
 54 -45  ، ص9318، زمستان 02رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
پژوهش حاضر به منظور  بررسی نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی در شهر 

همدان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل شهروندان همدانی 

سال که شرایط متاهل بودن  06تا  51است که بر اساس سرشماری تعداد زنان بین 

نفر از   484نفر می باشد. حجم نمونه به طور کامال تصادفی  464049را دارا هستند 

دانشجویان انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 

ها استفاده گردیده است. یافته SPSSمی باشد. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزا 

خویشاوندی و نگرش نسبت به  نشان می دهد که بین نگرش زنان به الگوی ازدواج

منافع فرزندان، پایبندی به ارزش های خانواده، ترجیح جنسی و وضعیت شغلی و 

تحصیالت رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین اشتغال زنان، استقالل زنان و سن با 

   الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه منفی وجود دارد.

 .ی، الگوی ازدواجازدواج، ازدواج خویشاوند: واژگان کليدي
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 2بزچلوئی آبادي عيسی اله ، روح1 يیاهلل صفا یصف

 .نور امیدانشگاه پ یدانشکده علوم اجتماع یعلم اتیو هضعر و ایاستاد 5
 .همدان واحد نورامیدانشگاه پ ،یارشد جامعه شناسکارشناسی دانشجو  2
 

  ئول:نام نویسنده مس

 يیاهلل صفا یصف

 بررسی نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي در شهر همدان
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 مقدمه

 است. بوده طریق ین ا ها از انسان نسل تولید و داشته وجود بشر زندگی ابتدای پایدار از حال عین در و نخستین گروه عنوان به خانواده

 (. 90: 5488، )هاشمی است خویشاوندی وجود رابطة خویشاوندی، آمدن وجود به عامل نسل تولید آن در کنار و خانواده تشکیل ازدواج،

 مورد تاکید می باشد و موجب تکمیلازدواج سنتی الهی برای ارامش انسان و امتداد نسل بشری است و بر اساس احادیث نبوی از سنت های 

 ایمان شده و استنکاف از آن مذموم و موجب جدایی از پیروی رسول گرامی اسالم می گردد. )النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی(. 

 دخترو  پسر دایی، دختر خالهو  پسر خاله، دختر عموو  پسر عمویا نیای مشترک داشته باشند؛ مثالً  جداست که زوج،  ازدواجیازدواج فامیلی 

 در که شودمی افرادی شامل خویشاوندی نوع ازدواج بیشتر مرسوم است)ویکی پدیا(. ازدواج این خاورمیانهدر  .پسر عمهو  دختر دایی، عمه

 در هاازدواج نوع باالی این شیوع در مؤثر فاکتورهای به متعدد هایبررسی باشند. در مشترک داشته یك جد حداقل گذشته نسل چهار

 شاوندی از دیرباز رواج داشته است. در ایران، ازدواج خوی[5] است شده ارهاقتصادی اش و قانونی مذهبی، فاکتورهای مختلف نظیر اجتماعات

 درصد 1/24اوندی است و در اصفهان درصد ازدواج ها از نوع خویش 46. ازدواج خویشاوندی یکی از الگوهای ازدواج در ایران است، در ایران [2]

 که در حوزۀ علوم اجتماعی توجه زیادی را به خود معطوف ساخته استیناز ازدواج ها خویشاوندی می باشد. این الگوی ازدواجی جدای از ا

 بررسی ها و تحقیقات ثابت این الگوی ازدواج از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و حتی در داخل یك کشور متفاوت است.

 یادترا در ایجاد فرزندان بیمار زذیر بوده و خطرات ژنتیکی آنهنموده است که ازدواجهای خویشاوندی در برابر زندگی ماشینی و صنعتی آسیب پ

 ها پیشاز ازدواجهای غیر خویشاوندی است. در پزشکی و بهداشت نیز به دلیل عوارضی که ممکن است برای فرزندان حاصل از این نوع ازدواج

 یارینی، شیوع این بیماریها در بسدرمان بیماری های عفو بیاید، از جایگاه خاصی برخوردار است.  با پیشرفت علم پزشکی در زمینه تشخیص و

 ین بهداشت و سالمت انسان مطرح میاز جوامع کاسته شده و بیماری های ژنتیکی به عنوان یکی از مشکالت اساسی موجود بر سر راه تام

ای زه زن و شوهر هر دو برای چند ژن بیماریباشد.در ازدواج های خویشاوندی به علت اینکه طرفین دارای اجداد مشترک هستند، احتمال اینک

 اشی ازانواع مختلف بیماری های ن نهفته ناقل باشند بسیار زیادتر از ازدواج های غیر فامیلی است که تشابه ژنتیکی کمتری دارند از این جهت

  ...... من و اختالالت بینایی و شنوایی وافازدواج های فامیلی به صورتهای مختلف نظیر کند ذهنی، تاالسمی،فنیل کتونوری،بیماری وردینگ ه

 الی ازدواج خویشاوندی، ثبات نسبیهای ژنتیك است. رواج باها با بیماریها به دلیل ارتباط آنبرانگیز بودن این ازدواج. بحث[4] کندبروز می

 .[4] هددهای سنتی را نشان میهای اخیر و نیز برخورداری همسران خویشاوند از ویژگیآن طی دهه

با توجه به اینکه بزرگترین و مهمترین سرمایه هر کشوری، نسل آینده سالم، خالق و باهوش می باشد، محقق بر خود الزم می داند که 

شده ته فبه بررسی نگرش زنان به ازدواج فامیلی بپردازد تازه های پیشگیری و یا کنترل این نوع ازدواج ها را بیابد. با توجه به اینکه مشکالت گ

مشکل جدی است و داشتن فرزند سالم و جامعه سالم از اهمیت به سزایی برخوردار است . محقق در صدد پاسخگویی به این سئوال اساسی 

 است که نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی در شهر همدان چگونه است؟

 

 مبانی نظري
 ازدواج 

کردن ساختار و زیربنای تشکیل خانواده و دلیل نقش مهم آن در فراهمکه به ترین رسوم معمول در تمام جوامع استازدواج از مهم

تنها در سالمت جسمی و روانی فرد مؤثر است؛ نقش .  ازدواج نه [1] شده است ترین نوع ارتباط معرفیترین و بنیادیمهم گسترش نسل،

ای مطلق و فارغ از بستر زمان و مکان نیست؛ بلکه در هر زمان پدیده مهمی در ورود انسان به دورۀ بزرگسالی بر عهده دارد. همچنین ازدواج،

 .[0]شود و در هر جامعه، چهرۀ خاصی دارد و با جامعه نیز دگرگون می

ای حقوقی است که برای همیشه یا مدتی معین، به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به ازدواج رابطه»در فرهنگ معین 

 [.0]«ازدواج و زندگی زناشویی یك پدیده طبیعی قراردادی است»در تعریفی دیگر «. د که از یکدیگر تمتع جنسی ببرنددهآنها حق می

همچنین برخی ازدواج را فرآیندی از کنش متقابل بین یك مرد و یك زن؛ برخوردی دراماتیك بین فرهنگ )قواعد اجتماعی( و طبیعت )کشش 

 [.8] شونددانند که در یك چارچوب رسمی و قانونی مجاز به برقراری مناسبات جنسی میس مخالف میجنسی( و پیوندی دائمی میان دو جن

در تعریف دیگر، ازدواج به عنوان یك نهاد و کانون اجتماعی ملهم از سه منبع قانون، عقاید اجتماعی و اعتقادات مذهبی بوده و مبتنی بر 

 :شش نکته است

 گردد؛ است که بر پایة عشق استوار می ازدواج یك انتخاب شخصی آزاد ـ5

 ـ بلوغ و استقالل یك نیاز مسلم برای اقدام به ازدواج است؛ 2

 ـ ازدواج، ارتباطی بین دو جنس مخالف است؛ 4
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 ـ در یك زندگی مشترک، مرد سرپرست بوده، تأمین معاش و محافظت از خانواده را بر عهده دارد؛4

 باشند؛ ارات یك ازدواج میـ وفاداری جنسی و تك همسری، انتظ1

 [9] ازدواج به طور طبیعی با تولد فرزندان همراه است ـ 0

ازدواج خارجی، داخلی، تعدد زوجات، وحدت زوجه، تعدد  :ازدواج بر حسب فرهنگ و اقوام مختلف دارای انواع گوناگونی است از جمله

ای، قت، ازدواج دائم، ازدواج آزمایشی، ازدواج خانوادگی، ازدواج دوشیزهشوهران، ازدواج رسمی، ازدواج خصوصی، ازدواج تولیدی، ازدواج مو

، ازدواج میراثی، ازدواج تشریفاتی و تصنعی، ازدواج سه ربعی، [8]ازدواج شبیه، ازدواج تصرفی، ازدواج تطبیقی، ازدواج استبدال، ازدواج شغار 

 .[56]ازدواج روزانه، ازدواج قبرستانی، ازدواج تطلیقی 

شود؛ بنابراین رابطة دو فرد از یك جنس خواه ج عملی است که پیوند دو جنس مخالف را بر اساس روابط پایای جنسی موجب میازدوا

خود کافی خودیشود. همچنین در تعریف ازدواج، روابط جسمانی دو انسان از دو جنس مخالف بهطور موقت و خواه دائم، ازدواج خوانده نمیبه

 دیگر، در راه تحقق بیان را ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب شود؛ بهرسد؛ زیبه نظر نمی

 .[55]ازدواج، جامعه نیز باید آن را تصویب کند 

 

 خويشاوندي )فاميلی(
بستگان دیگر(، یا بر اساس تعلق به گروهی خاص و قبول پایگاه  ازدواجدر جوامع انسانی به پیوندهای ژنتیکی )خونی( یا سببی )از راه 

 .[52]گوینداجتماعی خاص خویشاوندی می

ای است که در آن ، خانوادهایخانواده هسته ساز پیوندهای خانوادگی است.رسمی اتحاد مدنییا  ازدواج ، گروهی خویشاوند است.خانواده

کنند. هر گاه خویشاوندانی غیر از یك زوج متأهل و فرزند اند زندگی میزوج متأهل با فرزندان خود یا کودکانی که به فرزندی پذیرفته یك

 نسگرادگرجبه مادر پدر  آید.وجود میبه خانواده گستردهها باشند، ها در همان خانواده زندگی کرده، یا دارای روابط پیوسته و نزدیك با آنآن

ده گویند. اگر هر یك از این افراد به صورت جدا از هم زندگی کنند، خانواها نیز خانواده میو فرزندان آن همجنسگرایا دو مادر یا دو پدر 

 .شودحساب نمی

 پسر دایی، دختر خالهو  پسر خاله، دختر عموو  پسر عمویا نیای مشترک داشته باشند؛ مثالً  جداست که زوج،  ازدواجیازدواج فامیلی 

 )ویکی پدیا(.این نوع ازدواج بیشتر مرسوم است خاورمیانهدر  .پسر عمهو  دختر دایی، دختر عمهو 

 

 ازدواج الگوي نگرش به
های متفاوت )منفی، مثبت، مدرن، سنتی( در این ادراک، وجه نظر و شناخت نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده که سبب رفتارها و ایده 

 . [54]شود زمینه می

 

 روش شناسی
ها روش پیمایشی است که در این پژوهش از آن استفاده شده است. ی مختلفی وجود دارد که یکی از آنبرای انجام یك پژوهش روش ها

های گردآوری، تنظیم و تحلیل داده هاست.از این رو می توان گفت که پیمایش عبارت از جمع آوری اطالعات پژوهش پیمایشی یکی از روش

بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت وصیف یا پیشاست که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی ت

 پذیرد.می

های مختلف مورد به استنباط علّی نائل آید. پیمایش دارای دو ترتیب هدف پژوهش پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگیبدین

 نوع کلی است: توصیفی و تحلیلی.

یابی است زیرا قصد دارد از یك سو به توصیف رفتارهای واقعی موجود در جامعه توصیفی و از نوع زمینه تحقیق حاضر از دسته تحقیقات

ها را نیز تعیین نماید. هدف از انجام این ها را نیز شناسایی و میزان اثرگذاری آنها و ویژگیپرداخته و از سوی دیگر عوامل موجود این پدیده

 .[54] و منظم خصوصیات یك موقعیت یا یك موضوع استنوع تحقیق، توصیف عینی، واقعی 

سال که شرایط متاهل بودن را دارا هستند  06تا  51جامعه آماری پژوهش حاضر زنان متاهل شهروندان همدانی است که تعداد زنان بین 

 نفر می باشد.  464049

نفر از زنان  484که با گرد کردن تعداد حجم نمونه محاسبه شد  484.090حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به طور تقریبی 

 متاهل همدانی به روش خوشه ای و به طور کامال تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند.  
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آوری اطالعات و های پیمایشی پرسشنامه محقق ساخته است. در این تحقیق جهت جمعترین ابزار جمع آوری اطالعات در بررسیعمده

های مورد نیاز از نمونه مورد آوری دادهای استفاده گردید. و جهت جمعتحقیق و پیشینه تجربی پژوهش از روش کتابخانهآشنایی با موضوع 

 مطالعه از پرسشنامه ، استفاده شد. 

نا که این نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به این مع .تواند به دو صورت باشدپرسش نامه یك طرح پژوهشی، مقاله یا پایان نامه می

 عنوع پرسشنامه قبال توسط پژوهشگران و یا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. نو

ر ددوم از پرسشنامه ها پرسش نامه محقق ساخته است که در آن خود محقق اقدام به طراحی سواالت پرسشنامه برای اولین بار می نماید و 

اینجاست که ابتدا باید روایی و پایایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داد و سپس نسبت به تکمیل کامل پرسشنامه ها توسط مخاطبان اقدام 

نمود. پرسشنامه محقق ساخته می تواند تمام از نو مورد تدوین و طراحی قرار گیرد و یا با ترکیب و ویرایش چند پرسشنامه لستاندارد در 

 .دی که موضوع تحقیق تلفیقی از چند موضوع قبلی است، مورد طراحی قرار گیردموار

سئوال طراحی شده است که با  45پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه  برگرفته از پژوهش حسینی و همکاران در قالب 

 رش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی  پرداخته است. مقیاسی لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( به ارزیابی نگ 1طیف 

در ابتدا سئواالت دموگرافیکی طراحی شده است که تحصیالت، جنس، شاغل بودن، محل سکونت و خواستگاه فرد و ازدواج فامیلی یا 

 غیر فامیلی را بررسی می نماید. توزیع سئواالت پژوهش در قسمت دوم پرسشنامه به شرح زیر می باشد. 

 توزيع سئواالت پرسشنامه( 1)دول ج

 هاها و پرسشگویه نام متغیر/ شاخص

 5-1 نگرش نسبت به منافع فرزندان

 0-54 های خانوادۀ بزرگپای بندی به ارزش

 54-58 نگرش نسبت به اشتغال زن در خارج از منزل

 59-24 گرایش به ترجیح جنسی

 استقالل زنان

 ابعاد متغیر
21 

 بعد تحرک مکانی

 20و  20 دسترسی به منابع اقتصادی خانواده

 28-45 گیری در خانوادهبُعد تصمیم

 

 هاي پژوهشيافته

 پيش فرض استفاده از آزمونهاي آماري پارامتريک:

 آزمونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند، آزمونهای پارامتریك گویند.

 ا پژوهشگر باید مفروضه هایی را رعایت کند که برخی از آنها عبارتند از:برای استفاده از این روشه

داده های مورد استفاده پیوسته و منظم باشند یا به عبارت دیگر مقیاس اندازه گیری فاصله ای یا نسبی باشد. بر اساس این فرض  (5

 .[51] مورد پژوهش دارای توزیع طبیعی باشد(متغیر 2آزمونهای پارامتریك به مقیاس فاصله ای یا نسبی محدود می شوند.  

داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت پیوسته و منظم می باشد یعنی شرط مقیاس اندازه گیری بر قرار می باشد. با توجه به 

ه رنوف استفاده شده است کاسمی-شرط نرمال و طبیعی بودن توزیع داده های مورد استفاده برای بررسی این پیش فرض از آزمون کلموگروف

 هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود توزیع داده ها نرمال است یا خیر.

( می توان اظهار نمود که همه متغیر ها نرمال می باشد، زیرا سطح معناداری 2اسمیرنوف در جدول )-با توجه به نتایج آزمون کلموگروف

می باشد، نتیجه می گیریم که از آزمونهای پارامتریك باید برای تجزیه و تحلیل سواالت و فرضیات  6.61در هر یك بیشتر از  Zکلیه مقادیر 

 تحقیق استفاده کرد.

 اسميرنوف براي نرمال بودن توزيع داده ها -(: نتيجه آزمون کلموگروف2) جدول

 سطح معناداری Zمقدار  تعداد نمونه متغیر

 6.142 0.455 484 نگرش نسبت به منافع فرزندان

 6.454 1.454 484 پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ
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 6.251 4.425 484 نگرش به اشتغال زنان

 6.045 0.055 484 گرایش به ترجیح جنسی

 6.200 4.050 484 استقالل زنان

 6.681 5.041 484 نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی

 

 تحليل سواالت پژوهش:
 الگوی ازدواج خویشاوندی در اعضای نمونه چگونه است؟وضعیت نگرش زنان به -5

 وضعیت نگرش نسبت به منافع فرزندان در اعضای نمونه چگونه است؟-2

 وضعیت پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ در اعضای نمونه چگونه است؟-4

 وضعیت نگرش به اشتغال زنان  در اعضای نمونه چگونه است؟-4

 سی  در اعضای نمونه چگونه است؟وضعیت گرایش به ترجیح جن-1

 وضعیت استقالل زنان در اعضای نمونه چگونه است؟-0

 (: بررسی سؤاالت پژوهش3جدول)

 متغیر
میانگین 

 مشاهده شده

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 آماری
 t مقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 6.666 484 -4.515 4 6.48 2.94 نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی

 6.666 484 -4.496 4 6.21 2.94 نگرش نسبت به منافع فرزندان

 6.666 484 8.422 4 5.64 4.44 پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ

 6.666 484 0.806 4 5.44 4.18 نگرش به اشتغال زنان

 6.666 484 5.848 4 6.84 4.68 گرایش به ترجیح جنسی

 6.666 484 -52.419 4 6.91 2.46 استقالل زنان

 

بدست آمده که تقریبا برابر با  2.94، میانگین نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی در اعضای نمونه (4)بر اساس داده های جدول 

شده است. بنابر این نتیجه می گیریم که میزان نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی  6.48( است، همچنین انحراف معیار 4میانگین آماری )

 در شهر همدان در حد متوسط می باشد.

بدست آمده که تقریبا برابر با میانگین  2.94( میانگین نگرش نسبت به منافع فرزندان در اعضای نمونه 4بر اساس داده های جدول )

رش افع فرزندان در نگشده است. بنابر این نتیجه می گیریم که میزان تاثیر نگرش نسبت به من 6.21( است، همچنین انحراف معیار 4آماری )

 زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی از نظر پاسخگویان در حد متوسط می باشد.

بدست آمده که بیشتر از میانگین  4.44( میانگین پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ در اعضای نمونه 4بر اساس داده های جدول )

ابر این نتیجه می گیریم که میزان تاثیر پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ در شده است. بن 5.64( است، همچنین انحراف معیار 4آماری )

 نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی از نظر پاسخگویان بیشتر از حد متوسط می باشد.

( است، 4ن آماری )بدست آمده که بیشتر از میانگی 4.18( میانگین نگرش به اشتغال زنان  در اعضای نمونه 4بر اساس داده های جدول )

شده است. بنابر این نتیجه می گیریم که میزان تاثیر نگرش به اشتغال زنان  در نگرش زنان به الگوی ازدواج  5.44همچنین انحراف معیار 

 خویشاوندی از نظر پاسخگویان بیشتر از متوسط می باشد.

بدست آمده که تقریبا برابر با میانگین آماری  4.68نمونه ( میانگین گرایش به ترجیح جنسی  در اعضای 4بر اساس داده های جدول )

شده است. بنابر این نتیجه می گیریم که میزان تاثیر گرایش به ترجیح جنسی  در نگرش زنان به  6.84( است، همچنین انحراف معیار 4)

 الگوی ازدواج خویشاوندی از نظر پاسخگویان در حد متوسط می باشد.

( است، همچنین 4بدست آمده که کمتر از میانگین آماری ) 2.46( میانگین استقالل زنان در اعضای نمونه 4) بر اساس داده های جدول

شده است. بنابر این نتیجه می گیریم که میزان تاثیر استقالل زنان در نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی از نظر  6.91انحراف معیار 

 د.پاسخگویان کمتر از حد متوسط می باش
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 تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق

 بین نگرش نسبت به منافع فرزندان و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معناداری وجود دارد. فرضيه اول:

 بین پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معناداری وجود دارد. فرضيه دوم:

 بین نگرش به اشتغال زنان  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معناداری وجود دارد.فرضيه سوم: 

 بین گرایش به ترجیح جنسی  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معناداری وجود دارد.فرضيه چهارم: 

 اج خویشاوندی رابطه معناداری وجود دارد.بین استقالل زنان و نگرش زنان به الگوی ازدوفرضيه پنجم: 

بین مشخصات دموگرافیك )تحصیالت، سن، وضعیت شغلی( و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معناداری فرضيه ششم: 

 وجود دارد.

 نیم.کاستفاده میکمی و مستقل را بسنجیم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر  هایچون می خواهیم رابطه بین متغیر

 (: ضريب همبستگی نگرش نسبت به منافع فرزندان و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي4جدول)

 تعداد متغير نام فرضيه
ضريب 

 rهمبستگی

سطح 

 معناداري

 فرضیه اول
نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی و نگرش نسبت به منافع 

 فرزندان
484 6.449 6.666 

 فرضیه دوم
پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوی ازدواج 

 خویشاوندی
484 6.009 6.666 

 6.666 -6.421 484 نگرش به اشتغال زنان  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی فرضیه سوم

 6.666 6.000 484 گرایش به ترجیح جنسی  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی فرضیه چهارم

 6.666 -6.118 484 استقالل زنان و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی فرضیه پنجم

 فرضیه ششم

 6.666 -6.064 484 نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی و تحصیالت

 6.540 6.600 484 نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی و سن

 6.666 6.192 484 و وضعیت شغلینگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی 

 

( نشان می دهد که ضریب ( کوچکتر از )sig=6.666، چون سطح معناداری )(4)با توجه به نتایج جدول : در فرضيه اول

جدول می  r( بزرگتر از r=6.449همبستگی محاسبه شده بین نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی و نگرش نسبت به منافع فرزندان )

درصد فرضیه قبول می شود و بین نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی و نگرش نسبت به منافع فرزندان رابطه  91باشد پس با احتمال 

معنادار مثبت وجود دارد یعنی با بهبود نگرش نسبت به منافع فرزندان، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی بیشتر می شود و برعکس. 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از نگرش زنان به الگوی  55.49وجه به مقدار ضریب همبستگی می توان گفت که بات

 ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر نگرش نسبت به منافع فرزندان می باشد.

( نشان می دهد که ضریب همبستگی ( کوچکتر از )sig=6.666چون سطح معناداری ) (4)نتایج جدول  در فرضيه دوم:

جدول می باشد پس  r( بزرگتر از r=6.009محاسبه شده بین پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی )

 اج خویشاوندی رابطه مثبتدرصد فرضیه قبول می شود و بین پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوی ازدو 91با احتمال 

 هوجود دارد. یعنی با بیشتر شدن پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی بیشتر می شود و برعکس. باتوج

زنان به الگوی درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش  44.00به مقدار ضریب همبستگی می توان گفت که 

 ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ می باشد.

( نشان می دهد که ضریب همبستگی ( کوچکتر از )sig=6.666چون سطح معناداری ) (4)نتایج جدول  در فرضيه سوم:

جدول می باشد پس با احتمال  r( بزرگتر از r=-6.421ج خویشاوندی )محاسبه شده بین نگرش به اشتغال زنان  و نگرش زنان به الگوی ازدوا

درصد فرضیه قبول می شود و بین نگرش به اشتغال زنان  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه منفی وجود دارد. یعنی با  91
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 رعکس. باتوجه به مقدار ضریب همبستگی می توان گفتببشتر شدن اشتغال زنان، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی کمتر می شود و ب

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر نگرش به  58.60که 

 اشتغال زنان  می باشد.

 ب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم.چون می خواهیم رابطه بین دو متغیر کمی و مستقل را بسنجیم از آزمون ضری

( نشان می دهد که ضریب ( کوچکتر از )sig=6.666چون سطح معناداری ) (4)نتایج جدول  در فرضيه چهارم:

دول می باشد ج r( بزرگتر از r=6.000همبستگی محاسبه شده بین گرایش به ترجیح جنسی  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی )

درصد فرضیه قبول می شود و بین گرایش به ترجیح جنسی  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه مثبت وجود  91پس با احتمال 

دارد. یعنی با بیشتر شدن گرایش به ترجیح جنسی ، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی بیشتر می شود و برعکس. با توجه به مقدار 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج  44.49ب همبستگی می توان گفت که ضری

 خویشاوندی تحت تاثیر گرایش به ترجیح جنسی  می باشد.

دهد که ضریب  ( نشان می( کوچکتر از )sig=6.666چون سطح معناداری ) (4)نتایج جدول  در فرضيه پنجم:

جدول می باشد پس با احتمال  r( بزرگتر از r=-6.118همبستگی محاسبه شده بین استقالل زنان و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی )

ن ددرصد فرضیه قبول می شود و بین استقالل زنان و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه منفی وجود دارد. یعنی با بیشتر ش 91

 45.54استقالل زنان، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی کمتر می شود و برعکس. باتوجه به مقدار ضریب همبستگی می توان گفت که 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر استقالل زنان می 

 باشد.

) ( کوچکتر از sig=6.666،  در مورد تحصیالت چون سطح معناداری )(4)با توجه به نتایج جدول يه ششم: در فرض 

جدول  r( بزرگتر از r=-6.064( نشان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین تحصیالت و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی )

ضیه قبول می شود و بین تحصیالت و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معنادار منفی درصد فر 91می باشد پس با احتمال 

وجود دارد یعنی با بیشتر شدن تحصیالت، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی کمتر می شود و برعکس. باتوجه به مقدار ضریب همبستگی 

به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت درصد )مقدار ضریب همبستگی  49.42می توان گفت که 

 تاثیر تحصیالت زنان می باشد. 

( نشان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین ( بزرگتر از )sig=6.540در مورد سن چون سطح معناداری )

درصد فرضیه رد می شود و بین  91جدول می باشد پس با احتمال  r( کوچکتر از r=6.600سن و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی )

 سن و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معنادار وجود ندارد.

( نشان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه ( کوچکتر از )sig=6.666در مورد وضعیت شغلی چون سطح معناداری )

درصد فرضیه  91جدول می باشد پس با احتمال  r( بزرگتر از r=6.192وضعیت شغلی و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی  شده بین

قبول می شود و بین وضعیت شغلی و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. باتوجه به مقدار ضریب 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی  41.61همبستگی می توان گفت که 

 تحت تاثیر وضعیت شغلی زنان می باشد.

 

 نتيجه گيري
 فرضيه اول: بين نگرش نسبت به منافع فرزندان و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معناداري وجود دارد.

ن تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی و نگرش نسبت به منافع فرزندان رابطه نتایج بی

معنادار مثبت وجود دارد یعنی با بهبود نگرش نسبت به منافع فرزندان، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی بیشتر می شود و برعکس. 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از نگرش زنان به الگوی  55.49ب همبستگی می توان گفت که باتوجه به مقدار ضری

 ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر نگرش نسبت به منافع فرزندان می باشد.
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حتماال مکن است به خطر بیفتد؛ انتایج پژوهش را اینگونه می توان تفسیر کرد؛ با توجه به اینکه در ازدواج خویشاوندی سالمت فرزندان م

سیار ب نمونه بررسی شده منافع فرزندان را پس از بررسی کامل ژنتیکی مجاز دانسته اند. از طرفی دیگر برخی از اقوام ایرانی به ایل و تبار خود

 ازدواج خویشاوندی می یابند.  افتخار می کنند و دوست دارند فرزندانشان از ایل و تبار خود زاده شوند. بدین ترتیب منافع خود را در

 نتيجه: بين نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي و نگرش نسبت به منافع فرزندان رابطه معنادار مثبت وجود دارد

 

هاي خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معناداري وجود فرضيه دوم: بين پايبندي به ارزش

 دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی  نتایج بین

رابطه مثبت وجود دارد. یعنی با بیشتر شدن پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی بیشتر می شود و 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش  44.00ار ضریب همبستگی می توان گفت که برعکس. باتوجه به مقد

 زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر پایبندی به ارزشهای خانواده بزرگ می باشد.

ارند که تفاهم در ازدواج خویشاوندی بیشتر است زیرا نتایج پژوهش را اینگونه می توان تفسیر کرد برخی از افراد به این موضوع باورد د

 زیر ساخت های ارزشی یکسان دارند و این ارزش ها در آن ها نهادینه شده است. 

 همسو می باشد. [ 50]( 5492نتایج این پژوهش با پژوهش های دلخموش)

 يشاوندي رابطه مثبت وجود دارد.نتيجه: بين پايبندي به ارزشهاي خانواده بزرگ و نگرش زنان به الگوي ازدواج خو

 

 فرضيه سوم: بين نگرش به اشتغال زنان و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج نشان می دهد که بین نگرش به اشتغال زنان و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه منفی وجود دارد. یعنی با ببشتر 

غال زنان، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی کمتر می شود و برعکس. باتوجه به مقدار ضریب همبستگی می توان گفت که شدن اشت

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر نگرش به  58.60

 اشتغال زنان  می باشد.

این پژوهش را اینگونه می توان تعبیر کرد که زنانی که شاغل هستند با دنیای بیرون بیشتر آشنا شده و ممکن است ساختار نتایج 

خویشاوندی خود را با تغییراتی همراه کنند یا اصال ساختار خویشاوندی خود را دوست نداشته باشند. در نتیجه تمایل بیشتری برای گسترش 

 با غیر فامیل دارند. در واقع این افراد بر ابعاد فردی ازدواج بیشتر از ابعاد خانوادگی تاکید دارند.  خانواده از طریق ازدواج

 همسو می باشد.  [ 50] (5992نتایج این پژوهش با پژوهش های مالهوتراو همکاران)

 دارد. نتيجه: بين نگرش به اشتغال زنان و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه منفی وجود

 

 فرضيه چهارم: بين گرايش به ترجيح جنسی  و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معناداري وجود دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین گرایش به ترجیح جنسی  و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه مثبت 

گرایش به ترجیح جنسی ، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی بیشتر می شود و برعکس. با توجه به وجود دارد. یعنی با بیشتر شدن 

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی  44.49مقدار ضریب همبستگی می توان گفت که 

 ی باشد.ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر گرایش به ترجیح جنسی  م

نتایج این پژوهش را اینگونه می توان تفسیر کرد در برخی خانواده تعصبات و قیود خاصی وجود دارد. بعضی از خانواده ها به ژن خود 

 )در خیلی از زمینه ها( می بالند و همین امر موجب می شود که به ازدواج خویشاوندی تمایل بیشتری از خود نشان دهند. 

 باشد. همسو نمی [ 50]( 5492و دلخموش) [58]( 5495پژوهش های پور افکاری و همکاران)نتایج این پژوهش با 

 نتيجه: بين گرايش به ترجيح جنسی  و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه مثبت وجود دارد.

 

 ود دارد.فرضيه پنجم: بين استقالل زنان و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معناداري وج
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین استقالل زنان و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه منفی وجود دارد. 

یعنی با بیشتر شدن استقالل زنان، نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی کمتر می شود و برعکس. باتوجه به مقدار ضریب همبستگی می 
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درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر  45.54فت که توان گ

 استقالل زنان می باشد.

 نتایج پژوهش را اینگونه می توان استنباط کرد که هر چه استقالل زنان افزایش می یابد؛ زنان توانمند و قویتر از قبل شده و تحمل

ریسك پذیری بیشتری پیدا می کنند. از طرفی دیگر ما در دوره گذار هستیم و تغییرات نقش بسیاری در استقالل و اشتغال و تحصیل زنان 

 داشته است و پیدا کردن این آگاهی و برابری اجتماعی باعث شده است که زنان قوی تر از قبل و با توانایی های بیشتر ظهور یابند که همین

 تشویق آنان برای داشتن شرایط بهتر و ازدواج های غیر فامیلی می نماید.  امر موجب

 همسو می باشد.  [4] (5491)بیگی، حسینی و [59] (5492سینی و گراوند)حنتایج این پژوهش با 

 نتيجه: بين استقالل زنان و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه منفی وجود دارد.

  

خصات دموگرافيک )تحصيالت، سن، وضعيت شغلی( و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي فرضيه ششم: بين مش

 رابطه معناداري وجود دارد.

بین تحصیالت و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معنادار منفی وجود دارد یعنی با بیشتر شدن تحصیالت، نگرش زنان به 

درصد )مقدار ضریب  49.42ود و برعکس. باتوجه به مقدار ضریب همبستگی می توان گفت که الگوی ازدواج خویشاوندی کمتر می ش

 همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی تحت تاثیر تحصیالت زنان می باشد. 

ان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین ( نش( بزرگتر از )sig=6.540در مورد سن چون سطح معناداری )

درصد فرضیه رد می شود و بین  91جدول می باشد پس با احتمال  r( کوچکتر از r=6.600سن و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی )

 سن و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی رابطه معنادار وجود ندارد.

( نشان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه ( کوچکتر از )sig=6.666ناداری )در مورد وضعیت شغلی چون سطح مع

درصد فرضیه  91جدول می باشد پس با احتمال  r( بزرگتر از r=6.192شده بین وضعیت شغلی و نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی 

ویشاوندی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. باتوجه به مقدار ضریب قبول می شود و بین وضعیت شغلی و نگرش زنان به الگوی ازدواج خ

درصد )مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد( از تغییرات نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی  41.61همبستگی می توان گفت که 

 تحت تاثیر وضعیت شغلی زنان می باشد.

مندی زنان دارد و همیت امر موجب می شود تا با شجاعت بیشتری با مسائل زندگی و یا اشتغال و تحصیل نقش مهمی در آگاهی و توان

 امر خطیر ازدواج مواجه گردند. در نتیجه این افراد اغلب تمایل بیشتری از خود در ازدواج های غیر فامیلی نشان می دهند. 

 (5992، مالهوترا همکاران)[4] (5491)بیگیحسینی و ، [25] (5496پورگتابی و همکاران)حبیبی نتایج این پژوهش با پژوهش های 

 همسو می باشد.  [26] (2668) ، گوبرنسیکا[50]

نتيجه: بين وضعيت شغلی ، تحصيالت و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بين سن 

 ارد.و نگرش زنان به الگوي ازدواج خويشاوندي رابطه معنادار وجود ند
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