4  81/4  58/1  

71/4 کرده بودنتحصیل  87/4  81/4  12/2  47/2  92/2  49/2  21/2  

55/2 وضعیت مالی مناسب  41/2  44/2  15/2  97/2  14/2  98/2  17/2  

91/9 یمسئولیت پذیر  79/9  78/9  85/9  91/9  24/9  41/9  91/9  

81/9 هوش و استعداد باال  11/9  91/9  98/9  92/9  11/7  29/9  78/9  

وضعیت خانوادگی 

 مناسب

11/9  51/9  09/9  14/9  07/9  11/9  18/9  14/9  

 

  ”وضعیت ظاهری مناسب  “ ،  ”ایمان  “بر روی ترجیحاتی مانند هل مشابه با متغیر تحصیالت، وضعیت تا

تاثیر زیادی  ”استعداد باال  هوش و“ ،”مناسب  خانوادگی  وضعیت “ ،”مناسب  مالی  وضعیت“ ،”تحصیالت “ ،

، در حال جدایی،  مجرد، مطلقه)ی افراد با وضعیت تاهل مختلف  ی که اهمیت آنها تقریبا برای همهبه شکل ندارد

 ،9های تاهل  در همه وضعیت ”ایمان“رتبه داده شده برای ترجیح  ،برای مثال.  یکسان است( فوت شدههمسر 

عدد  ”مناسب  مالی  وضعیت“، برای  2عدد  ”بودن  تحصیلکرده“، برای  4 عدد ”عیت ظاهری مناسبوض“برای 

 .  (2 جدول) است 9 «مناسب  خانوادگی  وضعیت “برای  ، 7عدد   ”هوش و استعداد باال“برای ،  2

ای  به گونه.  دارد ”وفاداری” و ”مهربانی“ ،”صداقت“سزایی بر روی ترجیحات  هپذیری تاثیر ب ما مسئولیتا

بیشتر از آنهایی که  (14/1،  41/1،  98/1به ترتیب )متارکه هستند   حال ر وضعیت مجرد یا درکه افرادی که د

( 59/5) دهند تخاب همسرآینده و مطلوب اهمیت میبه عنوان ترجیحی برای ان ”صداقت“شده به  همسرشان فوت

به همین ترتیب، افرادی که در وضعیت .  ها بوده است عدم وجود این مولفهدلیل  هبشان  یکه احتماال ریشه جدای

شده است، به  اند یا همسرشان فوت بیشتر از آنهایی که مطلقه( 01/5،  51/1) جدایی هستند  حال در مجرد یا

طور،  همین.  (97/1،  99/1) دهند و مطلوب اهمیت میآینده  به عنوان ترجیحی برای انتخاب همسر ”مهربانی“

جدایی و   حال بیشتر از آنهایی که در( 81/1،  99/1) شده است در وضعیت مجردند یا همسرشان فوت افرادی که

در وضعیت مجرد و همچنین افرادی که .  (42/5، 28/5) دهند اهمیت می ”وفاداری“و  ”تعهد“اند به  مطلقه
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 ”مسئولیت پذیری“اند به  جدایی و مطلقه  حال که درهایی  بیشتر از آن( 14/8،  11/8) مرحوم هستند همسر

  .  (2جدول( )24/9،  41/9)دهند  اهمیت می
 گزینی در وضعیت تاهل میانگین رتبه داده شده به هر کدام از ترجیحات همسر. 7جدول

همسر  ترجیحات همسرگزینی

 مرحوم

در حال  متارکه مجرد

 جدایی

59/5 صداقت  98/1  14/1  41/1  

97/1 مهربانی   51/1  99/1  01/5  

81/1 وفاداری  99/1  42/5  28/5  

94/4 وضعیت ظاهری مناسب  11/4  78/4  84/4  

01/9 ایمان  99/2  05/9  01/9  

11/2 کرده بودنتحصیل  01/2  05/2  07/2  

01/2 وضعیت مالی مناسب  1/2  14/2  02/2  

14/8 یمسئولیت پذیر  11/8  24/9  41/9  

19/7 هوش و استعداد باال  51/7  55/7  17/7  

29/9 وضعیت خانوادگی مناسب  49/9  11/9  07/9  

 

گزینی از قاعده یکسانی تبعیت های ترجیحات همسر دهد که رابطه قومیت با مولفه ها نشان می یافته

 تحصیلکرده“، ”مناسب  ظاهری  وضعیت“ ،”مهربانی“ت بر روی ترجیحاتی مانند برای مثال، قومی.  کند نمی

به  ،تاثیر معناداری ندارد ”مناسب  خانوادگی  یتوضع“و  ”پذیری مسئولیت“ ،”مناسب وضعیت مالی“ ،”بودن 

 ،”مهربانی“ اتبرای مثال، ترجیح.  ن استی سطوح تحصیلی یکسا شکلی که اهمیت آنها تقریبا برای همه

وضعیت “ و ”مسئولیت پذیری“ ،”مالیوضعیت “ ،”تحصیلکرده بودن“ ،”مناسب وضعیت ظاهری“ ،”وفاداری“

  .  (9جدول) است 9، 9، 2، 4، 1، 5 حدودها به ترتیب  قومیت برای انتخاب همسر دلخواه در میان همه ”خانوادگی

 بران گیلكرای که کا به گونه.  رابطه دارد ”وفاداری“ و ”ایمان“، ”صداقت“ترجیحاتی مانند با قومیت اما  

، کاربران گیلك و لر کمتر از سایر ”صداقت“کمتر از سایر اقوام به ( 01/5، 05/5، 09/5به ترتیب )عرب  و لر و

، 98/4به ترتیب) ”ایمان“لر و عرب بیشتر از سایر اقوام به  و کابران ترک ،(89/4 ،11/4 ) ”وفاداری“اقوام به 

دهند  ، اهمیت می(7/5، 97/5به ترتیب ) ”وفاداری”کاربران کرد و ترک بیشتر از سایر اقوام به ،(98/4، 18/4

 . (9جدول )
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 گزینی در قومیت های مختلف میانگین رتبه داده شده به هر کدام از ترجیحات همسر. 7جدول

ترجیحات 

 همسرگزینی

 نامشخص عرب بلوچ مازندرانی گیلك کرد لر ترک فارس

 92/1 01/5 99/1 92/1 09/5 77/1 05/5 91/1 92/1 صداقت

 41/5 44/5 29/5 19/5 11/5 28/5 21/5 21/5 41/5 مهربانی 

 99/1 78/1 92/5 99/1 89/4 78/5 11/4 97/5 91/1 وفاداری

وضعیت ظاهری 

 مناسب

11/4 11/4 19/4 17/4 51/4 51/4 17/4 15/4 19/4 

 81/9 98/4 91/2 17/2 17/7 01/7 98/4 18/4 87/9 ایمان

 59/2 28/2 49/2 22/2 78/4 12/2 51/2 99/4 11/2 کرده بودنتحصیل

 19/2 17/2 58/2 14/2 18/2 55/2 24/2 11/2 51/2 وضعیت مالی مناسب

 91/9 77/9 71/9 24/9 14/9 97/9 98/9 19/9 79/9 یمسئولیت پذیر

 79/9 51/8 04/8 99/9 11/9 51/8 18/8 55/9 99/9 هوش و استعداد باال

وضعیت خانوادگی 

 مناسب

1/9 97/7 09/9 11/9 59/9 18/9 58/9 91/7 11/9 

 

ترین معیار  وان مهمعنهب ”صداقت“برای هر دو جنس ها در مورد متغیر جنسیت گویای این است که  یافته

تفاوت آشکاری میان همچنین .  دهند اهمیت می ”صداقت“است، با این حال مردان بیشتر از زنان به ارزش 

 تربیشبسیار وجود دارد، و مردان  ”مناسب ظاهریوضعیت “گزینی و جنسیت کاربران در مورد  ترجیحات همسر

این مسئله در مورد وضعیت مالی کامال عکس است؛ زنان .  دهند میاهمیت  ”مناسب وضعیت ظاهری“از زنان به 

 .  حساسیت بیشتری دارند ”مهربانی“ و ”یمانا“، ”پذیری مسئولیت“، ”مناسب  وضعیت مالی“نسبت به 

نی ما بین تفاوت چندا ”بودن   کردهتحصیل“و  ”مناسب  یت خانوادگیعوض“، ”استعدادهوش و “معیارهایی مانند 

-بهزندگی را از سوی زنان  منیاین یافته تا حد زیادی واقعیت احساس ناا.  (8جدول )کنند  ایجاد نمیدو جنس 

 ،عبارتیه ب.  استدهد که برای نسل حاضر جویای همسر مهم  در مورد مسایل اقتصادی و معیشتی نشان می ویژه

تحوالت در جامعه کنونی چندان تغییراتی در واقعیت و به تبع آن در ذهن زنان نسبت به وضعیت خود  با وجود

 .  در جامعه ایجاد نشده است
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 گزینی در جنسیت میانگین رتبه داده شده به هر کدام از ترجیحات همسر. 0جدول

 t d  مرد  زن ترجیحات همسرگزینی

7/1 صداقت  98/0  5/5  42/0  - 55/1  - 17/0  

5/5 مهربانی  79/0  7/1  51/1  - 1/9  - 21/0  

9/1 وفاداری  8/1  9/1  14/0  - 17/0  0 

7/8 وضعیت ظاهری مناسب  42/0  8/1  55/0  24/7  05/0  

2/2 ایمان  5/1  2/9  24/1  - 58/5  - 07/0  

7/4 لکرده بودنتحصی  01/1  2/2  78/0  - 9/1  04/0  

18/1 وضعیت مالی مناسب  51/1  1/8  97/0  - 15/9  - 19/0  

8/9 یمسئولیت پذیر  97/0  7/7  11/1  - 92/1  - 1/0  

1/7 هوش و استعداد باال  98/0  1/7  15/1  51/0  01/0  

9/9 وضعیت خانوادگی مناسب  78/0  1/9  79/0  87/0  0 

 

و  ”تعهد“، ”مهربانی“دهد که  ها در مورد تاثیر متغیر درآمد بر ترجیحات همسرگزینی نشان می یافته

( میلیون  یك  باالی میلیون و درآمد  یك  خصوصا در مورد درآمد زیر)پایین  رای افراد با درآمد باال وب ”وفاداری“

اهمیت  اما.  اند هایی ثابت برای هر دو گروه ارزش ،ها این ارزش عبارتیه تقریبا به یك اندازه اهمیت دارد، ب

وضعیت “در مقابل .  تر است مبرای درآمدهای زیر یك میلیون مه ”مناسب  وضعیت مالی“، ”ایمان“، ”صداقت“

های باالی یك میلیون اهمیت  برای درآمد ”بودن  کردهحصیلت“و  ”هوش و استعداد باال“، ”مناسب  ظاهری

طور محسوسی از هبکنیم  های باال حرکت می های پایین به سمت درآمد قدر که از درآمد هر.  بیشتری دارد

وضعیت ) های کمتر سنتی شود و در عوض ارزش کم می( مانند صداقت و ایمان) سنتیاصیل و های  ارزشاهمیت 

 .  (7جدول ) کنند اهمیت پیدا می( ستعداد و تحصیالتظاهری، هوش و ا
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 میانگین رتبه داده شده به هر کدام از ترجیحات همسرگزینی در درآمد. 7جدول

 1درآمد زیر  ترجیحات همسرگزینی

 میلیون تومان

درآمد باالی  

میلیون  1

 تومان

 t d 

9/1 صداقت  94/0  1/5  28/0  - 15/0  - 01/0  

1/5 مهربانی و محبت  42/0  8/5  11/0  - 94/0  - 15/0  

7/1 وفاداری  97/0  1/1  14/1  41/0  0 

2/5 وضعیت ظاهری مناسب  12/0  9/1  58/0  55/1  09/0  

4/1 ایمان  01/1  7/8  94/0  - 41/11  - 21/0  

1/9 لکرده بودنتحصی  92/0  1/4  11/1  44/2  19/0  

11/1 وضعیت مالی مناسب  91/0  1/7  81/0  - 41/11  - 81/0  

1/9 مسئولیت پذیر  14/0  1/9  04/1  - 52/0  0 

9/7 هوش و استعداد باال  18/1  9/8  09/1  11/1  01/0  

وضعیت خانوادگی 

 مناسب

9/7  51/1  8/9  19/0  - 55/1  - 11/0  

 

 گیریبحث و نتیجه 

انتخاب همسر چه تغییراتی کرده  ترجیحاتایم که  این سوال اصلی بوده  ما در این پژوهش در پی پاسخ به

 ،موجود کارانه های محافظه آیا ادعاها یا دغدغه منشانه؟ اند یا آزاد کارانه ها محافظه و ارزش ترجیحاتاست و آیا این 

مورد تهدید واقع شده است و فروپاشی خانواده و در بین نسل جوان  ویژهبههای اصیل  ارزش کهمبنی بر این

 ؟ ی صادق استجامعه کنوندر  ،ازدواج یك واقعیت نامیمون حتمی است

وز هم های ازدواج در میان کاربران سایت هن کاران، ارزش های محافظه ها نشان داد که بر خالف دیدگاهیافته

 غیرهکاربران سایت همسریابی طوبی به ترتیب به ارزش صداقت، مهربانی، وفاداری، ایمان و .  کارانه است محافظه

داشت که در کنار این نکته هم توجه   اما باید به.  های مهم انتخاب همسر مطلوب اشاره کردند عنوان ارزشبه

در جامعه ید و مدرن نیز های جد به تدریج ارزش ،ستندی سنتی که سال هاست مطرح ه کارانه های محافظه ارزش

 اهل سفر و تفریح بودن، تهرانی بودن، امروزی بودن، روشنفکر بودن های  ارزش توان به که می ندارسوخ کرده

دوباره  جدیدبه شکلی  لیو اند یافتهتغییر شکل  اشاره کرد که ها برخی از ارزش در عین حال، باید به.  اشاره کرد

تحصیلکرده بودن و مدرک دانشگاهی  ،های زیبایی و وضعیت ظاهری ارزش ان بهتو که از جمله میاند  مطرح شده

از  ویژهبهاز ترجیحاتی است که در جامعه ما، ترجیح اهل سفر و تفریح بودن  افزون بر این،.  اشاره کرد داشتن

  .  شود سوی زنان، مهم تلقی می
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مالک  ،اند های همسریابی ذکر کرده ی مالک در زمینه هاپژوهشو  پژوهشگرانطور که بیشتر اما همان

شوئن و  ،1979،والن ،5001، 5001 ،1979 ،باس) زیبایی برای مردان بسیار بیشتر از زنان اهمیت داشته است

ترجیحات در مقابل ، و (.  .  .  و ، 5005،استاسیو ،5005 ،گراو ،1992 ،هاتفیلد و اسپریچر ،1979،وودردگ

  .  است داشتهبرای زنان بسیار بیشتر از مردان اهمیت  مسئولیت پذیری، ایمان، مهربانیوضعیت مالی، 

ای  تواند نشانهمی برخالف سایر جوامع در جامعه ما وفاداری دارای اهمیت قابل توجه برای مردان است که

میان تناقضی نیز در در این .  اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر باشداز تغییرات جامعه و گسترش احساس بی

هایی از  کارانه است اما بارقه ینی افراد هنوز هم سنتی و محافظهگز های همسر ها و مالک ارزش.  ستجریان ا

ق این مثال مصدابه نوعی افراد توان گفت  می.  اند کرده تردیداند و افراد را دچار  های مدرن نیز نفوذ کرده ارزش

از طرفی خواهان روابط باز و آزاد و به دنبال افرادی با ظاهر  یعنی.  اند شده ”سر در مدرنیته ،پا در سنت“معروف 

 .  نگران ارزش وفاداری و صداقتنداز طرفی  ند،افکار مدرن و تیپ امروزی و

های همسریابی هدف این پژوهش نبوده است  هر چند ارزیابی کارایی و کارآمدی سایتنکته آخر اینکه، 

ما نشان داد  همطالع.  نیستندبرای پیدا کردن همسر آینده  محیط مناسبیلزوما ها  یتاین سا ولی باید گفت که 

انتخاب، امکان گفتگو با طیف وسیعی از افراد با  تکثرقدرت انتخاب و تنوع و هایی چون ویژگیهر چند که 

اما  ،تواند وسوسه برانگیز و یا حتی جالب و کارآمد به نظر آید اقتصادی مختلف می و های فردی اجتماعی ویژگی

یکی از اشکاالت این سایت وجود افراد سودجو و فرصت طلب .  سند رنظر نمیه بخالی از اشکال و بدون نقص 

در  طوبی سایت  البته.  دان ی غیر از ازدواج و به دنبال اهداف  این سایت نفوذ کرده  ذشت زمان بهاست که بعد از گ

اندازی  اما به مرور زمان با گذشت دو سال از راه.  ازدواج را در خود ثبت کرده است 205اش تعداد  اندازی آغاز راه

 که برای ازدواج بهعان داشتنداذ آشکاردیگر ازدواجی در آن ثبت نشده است و برخی از کاربران هم  ،این سایت

اطالعات غلطی در  نیز افراد از یبرخ.  بین نیستندازدواج از این طریق خوشاند و به  این سایت نیامده 

اما افرادی نیز در این سایت .  شوند رسانند که باعث گمراهی خوانندگان می های خودشان به ثبت می پروفایل

مبلغی را نیز این افراد .  اند وجود دارند که شخصیت حقیقی هستند و کد ملی خود را در سایت به ثبت رسانده

از امکانات گوناگون و متنوع سایت بهره  بدین وسیلهاند و  دهکری سایت پرداخت  حق اشتراک ویژه رایب

تاکید  یو گاه ی ازدواج دارند به دنبال پیدا کردن شریك زندگی خود هستند اینها معموال دغدغه.  جویند می

اقلیتی هم متارکه و همسر  ،در کنار اکثریت مجرداما .  کنند ه وقت خود را برای دوستی تلف نمیکنند ک می

زیرا .  تواند باشد تری می ی مناسب افراد گزینهها برای این  د این قبیل سایتسر نظر میهستند که به  شده فوت

های محدود و شانس  اند و گزینه ای دیگر ورود پیدا کرده ای از زندگی خود به مرحله این افراد با گذر از مرحله

د و حتی نتر کن ی انتخاب آنها را وسیع د دایرهنتوان ها می این قبیل سایت.  برای ازدواج مجدد دارند محدودی

از طرف دیگر این سایت برای دخترانی که تا سنین باال مجرد .  دنهای جدیدی را مقابل آنها قرار ده گزینه

گذشته از کارایی خود .  ی مناسبی باشد زینهتواند گ اند و فرصتی برای ازدواج آنها پیش نیامده است نیز می مانده

ای از اطالعات شخصی  های اطالعاتی غنی و گسترده ها بانك ها برای ازدواج و همسریابی، این سایت این سایت

توان الگوی همسریابی در ایران را استخراج  ها می های این سایت ها ایرانی هستند که با استفاده از داده میلیون
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بنابراین .  ای ازدواج و تحکیم بنیان خانواده را بر اساس این الگو طراحی کرد و به اجرا درآورده د و سیاستکر

که در همچنان ،های بیشتر در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد تواند برای پژوهشها می اطالعات این سایت

ریزان و مدیران دولتی قرار اختیار برنامهها نتایج در  کشورهای دیگر این اتفاق افتاده است و پس از انجام پژوهش

 .  های کشور در باب خانواده و ازدواج ایفا کند نقش مهمی در تصمیم بتواند بگیرد و
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