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تبیینگرایشعامبههمسان:گزینیدرجامعهناهمگونهمگون

 همسریدربینجوانانایرانی
 زینبشفیعی،  یعلیشکور

 

5/45/  :تاریخپذیرش49/  /1 :تاریخدریافت

 چکیده

پس . دغدغه ما از نگارش این مقاله پرکردن خالیی بود که از دو پژوهش پیشین ما پیدا شده بود

های جنسیتی در  کاری ارزشی و تفاوت بازتولید محافظه) مرتبط با این موضوع از مطالعه دو حوزه

به این نتیجه رسیدیم که محوریت بحث ترجیحات همسرگزینی جوانان ( تیهمسریابی اینترن

ای ناهمگون است،که همین موضوع نیز دغدغه اصلی این  گزینی آنان در جامعه ایرانی، با همگون

شناختی بر مبنای نظریه  های جامعه از آنجایی که تحلیل بنابراین .آید مقاله به شمار می

ری بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انتخاب همسر را به همس گزینی و یا همسان همسان

های جدید همسریابی و ابعاد و اثرات  خود اختصاص داده است و با توجه به ظهور شکل

که آیا  مختلف آن مانند همسریابی اینترنتی در جامعه ایران این نکته حائز اهمیت است که بدانیم

کند  ر ایران نیز از الگوی رایج همسان گزینی تبعیت میترجیحات افراد در همسریابی اینترنتی د

همسری در ترجیحات  گزینی و همسان یا خیر؟ و اینکه آیا پدیده عام و فراگیر همگون

همسرگزینی افراد در دنیای واقعی، در بستر و فضای مجازی نیز قابل رویت است؟ برای پاسخ 

هزار کاربر سایت  48مندرج در پروفایل  های گفتن به این پرسش اساسی در این مقاله از داده

 .همسریابی طوبی بهره گرفته شده است و نتایج آن در قالب جداول آماری ارائه شده است

 گزینی، برترگزینی، ترجیحات همسریابی همسری،همسان همسریابی اینترنتی، همسان:هایدواژهکل
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قدمهم
تررین بحرث هرر کروی و بررزن و       ثبت به آن، داغهای نه چندان م، به رغم دیدگاه"رابطه"امروز 

امان ما، روابط هرم خوبنرد و    در جهان فردیت بخشی بی. ظاهرا تنها بازی با اهمیت جامعه است

روابط میان رویایی شیرین و کابوس در نوسانند و معلوم نیست چه وقت یکی از ایرن دو  . هم بد

البته در سطوح متفراوتی از  -هم وجود دارندها با  اکثر اوقات هر دوی آن. شود به دیگری بدل می

تررین و   تررین، حرادترین، حسراس    در موقعیت سیال مدرن زندگی، روابرط شراید شرای    . آگاهی

توان گفت به همین دلیل است که آنها با  می. ترین نمونه ناهمخوانی و چندگانگی باشند ساز مسئله

ی دسرتور کرار    قررار دارنرد و سررلوحه   نهایت استحکام در کانون توجه افراد تقدیرا سیال مدرن 

شرمار انسرانی، روابرط     از میران مناسربات بری   (.   :949 براومن، ) روند زندگی آنان به شمار می

شناسی داشته است؛ اما آنچه که در دنیای امروز اهمیرت   عاشقانه همواره اهمیت زیادی در جامعه

ت به زندگی روزمره افرراد، فصرل   زیادی دارد، تغییر شکل و ظاهر روابط است که با ورود اینترن

ی جدید و نوظهور، یعنی عصر اینترنت و  این پدیده. جدیدی از تغییرات در روابط گشوده است

فراگیری استفاده از آن ،اثرات اجتماعی متفاوتی را در بخش های گوناگون به جای گذاشرته کره   

اجتمراعی،   حلری، سررمایه  ازمشارکت سیاسری ترا جوامر  م   ) توان به طیفی از تاثیرات گسترده می

دومرراجیو و ) اشرراره کرررد(نررابرابری، سرربد زنرردگی، روابررط فررردی و ازدواج و همسرررگزینی 

های اجتماعی موجود کارآمدتر کرده و همچنرین   اینترنت ارتباطات را در شبکه .(1001همکاران،

ی وری جستجو و یافتن افراد جدید در خرارج از شربکه روابرط اجتمراع     به طور چشمگیری بهره

آنچره مرا امرروز در رابطره برا روابرط برین فرردی و ترجیحرات          . موجود را بهبود بخشیده است

همسریابی در عصر اینترنت با آن روبرو هستیم، گویای این واقعیت است که افراد دیگرر نراگزیر   

در واقر   . از انتخاب شرید زندگی و همسر بر اساس نزدیکری فیزیکری و بعرد مکرانی نیسرتند     

برا  . لی که در دوران پیش از اینترنت وجود داشت، محردودیت در انتخراب برود   ترین مشک بزرگ

هرای قابرل دسرترس    هرای از پریش تعریرف شرده، داده     ظهور اینترنت، به جای استفاده از مقولره 

تواند جستجو گرردد و بنرابراین جسرتجو    ای وجود دارند که به وسیله کاربران می بندی شده طبقه

بنرابراین در ایرن مقالره بررای     . ای کارآمدتر شرده اسرت   طور فزاینده برای هر چیز غیرمعمولی به

مطالعه و پژوهش درباره شکل و سازوکار ترجیحات افراد در روابط عاشقانه و عراطفی، از میران   

هرای  اند و از میان انواع مختلرف روش انواع مختلف روابط اجتماعی روابط عاطفی انتخاب شده
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چرا که همسریابی اینترنتی اخیرا یرد  . اینترنتی انتخاب شده است استفاده از اینترنت، همسریابی

یرابی فضرایی را    های همسریابی و دوسرت  سایت وب. فعالیت رو به رشد در فضای مجازی است

شوند و شرکای زنردگی خرود را از   های جدیدی دوست میکنند که در آنها افراد با آدمفراهم می

ربران اینترنرت تجربره مالقرات برا دوسرتان جدیرد از طریرق        برخی از کا. کننداین طریق پیدا می

برای برخی از کاربران اینترنتی یکی از اهداف استفاده از اینترنت توسعه روابط . اینترنت را دارند

 ها و تبردیل برخری از آنهرا بره روابرط رمانتیرد اسرت        شان و تبدیل این روابط به دوستی آنالین

 (.  100کنوکس و همکاران،)

سئلهبیانم

کند از آغاز تا بره امرروز همرراه مرورد توجره علروم        این سوال که چه کسی با چه کسی ازدواج می

برنرد کره باعرث     یشناختی معمرو  دو عامرل را نرام مر     های جامعه نظریه. اجتماعی قرار داشته است

هرای   یکری از آنهرا ترجیحرات انسران هاسرت و دومری موقعیرت       . شوند انتخاب شرید زندگی می

کننرده ایرن موضروع مهرم      ترجیحات توصریف (. 9 10؛استربوآ و والنتوآ،334 کالمینجن،) یاجتماع

ای کره در  براب ترجیحرات    یابنرد؟ دو نظریره   هستند که که چه کسانی چه افررادی را جرذاب مری   

اجتماعی و نظریه جذابیت هر دو به نحروی بره همسران   همسرگزینی وجود دارد یعنی نظریه مبادله

مکرانیزم  ) هرا  ینی اشاره دارند یعنی باید توجه داشت که ترجیح بهترین ارزشگزهمسری و همگون

بره  . دهنرد  همسرری را توضریح مری   ها هرر دو  همسران   و جذب شدن به مشابهت( مبادله اجتماعی

ای که شاید بتوان گفت در دنیای نامتجانس و متنوع کنونی، شاید همسرگزینی یکری از حروزه    گونه

مطالعرات متعرددی در کشرورهای    . سرازد ا و مشابه را بیشتر برجسته میهایی است که روابط همگر

دهد که گرایش غالب افراد در گرزینش همسرر مرورد     مختلف توسعه یافته و توسعه نیافته نشان می

های آنان های زیادی که بین افراد و انتخابرغم اختالفات و تنوع علی. گرایی استعالقه به هسمان

دارد، اما در بحث همسرگزینی ما شاهد این هستیم کره غالبرا گرایشری در     در زندگی روزمره وجود

مطالعرات  . دهدهمسری سوق میگزینی و همسان ها را به سمت همگونبین افراد وجود دارد که آن

های عشقی را با توجه  اخیر بر روی تریجحات همسرگزینی به این مهم اشاره دارند که افراد شرید

اقتصادی و غیرره خودشران، انتخراب    -شناختی، موقعیت اجتماعی ، جمعیتهای شخصیتی به ویژگی

ایرن واقعیرت کره    . شباهت ممکن است ید مکانیزم بسیار مهم برای انتخاب همسر باشرد . کنند می

شناسری اجتمرراعی و همچنررین نظریرره   شرروند سررنا بنررای روان افرراد مشررابه جررذب یکرردیگر مری  
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شناختی آن این است که عدم پرذیرش برخری    وانتوضیح ر. شناسی است همسری در جامعه همسان

های بنیادین به معنای عدم پذیرش و یا رد خود فرد است و پذیرش آنها به معنرای اعتبرار    از ارزش

در اصل ایرن تشرابه   (. 0 10براز،) دهند خود است یعنی احساساتی که به فرد حق و حقوقی نیز می

 برایرن . واج مرورد آزمرایش قررار گرفتره اسرت     و مشابهت، هم در مورد دوستی و هم در مرورد ازد 

هرا و بیگانگران را  نسربت بره      در مطالعاتش دریافته است که شباهت چیزی است که غریبه( 39 )

هرا در   اند که انتخاب همسر توسط انسان بسیاری از تحقیقات اخیر نشان داده. کند یکدیگر جذب می

یعنی افراد با کسرانی جفرت   . تواند مثبت باشد فرآیند انتخاب همسر می. بیشتر موارد تصادفی نیست

توانرد   و یا ایرن فرآینرد مری   (همسریاصل همسان) شوند که خصوصیاتی شبیه به خودشان دارند می

شروند کره کمتررین تشرابه و بیشرترین       منفی باشد که در آن صرورت افرراد برا کسرانی جفرت مری      

بنابراین مطالعه برر  (. 1008و جفی،الوارز ) (اصل تکاملی) خصوصیات متفاوت از خودشان را دارند

همسرری، رونرد ازدواج برا افرراد مشرابه و یرا متفراوت را تحلیرل          همسری و ناهمسان روی همسان

همسرری   گزینی و یا همسران  شناختی بر مبنای نظریه همسان های جامعه از آنجایی که تحلیل. کند می

اختصاص داده اسرت و برا توجره     بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انتخاب همسر را به خود

های جدید همسریابی و ابعاد و اثرات مختلف آن مانند همسریابی اینترنتی در جامعه  به ظهور شکل

این نکته حائز اهمیت است کره بردانیم   ( 938 ،939 رجوع شود به مقاله شکوری و شفیعی؛) ایران

الگروی رایرج همسران گزینری تبعیرت       که آیا ترجیحات افراد در همسریابی اینترنتی در ایران نیز از

همسرری در ترجیحرات    گزینری و همسران   کند یا خیر؟ اینکه آیا پدیرده عرام و فراگیرر همگرون     می

همسرگزینی افراد در دنیای واقعی، در بستر و فضای مجازی نیرز قابرل رویرت اسرت؟ علری رغرم       

نواده در ایرران انجرام   های اخیر برر روی ازدواج و خرا  مطالعات و پژوهش های فراوانی که در سال

ای بر روی گرایش جوانان به همسان گزینی و ترجیحات همگون و ماهیت آنهرا  شده است، مطالعه

در فضای مجازی نشده است و این مطالعه در پی پر کردن بخشی از خالها و دغدغه هرای جامعره   

ترجیحرات  و به طور اخر  ایرن مطالعره در پری آن اسرت کره الگروی        . در حال تغییر ایران است

هرای   گزینی مطالعه کند و این کار را با تمرکز بر دادههمسرگزینی را به لحاظ همگون و یا ناهمگون

 .دهد اینترنتی انجام می
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ضرورتپژوهش

. دغدغه ما از نگارش این مقاله پر کردن خالءای بود که از دو پژوهش پیشین ما پیردا شرده برود   

بره ایرن نتیجره    ( ه کاری ارزشی و تفاوت های جنسریتی بازتولید محافظ) پس از مطالعه دو حوزه

گزینری   رسیدیم که محوریت بحث ترجیحات همسرگزینی جوانان ایرانی مربوط است به همگون

به نظرر  . آیدای ناهمگون،که همین موضوع نیز دغدغه اصلی این مقاله به شمار می آنان در جامعه

ییرات مجزا از هم نگاه کنیم و وسعت و معنی صورت تغ تا زمانی که این رویدادها را بهی رسد م

های منسجم و کارسازی پیردا کنریم و قرادر    نکنیم، قادر نخواهیم بود برای آنها پاسخ کآنها را در

بینانه تبیین کنیم تا اینکه راهکارهرایی   های پیشین و رخدادهای جدید را واق  نخواهیم بود تجربه

تمام اینها به چهارچوب روشی مناسرب  . ها بیابیمبست بن ها ورفت از بحران مد را برای برونآکار

. داردپژوهش رهنمود خوب روشی با توجه به ماهیرت تحقیرق    رسد روند نظر می هنیاز دارد که ب

 : پژوهش از چند جنبه قابل طرح است این ضرورتبه طور کلی 

زدواج برای دولتبا توجه به اینکه سیاستگذاری در مورد خانواده و ا: از جنبه سیاستگذاری - 

جوانان ترجیحات ها و  ارزش، ها ها همواره با اهمیت بوده است و با توجه به اهمیت نگرش

همگونی و یا ناهمگونی ی الگویی از  برای همسرگزینی و ازدواج پژوهش حاضر در پی ارائه

ها مورد توجه قرار  ی اخیر است تا در سیاست گذاری در دهه ترجیحات همسرگزینی جوانان

 .   گیرد

، نظیر این اشاره خواهیم کردهمانطوری که در بخش پیشینه : از جنبه علمی و مطالعاتی -1

 کند کم است و را مطالعه میترجیحات همسرگزینی جوانان در فضای مجازی مطالعات که 

جوانان به این صورت همسریابی  همگونی و یا ناهمگونی ترجیحات چگونگی و روند

پی پر کردن این  نوع خود ید پدیده نادر است که در پژوهش درو این  مطالعه نشده است

 .باشد می خال

سواالتپژوهش

   از تئوری همسان همسری  ایران در بین جوانان در فضای مجازیآیا الگوی همسر گزینی در

 کند؟تبعیت می

  از تئوری برترگزینی  ایران در بین جوانان در فضای مجازیآیا الگوی همسر گزینی در

 کند؟یت میتبع
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 یپژوهشپیشینه

هرا شرباهت    هرای رمانتیرد زوج   نتیجه برخی از تحقیقات نشان داده است کره برخری از ویژگری   

همبستگی مثبرت  . اند دهند نسبت به افرادی که به صورت تصادفی زوج شده زیادتری را نشان می

ه خرانوادگی،  اجتماعی از جمله زمینر -های جمعیت شناختی شود در ویژگی بین زوج ها یافت می

بررورگس و ) رفتررار، معاشررقه، مشررارکت اجتمرراعی، وابسررتگی و رفتررار مررذهبی، مفرراهیم ازدواج

-؛جررافی و چرراکون1003؛ اسررتو و همکرراران،331 برزسررکی و سررانکی،) سررن( 389 والررین،

برزسررکی و ) تحصرریالت( 1008؛واتسررون و همکرراران، 349 تیلررور،-؛ ماسررکی331 پوگانررا،

؛ 349 تیلررور،-؛ ماسرری331 پوگانررا،-؛جررافی و چرراکون1003،؛ اسررتو و همکرراران331 سررانکی،

واتسرررون و ) هرررای سیاسررری جهرررت گیرررری(1008؛ واتسرررون و همکررراران، 33 اسرررتونس،

( 1008؛ واتسرون و همکراران،  344 ؛ اورتگا و همکراران،  33 کالمینج،) مذهب(1008همکاران،

 قومیرت ( 349 ور،تیلر -؛ماسری  334 ؛ کرالمینج، 331 پوگانا،-جافی و چاکون) موقعیت اجتماعی

(. 349 تیلرور، -ماسی) و محل جغرافیایی( 331 پوگانا،-جافی و چاکون) ملیت( 311 فری من،)

هررای شخصرریتی هررم وجررود دارد برره عنرروان مثررال در   همسررری در برخرری از ویژگرری همسرران

، در (1008؛اتسون و همکاران،331 ؛ کلر و همکاران،319 بیرن و همکاران،) های افراد دلبستگی

، در (0 10گیروریس و همکراران،  ) گرایی، وجدان و باز بودن ه شخصیت به ویژه در برونحوز 1

در مناف  و عالیق، احساس عدم امینت، نظم ( 1004مد کری و همکاران،) باز بودن و سازگاری

آهرن ) های شناختی و هوش و در توانایی( 1001لیتل و همکاران،) رحمی و انظباط، آرامش و بی

جالرب  (. 1008؛ واتسون و همکراران، 313 ؛ جونز،  100؛ گلیکسون و گو ن،341 و همکاران،

برخری از  (. 341 جراکوب و برمرر،  ) همسری همچنین در اعتیاد بره الکرل   توجه است که همسان

مراس و  ) اختال ت روانی دیگر مثل اضطراب، افسردگی و اختالل هراس یا فوبیا نیز وجود دارد

هرا در   همچنین گزارش شده است که زوج(. 341 یکانگاس،؛ مر331 ؛ مد لور،334 همکاران،

؛ کلرر و  341 چرامبرز و همکراران،  ) خصوصیات ظراهری و فیزیکری نیرز شربیه بره همدیگرنرد      

. انرد  هایی را بین زوج ها شناسایی کررده  تحقیقات مختلفی تشابه(. 314 ؛ اسپولر،331  همکاران،

وت شرباهت متقابرل بره وسریله ارزیراب      به عنوان مثال از طریرق قضرا  ) مثل شباهت ادراک شده

گیرری   به عنوان مثال شباهت مصاحبه شده به وسیله انردازه ) گیری شده و شباهت اندازه( خارجی

ترجیحات و صفات مشرابه در بسریاری   (. 1 10نوجو و همکاران،) (صورت، بدن و یا شخصیت
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زنردگی واقعری نیرز وجرود     هرای   های بالقوه در داده در زوج( نژادی مثال ترجیح هم) ها از ویژگی

بره نظرر   (. 0 10هری  و همکراران،  ) یابی و همسرریابی آنالیرن   های دوست مانند سرویس. دارند

تواند در طول زمران دچرار    ها می ها برای همسان همسری در برخی از ویژگی رسد که گرایش می

 343 و  311 هرای   های ملی ایا ت متحده آمریکا بین سرال  ای از پیمایش مجموعه. نوسان شود

های ازدواج کرده انجام شرده اسرت،    همسری مذهبی و تحصیلی در بین زوج که با هدف همسان

ها افزایش یافته در حرالی کره    ها و کاتولید دهد که ازدواج درون گروهی بین پروتستان نشان می

 هررا بررا سررطح تحصرریلی متفرراوت کرراهش یافترره اسررت       ازدواج درون گروهرری بررین زوج 

دهد اهمیت چشم اندازهای اقتصادی بررای انتخراب    ای دیگر نشان می مطالعه (. 33 کالمینجن،)

 (.1008اسوینی و کانیسان،) زوج در طول زمان افزایش یافته است

مبانینظریپژوهش

گزینی همسر وجرود   های نظری و مطالعات تجربی مختلفی در خصوص گرایش به همگوننیتبی

شرناختی یکری از مهمتررین     هرای جامعره  شاید نظریه. ازیمپرد دارد که در زیر به مهمترین آنها می

  .نظریاتی باشد که به تبیین موضوع پرداخته است که بطور کلی به دو محور متفاوت اشاره دارد

از نظر پیروان این نظریه از . همسری که شبیه به تئوری نیازهای مکمل است تئوری ناهمسان ( 

بلکه تفاوت و ناهمسانی و به ویژه صفات تکمیل جمله وین  و کتسان نه شباهت و همسانی 

تنها تفاوتی . (991:81 ساروخانی، ) دارد کننده است که افراد را به وصلت با یکدیگر وا می

های مکمل و ناهمسان همسری وجود دارد، این است که در اولی بر نیازهای که میان تئوری

 . شود ولی در دومی به صفات مکملمکمل تاکید می

همسری از جمله هیل، باورمن،  ک و برگس، کرکاف و دیویس معتقدند که یروان همسانپ( 1

البته میل به . های مشابه، بیشتر تمایل دارند که با یکدیگر ازدواج کنند افراد دارای ویژگی

همسان همسری از آنجایی مجاز شناخته می شود که خانواده و اجتماعات خانوادگی از آن 

دهای اجتماعی بزرگتر مورد توجه قرار گیرند وگرنه اعضای ید خانواده مستثنی شده و واح

های  ی نظام همه(. 18-3: 99 شهابی، ) بیشترین تشابه را در زمینه خانوادگی دارند

گری است همسرگزینی به ازدواج همسان تمایل دارند و این خود نتیجه تمایل به معامله

. (33: 911 گود ،) کنند ان با یکدیگر ازدواج مییعنی با توجه به انواع مشخصات افراد همس

خواهی از طریق قواعد درون همسری که در مقابل برون همسری قرار گرفته، همسان
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ی جوام  این قواعد وجود دارد حتی در جوامعی که  در همه. (911 همان،) شود حمایت می

یت وجود دارد که مبنی بر آزادی، انتخاب فردی و حقوق برابر شهروندان است این واقع

باشند، البته میل به همسان همسری  افراد خواهان ازدواج با واجدین شرایط مشابه با خود می

شود که خانواده و اجتماعات خانوادگی از ان مستثنی شده و  از آنجایی مجاز شمرده می

 همسری یکیهمسان(. 140: 310 بالد،) های اجتماعی بزرگتر مورد توجه قرار گیرند واحد

 سیمونز .رود ها به کار می از مفاهیمی است که برای توصیف فرآیند انتخاب همسر در انسان

 انتخاب همسری شبیه به خودشان برای افراد تمایل" همسری را به عنوانهمسان (349 )

می تعریف"( همسان همسری منفی) یا شخصی متضاد با خودشان (همسان همسری مثبت)

دهند همسری انتخاب کنند که بیشتر همسان  اس افراد ترجیح میبر این اس(. 1001چن ) کند

های اجتماعی خودشان یا با  مردم معمو  تمایل دارند در بین گروه. و مشابه با خودشان باشد

های بسیاری در انتخاب  اگر چه ویژگی. فردی که هم سطح با خودشان باشد ازدواج کنند

همسری را با توجه به همسری و درونسانشناسان همید همسر نقش دارند؛ اغلب روان

 ،کالمیجین) اند اقتصادی مورد مطالعه قرار داده-نژاد، قومیت، مذهب و جایگاه اجتماعی

 . همسان همسری شامل ابعاد گوناگونی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. (334 

همسریهمسانابعادنظریه

o همسریاجتماعیهمسان

دهند همسری را انتخراب   افراد ترجیح میکه معمو  دهد  نشان میرگزینی همس مورد در پژوهش

هایی مانند سن، نژاد و قومیت، تحصیالت و جایگاه شغلی برا خودشران    کنند که از لحاظ ویژگی

اغلرب افرراد   (. 1004به نقرل از مرایرز     34 ؛ مورگان  341 اتکینسون و گالس ) همسان باشند

نرژاد،   ظن گروه اجتماعی خودشان انتخاب کنند فردی که از لحادهند همسری از درو ترجیح می

نشان بسیاری از تحقیقات (. 1009یانسی،) اجتماعی، مشابه خودشان باشد طبقهی مذهبی،  پیشینه

شرود   معمو  بنیان ازدواج و انتخاب همسر بر اساس خصوصیات مشترک گذاشته می دهند کهمی

هرایی ماننرد نرژاد، سرن، جایگراه خرانوادگی، سرطح         ژگری و در این زمینه بیشترین تاکیرد برر وی  

یکی (. 1001چن، ؛  33 کالمیجین، ؛   33 مار ،) ستها تحصیالت، موقعیت شغلی و مانند این

اسرت؛ شرباهت    از عواملی که توجه زیادی را در زمینه انتخاب همسر، بره خرود اختصراص داده   

 .باشرد  هرای شخصریتی مری    ویژگری  هرا، عالیرق و   هرا، ارزش  هایی مثل نگرش زوجین در ویژگی
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هرا   دهند که طرفین تمایل دارند در بسریاری از زمینره   در این زمینه نشان می شدهتحقیقات انجام 

با این حال در ابعاد گوناگون درجرات متفراوتی از شرباهت مشراهده شرده       .مشابه یکدیگر باشند

ا میزان تشابه بسریار زیراد   ه هایی مثل قومیت، سن، مذهب و نگرش ی ویژگی مثال در زمینه. است

ها و عالیق میزان شرباهت متوسرط بروده     ی تحصیالت، ارزش ، در زمینه(درصد 40تا  10) است

 هرای شخصریتی   و کمترین میزان تشابه در زمینه خصوصیات و ویژگری  (درصد 10تا  10) است

 (.1003 ئرو، به نقل از ل 348 ایپستین و گاتمن،  ؛341 باس،) دیده شده است (درصد 9کمتر از )

کره بره ترازگی ازدواج     هرایی  ی ید گروه بزرگ از زوج با مشاهده (1008) و همکاران واتسون

ها و پیشینه خرانوادگی بره یکردیگر     کرده بودند دریافتند که زوجین در نگرش ها، عالیق، ارزش

ادی آیرد افرر   به نظر می بر این اساس. های شخصیتی ی ویژگی شباهت بیشتری داشتند تا در زمینه

هرا بره یکردیگر شرباهت دارنرد، بیشرتر جرذب یکردیگر          که از لحاظ نگرش ها، عالیق و ارزش

معتقد است که میزان شباهت در ابعاد مختلرف   (1003نقل از لئو،  به 390 ) موراشتین .شوند می

هرا و   ها، ارزش شباهت در نگرش. ممکن است تاثیرات متفاوتی بر فرایند روابط افراد داشته باشد

هرا از   باشد؛ زیرا این گونه شباهت ق یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر انتخاب همسر میعالی

با این حرال   .ها آسان است دیدگاه روان شناختی برای افراد پاداش دهنده هستند و پی بردن به آن

. گیررد  های شخصیتی در انتخاب همسر کمتر مورد توجه قرار می رسد تشابه در ویژگی به نظر می

ها از  که سال هایی تازه ازدواج کرده و در زوجهای  دهد در زوج تحقیقات انجام گرفته نشان می

ی  هرا بسریار بیشرتر از تشرابه در زمینره      هرا و ارزش  گرذرد، شرباهت در نگررش    ها می ازدواج آن

پایبنردی بره مسرائل مرذهبی،      (.1008واتسرون و همکراران،  ) های شخصیتی بروده اسرت   ویژگی

مذهبی و زبان مشترک، رضایت والردین و سرطح تحصریالت از     ،تراک فرهنگیخویشاوندی، اش

ها نشران   یافته. اند های انتخاب همسر در اجتماعات مختلف مورد تاکید قرار گرفته جمله شاخ 

زبان مشترک و  ،دهد که در بدو ازدواج دختران نسبت به پسران بیشتر وجود اشتراک فرهنگی می

قاسرمی  ) انرد  هرای انتخراب همسرر مردنظر داشرته      ه عنروان مرالک  تحصیالت با ی پسران را بر 

توسرط جامعره شرناس آمریکرایی سرنترز       که تحقیقاتی اساس بر (.948 تودشکچویی و دیگران،

ن نتیجه به دست آمده است که زنان و مردان دوسرت دارنرد همسرر خرود را از     ای  صورت گرفته

شراخ   . لی مساوی یا نزدید به هم باشرند هایی انتخاب کنند که دارای منزلت شغ میان خانواده

در مطالعره   نیز هالینگزهد(. 19 : 310 ادری،) طبقه اجتماعی در این تحقیق شغل پدر بوده است
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از ازدواج بین افراد همان طبقه یا طبقه مجاور بوده اسرت و   ٪49نتیجه گرفت که اش در آمریکا 

مررد معمرو  از طبقره برا تری اسرت و      کننرد ایرن    وقتی زنان با مردان طبقه دیگری ازدواج مری 

های اجتماعی حتری   انکار وجود گروه (.08 : 911 گود،) باشد ازدواجشان ناهمسان صعودی می

ای که امروز  خواه روزگار ما نشدنی است لیکن چهره سا ر و آزادی های صنعتی و مردم در جامعه

انرد   هرای گذشرته داشرته    که در جامعه هایی گیرند با چهره ها به خود می ها و دسته این گروه بندی

توان گفت که باید به عرواملی   های اجتماعی کمابیش بسته می تفاوت دارد با توجه به وجود گروه

چون نزدیکی محل اقامت ،خصوصیت جسمانی و سن، همگونی منزلت اجتماعی همسران را نیز 

ه اجتماعی خود آنها باشد، اگر گذشته از این گرایش افراد به انتخاب همسری که از گرو. بیفزاییم

ی اجتمراعی   تروان گفرت ازدواج کسرانی کره ریشره      این پدیده را از دیدگاهی دیگر بنگرریم مری  

 برررای مثررال ریگرران(. 990 سرراروخانی،) پررذیرتر اسررت تررر و آسرریب داوم همگررونی ندارنررد برری

اجتمراعی و   دریافت که زنان و مردانی که از لحاظ درجه بندی خصوصیاتی مانند جایگاه(334 )

بیشرتر کسرانی را بره عنروان     . (1001چن،) ی با یی داده بودند مورد پسند بودن به خودشان رتبه

بنرابراین  . ها با خودشان مشابه باشد کردند که از لحاظ این ویژگی شرید زندگی خود انتخاب می

هرای   مالکادگی افراد یکی از مهم ترین مشابهت های موقعیت اجتماعی و طبقه اجتماعی و خانو

 .آید افراد برای انتخاب همسر بالقوه به حساب می

o تحصیلی همسریهمسان 

 زم بره یرادآوری اسرت کره نروع      . تحصیالت از عوامل تعیین کننده وجه اجتماعی اسرت  میزان

بیرجنردی   حسرینی ) تحصیالت مهم نیست آنچه در ازدواج مهم اسرت سرطح تحصریالت اسرت    

هرای   آن تحرک اجتماعی شدیدی وجرود دارد و مهراجرت  حتی در جوامعی که در  (.81: 940 ،

ای پیوسته رو به فزونی است خاستگاه اجتماعی افراد همچنان میرزان و نروع تحصریالت و     حرفه

ای همسران مستلزم همتایی  در نتیجه همگونی حرفه. سازد ی آن را مقید و مشروط می امکان ادامه

تحصریالتی   هرا همسرران   درصرد زناشرویی   11در فرانسه در . و تطابق سطح تحصیالت آنهاست

ی تحصیالت نزدید به هم و مشابه را نیز بره حسراب آوریرم ایرن      اند و اگر اندازه همسان داشته

ی ضرورت چنرین همسرانی از لحراظ     کارلسون درباره. درصد افزایش خواهد یافت 88نسبت تا 

سندی زناشویی وجه فرهنگی معتقد است میان تعادل سطح تحصیالت ظاهری زن و شوهر و خر

ترر   پذیرد اما به نظر او هنگامی نیکبختی زنان کامل ترمان این فرضیه را می.مشترکی موجود نیست
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در ایرن میران هرامیلتون برر     . سال بیشتر از آنها تحصیل کرده باشد 1خواهد شد که شوهر تقریبا 

ت بسرتگی  ن محققان معتقد است میان سرعادت خرانوادگی و همگرونی تحصریال    ای خالف عقیده

 (. 1-10: 990 ساروخانی،) مستقیمی وجود دارد

o نگرشیهمسانهمسری

کند، که باعث ایجراد تفراهم    ها فرصتی را برای گفتگو بین طرفین فراهم می تشابه عقاید و نگرش

به عنوان پریش نیرازی بررای برقررار     ، ها و عالیق ها، نگرش در واق ، تشابه ارزش .شود بیشتر می

ها به هم پیوسرته   از آن جا که در ازدواج، بیشتر فعالیت. شود دیگران محسوب میکردن ارتباط با 

فراغت، عدم شرباهت در عالیرق و    کردن فرزندان، خرید منزل، گذراندن اوقات است، مانند بزرگ

بره طرور کلری، بسریاری از     . های مشترک را دشوار کنرد  ارزش ها، ممکن است انجام این فعالیت

هرا را قرادر    با فردی با دارا بودن عالیق مشابه ازدواج کنند زیرا این امرر آن دهند  مردم ترجیح می

ی زندگی معمول و همیشگی خود را در ازدواجی کره مقبولیرت    ازد که همان سبد و شیوهس می

ای  در مطالعه ( 100) سولیوان. (334 کالمیجین، ) اجتماعی و محبت به همراه دارد، ادامه بدهند

های کالیفرنیا نتیجره گرفرت کره باورهرای مرذهبی       هب و ازدواج در دانشگاهی نقش مذ در زمینه

: 940 امینی ،) های زودگذر اثر طو نی تری در تحکیم روابط زناشویی دارد برخالف سایر مالک

از منظرر  . کننرد  هم نظریه همسان همسری را تصدیق مری  های مذهبی و دینی اسالم آموزه(. 00 

خواهد تا آخر عمر همردم و شررید    انسان باید بداند با چه کسی می (ع) دینی و از دیدگاه ائمه

نیرد بنگرر کره خرود را در چره جایگراهی        : انرد  در همین رابطره فرمروده   (ع) امام صادق. باشد

اگرر از ایرن کرار نراگزیر     . سرازی  گذاری و چه کسی را شرید مال و دین و اسرار خرود مری   می

زن  :فرمایرد  و در جایی دیگرر مری  . و نید خلق باشد  ای پیدا کن که خوش رفتار هستی، دوشیزه

اسرالم   (.993 ملکوتی فر،) آویزی همانند گردنبد است نید بنگر که چه گردنبدی به گردنت می

سنخیت بین زن و . شمارد های همسر مناسب را این چنین برمی های همسرگزینی و ویژگی مالک

زیررا قریرب    حا ت و سیرت هرم آگراه باشرند؛    زن و مرد باید عالوه بر توجه به ظواهر، از :مرد

ها و  ی طالق شود و علت عمده نیمی از اختالفات خانوادگی که به عدم تفاهمات کلی مربوط می

مهم ترین مالکی که باید در مورد سیرت . جدایی ها، عدم توجه طرفیت به سیرت یکدیگر است

اگرر دیرن و    : روایاتی ماننرد . گردد بر میافراد مورد مالحظه قرار گیرد باز به مساله دین و خالق 

اخالق خواستگار پذیرفتید به او پاسخ مثبت دهید و این که از امام صادق نقل شده که زن آگاه با 
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 معرفت باید همسر مرد آگاه و با معرفرت گرردد؛ همره نشرانگر توجره بره مسراله سریرت اسرت         

 (.993 همان،)

o همسریزیستشناختیهمسان 

های ظاهری مشرابه، اغلرب بره سروی      اند که افراد با داشتن جذابیت بیان کردهبرخی از تحقیقات 

معتقدند که شرباهت   (1004به نقل از مایرز  348 ) دیاکس و رایتسمن. شوند یکدیگر کشیده می

های انجام گرفته  پژوهش. در میزان جذابیت ظاهری بین دو نفر از اهمیت زیادی برخوردار است

کره از   شروند  جذب میدهند که مردم معمو  به سوی افرادی  نشان میدر زمینه همسان همسری 

به طور خالصه ما افراد خیلری جرذاب را   . لحاظ میزان زیبایی ظاهری تقریبا در ید سطح باشند

دهیم، اما حقیقت این اسرت کره در هنگرام انتخراب همسرر فرردی را انتخراب         بیشتر ترجیح می

یکی از د یل احتمرالی ایرن کره    . با ما در ید سطح باشدکنیم که از لحاظ جذابیت و زیبایی  می

هرا در   شویم که از لحاظ فیزیکی شبیه ما هستند؛ ایرن اسرت کره ارزش آن    چرا جذب کسانی می

بره عبرارت   . در نتیجه کمتر احتمال دارد ما را طرد کنند. ی اجتماعی برابر با ارزش ما است مبادله

قی خود کسی را که از لحاظ جذابیت ظاهری خیلی برترر  گیریم که در روابط عش دیگر، ما یاد می

ها به کسانی که خصوصیات شبیه خودشان  نام این گرایش انسان. از خودمان است، انتخاب نکنیم

در (. 331 و همکراران، استایلز ) ها مشترک است دارند، فرضیه همتایابی است و ظاهرا بین انسان

نیرز نظررات گونراگون وجرود دارد آلرن  یررار        های جسمانی است مورد سن که یکی از ویژگی

ی سن همسران به هنگام زناشویی آموزنده اسرت و   های جمعیت شناسانه درباره نویسد آگاهی می

بندند که از لحاظ سنی بره هرم نزدیرد     دانیم که بیشتر اوقات افرادی با هم پیوند زناشویی می می

 (.310 بالد، ؛ 99 شهابی،) باشند

اس آنچه تاکنون در مورد همسان گزینی گفته شد و در چهارچوب اصل به طور کلی بر اس

های عشقی  ای که بر اساس آن افراد با شرید همسری، این نظریه  مبتنی است بر فرضیه همسان

(. 1008برزکی و همکاران،) شوند شان همخوانی دارند، جفت می که با صفات فردی و عمومی

برای مثال شرکای عشقی . ها باشد ه بسیاری از مکانیزمتواند نتیج همسری در افراد می همسان

بستر (  100) کالمین و فلپ. توانند به دلیل تاثیر عامل مجاورت به یکدیگر شبیه باشند می

های  محل کار، مدرسه، همسایگی، شبکه های خانوادگی و انجمن ) شمارند مالقات را برمی

سن، : کنند نوع صفت تحلیل می 1را با همسری  و سپس در هر زمینه و بستری همسان(خیریه
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همسری  همسان. تحصیالت، طبقه اجتماعی اکتسابی، طبقه اجتماعی بدو تولد، زمینه های مذهبی

عالوه بر این . ای از این صفات به طور مثبتی با زمینه تحصیل در ارتباط است در بخش عمده

های خانوادگی  ها و شبکه سایگیهمسری در طبقه اجتماعی اکتسابی هم زمینه محل کار با همسان

ها و بسترهای مالقات وجود  دهد که انواع مختلفی از زمینه این نتایج نشان می. در ارتباط است

بنابراین بر اساس این دیدگاه باید گفت که . همسری بیانجامند توانند به ظهور همسان دارند که می

نقش ید بستر و زمینه اجتماعی  توانند در های همسریابی نیز می فضای مجازی و وب سایت

ترجیحات و . ها و ترجیحات مشابهی دارند فراهم کند فرصت را برای مالقات افرادی که ویژگی

های  های بالقوه در داده در زوج(مثل ترجیح هم نژادی) ها یا صفات مشابه در بسیاری از ویژگی

هی  و ) ن، نیز وجود داردیابی و همسریابی آنالی های دوست زندگی مجازی یعنی همان سرویس

اما در مورد ترجیحات همسریابی در مراحل مختلف رابطه، از قرار مالقات (. 0 10همکاران،

که در مورد ( 1008) ول و لیچر بلد. گرفته تا ازدواج اصل همسان همسری قابل رویت است

های  روابط زوج کنند که اند، این فرضیه را مطرح می خانگی و ازدواج مطالعه کرده دوستیابی،هم

های همسان فرآیند  پذیرد در حالی که زوج ناهمسان و روابط همخانگی سری  تر پایان می

باید توجه داشت که تحقیقات مختلفی (. 1008ول و لیچر، بلد) ازدواج را طی می کنند

اند مثل شباهت ادراک شده از طریق قضاوت  ها شناسایی کرده های گوناگونی را بین زوج تشابه

گیری شده مثل شباهت مصاحبه شده  اهت متقابل به وسیله ارزیاب خارجی و شباهت اندازهشب

اما آنچه با (. 1 10نوجو و همکاران،) گیری صورت، بدن و یا شخصیت افراد به وسیله اندازه

ها  همسری در برخی از ویژگی ها برای همسان رسد این است که گرایش اهمیت به نظر می

های ملی ایا ت متحده آمریکا  ای از پیمایش مجموعه. ان دچار نوسان شودتواند در طول زم می

های  همسری مذهبی و تحصیلی در بین زوج که با هدف همسان 343 و  311 های  بین سال

ها و  است که ازدواج درون گروهی بین پروتستان است، نشان داده ازدواج کرده انجام شده

ها با سطوح تحصیلی  گروهی بین زوج ه ازدواج درونکاتولید ها افزایش یافته در حالی ک

دهد اهمیت چشم  ای دیگر نشان می مطالعه(.  33 کالمینجن،) متفاوت کاهش یافته است

اسوینی و ) اندازهای اقتصادی برای انتخاب زوج در طول زمان افزایش یافته است

ن است که همسری ای نکته با اهمیت بعدی در مورد نظریه همسان(. 1008کانیسان،

برای . ای از ترجیحات خود مشابهتی در نظر گرفته شود همسری می تواند به عنوان نتیجه همسان
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های  هایی که ویژگی ترند تا چهره های مشابه برای افراد، جذاب مثال گزارش شده است که چهره

همسری  ای که در مورد همسان سومین نکته(. 1 10برای مثال نوجو و همکاران،) متفاوتی دارند

اهمیت دارد این است که این فرایند می تواند محصول ید جانبه رقابت برای به دست آوردن 

بارس و ) یابی پرداخته اند شرکای مورد عالقه باشد که مطالعات اخیر به این ارزش شرید

نشان داده است که افراد بر اساس ارزش  (334 ) رگان(. 1003؛ مایز و همکاران،1008گی،

برای مثال . شان هستند آل و شرید واقعی مایل به ایجاد قرابت بین شرید ایده همسرگزینی

های خودشان  ممکن است شرکا به طور مشابهی جذاب باشند نه بر اساس ترجیحات و انتخاب

های  ای خودشان را با ارزش بنابراین افراد باید خواسته. بلکه به دلیل ماهیت رقابتی انتخاب شرکا

تواند به دلیل  ها می همسری بین زوج و دست آخر همسان. سازگار کنند همسریابی خودشان

همسری در روابط  بنابراین اثر همسان(. شوند تر می ها در طول زمان شبیه زوج) همگرایی باشد

های فردی همسرگزینی  کند که آیا افراد بر اساس شباهت بلندمدت این سوال  را مطرح می

؛ 343 ؛ هینس،399 گریفیس و کانز،) شوند؟ رک شبیه هم میکنند و یا پس از زندگی مشت می

ای عمیق در این مورد نشان داده است که سطح شباهت در  مطالعه(. 349 زاجون و همکاران،

 کند ها بین اولین سال زندگی و بیستمین سال ازدواج فرقی نمی های فردی بین زوج ویژگی

رنچد و -بلسکی(. 1003همکاران، رنچد و-به نقل از بلسکی 331 کاسپی و همکاران،)

ای که  های ازدواج کرده و ازدواج نکرده این نتایج را با مطالعه بر روی زوج( 1003) همکاران

های مورد مطالعه  زوج. اند اند نشان داده اند و مالقات داشته ماه با یکدیگر آشنا بوده   حداقل 

به . اند بت به سیاست و دین مشابه بودههایشان نس آنها در ارزیابی خود و در جذابیت و دیدگاه

های فیزیکی در  های شبیه به هم در ویژگی هایی که بر روی زوج طور مشابهی بر اساس پژوهش

ها از انتخاب اولیه شرید  شش ماه اول ازدواج انجام شده است، شباهت فیزیکی در این زوج

(. 348 رومان،-پنوک) دواجزندگی منتج شده است نه از شباهت تدریجی، دو طرفه بعد از از

؛ 1004مد ری و همکاران،) هاست بنابراین شواهد معید وجود همسان همسری در بین زوج

 (.  10؛ زیس  و همکاران،1008واتسون و همکاران،

چهارچوبنظریپژوهش

گزینی در ترجیحرات همسرریابی و تشرخی      نظران در زمینه همگون های صاحب مطالعه دیدگاه

نظر و تعاریف هرر یرد از ایرن مفراهیم ، مرا را       ینی در سایت همسریابی موردالگوهای همسرگز
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آنچه از مطالب ذکر شرده مری   . دهد تا بتوانیم چهارچوب تحلیلی مناسبی را تدوین کنیم یاری می

اشاره به این امرر دارد بیشرتر صراحب نظرران برر ایرن       .  توان به صورت اجمالی جم  بندی کرد

زناشویی و ازدواج که گاهی نیز ممکن است به طالق بیانجامرد ریشره   باورند که بیشتر مشکالت 

از همرین روسرت کره بحرث همسررگزینی و      . در همسرگزینی و انتخاب نادرسرت همسرر دارد  

. هرا و جامعره نیرز اهمیرت دارد     تر برای دولرت  های همسریابی برای افراد و در سطح کالن مالک

.  ویی و دوام و بقای زندگی تاثیر برا سرزایی دارد  الگوهای همسر گزینی بر ازدواج و کیفیت زناش

از میان نظریه های گوناگونی که الگوهرا و د یرل همسررگزینی را تشرریح مری کننرد نظریره ی        

همسان همسری موفقیت همسرگزینی و به طب  آن موفقیت در ازدواج را منوط به این مری دانرد   

د کرره همسرران آنهررا در ابعرراد   کرره افررراد فررردی را برررای ازدواج و زناشررویی انتخرراب کننرر    

بر طبق این نظریه افرراد بره   . اجتماعی،اقتصادی، عقیدتی، روان شناختی، جغرافیایی و غیره  باشد

از طررف  . کنند که به خودشان شربیه باشرند   شوند و کسانی را انتخاب می طرف کسانی جذب می

دارد کره افرراد بره     ار مری همسری قرار دارد و اظه ی مقابل همسان ی برترگزینی نقطه دیگر نظریه

هایی که خودشان دارای  ها و نق  گردند که از خودشان برتر و با ترند و کاستی دنبال کسانی می

در این میان برخی از صراحب نظرران عقیرده دارنرد     . آن هستند در شریکشان وجود نداشته باشد

پروراننرد   نها در ذهرن مری  ها و همسری که دارای خصوصیات آرمانی که آ آل گاه به ایده افراد هی 

ایرن مردعا گرواه و تاکیردی اسرت      . ای دیگر رقم خواهد خورد نخواهند رسید و واقعیت به گونه

همسرری را تاییرد    عالوه بر این دین ما اسالم نیرز الگروی همسران   . همسری برای الگوی همسان

تن و هم کفو های مهم و ضروری مرد و زن برای ازدواج را سنخیت داش کند و یکی از ویژگی می

 .  کند بودن مرد و زن ذکر می

های اخیر با  ی ایران طی دهه در این میان آنچه با اهمیت به نظد می رسد این است که جامعه

انتخاب همسر و ازدواج از دیر باز یکی از وظایف . گیری روبرو بوده است تحو ت چشم

وزه با نفوذ شدید وسایل ارتباط اما امر. ی حضور و دخالت آنها بوده است ها و عرصه خانواده

ها و  جمعی از جمله اینترنت در میان جوانان ایرانی شاهد بروز تغییراتی نه فقط در بعد نگرش

های فردی و  امروزه جوانان خواهان انتخاب. ها هستیم ها بلکه در بعد رفتارها و کنش ارزش

های  ز همین رو است که سایتا. انتخابی انتخابی در ازدواج و همسرگزینی هستند تا دگر خود

اند و بر شمار و تعداد آنها روز  گیری در کشور ما داشته های اخیر رونق چشم همسریابی طی سال
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کند ترجیحات همسریابی  بر خالف این باور عمومی که ذکر می. شود به روز نیز افزوده می

کند و بیشتر گرایش به  همسری تبعیت نمی های مجازی از الگوی همسان جوانان ایرانی در محیط

های اقتصادی  طرف الگوی برترگزینی دارند یعنی جوانان به دنبال فردی هستند که با ویژگی

آل با خصوصیات برترند که  شان مشابه نیست و بیشتر به دنبال همسری ایده اجتماعی عقیدتی

در میان تواند مشکالت زناشویی عصر حاضر، مشکل با  رفتن سن ازدواج  این امر خود می

جوانان، با  رفتن نرخ طالق در کشور را توجیه کند؛ این مقاله در پی آزمون الگوی 

 .گزینی جوانان ایرانی در محیط مجازی است همسان

شناسیپژوهشروش
هرای   شناسری و بسریاری از رشرته    هرای مطالعره تجربری در جامعره     تررین روش  یکری از مترداول  

 پرژوهش  بنابراین در ایرن . اربردی، روش پیمایش استهای ک اجتماعی و همچنین در بخش علوم

در برین کرابران سرایت     930 همسرگزینی در ایران در سال همسانی ترجیحات  مطالعهبه منظور 

های متعدد موجرود، برر اسراس ماهیرت موضروع تحقیرق، کثررت         همسریابی طوبی از بین روش

جامعه آمراری   .گردیده است های موجود، روش پیمایش انتخاب متغیرهای اثرگذار و محدودیت

سرایت  . دهنرد  یمر  لیتشرک  930  سرال  در یطروب  یابیهمسرر  تیسرا  کراربران این پرژوهش را  

 شرروع  944  سال از کهآید  به شمار می رانیا در یابیهمسر یها تیسا از یکهمسریابی طوبی ی

 اربرکر  تعرداد  ،ی آن زمران ابیهمسرر  یهرا  تیسا ریسا به نسبت تیسا نیا. است کرده تیفعال به

 یهرا  تیسا از یبرخ خالف بر تیسا نیا گرید یطرف از. است تر شده شناخته و دارد را یشتریب

 دیر  دهنرد  یمر  قرار کاربران اریاخت در یراهنما و اطالعات وجه افتیدر یازا در که یابیهمسر

 یبررا  مناسرب  فرد دنبال به خود و کنند یم یمعرف را خود آن در افراد که است یاجتماع ی شبکه

 اطالعات دادن و هم به افراد پیوند دادن در یدخالت گونه  یه تیسا و گردند یم ازدواج و ییآشنا

 کره  930  سرال  در یطوب یابیهمسر تیسا کاربران تمام اطالعات بهاز آنجایی که . ندارد به آنها

 مکانا داشته و وجود یاست،دسترس بوده( هشتاد و چهار هزار نفر) نفر 48000 معادل آنها تعداد

 و شرود  اسرتفاده  یشمار تمام روش از شد گرفته میتصم است، داشته وجود ها داده ی همه لیتحل

. اسرت  شرده  انجام یسرشمار و یشمار تمام یمبنا بر پژوهش نیا بنابراین .نشود نییتع یا نمونه

 رانکرارب  ییپاسرخگو  قیطر از ینترنتیا یها لیپروفا صورت به که ها داده ابتدا در پژوهش نیا در

 نررم  توسط سپس،. شد یگردآور داشت وجودی طوب تیسا ی شده نییتع شیپ از ی پرسشنامه به
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 .شرد  وارد  spss طیمحر  بره  سرپس  و دیر گرد شیپا  R و Sequel pro مانند یگوناگون یافزارها

 ،یشرناخت  ،روانیفررد  یها مشخصه از یبیترک شامل شده یطراح شیپ از ی پرسشنامه یپرسشها

 کره  برود  شرده  یسرع  پرسشرنامه  یطراحر  در. برود  ی،فرهنگیدتی،عقیاقتصراد  ،یاجتماع ،یستیز

( هیر گو برا  همراه) کرتیل فیط قالب در هم و( نهیگز با) بستههم  و باز صورت به هم ها شپرس

 یشرمار  تمرام  خصرلت  از هرا  داده کره  کررد  ادعرا  تروان  یمر  اسراس  نیر ا بر.  باشند شده یطراح

 در.  یرم ا گرفتره  نظرر  در لیر تحل یبرا را یطوب تیسا برانکار همه اطالعات که چرا برخوردارند

 یریر گ نمونره  مرسروم  یرونردها  اسراس  بر که چرا گفت یآمار نمونه آن به توان ینم حال نیع

برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صروری اسرتفاده شرده     پژوهشدر این . است نشده انجام

براز و بسرته و    های پرسشی شده که حاوی پرسشنامه از پیش طراح های پرسشاز این رو . است

 آن در مرسروم  یمعنا و. طیف لیکرت بود، چندین بار به محققان و اساتید زیربط ارجاع داده شد

 بدسرت  شرده  نیری تع شیپ از پرسشنامه اساس بر ها داده که آنجا ازو اما . گرفت قرار دییتا مورد

 نیعر  در. اسرت  ربرط  یب نجایا در ییایپا از بحث نیبنابرا دارند دیناپارامتر خصلت و است آمده

 یهرا  داده آنکره  احتمرال  نیبنرابرا  اند شده یشمار تمام یطوب تیسا کاربران اطالعات چون حال

 کره  کررد  ادعرا  تروان  یمر  اساس نیا بر و است ادیز شود تکرار یا پرسشنامه نیچن کاربرد با یآت

در مورد تعریف عملیاتی متغیرر پرژوهش   .  باشد یم قبول قابل حد در زین قیتحق نیا جینتا ییایپا

گرایی  این واق .استگرایی  واق  همسری در این پژوهش همان همسان ما از باید گفت که مقصود

های خرود را   ها و کاستی یعنی افراد دارایی .های همسرگزینی است گرایی در ارزش واق  به معنای

همسری که  ی همسان نظریه .کنند های همسرگزینی خود را مشخ  بدانند و بر اساس آن، ارزش

افرراد  : در بخش ادبیات پژوهش به طور مفصل به آن پرداخته شد ناظر بر همرین موضروع اسرت   

مردم معمرو   .  دهند همسری انتخاب کنند که بیشتر همسان و مشابه با خودشان باشد ترجیح می

با خودشان باشد ازدواج  سطح های اجتماعی خودشان یا با فردی که هم تمایل دارند در بین گروه

و جامعه شناسان  های بسیاری در انتخاب ید همسر نقش دارند؛ اغلب روان اگر چه ویژگی. کنند

، اقتصرادی -ایگراه اجتمراعی  پو  همسری را برا توجره بره نرژاد، قومیرت، مرذهب       همسانشناسان 

با توجره بره    هشدر این پژوپس (. 334  نجن،کالمی)اند  مورد مطالعه قرار دادههای فردی  ویژگی

همسری در بین کراربران سرایت همسرریابی     ی همسان برای سنجش نظریه داده های در دسترس،

افراد را با پایگراه   شده های فردی اظهار و ویژگی اجتماعی-پایگاه اقتصادیمیزان همبستگی طوبی 
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گرر  ا. آوریرم  به دسرت مری   همسر دلخواهشان شده های فردی اظهار و ویژگی اجتماعی-اقتصادی

خراص  ( تحصریالت، درآمرد  ) اجتمراعی -قومیرت، مرذهب و پایگراه اقتصرادی    افراد با دارا بودن 

هرای فرردی    ، ویژگی(تحصیالت، درآمد) اجتماعی-قومیت، مذهب و پایگاه اقتصادیهمسری با 

مانند خودشران بخواهنرد الگروی همسررگزینی     ( مهربانی، اهل سفر و تفریح بودن و غیره: مانند)

 .   ری استهمس آنان همسان

هایپژوهشیافته
همسرری براسراس تعریرف     همان گونه که پیش از این در قسمت ادبیات نظری بیان شد همسران 

رسمی، ازدواجی است بین افرادی که به یکدیگر در برخی از جهات بسیار مهرم فرهنگری شربیه    

د برر  گزینی در ترجیحات همسریابی به معنری جفرت شردن افررا     هستند و بر این اساس همگون

از ایرن رو بررای سرنجش    . اقتصرادی آنران اسرت   -های فرهنگی و  پایگاه اجتمراعی  اساس تشابه

اجتماعی همسرر مطلروب    -های اقتصادی اجتماعی افراد با پایگاه-های اقتصادی تغییری پایگاه هم

هایی مانند سرطح تحصریالت پردر و مرادر خرود فررد و همسرر دلخرواه او، سرطح           آنها ، سنجه

فرد و همسر دلخواه او، میزان درآمد خانواده خرود فررد و همسرر دلخرواه او و     تحصیالت خود 

و به منظرور سرنجش   . اند میزان درآمد خود فرد و درآمد همسر مطلوبش مورد آزمون قرار گرفته

هرای   پیش از طرح آزمون. ایم تغییری از آزمون آماری ضریب همبستگی اسپرمن بهره برده این هم

های پژوهش توزی  پراکندگی  بر اساس یافته. ای توصیفی مربوطه اشاره کنیمآماری باید به آماره

از % 1/11ی مورد مطالعره را زنران و    از جامعه% 4/99دهد که   جنسیت در سایت طوبی نشان می

بیشرتر کراربران سرایت در سرطح تحصریالت      . دهنرد  ی مورد مطالعه را مردان تشکیل مری  جامعه

دارای مرردرک فرروق % 1 دارای مرردرک فرروق لیسررانس انررد،  %1 قرررار دارنررد ،%(83) لیسررانس

 دکتررای دارای مدرک % 9/9دارای مدرک دیپلم دارای مدرک لیسانس ،روی هم رفته % 8 دیپلم،

کاربران سایت همسرریابی طروبی   %  /3هستند و تنها  تخص  فوق و تخصصی دکترای،عمومی 

بعد .  زندگی می کنند%(8/99) تهرانتان اکثر کاربران سایت همسریابی طوبی در اس. اند زیر دیپلم

 ، فرارس %( 11/4) از آن استان هایی که بیشترین کاربر را دارند به ترتیرب اسرتان هرای اصرفهان    

و غیرره  %(03/1) ، خوزسرتان %(13/1) ، آذربایجران شررقی  %(1/ 9) ، خراسان رضروی %( 81/1)

هرای گیالن،چهارمحرال و    انرد اسرتان   هایی کره کمتررین کراربر را در سرایت داشرته      استان. است

هر چنرد آمارهرای توصریفی در مرورد     . باشند بختیاری،خراسان شمالی، فارس و البرز و غیره می
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هرای   جامعه مورد مطالعه فراوان است اما برای پرهیز از طو نی شدن بحث مستقیما وارد آزمرون 

 . شویم آماری استنباطی می

هایآماریآزمون

و سرطح خطرای    33/0، با اطمینران  ( و1) نتایج جدول  با استناد بههای پژوهش و  بر اساس یافته

رابطره آمراری معنراداری برین دو متغیرر مردرک تحصریلی والردین متقاضری           0/ 0تر از  کوچد

بردین معنری   . همسریابی و مدرک تحصیلی والدین همسر دلخواه متقاضی همسریابی وجود دارد

ریابی با تر برود سطح تحصیالت انتظراری  هر قدر که سطح تحصیالت والدین متقاضی همس که

ی سرطح تحصریالت والردین افررراد     در زمینره رود پرس   والردین همسرر مطلروبش نیرز برا  مری      

یعنی به دنبال همسر مطلوبی هستند که سرطح تحصریالت خرانوادگی اش هرم     . همسرند همسان

د سطح تحصیالت از طرفی، مقدار این رابطه که در مور. سطح تحصیالت خانواده خود فرد باشد

اسرت، د لرت برر     0/ 19است و در مورد سطح تحصریالت مرادر برابرر برا      100/0پدر برابر با 

همبستگی ضعیف بین دو متغیر سطح تحصیالت والدین متقاضی همسریابی و سطح تحصریالت  

.والدین همسر دلخواه دارد

 همسردلخواهرابطهمیانمتغیرمدرکتحصیلیپدرفردومدرکتحصیلیپدر. جدول



 

 پدر تحصیلی مدرک

 فرد

 پدر تحصیلی مدرک

 فرد دلخواه همسر

 روی اسپیرمن 

 فرد پدر تحصیلی مدرک

 **200. 1.000 ضریب همبستگی 

 000. . سطح معنی داری دوباله

N 84284 84211 

 پدر تحصیلی مدرک

 فرد دلخواه همسر

 1.000 **200. ضریب همبستگی 

 . 000. الهسطح معنی داری دوب

N 84211 84211 
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رابطهمیانمتغیرمدرکتحصیلیمادرفردومدرکتحصیلیمادرهمسردلخواه. جدول



 

 مادر تحصیلی مدرک

 فرد

 مادر تحصیلی مدرک

 فرد دلخواه همسر

 روی اسپیرمن 

 فرد مادر تحصیلی مدرک

 **231. 1.000 ضریب همبستگی 

 000. . سطح معنی داری دوباله

N 84285 84146 

 مادر تحصیلی مدرک

 فرد دلخواه همسر

 1.000 **231. ضریب همبستگی 

 . 000. سطح معنی داری دوباله

N 84146 84146 

همبستگی در سطح معنی داری دوباله معنی دار است**.

اری رابطه آم 0/ 0تر از  و سطح خطای کوچد 33/0، با اطمینان (9) با استناد به نتایج جدول

ی همسر دلخواه  معناداری بین دو متغیر درآمد خانواده فرد متقاضی همسریابی و درآمد خانوده

هر قدر که سطح درآمد خانواده متقاضی همسرگزینی با تر  بدین معنی که. متقاضی وجود دارد

ده ی درآمد خانوا در زمینهرود پس  برود سطح درآمد انتظاری خانواده همسر مطلوبش نیز با  می

یعنی به دنبال همسر مطلوبی هستند که سطح درآمد خانواده اش . همسرند باز هم افراد همسان

است،  10/0 از طرفی، مقدار این رابطه که برابر با . هم سطح درآمد خانواده خود فرد باشد

د لت بر همبستگی ضعیف بین دو متغیر سطح درآمد خانواده متقاضی همسریابی و سطح درآمد 

 . ه همسر دلخواه داردخانواد
رابطهمیانمتغیرمیزاندرآمدخانوادهفردبامیزاندرآمدخانوادههمسردلخواه. جدول



 

 خانواده درآمد میزان

 فرد

 خانواده درآمد میزان

 فرد دلخواه همسر

 روی اسپیرمن 

 فرد مادر تحصیلی مدرک

 **160. 1.000 ضریب همبستگی 

 000. . سطح معنی داری دوباله

N 84392 84209 

 مادر تحصیلی مدرک

 فرد دلخواه همسر

 1.000 **160. ضریب همبستگی 

 . 000. سطح معنی داری دوباله

N 84209 84209 

همبستگی در سطح معنی داری دوباله معنی دار است**.
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آماری  رابطه 0/ 0تر از  و سطح خطای کوچد 33/0، با اطمینان (8) با استناد به نتایج جدول

معناداری بین دو متغیر سطح درآمد متقاضی همسریابی و سطح درآمد همسر دلخواه متقاضی 

هر قدر که سطح درآمد متقاضی همسرگزینی با تر برود سطح درآمد  بدین معنی که. وجود دارد

ی درآمد فردی باز هم افراد  در زمینهرود، پس  انتظاری همسر مطلوبش نیز با  می

یعنی به دنبال همسر مطلوبی هستند که سطح درآمدش همسطح درآمد خود فرد . همسرند همسان

است، د لت بر همبستگی ضعیف بین دو  089/0از طرفی، مقدار این رابطه که برابر با . باشد

 . متغیر سطح درآمد متقاضی همسریابی و سطح درآمد همسر دلخواه دارد

یزاندرآمدهمسردلخواهرابطهمیانمیزاندرآمدخودفردبام.9جدول



 

 همسر درآمد میزان فرد خود درآمد میزان

 فرد دلخواه

 روی اسپیرمن 

 فرد مادر تحصیلی مدرک

 **089/0  /000 ضریب همبستگی 

 0 . سطح معنی داری دوباله

N 48991 48101 

 مادر تحصیلی مدرک

 فرد دلخواه همسر

  /000 **089/0 ضریب همبستگی 

 . 0 داری دوبالهسطح معنی 

N 48101 48101 

 همبستگی در سطح معنی داری دوباله معنی دار است**.

ترجیحات اظهار شده افراد با با ترین فراوانی برای همسر یا  0 همبستگی ( 1) جدول

 ها و خصوصیات شخ ، را با ویژگی(شامل خصوصیات اخالقی و نگرشی) آل خود شرید ایده

های جدول بیشتر  اساس یافته بر. دهد اظهار داشته است، نشان میای که برای خود  فردی

های اظهار شده آنان برای همسر دلخواهشان  ترجیحات فردی اظهار شده افراد با ویژگی

. کند همسری تبعیت می همبستگی مثبت دارد و بدین ترتیب ترجیحات آنها از نظریه همسان

که وضعیت مالی مناسبی دارند به دنبال همسری اند  بدین معنی که کاربرانی که اظهار داشته

اند دارای  افرادی که اظهار داشته(. 91/0) هستند که او نیز وضعیت مالی مناسبی را دارا باشد

 وضعیت خانوادگی مناسبی هستند به دنبال همسان خودشان با وضعیت خانوادگی مناسب هستند

یش از این نیز ذکر شد افراد همسان گونه که پ در مورد ترجیح تحصیالت هم همان(. 0/ 8)
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اند اهل سفر و تفریح  همچنین همسان گزینی در بین آنهایی که اظهار داشته(. 99/0) گزینند

ای هستند که او نیز اهل سفر و  شود، یعنی این افراد به دنبال شرید زندگی هستند نیز دیده می

های جنسیتی در ترجیحات  تفاوتدهند که  ها به ما نشان می اما داده(. 91/0) تفریح باشد

آل  ترجیحات همسر ایدهبدین ترتیب تقریباً بیشتر . گزینی بین افراد قابل رویت است همگون

زنانی که وضعیت بدین معنا که . کردۀ آنان همبستگی مثبت دارد اظهار های خود زنان با ویژگی

وضعیت مالی مناسبی داشته دهند که او نیز  مالی مناسبی دارند، همسر یا شریکی را ترجیح می

دهند که همسر  اند، ترجیح می اند متولد شهر تهران همچنین، زنانی که اظهار داشته. باشد

مند به  ایمان، با وضعیت ظاهری مناسب، عالقه و زنانی که خود را با. شان نیز تهرانی باشد آینده

که اون نیز با ایمان، با گردند  اند، به دنبال شرید یا همسری می سفر و تفریح معرفی کرده

های  اما این در حالی است که زنانی که ویژگی. وضعیت ظاهری مناسب، اهل سفر و تفریح باشد

اند، برای همسر و شرید  صداقت، مهربانی، وفاداری را خصوصیات فردی خودشان اظهار داشته

گزینی مردان و همبستگی میان ترجیحات همسر. ها را در نظر ندارند آل خود این ویژگی ایده

ایمان معرفی  دهد که مردانی که خود را با گونه نشان می ها این کردۀ آن اظهار های خود ویژگی

مردانی که خودشان . اند ایمان اند، در انتخاب شرید زندگی هم به دنبال فردی با کرده

د، به دنبال هایی که وضعیت خانوادگی مناسبی دارن صداقت و آن اند، به دنبال فردی با صداقت با

 .اند که وضعیت زندگی مناسبی داشته باشد آلی شرید ایده

فردیخوداظهارشدهکاربرانوویژگیهایهمسرمطلوبشانویژگی1 همبستگیمیان.5جدول

 مردان زنانکل ترجیحاتهمسرگزینی

 9/0  3/0  91/0 وضعیت خانوادگی مناسب

 -0/ 0 81/0 0/ 8 وضعیت مالی مناسب

 0/   11/0 91/0 تحصیالت

 -09/0 0/ 9 14/0 وضعیت ظاهری مناسب

 3/0  09/0 11/0 صداقت

 1/0  - 0/ 0 0/   مهربانی 

 01/0 -0/  -08/0 یوفادار

 08/0 14/0 91/0 اهل سفر و تفریح بودن

8/0 بودنتهرانی   93/0 0 /0 
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نتیجهگیری

نضیمات و شرایط سنتی مالقرات و  ها و کاهش ت تغییرات مداوم زندگی خانوادگی و شغلی انسان

این شرایط به تدریج به اینکه افراد دیگر در فرآیند جفت (1 10روزنفلد و توماس،) همسرگزینی

در (. 1004وارینرا، -بارکت و هنرری ) یابی منف  نباشند و فعا نه تر عمل کنند، منجر شده است

بیت آنها اساسا رونرد شرروع   این زمینه با ظهور خدمات همسریابی و دوست یابی آنالین و محبو

فینکرل و  ) روابط و چشرم انرداز همسرریابی و دوسرت یرابی بسریار دسرت خروش تغییرر شرد          

به گونه ای که بیشتر از ید سوم ازدواج های آمریکایی از طریق سرویس های (. 1 10همکاران،

هرای مثبتری نسربت بره      نگررش (. 9 10کاسریپو و همکراران،  ) خدمات آنالین شروع شده اسرت 

ریابی آنالین به عنوان ید راه خوب برای دیدار و پیدا کردن فررد مناسرب در طرول زمران     همس

با وجود عالقه زیادی که بین دانشمندان رسانه ها و (. 9 10آمار اینترنتی پئو،) افزایش یافته است

به وجود آمده است اما هنوز هم درک محدودی در مرورد ماهیرت   ( 1003اسپرچر،) مخاطبان عام

روابط اجتماعی آنالین به طور کلی برا اشرکال   . های همسریابی وجود دارد ز طریق سایتروابط ا

برا توجره بره اینکره فضرای      . مختلف روابط سنتی چهره به چهره متفاوت در نظر گرفته می شود

مجازی راه های مجزایی برای برقراری ارتباط و تعامل برا دیگرران را فرراهم مری کنرد و بردون       

افراد را به یکدیگر پیوند می زند و به مرزهای فیزیکری مقیرد نمری شرود،     واسطه اشخاص ثالث 

در طرول مراحرل   (. 1001هوستون و همکاران،) متفاوت تر از اشکال سنتی برقراری ارتباط است

هرا   های غیر واقعی زیادی در مورد نقش آن در تبدیل آدم اولیه توسعه اینترنت در واق  پیش بینی

امرا طرولی نکشرید کره برا تسرری       (. 331 بارلو،) منزوی وجود داشتهای ایزوله و  به شخصیت

هرای   اقتصرادی در محریط  -هرای نرژادی و موقعیرت اجتمراعی     شدن افراد بر اساس شباهت جفت

اما پرسش . ها به این موضوع بسیار دستخوش تغییر شد های مجازی، نگرش غیرمجازی به محیط

ین مقالره در پری پاسرخ دادن بره ایرن پرسرش       شود و ما در سراسر ا مهمی که در اینجا مطرح می

اساسی و مهم بوده ایم این است که آیا همسریابی آنالین به دلیل ارائه ید فضای نامحدود برای 

ها کمد کرده اسرت و یرا اینکره     های اجتماعی بین گروه انتخاب شرید زندگی به کاهش تفاوت

زنرد،   ن مشابه را به یکدیگر پیونرد مری  گری بسیار نظامندی که به سادگی دیگرا با توجه به واسطه

حال در پایران  . دهد ها را ترویج می های زوج کند و شباهت باز هم مرزهای اجتماعی را حفظ می

هرچنرد اینترنرت و محریط    . های پژوهش روشن است این مقاله پاسخ این سوال با توجه به یافته
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کند و بره آنهرا ایرن فرصرت را      م میتر اجتماعی را برای افراد فراه مجازی بستر و فضای گسترده

دهد که خارج از فضای اجتماعی و شبکه روابط محدود اجتماعی اطرافشان با دیگران تعامرل   می

کنند، رابطه برقرار کنند و به همسرگزینی اقدام نمایند؛ اما عمال ما شاهد آن هسرتیم کره در ایرن    

کننرد و در   ط واقعی را بازتولیرد مری  گزینی محی محیط نامحدود و باز افراد باز هم الگوی همگون

محیط نامحدود و ناهمگون مجازی باز هم به دنبال افرادی هستند که بیشرترین شرباهت و وجره    

های این پژوهش به ما نشان داد که الگروی ترجیحرات    بنابراین یافته. تشابه را با آنها داشته باشند

همسرری و   مسریابی از نظریه همسانای مثل سایت ه اظهار شده جوانان ایرانی در محیط مجازی

یعنی زبان حال جوانران بررای پیردا کرردن شررید زنردگی و زوج       . کند گزینی تبعید می همگون

 ! پسندم که هستم شان حتی در فاضی مجازی این است که من همان چیزی را می مناسب

ینکه یکی ا. کند همسری را شناسایی می سه عامل اصلی موثر در همسان( 334 ) کالمینج

دوم اینکه . افراد ممکن است جفت شدن با کسانی را ترجیح بدهند که شبیه خودشان هستند

محدودیت در انتخاب افراد ممکن است مان  آنها شود که کسانی را مالقات کنند که با آنها 

سوم اینکه دخالت اشخاص ثالث مانند اعضای خانواده ممکن است افراد را از جفت . متفاوتند

به طور کلی ادبیات مربوط به حفظ بنیان خویشاوندی آشکار . یگران غیرشبیه بهراساندشدت با د

های خانوادگی و نزدیکی میان  می سازد که اعضای خانواده نقش بسیار زیادی در تداوم سنت

تواند منجر به عدم اطمینان و استرس در  های فرهنگی می قوم و خویش دارند و تفاوت در زمینه

های  از این رو متغییرهای گوناگونی مانند مذهب،نژاد، تحصیالت،ریشه. ا شوده بطن خانواده

های سیاسی، جهان بینی افراد ممکن است در هر خانواده خاصی مهم به نظر  ملی،جهت گیری

ها مشترک است این است که به دنبال حداکثر کردن  اما آنچه که در همه افراد و خانواده. برسند

همسری و  های قدیمی خانوادگی به دنبال همسان ها و سنت ظ ارزشانسجام خانوادگی و حف

 .ها هستند گزینی در جهان ناهمگون و تفاوت همگون

 منابع

  ،صفحه 9،  40، زن جنوب، شهریور «معیارهای انتخاب همسر»امینی، ناصر. 

  بتی، در باب ناپایداری پیوندهای انسرانی، ترجمره عفران ثرا    : ، عشق سیال(949 )باومن، زیگمونت

 .تهران، نشر ققنوس

  مشاوره در آستانه ازدواج ، تهران ، آوای نور( 940 )حسینی بیرجندی ،. 
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  مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش(990 )ساروخانی، باقر ،. 

  مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر مرکز(991 )ساروخانی، باقر،. 

  بازتولید ارزش های محافظه کارانه در همسرریابی اینترنتری   (939 )شکوری، علی ؛ شفیعی، زینب ،

، بهار و تابستان، سال نهم، شماره اول، مجله جهانی رسانه، (مطالعه موردی سایت همسریابی طوبی)

 19-10صفحه  دانشگاه تهران،

  تحلیرل جامعره شرناختی   : آنچه زنان و مردان مری خواهنرد  ، (938 )شکوری، علی ؛ شفیعی، زینب 

زن در توسرعه و  مجلره   ،1، شماره 9 دوره ، تفاوت های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی

 .188-111صفحه  سیاست، دانشگاه تهران،

  آرمان های زوجیت و همسررگزینی در تهرران و پژوهشری دربراره میرزان      ( 99 )شهابی، محمود ،

توافق دختران دبیرستانی و مادران آنها در طرز تلقی های زناشرویی، پایران نامره کارشناسری ارشرد،      

 .کده علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانش

  3، افراد چگونه همسر خود را انتخاب می کنند، مجله زنان ، شماره ( 99 )شهابی، محمود.  

 سری  ، برر(948 ) مالد،شریکا ؛ اسردالهی،قربانعلی ؛ معتمدی،مسرعود ؛ قاسمی تودشکچویی،غالمرضا

بهرار و  ، مقایسه ای مالکهای انتخاب همسر داوطلبان ازدواج در بردو و یرد سرال پرس از ازدواج    

 (.98 _ 19)صفحه   ،41شماره ، تابستان

  مهناصحی، ویدا، تهران، بنگاه نشر و ترج: ، خانواده و جامعه، ترجمه(911 )گود، ویلیام.  
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