
 

  ینوالد جوانان و نییارهاي همسرگزیمع تفاوت

  

اسماعیل جهانبخش
1 

   16/1/1391 :تاریخ دریافت مقاله

  27/3/1391:تاریخ پذیرش مقاله

  

معیارهاي همسرگزینی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دو نسل  حوزهموضوع اصلی این مطالعه بررسی تفاوت نسلی در 

چارچوب نظري و فرضیات تحقیق با استفاده از نظریات کالن و خرد که از طرف . استوالدین و فرزندان در شهر تهران 

گانه شهر تهران  22طق کار میدانی در منا. اند گردیدهو سایر دانشمندان در این حوزه مطرح شده است، تشکیل  شناسان جامعه

 آماري شامل جامعهنفر و  600حجم نمونه در این پژوهش . ه استپرسشنامه صورت گرفت فنبا روش پیمایش و با استفاده از 

ساکن شهر  باالتر یا سال 19دختران مجرد  سال یا باالتر و پسران و 19 مجرد مادران داراي دختر پدران داراي پسر مجرد و

به  چهارگانه پاسخگو يها گروهبین  يا مرحلهچند  يا طبقهتصادفی  يریگ نمونه وهیشبه  و نفر 600نمونه  حجم .اند بودهتهران 

والدین در  نسل معیارهايبین  ها تفاوت ،متغیر 6در که  دهند مینتایج حاصل از تحقیق نشان . استتقسیم شده  مساوي طور

 داري معنیتفاوت  ها آنبین  ،یک موردو در  هستندمعنی دار  هنگام همسرگزینی خود با معیارهاي همسرگزینی نسل فرزندان

، روابط با بستگان اجتماعی - ه اقتصاديکه جنسیت، سن، تحصیالت، شغل، پایگا دهند مینشان  آزمون فرضیات .وجود ندارد

 آزمونهايبا . می باشددر معیارهاي همسرگزینی نسل  دو بین عی موجب تفاوتاستفاده از وسایل ارتباط جم و میزان

ان و میز، میزان تحصیالت نوع شغل ،نسلی فاصله ها در کننده تعیینرگرسیون و تحلیل مسیر مشخص شد که عمده ترین 

 ها آزموننتایج  ،همچنین .دهند میرا توضیح  فاصله نسلی درصد تغییرات 49که در مجموع  استفاده از ماهواره می باشند

فرزندان نسل والدین براي همسرگزینی فرزندانشان در مقایسه با نظرات نسل  معیارهاي بین ،در مجموعحاکی از آن است که 

 .وجود نداشته است داري معنیدر این مورد تفاوت 
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  مقدمه

مشاهده  به خوبی، شود مینامیده  »فاصله نسلی «در آنچه که بنام  توان میتحوالت ناشی از دوران گذار را 

در  است که در تحقیقات خود در اروپاي قرن نوزدهم به خوبی نشان داده دورکیمامیل  که يا به گونه. نمود

پذیرش  در این وضعیت ،ابدی یمشدت  (Anomy)دوران گذار از سنت به مدرنیته، نابسامانی اجتماعی 

ند، از نیامده و یا عمومیت نیافته ا به وجودهنجارهاي جایگزین هنوز  در حالی کههنجارهاي سنتی  عمومی

الگو  ،جدید شده و به تبع آن هاي نسلهنجاري و شکاف ارزشی در  خألاین وضعیت موجب . بین می روند

  .آورد می به وجودجامعه را  در سطحفرزندان از والدین و نیز نافرمانی مدنی  ناپذیري

گذار از سنت به مدرنیته است که تغییرات  کشور ایران نیز همچون سایر کشورهاي جهان سوم در مرحلۀ

 ،در ازدواج و همسرگزینی ایجاد کرده است :از جمله اجتماعی هاي پدیدهاجتماعی وسیعی را در همۀ 

. اتی که موجب شده است تا دختران و پسران نگرش نوینی از پیوند زناشویی و ازدواج داشته باشندتغییر

عمومی و تحصیالت شده و به موازات آن  اجتماعی، سواد هاي آگاهیدنیاي جدید باعث باال رفتن سطح 

  .بیشتر از گذشته شده است سطح توقعات و انتظارات نسل جدید به مراتب

نسل (نسل در فاصلۀ دو  آن را ، رسوم و الگوهاي رفتاري به قدري سریع است کهها ارزشروند تحوالت در 

و  پذیرند میدنیاي مدرن  هاي از قالببیشتري  فرزندان تأثیر. تشخیص داد توان می) والدین و نسل فرزندان

امروزه . گیرند میوالدینشان در نظر   ارزشی الگوهايمتمدن را بیش از  در انتخاب همسر، معیارهاي دنیاي

داشتن نقش اجتماعی، تحصیالت دانشگاهی، تساوي حقوق با مردان، اجازة  از قبیلمعیارهایی   براي زنان

و  باشد می از مسائلی است که مورد توجه آنان در انتخاب شوهرانشان ...خارج از منزل و در کارهاي اشتغال

  ،مذکور در امورجوان  دختران هاي خواستهدر پذیرش و یا عدم پذیرش  گیري تصمیمبراي مردان جوان نیز 

 اي کننده تعیینوالدین در ایران هنوز نقش ، از طرف دیگر .همسرانشان دارد در انتخاب يا کننده نییتعنقش 

متفاوت با  شان یارزشالگوهاي  در برخی مواقع،و  در مشاوره با فرزندانشان در انتخاب همسر دارند

در جامعۀ  رسد یم به نظر .شود می و فرزندانوالدین  دانشان است که موجب چالش بین معیارهايفرزن

 ها خانوادهو فرزندان در ازدواج و همسرگزینی در بسیاري از  نیوالد بین معیارهاي تفاوت ،کنونی ایران

به این موضوع  ،در این تحقیق که همسرگزینی جوانان به شمار می رود یکی از مشکالت به عنوانهمچنان 

  .یکی از ابعاد فاصله نسلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت عنوان

  قیاهداف تحق

   ؛فرزندان همسرگزینیشناخت معیارهاي  -1

    ؛والدین در هنگام ازدواج خود همسرگزینیشناخت معیارهاي  -2

  ؛فرزندانشان همسرگزینیشناخت معیارهاي والدین براي  -3



 

  ؛نسل والدین و نسل فرزندان همسرگزینیشناخت رابطه بین معیارهاي  -4

  ؛همسرگزینیشناخت عوامل مؤثر بر فاصلۀ نسل والدین و نسل فرزندان در معیارهاي  -5

  مفاهیم اساسی تحقیق

   Generation)( مفهوم نسل

، با اند شدهشامل افرادي است که در فضاي تاریخی و فرهنگی مشترك متولد  ،نسل به عنوان یک واقعیت

 )Manheim, 1952: 290( .هستند يا دورهمعاصرانشان مرتبط و به لحاظ تاریخی هم 

 شکاف نسلی

  .شکاف ارزشی بین نسلی :شکاف نسلی چنین تعریف شده است ،لغت انگلیسی آکسفورد در فرهنگ

)Value Intergeneration Gap ( فقدان درك و  جهیدر نتنسل پیشین به نسل پسین و  هاي ارزشعدم انتقال

  .ایجاد شده است ها آناست که به دلیل تجربیات متفاوت  ها نسلمیان  ها ارزشتفاهم 

  مفهوم ارزش

را  این واژه ،شود میو مانند آن صحبت  ها يدئولوژیازمانی که از هنجارها، رسوم، رفتارها،  یشناس جامعهدر 

واژة ارزش عبارت  ،در روانشناسی و روانشناسی اجتماعی. برند یمبه عنوان یک مفهوم اجتماعی به کار 

فردي و  يها نگرش، احتیاجات و ها زشیانگ، ها تیاولوشامل  که گزینشی يها يریسوگکیفیت از  :است از

این  نظران صاحببسیاري از از نظرِ نیز  گیري تصمیممعیارهاي گزینش و ، ها مالك ،ها انتخاب. اجتماعی است

 .باشند میفرد و جامعه  هاي ارزشتحت تأثیر نظام  ها رشته

  (Criterion) معیار

وآلت سنجش  مقیاس«به معناي  »فرهنگ معین«و »دهخدا«نامه لغتفارسی از جمله در  يها نامه لغتمعیار در 

  . معنا شده است »و نیز سنگ محک و ترازو براي سنجش

اما معناي  ،سنجش بکار رفته است لهیوسدر این تحقیق عالوه بر اینکه کلمه معیار به معناي لغوي آن براي 

 »ارزش«که در سایر مباحث اجتماعی و علوم انسانی نیز بکار می رود، همان مفهوم  گونه همانوسیع تر آن 

، اجتماعی و اقتصادي است که فرهنگی يها ارزشدر این تحقیق همان  »معیارهاي همسرگزینی«و  باشد یم

را در نظر  ها آنخود براي انتخاب همسر  يریگ میتصمافراد براي گزینش همسر در نظر داشته و در 

  . رندیگ یم

  مروري بر ادبیات تحقیق

  و فاصله نسلی ها ارزشنظریات کالن در موضوع  .1

 همسرگزینیمعیارهاي انتخاب از جمله در موضوع  ،بنا به عقیدة بسیاري از اندیشمندان فرهنگی و اجتماعی

عمل و انتخاب را فراهم  ،هستند که معیارهاي رفتار ها ارزشفردي و اجتماعی نیست و  يها ارزشجدا از 



 

مختلف  يها حوزهدر  نظران صاحباز دیدگاه  »ها ارزش«نظریات مربوط به  پژوهشلذا در این  .ندینما یم

  .شده است قرارگرفتهمورد بررسی و آزمون 

  (View of Historical Generations)  تاریخی يها نسلرویکرد  1-1

  (Karl Manheim)  کارل مانهایم  

فکري و فرهنگی جدیدي است که در زمینه  يها يریگ جهتبه عقیدة مانهایم، نسل محل ظهور و تداوم 

 به صورت ها يریگ جهتاین . که هر نسل معینی در آن رشد کرده، ریشه دارد يا ژهیوتاریخی ـ اجتماعی

 .شود مینو براي فشارها و مشکالت زندگی به صورت سبک نسلی ظاهر  يها حل راهاهداف، نیات و 

)Manheim, 1952: 3(  

    (Margaret Mead)  مارگارت مید

زیرا چنین تغییراتی فرآیند  ،داند یمتغییرات اجتماعی و سرعت آن را علت اصلی ایجاد فاصله نسلی  ،مید

تجربه و  ،و بین دو نسل مختلف کند یممداوم و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر را دچار وقفه و مشکل 

  . دینما یمفرهنگ متفاوت ایجاد 

   Ronald Inglehart) (رونالد اینگلهارت

معتقد است که  يفرا ماد هاي ارزشمادي و  هاي ارزشبه دو دسته  ها ارزش يبند میتقسضمن  ،اینگلهارت

سطح فردي و به همین ترتیب پیامدهایی براي نظام  سطح نظام باعث تغییرات در از تغییرات در يا مجموعه

   وي تغییرات در سطح سیستم را توسعه اقتصادي و فناوري، ارضاي نیازهاي طبیعی به نسبت . هستند

 يها رسانهسنی، گسترش و نفوذ  يها گروهوسیع تري از جمعیت، افزایش سطح تحصیالت، تجارب متفاوت 

  ) 61 :1373 ،اینگلهارت( .اندد یمجمعی و افزایش تحرك جغرافیایی 

  (View of Tradition to Modernity Transition) رویکرد گذار از سنت به مدرنیته 2-1

    (George Simmel)  جورج زیمل

رو به تزاید در نسل  ییفردگرا. در دنیاي جدید دانست ییفردگرارشد  کننده نییتب توان مینظریات زیمل را 

 ها مالكزندگی و از جمله  يها عرصهکه تمام  شود می ییها ارزشآمدن اخالقیات و  به وجودموجب  ،جدید

گروه مرجع در نسل جوان نیز . دینما یم اش گذشتهمتمایز از نسل  ،و معیارهاي انتخاب را براي نسل جوان

  . شود میقبل  هاي نسلبا  ییها تفاوتداراي  ییفردگراتحت تأثیر این 

    (Anthony Giddens)  آنتونی گیدنز

گیدنز منشأ دگرگونی فرهنگی را با تضاد بین سنت و مدرنیته و به تبع آن تقابل بین اختیار و خطرپذیري 

نه تنها الگوهاي ارزشی نسل جدید را نشانۀ فساد  ،سلَف خود شناسان جامعهگیدنز بر خالف  .بیند می

آمدن  به وجودکه حاکی از  انگارد یمو معیارهاي ارزشی  ها مالكدیگر از  يا گونهرا  ها آنبلکه  ،داند نمی

  . اخالقیات جدید متناسب با دوران جدید است



 

    (Structural- Functional View) کارکردي -رویکرد ساختی 3-1

   (Talcott Parsons) تالکوت پارسونز

سنتی و  هاي ارزش يها تفاوتبسیاري از  (Pattern Variables) خود متغیرهاي الگویی نز دروپارس

که در دنیاي قدیم  گونه همان ،نزواز نظر پارس. شمارد یممختلف بر  يها عرصهدنیاي جدید را در  هاي ارزش

شده است، در دنیاي  ها انسانمتغیرهاي خاص آن دوران موجب بر قراري نظم و ادامۀ حیات اجتماعی 

  . آورد میمتغیرهاي الگویی خاص آن، نظم را براي جامعه به ارمغان  نیز جدید

است که انرژي خود را صرف دستیابی به یک هدف  يا زهیانگداراي  ،کننده عملپارسونز معتقد است که 

کننده  عمل ،المث براي  )134 :1372ممتاز، (.توسط نظام فرهنگی تعریف شده است ،که آن هدف دینما یم

براي رسیدن به هدف و  ییها راهکه  شود میدر شرایطی واقع ) ازدواج(عمل زدواج دارد، قصد ا) فرد(

اما نکته مهم این است که تمام عوامل باال تحت تأثیر معیارهاي  ،موانعی براي رسیدن به آن وجود دارد

   )138همان،(.هنجاري در نظام اجتماعی قرار دارند

  (Robert K. Merton)  رابرت مرتن

و اهداف فرهنگی داشته و  ها بر ارزشالوصفی  زائدو جوامعی است که تأکید  ها فرهنگمرتن به  ویژه توجه

  .کمتر تأکید و مشخص شده است ،ن اهدافه آ، اسباب و وسایل حصول بدر مقابل

شهرت و  ،زیبایی ،منزلت، ثروت از نظر نسل جدید بین اهداف مورد قبول جامعه مثل ،طبق نظریه مرتن

تخصص و تجربه است،  ،مهارت ،لیاقت ،کاردانی ،علم :از نظر جامعه عبارت از که ها آنوسایل رسیدن به 

لذا بسیاري از اعمال، رفتارها،  معیارها و ارزشهاي نسل جدید با نسل  ،هماهنگی الزم و کافی وجود ندارد

  ) 150 :1380 ،بریزيمحسنی ت( .دیآ می به وجودچالش  ها آنوالد منطبق نبوده و بین 

  (Social World View) رویکرد جهان اجتماعی

   (Piere Bourdieu) پی یر  بوردیو

 ،خود که تحت تأثیر محیط اجتماعی او قرار دارد فرد منحصربه (Habitus)فرد بر اساس ساختمان ذهنی 

طرز نشستن، لباس پوشیدن، سبک . دهد یمو بر مبناي آن کنش انجام  ندیب یمجهان و محیط اجتماعی را 

ساختمان  بازتاب، تبعیت از فرهنگ مدرن یا سنتی همه ها پایبنديدات و ، تقیها نگرشباورها و   زندگی،

 ، خود نیزکند میجهان اجتماعی را تولید  و با اینکهماندگار است  و پذیر انتقالساختمان ذهنی . ذهنی اوست

  ) 722 - 721 :1377ریتزر، (.جهان اجتماعی است شدهتولید 

  و فاصله نسلی ها ارزشنظریات خُرد در موضوع . 2

   (Theory of developmental Stage) نظریه مراحل رشد  

. کند رییتغن والدین و فرزندان ممکن است در طول زمان میا گذاريالگوي تأثیر :دیگو یمنظریه مراحل رشد 

بیشتر از  ،به لحاظ نصیحت و اخالقیات شان انهیمدر سن  يها بچهآخر زندگی به  سالهاي والدین مسن در



 

این  بر حسب .و این با انعکاس کاهش اقتدار فیزیکی و فقدان قدرت اجتماعی توأم است اند وابستهقبل 

تأثیر والدین بر  که یدرحالگذارند،  می زمان به صورت افزایشی بر والدینشان تأثیر در حرکت ها بچهنظریه 

  .ابدی یمکاهش  )شدن رتریپ(فرزندان با حرکت زمان  يها شیگرا

    (Education)  آموزش

         گیر اکثریت مردم است، آموزش به عنوان عاملی  گریبان يسواد یبدر حال توسعه که  يدر کشورها

جوامع آموزش در این : دیگو یمروشه  . گردد یمپر قدرت و مطمئن در دگرگونی فرهنگی و روانی تلقی 

و نیز موجب  گردد یماز جهان  ها انسانو درك  ها دگاهیدگسترش  ،باعث ایجاد اشکال جدیدي از تفکر

و  می دهدتوسعه  عملو  در شناخترا  ییگرا عقل ،دوشمی اسطوره زدایی در ارتباط با محیط طبیعی 

 )232 :1366روشه، (.»دینما یمو روابط اجتماعی را به هنجارهاي عمومی و خاصی مبدل  ها قضاوتباألخره 

 اشتغال والدین

با پدر بر  سهیدر مقا يکمتر ریتأث، ندینما یمکه مادران شاغل زمان کمتري را صرف فرزندان  ییاز آنجا

 زیاد احتمال به و ندینما یمهرچند مادران شاغل زمان کمی را صرف فرزندان  ،از طرف دیگر. فرزندان دارند

، با این حال این معاوضه و بده و بستان گردد یم شان حرفهوقتشان صرف کار و  ،توجه به فرزندبا کاهش 

بین کاهش زمانِ صرف فرزند کردن و کسب دانش ویژه ممکن است به طور افزایشی در توجه به تربیت 

  .کودك مهم باشد

 ها ارزشامکان انتقال شغلی، پدر بیشتر از مادر  یزندگ بابه دلیل برخورد  :درباره تأثیر اشتغال پدر باید گفت

غیبت طوالنی از خانه در مدت روز،  ،و هنجارهاي اجتماعی را به زندگی خانوادگی دارد، ولی از طرف دیگر

  ) 140: 1367مهدوي، ( .به فرزندان است ها ارزشمانعی اساسی بر سر راه انتقال 

  کاهش اقتدار

اَشکال  يا ندهیفزابه طور  ،کایدر آمرخانوادگی  يریپذ جامعهضمن مطرح کردن این مسئله که  (Lasch) لش

 خودشیفتگیباعث  ،يریپذ جامعهمعتقد است که نبود اقتدار در  ،سنتی را رها کرده يریپذ جامعه در اقتدار

(Narcissism) و  گردد می ياقتدار وباعث کاهش  در خانه )والد(پدر حضور کاهش  :گوید میوي  .شود می

لش تأکید  .احساسی است بتیغ شتریببلکه  ،فقط غیبت فیزیکی نیست ،منظور وي از غیبت پدر در خانه

از جمله . گردد می باعث وجود وقایع ناگواري در خانواده ،که عدم حضور پدر در جوامع معاصر کند یم

فضایی  نیدر چنکه افرادي که   این است ،مقتدرانه ریغخانوادگی  پذیري جامعهآثار این نوع از  نیتر مهم

به عبارت دیگر، آن کسی که  ،کنند میاجتماعی را درونی  فشار ، کمترندینما یمخود را سپري  پذیري جامعه

 ) 14: همان(.ورد تهدید قرار دهدمنظام اخالقی را هم  می تواند ،شکند میاقتدار را 

  اجتماعی  -طبقه اقتصادي 



 

 پذیري جامعهوالدین در طبقات اجتماعی و اقتصادي خاص به  :معتقد است (Bengston) بنگستون

به رویکرد  شانیها ارزشافراد طبقات متوسط در . دهند یمخاص به فرزندانشان توجه نشان  هاي ارزش

والدین طبقات پایین از روش خشک  .ندینما یمدرونی توجه دارند و از روش نصیحت و راهنمایی استفاده 

از نظر آموزش و  ها مانده عقبو  ها شرفتهیپبین  ها ارزشبه عبارت دیگر، شکاف در  .ندینما یماستفاده  )تنبیه(

  )108- 99 : 1378،خلیفه( .داردتحصیالت وجود 

انتقال  شانیها بچهرا به  یینوا همارزش ) طبقۀ کارگر(ها  یآبخود معتقد است که یقه  کار کوهن در ،همچنین

منتقل  شانیها بچهیا قضاوت مستقالنه را به  یده جهتخود  ارزش) کارمندان(و یقه سفیدها  دهند یم

  .ندینما یم

    (Trust) اعتماد

است که با  اعتماد به حکومت بخشی از کاهش گسترده احترام به اقتدار کاهش ،به نظر اینگلهارت 

  )157:1381خالقی فر،( .است در ارتباطمدرنیزاسیون و پست مدرنیزاسیون  يندهایفرآ

عقاید و احکام آنان است  ،ها ارزشبه  ياعتماد یب در واقع ،پذیري جامعهنسل فرزندان به عامالن  ياعتماد یب

  .را به دنبال دارد ها آنکه در نهایت طرد 

  وسایل ارتباط جمعی

کنار  که امروزه در کند یمتأکید  ،تاریخی خانواده یشناس جامعه در کتاب (Martine Segalen)مارتین سگالن 

وجود مادران شاغل و  ،ناپدید شدن پدیده همسایگی ،کار و سکونت يها حوزهجغرافیایی  کیتفک

متخصصان مسئول مراقبت از اطفال و تأثیر تلویزیون ازجمله عواملی هستند که به ایجاد شکاف بین دنیاي 

  )83 :1370سگالن، ( .کنند میکمک  ساالن بزرگکودکان و 

  چارچوب نظري تحقیق

نظریاتی که : اند قرارگرفتهدو دسته نظریات مورد استفاده  ،چارچوب نظري در این تحقیق يریگ شکلدر 

معیارهاي همسرگزینی در دو نسل والدین و فرزندان  :متغیر وابسته تحقیق یعنی يها شاخصبراي ساختن 

   .اصلی تحقیق هستند يرهایمتغو  يا نهیزمو نظریاتی که مربوط به متغیرهاي  اند بودهنظر  دم

 دهنـده  حیتوضـ بـه منظـور برقـراري نظـم اجتمـاعی       هـا  ارزشنظرات پارسونز مبنی بر اهمیـت هنجارهـا و   

در . باشــند یمــمختلــف زنــدگی از جملــه در گــزینش همســر  يهــا صــحنهافــراد در  يهــا انتخــاببــراي 

نظریـات رابـرت مـرتن مبنـی بـر عصـیان نسـل جـوان علیـه هنجارهـایی            ،سـاختاري  ییکارکردگرامکتب 

 توانـد  یمـ مختلـف   يهـا  نسـل  يهـا  کـنش نیـز در تبیـین بسـیاري از     شـود  یمتحمیل  ها آنکه از گذشته به 

کنشــگران اجتمــاعی بــر اســاس تغییــرات  يهــا کــنشتبیــین  هنظــرات مارگــارت میــد، بــ. راهگشــا باشــد

هــر  يومــی پــردازد و تغییــرات  هــا انقــالبدوران  يهــا نســلر خصــوص بــبــه اجتمــاعی و تــأثیرات آن 

ــاریخی را مســتلزم افکــ ــد، اردوران ت ــات  ،عقای ــوانتظــارات و توقع ــآن دوران  ژهی ــد یم ــه وجــودو  دان  ب



 

نظریـات متـأخرین در    .شـمارد  یمـ امـري الزامـی    ،نسـلی را بـه ویـژه در تحـوالت اجتمـاعی      فاصلهآمدن 

نظریــات بوردیــو و  :مبنــی بــر تلفیــق ســاختار و عاملیــت یــا ســاختار و کنشــگر از جملــه یشناســ جامعــه

در موضـوع همسـرگزینی   . انـد  گرفتـه در ایـن تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار       هـا  نسـل گیدنز در تبیین رفتـار  

 ،(The Theory of Homogamy) گونـــاگونی از قبیـــل نظریـــۀ همســـان همســـري نیـــز نظریـــات

 مجاورت مکانینظریه (The Theory of Ideal Mate Image)  تصور از همسر مطلوب هاي نظریه

 The Theory of Propinquity) (  مبادلـــه نظریـــهو نیـــز (Exchange Theory)  هـــومنز در تبیـــین

  . اند بودهمفید و مؤثر  ،موضوع مورد بحث در این پژوهش

نظریه بوردیو در مورد تکوین ساختمان  ،مراحل این تحقیق گیري شکلمورد استفاده در  نظریه ترین مهم

و  سازند یممعتقد است که ذهن فرد را ساختارهاي جامعه  بوردیو. ستا )منش -عادت واره(ذهنی 

از همین روي، ساختمان  شوند می ساختاربنديمتناسب با ذهنیت افراد  ،ساختارهاي اجتماعی حال درعین

 ،و براي همین است که افراد گوناگون پذیرد میراد در جهان اجتماعی تغییر ذهنی بر وفق ماهیت جایگاه اف

که جایگاه واحدي در جهان اجتماعی دارند،  هایی آنبه هر روي، . ساختمان ذهنی واحدي در جامعه ندارند

   )721: 1377ریتزر، (.تمان ذهنی مشابهی نیز برخوردارنداز ساخ

هرچند در نظریات بوردیو تأثیر طبقه اجتماعی مارکس، روح جمعی دورکیم، عقاید وبر مبنی بر تأثیر تحول 

اما بوردیو  ،مشاهده نمود توان میرا  شناسان جامعهدر اندیشه در تحولِ کنشِ کنشگر و بسیاري دیگر از 

منتهی به  يها دهه( امروزهرایط را متناسب با ش ها آنو  بندي جمعتوانسته است مجموع نظریات سابقین را 

  . تبیین نماید )پایان قرن بیستم

چنین نتیجه گرفت که تفاوت نسلی در حوزه معیارهاي همسرگزینی از  توان می ،بنا بر آنچه گذشت

از ساختارهاي  ییها شبکهناشی از تأثیر ساختارهاي اجتماعی است که افراد هر نسلی را در درون  طرف کی

که آن نسل را ناگزیر از پذیرش ملزومات  دهند میقرار  اي ویژهاجتماعی  ـ اقتصادي هاي پایگاهاجتماعی و 

 ،از طرف دیگر و نمایند می ها آنرا در ارتباط و متأثر از  هایشان انتخابنموده و  ها شبکهآن ساختارها و 

ب با حداقل هزینه و حداکثر مناس هاي کنشدر گزینش  کننده تعیینافرادي که داراي نقش  به عنوانکنشگران 

شان سود و زیان خود را تشخیص های کنشند در توان می ،هستند )مکتب مبادله پردازان نظریهبه تعبیر (پاداش 

  . داشته باشند)Rational Choice( انتخاب عقالنی، خود هاي انتخابداده و در 

  پژوهش روش

پرسشنامه  ،اطالعات گردآوريروش . بهره گرفته شده است (survey) پیمایش از روش ،تحقیق در این

ساکن  ،شامل آن گروه از خانوارهاي شهر تهران است که در زمان تحقیق ،جامعه آماري در این تحقیق. است

حجم . دبودنسال  34تا  19گانه این شهر بوده و داراي حداقل یک فرزند مجرد  22دائم در یکی از مناطق 



 

براي هر یک از چهار موقعیت مختلف  ها نمونهو  محاسبه شد نفر 600 با استفاده از فرمول کوکران نمونه

  .نفر تعیین گردید 150مساوي و به تعداد  به طورافراد در خانوارها شامل پدران، مادران، پسران و دختران 

  

  اطالعات آوري جمعچگونگی 

 هاي پرسشنامه به صورتتحقیق پس از اصالحات الزم  هاي پرسشنامهابتدا  ،اطالعات آوري جمعبراي 

تهیه شد و مورد ) انو دختر ان، پسران، مادرانپدر( هابراي چهار نوع موقعیت پاسخگویان در خانوار يا هیاول

تحقیق  سؤاالتکه آزمون پایایی را چ ،مثبت ارزیابی شد ،نتایج حاصل از این آزمون. رار گرفتق آزمون اولیه

تحقیق را داراي روابط درونی  سؤاالتبود که  75/0باالي  spssافزار  نرمز آزمون آلفا کرونباخ در با استفاده ا

در موقع ازدواج خودشان و هم  ها آن همسرگزینیاز نسل والدین در مورد معیارهاي . داد یمهمگن نشان 

 هم در ارتباط با نسل فرزندان ،آمد به عمل سؤال، دهند یممعیارهایی که براي ازدواج فرزندانشان ترجیح 

فاصلۀ نسلی در حوزه معیارهاي  ،به این ترتیب. قرار گرفته اند پرسش مورد شان ینیهمسرگزمعیارهاي 

انتخاب همسر براي خودشان  هنگام با توجه به معیارهاي والدین در زمان گذشته و طرف کیاز  همسرگزینی

در مقایسه  ،فرزندانشان مد نظر دارند همسرگزینیبا توجه به آنچه که در حال حاضر براي  ،و از طرف دیگر

براي سهولت در مصاحبه و . مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت فرزندان همسرگزینیبا معیارهاي 

 مزبور به صورت چهار نوع ویژه پدر، مادر، پسر و دختر تنظیم شدند که در هر هاي پرسشنامهپرسشگري، 

از محتواي  ها آناما همه  ،باشد میبعضی از کلمات و عبارات با توجه به نوع مخاطب، متفاوت  ها آنیک از 

داراي فرزند پسر در سن ازدواج و مادران  ،پاسخگویانی که پدر خانوار هستند. یکسانی برخوردار هستند

خودشان و نیز  يها مالكمورد پرسشنامه پدران در  سؤاالتلذا  ،باشند میداراي دختران در سن ازدواج 

ازدواج خودشان و نیز  يها مالكپرسشنامه مادران در مورد  سؤاالتبراي پسرانشان و  ها آنترجیحات 

در این تحقیق پدران، مادران، پسران و دختران از خانوارهاي . بوده استبراي دخترانشان  ها آنترجیحات 

میانگین  :فاصله نسلی در این تحقیق عبارت ازلذا  ،نبوده است ریپذ امکانو مقایسه زوجی  اند بودهمختلفی 

   .می باشدتفاضل نظرات پدران با پسران و تفاضل نظرات مادران با دختران  يها مطلقمجموع قدر 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

تفاوت معیارهاي (وابسته و گویه هاي متغیر  ها شاخص مربوط به يها آزمون خالصه :1جدول 

  )ینیهمسرگزي نسل فرزندان براي نسل والدین در موقع ازدواج خودشان با معیارها ینیهمسرگز

  و گویه ها ها شاخص

پدران 

–  
  پسران

  –مادران

  دختران

والدین نسل 

–  
  نسل فرزندان

وضعیت 

  داري معنی

  –نسل والدین (

  )نسل فرزندان

  +  000/0  000/0  000/0بودن  اندام خوشزیبایی ظاهري و 

  +  000/0  001/0  000/0  بودن و آراستگی همسر پوش کیش

  +  000/0  000/0  000/0  معیارهاي ظاهري و جسمی همسر

  +  000/0  000/0  000/0  تمکن مالی خانوادة همسر

  +  000/0  771/0  000/0  شاغل بودن همسر

  +  000/0  000/0  387/0  درآمد باالي همسر

  -  784/0  784/0  -با مهریه  اش خانوادهموافقت پسر و 

  +  000/0  -  000/0  جهیزیه دختر

  +  000/0  000/0  000/0  اش خانواده موقعیت مالی و اقتصادي همسر و

  -  355/0  079/0  682/0  بودن همسر اخالق خوش

  +  000/0  000/0  000/0  همسر يدار نید
  +  03/0  03/0  -  ِوقار و متانت پسر

  +  000/0  -  000/0  بودن دختر محجبه

  +  000/0  000/0  000/0  معیارهاي اخالقی و مذهبی همسر

  +  000/0  000/0  000/0  حداقل تحصیالت همسر

  +  000/0  000/0  000/0  تحصیالت دانشگاهی همسر

  +  000/0  000/0  000/0  تحصیالت همسر

  +  000/0  000/0  000/0  خویشاوند بودن همسر

  +  000/0  000/0  002/0  همشهري بودن همسر

  +  000/0  078/0  000/0  بودن همسر هم قوم
  +  000/0  000/0  000/0  مکانی -همسان همسري قومی

  -  857/0  266/0  383/0  و پسرعشق و عالقه بین دختر 

  +  004/0  080/0  023/0  پسر وتفاهم و درك متقابل بین دختر 



 

  -  064/0  070/0  416/0عشق و عالقه و درك و تفاهم متقابل 

  +  000/0  -  000/0  زن در کارهاي منزل تبحر

  -  515/0  515/0  -  مشارکت مرد در کارهاي منزل

  +  000/0  515/0  000/0  توانایی همسر در مدیریت منزل

 6نظرات نسل والدین و نسل فرزندان در  يها نیانگیم، تفاوت گردد یممالحظه  1که در جدول  گونه همان

الزم است و از  داري معنییک شاخص فاقد سطح  در و دار یمعنشاخص کلی این متغیر،  7شاخص از 

مورد  16، ها شاخصگویه مربوط به این  20دو نسل والدین و فرزندان در مورد  لهیبه وس شده ارائهنظرات 

  . الزم است داري معنیمورد فاقد سطح  4و  دار یمعن

در موقع ازدواج  ینیهمسرگزنظرات نسل والدین در مورد معیارهاي  مجموع آزمون تفاوت: 2جدول 

  خود ینیهمسرگزخودشان با معیارهاي نسل فرزندان براي 

t-test for Equality of Means 

  نسل فرزندان  نسل والدین  دختران  مادران  پسران  پدران  

  300  300  150  150  150  150  تعداد نمونه

  03/57  03/40  7/53  7/41  3/60  3/38  میانگین

  -0/17  -0/12  -0/22  ها نیانگیمتفاوت 

t  0/21-  9/11-  5/22-  

df  298  298  598  

Sig. (2-tailed)  000/0  000/0  000/0  

  

تفاوت نظرات نسل والدین و نسل فرزندان در مورد   نشان داده شده است، 2که در جدول  گونه همان

  : در نتیجه باشند یم دار یمعن  %95نیز در سطح اطمینان  دار یمعن هگوی 16مجموع 

خود با معیارهاي نسل فرزندان براي  ینیهمسرگزبین معیارهاي نسل والدین در هنگام 

  .وجود دارد داري معنیتفاوت  ،شان ینیهمسرگز

نسل والدین در هنگام ازدواج خود با معیارهاي نسل فرزندان  ینیهمسرگزمعیارهاي  فاصله :3جدول 

  )فاصلۀ نسلی(شان  ینیهمسرگزبراي 

  پاسخگو يها گروه
 فاصله

  نسلی

  جمع

  
سطمتو پایین

 سطس

   باال

  تعداد  )با میانگین معیارهاي پسران سهیدر مقا(پدران 

  درصد

11  

3/7 

85  

7/

54  

0/

1

50  
  تعداد  )با میانگین معیارهاي پدران سهیدر مقا(پسران 

  درصد

15  

0/10 

75  

0/

60  

0/

1

50  



 

  تعداد  )با میانگین معیارهاي دختران سهیدر مقا(مادران 

  درصد

63  

0/42 

76  

7/

11  

3/7 

1

50  
  تعداد  )با میانگین معیارهاي مادران سهیدر مقا(دختران 

  درصد

60  

0/40 

80  

3/

10  

7/6 

1

50  
  تعداد  )با نسل فرزندان سهیدر مقانسل والدین (جمع 

  درصد

149  

8/24 

31

6  

13

5  

6

 نیتر شیبمتوسط داراي  نسلیِ فاصلهپاسخگو  يها گروه همهدر  ،شود یممالحظه  3جدول در  که گونه همان  00

  .است پایین در کمترین میزان نسلیِ فاصلهو میزان 

  نتایج محاسبه و تحلیل رگرسیون 

را با متغیر وابسته  4واقع در جدول متغیرهاي  ، نسلی فاصلههمبستگی بین متغیرهاي مستقل و  يها آزمون

سایر متغیرها داراي . اند شدهلذا این متغیرها وارد تحلیل رگرسیون  ،دانند یم دار یمعن% 95در سطح 

  .اند نبودهنسلی  فاصله با داري معنیهمبستگی 

و وارد تحلیل رگرسیون  اند بودهنسلی  بافاصله دار یمعنمتغیرهاي مستقل که داراي همبستگی  :4 جدول

  .اند شده

سطح   مستقل و وابسته  يرهایمتغروابط بین 

  000/0  آزمون رابطه بین جنسیت و فاصلۀ نسلی

  000/0  آزمون رابطه بین سن و فاصلۀ نسلی

  000/0  شغلی و فاصلۀ نسلی تیوضعآزمون رابطه بین 

  000/0  نسلی آزمون رابطه بین پایگاه اقتصادي، اجتماعی و فاصلۀ

  020/0  آزمون رابطه بین روابط با بستگان پدر خانوار  و فاصلۀ نسلی

  000/0  آزمون رابطه بین میزان استفاده از ماهواره و فاصلۀ نسلی

  000/0  آزمون رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون و فاصلۀ نسلی

  000/0  آزمون رابطه بین میزان استفاده از رادیو و فاصلۀ نسلی

  000/0  آزمون رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و فاصلۀ نسلی

  000/0  سلی نآزمون رابطه بین میزان مطالعۀ روزنامه و مجله  و فاصلۀ

  000/0  آزمون رابطه بین نوع شغل پاسخگویان و فاصلۀ نسلی

  000/0  آزمون رابطه بین میزان تحصیالت پاسخگویان و فاصلۀ نسلی

  

با متغیر  داري معنیکه همبستگی ـ متغیرهاي مستقل را  مجموعهاثرات  و محاسبه ضریب رگرسیون 5جدول 

مقدار ضریب تعیین در این . داده استنسلی نشان  فاصلهبر روي  ـ اند شده لیتحلو وارد  اند داشتهوابسته 

نسلی به وسیله مجموع متغیرهاي مستقل مزبور قابل  فاصلهتغییرات در   %49که حدود  دهد یمجدول نشان 

و  کند میبودن رگرسیون و رابطه خطی میان متغیرها را بیان  دار یمعننیز  6جدول ، همچنین. تبیین است



 

برازش  ،داري معنیضمن آنکه این سطح . دهد یماطمینان مورد تأیید قرار % 99بودن آن را در سطح  دار یمعن

  .دهد یمرا نیز نشان  نمونه قبول قابل

  

  

  نسلی فاصلهتحلیل رگرسیون چند متغیره  يها آمارهنتایج : 5جدول 

  ضریب همبستگی چندگانه

R  

 ضریب تعیین

R Square  

 شده لیتعدضریب تعیین 

Adj. R Square 

 خطاي استاندارد برآورد

St. Er. Of Etimate  

703/0 494/0 485/0 494/0 

  

 )تأثیر متغیرهاي مستقل(Beta با در نظر گرفتن ضرایب ) نسلی فاصله(رگرسیون متغیر وابسته  معادلهنتایج 

R )ضریب همبستگی رگرسیونی(، R Square  )را در این مرحله از  داري معنیو سطوح ) ضریب تعیین

  : به ترتیب زیر ذکر کرد توان میتحلیل 

متغیر میزان استفاده از ماهواره با ضریب بتاي  ،عامل نیرگذارتریتأث 423/0متغیر نوع اشتغال با ضریب بتاي 

بر  رگذاریتأثسومین عامل   172/0تحصیالت پاسخگویان با ضریب بتاي  زانیم ریمتغ و دومین عامل 275/0

  .دننسلی رابطه دار فاصله با مستقیم به طورنسلی شهروندان تهرانی است که  فاصله

 

  .اند دادههمبستگی نشان  رابطهنسلی  بافاصلهضرایب بتاي متغیرهایی که  داري معنینتایج  :6جدول 

 B  St. Er.  Beta t Sig. 

156/0 نوع اشتغال پاسخگویان  012/0  423/0  98/12  000/0  

378/0 میزان استفاده پاسخگویان از ماهواره  047/0  275/0  02/8  000/0  

119/0 میزان تحصیالت پاسخگویان  024/0  172/0  85/4  000/0  

  

  تحلیل مسیر

اما از راه تحلیل   براي تحلیل مسیر راه ویژه و اختصاصی تعبیه نشده است، spss افزار نرمهر چند در 

رگرسیون  يها لیتحلبا توجه به  )75: 1382جهانبخش، (.به تحلیل مسیر پرداخت توان میرگرسیون 

و ضرایب بتاي مربوط به همبستگی هر یک از متغیرهاي مستقل در هر مرحله و هر یک از  شده انجام

هر یک از  میرمستقیغمسیر و ضرایب اثرات مستقیم و  نمونه توان می ،متغیرهاي وابسته در مراحل بعد

   :میانی به صورت زیر نشان داد وابستهاصلی تحقیق و نیز متغیرهاي  وابستهمتغیرها را با متغیر 



 

  

  

  

  

  

  مسیر نمونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معیارهاي نسل فرزندانتفاوت معیارهاي نسل والدین براي همسرگزینی فرزندانشان با 

نظرات نسل والدین و نسل فرزندان در  يها نیانگیم، تفاوت شود یممشاهده  7که در جدول  گونه همان

الزم است و  داري معنیفاقد سطح  ،شاخص 4درو  دار یمعن ،شاخص کلی این متغیر 7شاخص از  3مورد  

الزم  داري معنیمورد فاقد سطح  13و  دار یمعنمورد  7 ها شاخصگویه مربوط به این  20نظرات در مورد 

  . است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فاصلۀ نسلی

در    

معیارهاي همسر 

 گزینی

 میزان استفاده از ماهواره

 نوع اشتغال

 میزان تحصیالت

 

P= 275/0  

P= 423/0  

P= 172/0  

P= 317/0  

P= 224/0  

P= 189/0  



 

  

  

  

انشان با معیارهاي تفاوت معیارهاي نسل والدین براي همسرگزینی فرزند يها آزمون خالصه: 7جدول 

  نسل فرزندان 

  و گویه ها ها شاخص
  وپدران 

  پسران

  و مادران

  دختران

  ونسل والدین 

  نسل فرزندان

وضعیت 

  داري معنی

   والدیننسل (

  )نسل فرزندان

  -  285/0  828/0  076/0  بودن همسر اندام خوشزیبایی ظاهري و 

  -  703/0  189/0  067/0  بودن و آراستگی همسر پوش کیش

  -  102/0  347/0  044/0  معیارهاي ظاهري و جسمی همسر

  +  027/0  669/0  008/0  تمکن مالی خانوادة همسر

  -  320/0  045/0  670/0  شاغل بودن همسر

  -  065/0  405/0  022/0  درآمد باالي همسر

  -  281/0  281/0  -  با مهریه متناسب اش خانوادهموافقت پسر و 

  +  015/0  -  015/0  میزان جهیزیه دختر

  -  940/0  393/0  407/0  اش خانوادهموقعیت مالی و اقتصادي همسر و 

  -  462/0  386/0  856/0  بودن همسر اخالق خوش

  +  000/0  001/0  000/0  همسر يدار نید

  -  537/0  537/0  -  ِوقار و متانت پسر 

  +  000/0  -  000/0  بودن دختر محجبه

  +  000/0  098/0  000/0  معیارهاي اخالقی و مذهبی همسر

  -  162/0  550/0  030/0  حداقل تحصیالت همسر

  -  192/0  267/0  003/0  تحصیالت دانشگاهی همسر

  -  076/0  218/0  001/0  تحصیالت همسر

  +  000/0  730/0  000/0  خویشاوند بودن همسر

  +  000/0  000/0  005/0  همشهري بودن همسر

  +  000/0  063/0  002/0  هم قوم بودن همسر

  +  000/0  003/0  000/0  مکانی -همسان همسري قومی

  -  298/0  323/0  012/0  و پسرعشق و عالقه بین دختر 



 

  -  877/0  711/0  865/0  و پسرتفاهم و درك متقابل بین دختر 

  -  443/0  687/0  131/0  و پسر عشق و عالقه و درك و تفاهم متقابل بین دختر

  +  000/0  -  000/0  تبحر زن در کارهاي منزل

  -  252/0  252/0  -  مشارکت مرد در کارهاي منزل

  +  000/0  252/0  000/0  توانایی همسر در مدیریت منزل

که نتایج  اند شدهآزمون  test - tمیانگین مجموع گویه هاي مربوط به متغیر وابسته در این فرضیه نیز با 

  : شوند میمالحظه  8در جدول  ها آن

 

  فرزندانشان با معیارهاي نسل فرزندان ینیهمسرگزآزمون تفاوت نظرات نسل والدین براي : 8جدول 

t-test for Equality of Means 

  نسل فرزندان  نسل والدین  دختران  مادران  پسران  پدران  

  300  300  150  150  150  150  تعداد نمونه

  84/59  14/59  69/68/62  22/59  50/60  میانگین

  -71/0  01/0  28/1  ها نیانگیمتفاوت 

t  124/1  014/0  959/0 -  

df  298  298  598  

Sig. (2-tailed)  262/0  989/0  338/0  

  

دختران و براي نسل  ـ پسران، مادران ـ براي پدران  ها نیانگیم، تفاوت دهد یمنشان  8که جدول  گونه همان

  :در نتیجه ،باشند ینم دار یمعنوالدین و نسل فرزندان 

نسل  ینیهمسرگزفرزندانشان با معیارهاي  ینیهمسرگزبین معیارهاي نسل والدین براي 

  .وجود ندارد داري معنیتفاوت  ،فرزندان

  

  یافته هاي پژوهش

 يها مالكتفاوت محسوسی بین پدران و مادران در زمان ازدواج خودشان و پسران و دختران از نظر  -

  .شود یممشاهده  و جسمی ظاهري

  .ستدارا ینیهمسرگزداشتن شغل چه از نظر نسل والدین و چه از نظر نسل فرزندان اهمیت زیادي در  -

  .اند بودهی براي میزان مهریه متناسب قائل هر دو گروه پاسخگوي مادران و دختران اهمیت  باالی -

  . براي جهیزیه دختر اهمیت قائل هستند ،پسران اهمیت بیشتري نسبت به پدران در هنگام ازدواج خودشان -



 

آماري نیز  يها آزمون. استپاسخگو، داراي اهمیت باالیی  يها گروهدر همه  »بودن همسر اخالق خوش« -

  .داند ینم دار یمعنپاسخگو در مورد این معیار را  يها گروه يها تفاوت

محسوسی بین دو نسل والدین و فرزندان  به طور ینیهمسرگزبودن همسر در  دار نیداهمیت  معیار -

  . بوده است متفاوت

پدران چه هنگام ازدواج خودشان و چه  ،ینیهمسرگزمالك  به عنوانبودن دختر  محجبهدر مورد اهمیت  -

اهمیت زیادي  در مجموع پسران. اند بودهپسرانشان اهمیت باالیی براي این معیار قائل  ینیهمسرگزبراي 

  . اند نبودهبودن دختر قائل  محجبهبراي 

براي مادران و دختران، داراي اهمیت باالیی  ینیهمسرگزمعیار  به عنوانبودن پسر  باوقارمتانت داشتن و   -

  . بوده است

نسبت به نسل والدین  ، پسران و دخترانهمسرگزینینشگاهی به عنوان معیار در مورد داشتن تحصیالت دا -

فرزندانشان  همسرگزینیبراي  نیز پدران و مادران. در هنگام ازدواج خودشان اهمیت بیشتري قائل می باشند

اهمیت باالیی در مقایسه با هنگام ازدواج خودشان نسبت به داشتن تحصیالت دانشگاهی همسر آینده 

  . باشند یمفرزندشان، قائل 

 به عنوان شان ندهیآپدران در موقع ازدواج خودشان بسیار بیشتر از پسران، به خویشاوند بودن همسر  -

 ییباالران نیز در هنگام ازدواج خودشان، براي این معیار اهمیت ماد. اند دادهاهمیت می  همسرگزینیمالك 

   .اند بودهقائل 

تمایل بیشتري نسبت به همشهري بودن همسر آینده، چه هنگام  ،نسل والدین در مقایسه با نسل فرزندان -

تمایل نسل فرزندان نسبت به  ،همچنین. فرزندانشان دارند همسرگزینیازدواج خودشان و چه براي 

  .استر از خویشاوند بودن همسر بسیار بیشت ،مشهري بودن همسره

 شان ندهیآبین پدران در هنگام ازدواج خودشان با پسران تفاوت محسوسی نسبت به هم قوم بودن همسر  -

  . تفاوت بین مادران و دختران در این زمینه کمتر است. وجود دارد

نسل والدین نسبت به هم قوم بودن همسر فرزندشان در مقایسه با زمان ازدواج خودشان، تمایل  -     

  . اند دادهکمتري را نشان 

در مورد اهمیت معیار عشق و عالقه در همسرگزینی، نسل والدین و نسل فرزندان اهمیت  باالیی به این  -

  . استنباط نمود توان میپاسخگو از این نظر ن يها گروهرا بین  یتوجه قابلو تفاوت  دهند میمعیار نشان 

دختران و پسران در مقایسه با نسل والدین اهمیت  ،همسرگزینیدر مورد معیار تفاهم و درك متقابل در  -

فرزندانشان نیز بیش از موقع ازدواج خودشان به این  همسرگزینینسل والدین براي . باشند یمبیشتري قائل 

  . دهند میموضوع اهمیت 



 

پدران در مجموع چه هنگام ازدواج خودشان و  ، همسرگزینیزن در کارهاي منزل در در مورد معیار تبحر  -

  . اند دادهبه این موضوع اهمیت  ،چه براي ازدواج فرزندانشان بیش از پسران

، مادران و دختران به این موضوع اهمیت همسرگزینیدر مورد معیار مشارکت  مردان در کارهاي منزل در  -

  . شود ینماز این نظر مشاهده  ها آندر نظرات  داري معنیو تفاوت  اند داده

  

  همسرگزینی معیارهاي در نسلی ۀآمده در مورد عوامل مؤثر بر فاصل به دستنتایج 

 ینیهمسرگزبا نسل فرزندان در معیارهاي  ها آن فاصله ،هرچه افراد در نسل والدین مسن تر باشند -

  .است بیشتر) فاصلۀ نسلی(

معیارهاي  فاصلهـ نسلی زنان  فاصلهبیش از   ـ معیارهاي پدران با پسران فاصلهـ مردان نسلی  فاصله -

  .است ـ مادران با دختران

در مقایسه با ـ دختران بیش از  همسرگزینیدر معیارهاي  ـ در مقایسه با پدرانـ پسران نسلی  فاصله -

  . است ـ مادران

  .بیشتر است شان ینسل فاصله ،هرچه میزان تحصیالت پاسخگویان بیشتر باشد -

دارندگان مشاغل ساده با دستمزد . رابطه وجود دارد ها آننسلی  فاصلهبین نوع اشتغال پاسخگویان و  -

داراي  ،و بازنشستگان داراي فاصلۀ نسلی کمتر و دارندگان مشاغل مرتبۀ باال با درآمد باال دار خانهکم و زنان 

  .نسلی هستند فاصله نیتر شیب

  . نسلی بیشتر است فاصله ،اقتصادي باالتر باشد و هرچه پایگاه اجتماعی -

میزان مطالعۀ روزنامه و  اینترنت وداخلی تلویزیون، رادیو،  يها کانال بین میزان استفاده از ماهواره، -

  . نسلی رابطۀ مستقیم وجود دارد فاصلهمجله و 

  . وجود ندارد داري معنینسلی رابطۀ  فاصلهبین میزان مطالعۀ کتاب و  -

  .نسلی کمتر است فاصلههرچه روابط خویشاوندي با بستگان پدرِ خانوار بیشتر باشد،  -

رابطۀ  ،نسلی فاصلهروابط با دوستان و و نوار بین میزان روابط خویشاوندي با بستگان مادرِ خا -

  .وجود ندارد داري معنی

نیز شرکت پاسخگویان در مراسم مذهبی بین میزان استفاده از مراکز هنري، ورزشی و تفریحی و  -

  .وجود ندارد داري معنیرابطۀ  ،نسلی فاصله

رگرسیون و تحلیل مسیر مشخص شد که مؤثرترین و تحلیل  يها آزمونین با استفاده از همچن

و در نوع شغل، میزان تحصیالت  ـ این تحقیق  يها دادهبا توجه به  ـ عوامل در فاصلۀ نسلی نیتر کننده نییتع

  . اند بوده زان استفاده از ماهوارهنهایت می



 

ان براي رهاي نسل فرزندبین معیارهاي نسل والدین براي همسرگزینی فرزندانشان با معیا

   .داردنوجود  داري معنیتفاوت  ،شان ینیهمسرگز

  

  تحقیق يها افتهینتایج نظري از 

. باشند یمپایین  يها گاهیپااقتصادي باال و متوسط به ترتیب بیش از  ـ  اجتماعی هاي پایگاهتفاوت نسلی در 

، پایگاه پایین جامعه نیز همچون پایگاه )شهروندان شهر تهران(مورد بررسی ما  جامعهکه در  رسد یم به نظر

نسبت به  ها آننسلی در  فاصله ،و به این جهت نمایند میاستفاده ) خانوادگی(درونی  يها روشمتوسط از 

نظرات بنگستون  :د همچونتوان میهمچنین عامل تحصیالت و آموزش نیز . کمتر است ،پایگاه باال و متوسط

مورد بررسی ما را در موضوع معیارهاي همسرگزینی  جامعهبین نسلی در  يها تفاوتو سایر دانشمندان، 

تحصیالت یکی از عوامل در  ، عاملکه در تحلیل رگرسیون مشاهده شد گونه همانتحت تأثیر قرار دهد و 

  . ماهواره بوده است يها برنامهکنار اشتغال و تماشاي 

طبق این  .مراحل رشداست نظریه، دینما یمد تأیی آن راتحقیق حاضر  يها افتهییکی دیگر از نظریاتی که 

در حرکت زمان به  ها بچه، الگوي تأثیر بین والدین و فرزندان ممکن است در طول زمان تغییر کند و نظریه

  . صورت افزایشی بر والدینشان تأثیر بگذارند

معیارهاي نسل والدین براي همسرگزینی  ،تحقیق مشاهده شد يها دادهکه در تجزیه و تحلیل  گونه همان

براي ازدواج خودشان، در جهت معیارهاي نسل  ها آنفرزندانشان در بسیاري موارد در مقایسه با معیارهاي 

بین نظرات این دو نسل مشاهده  داري معنیکه در مجموع تفاوت  يا به گونهفرزندان دگرگون شده است 

بین نظرات نسل والدین براي  داري معنیتفاوت  ،از معیارهانشد و این در حالی بود که در بسیاري 

  . همسرگزینی خودشان با معیارهاي نسل فرزندان وجود داشته است

این تحقیق مؤید نظریاتی است که در این مورد از  يها افتهیدر مورد نقش آموزش و تحصیالت نیز 

 يها خانوادهدر مطالعاتی که در  جاکوبسن و همکارانش و نیز نوك :از جمله نظران صاحبطرف برخی 

  . ، ابراز شده استنداداشته  يا هیترک

که در  گونه همان. نسلی است فاصلهمیزان استفاده از ماهواره و  رابطه ،تحقیق يها افتهییکی دیگر از 

 کننده تعیینمیزان استفاده از ماهواره از عوامل  ،و تحلیل اطالعات و در تحلیل رگرسیون مشاهده شد هیتجز

 يها افتهیدر توصیف . است) معیارهاي همسرگزینی(مطالعه د مور حوزهنسلی در  فاصلهدر تبیین واریانس 

 یلۀاز این وس) شهر تهران(آماري مورد مطالعه  جامعهتحقیق نیز مشاهده شد که اقشار مختلف اجتماعی در 

  .نمایند میارتباطی استفاده 

  

  



 

  نسلی لهدر موضوع فاص اجرایی پیشنهادهايکاربردهاي تحقیق و 

، توقعات و ها ارزشخصوص به مورد مطالعه  جامعهند با شناخت توان میاین تحقیق و تحقیقات مشابه 

انتظارات نسل جوان، مسئولین فرهنگی و اجرایی را در فراهم نمودن امکانات الزم در جهت 

و معیارهاي نسل  ها ارزش یابی شهیر بی تردید. مناسب براي این قشر از جامعه یاري نمایند يها يزیر برنامه

د نقش زیادي توان میدر مسئله ازدواج و همسرگزینی  :از جمله شان یاجتماعجوان در ابعاد مختلف زندگی 

 يها نهیهز ،اننسل جو يها خواستهعدم توجه به . والد و فرزندان داشته باشد يها نسلدر حل تعارضات 

 مطالعهموضوع مورد . و هم براي نهادهاي مختلف جامعه در پی خواهد داشت ها خانوادهزیادي را هم براي 

جامعه و  مبتال بهازدواج جوانان را که یکی از مسائل  مسئلهمستقیم  به طوراین تحقیق که در حال حاضر 

عقاید  ،راهکارهاي مفیدي را در نزدیک سازي افکارد توان می، دهد یم، مورد بررسی قرار باشد یم ها خانواده

خانوادگی ناشی از تضارب افکار والدین و  يها تنشد و از ایو معیارهاي هر دو نسل فراهم نم ها ارزش ،

موجود در جامعه که ناشی از عدم تفاهم و سازگاري نسل گذشته که مسئولین  يها تنشفرزندان و نیز 

ایجاد . و نسل جدید که جوانان هستند، جلوگیري نماید شود یمنیز شامل  نهادهاي اجتماعی و فرهنگی را

حمایت و  ،که با مشارکت  ساالن بزرگو  ساالن انیمفرهنگی و اجتماعی با مشارکت جوانان،  يها کانون

  . د به این امر کمک شایان توجهی نمایدتوان می خواهد بود، همراهی نهادهاي دولتی

بتوانند در کنار یکدیگر به گذران اوقات  ساالن بزرگجوانان و  ها آنگسترش مراکز اوقات فراغت که در 

گوناگون ورزشی، تفریحی، هنري و فرهنگی  يها تیفعالبیکاري خود پرداخته و در تعامل با یکدیگر به 

 يها خواستهو  ها ارزشابل د تفاهم و درك متقتوان میشده و  ها آنموجب تقریب افکار و عقاید  ،بپردازند

در اجراي  »ملی رسانه«هرچه بیشتر از تلویزیون به عنوان  استفاده ،همچنین. را به همراه داشته باشد ها آن

  .د در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشدتوان میگفتگو و مناظره بین دو نسل والدین و فرزندان  يها برنامه
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The purpose of this research is to examine the Generation Difference in Mate 
Selection Criteria and their Social Causes among the single youths and the parents in 
Tehran.  
The research population were the single boys and girls aged above 19 and the parents 
having a single child above 19. 
 Research Method was “Survey”, and the data have collected using the questionnaires.  
600 persons (150 persons in each group of research population) from all zones of 
Tehran were selected by Random Stratified Multi-Stage Sampling Method as the 
Sample.  
The obtained data reveals the fact that there is a significant difference between the 
parent’s mate selection criteria of their own marriages and of the youths; and that 
some variables including gender, age, education, job, socio-economic status, familial 
relations and using some mass media are effected on the generation difference in the 
subject of the survey; among these variables, as Multi-Variable Regression and Path 
Analysis revealed, job position, education level and the amount of the usage of 
satellite TV programs respectively are the most effective variables that causes these 
differences. These variables explain 49% of variances of Generation Difference in 
Mate Selection Criteria.  
Statistical tests revealed that the differences between the parent’s mate selection 
criteria for the marriages of their youths and of the single boys and girls were not 
significant in general.   
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