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  چکیده
پژوهش حاضر به منظور مقایسه و رتبه بندي ترجیحات همسرگزینی بین گروهـی از  
دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان کرد، عرب و بختیاري دانشگاه شـهید چمـران   

هـاي دانشـگاه   بان اجرا شده است. براي انتخاب دانشجویان، از بـین کلیـه دانشـکده   ز
دانشکده (ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و علـوم اجتمـاعی، الهیـات،     6شهید چمران، 

دانشـجو   600دانشکده  6مهندسی، علوم و کشاورزي) و از بین کلیه دانشجویان این 
به نسبت تعداد دختران و پسران، به صـورت   دانشجو) با توجه 100(در هر دانشکده 

تصادفی طبقه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه ترجیحات همسرگزینی پاسـخ دادنـد.   
هاي غیرپارامتریک فریدمن نشـان داد کـه   ها با استفاده از آزمونتجزیه و تحلیل داده

ن بین میانگین ترجیحات همسرگزینی دانشجویان تفـاوت معنـاداري وجـود دارد بـدی    
  هـاي رفتـاري، مـذهبی و    ویژگـی  هـا متعلـق بـه عامـل     صورت کـه بـاالترین میـانگین   

باشـد،   ي مـی دار خانـه هـاي  هاي اجتماعی و کمترین مربـوط بـه عامـل مهـارت    مهارت
- هاي رفتاري، وضعیت اجتماعی همچنین، بین ترجیحات همسرگزینی دختران (ویژگی

  هــاي  ظــاهري و مهــارت هــاي هــاي مــذهبی) و پســران (ویژگــیاقتصــادي و ویژگــی
ــه ــت  دار خان ــرگزینی قومی ــات همس ــین ترجیح ــارت  ي)و ب ــاري (مه ــاي بختی ــاي  ه   ه

هاي ظاهري) و عرب زبان (خواستار بچه و مذهبی بـودن)   ي)، کرد (در ویژگیدار خانه
   داري دیده شد.تفاوت معنی
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  مقدمه
ــرگ  ــت mate-selection)زینی (همس ــدي اس ، فرآین

ها و جایگاه همسر آینـده   شامل بررسی و سنجش ویژگی
هاي ظاهري، درآمد،  هاي گوناگونی مانند، ویژگی از جنبه

اجتماعی، سطح تحصیالت، جایگـاه   –جایگاه اقتصادي 
شغلی، جایگاه خانوادگی و مانند آن و مجموعه ي ایـن  

دهنـد   مسر را شکل میهاست که رفتار انتخاب هویژگی
. این فرآیند به عنوان یـک پدیـده جهـانی رایـج در     ]1[  

هـاي اخیـر    شود و در طی دهه بیشتر جوامع محسوب می
هـاي  شناسی و دانش خانواده، سـؤال  در دو حیطه جامعه

زیادي در زمینه معیارهاي انتخاب همسر و خصوصـیاتی  
دهد در همسـر آینـده اش وجـود     که هر فرد ترجیح می

ها  . این گونه پرسش]2[اشته باشد؛ مطرح گردیده است د
هاي انتخـاب همسـر بـه عنـوان یکـی از       در مورد معیار

ها در سراسـر   موضوعات مورد عالقه بسیاري از پژوهش
دهـد   مطالعات انجام شـده نشـان مـی   . ]3[باشند  دنیا می

هــا ماننــد: جــذابیت فیزیکــی، جایگــاه  برخــی ویژگــی
و خصوصــیات رفتــاري اجتمــاعی، هــوش  -اقتصــادي

. عالوه ]4[ها دارد  بیشترین تأثیر را بر همسرگزینی انسان
ها، انتخاب همسر بر مبناي عوامل مختلفـی ماننـد    بر این

اقتصاد،   خصوصیات شخصیتی، عشق، جذابیت فیزیکی،
. مطالعـات نشـان   ]5[فرهنگ و مذهب شکل مـی گیـرد   

کـه   دهد که این فرآیند بستگی به نوع روابطـی دارد  می
رسد هم زنان و هم مردان  کنند. به نظر می افراد دنبال می

در روابط کوتاه مدت نسبت به روابط بلند مدت، تأکیـد  
  . ]6[دارند  هاي جسمی بیشتري بر زیبایی

هایی که مردم به وسـیله   هاي اخیر، شیوهدر طی دهه 
اي زنند بـه طـرز فزاینـده    آن دست به انتخاب همسر می

. به هر حـال، فرآینـد انتخـاب    ]7[است  تغییر پیدا کرده
همسر یکی از مهمترین و اغلب دشوارترین مرحله بـراي  

شـود. تعـداد انـدکی از     بسیاري از جوانان محسوب می
دیگر انتخابات انسـان ممکـن اسـت بـه ایـن صـورت       
سرنوشت ساز و داراي نتایجی تأثیر گذار به اندازه یـک  

  .]8[عمر زندگی باشند 
هاي روان شناختی انتخاب همسـر   براي بررسی ریشه

و هم چنین براي شناسایی عواملی مانند عوامل فرهنگـی  

هاي متفـاوتی بیـان    و تاریخی و ساختار اجتماعی، نظریه
ها می تواننـد مکمـل یکـدیگر     شده است، که همه ي آن

باشند و براي فهم بیشتر چگونگی فرآیند انتخاب همسـر  
. رویکرد تکاملی معتقد ها، مورد استفاده قرار گیرند انسان

 هـا بازتـابی از گذشـته     هـاي کنـونی انسـان   است رفتار
هاست. اجداد ما براي مقابله با مشکالتی ماننـد غـذا،   آن

هـاي   شکار، تعامالت اجتمـاعی و بقـاي نسـل از روش   
ها بـا  کرده اند که باعث سازگاري آنخاصی استفاده می

بهتـرین  . انتخاب جنسی، یکی از ]9[شده است  محیط می
باشد. بـر   ها در رابطه با شیوه سازگاري اجداد ما می مثال

گزینی در طول این اساس، رفتارهاي موفقیت آمیز همسر
تاریخ ادامه دارد و بر همسرگزینی کنونی تأثیر دارد زیرا 
این رفتارهاي انتخابی ادامه بقـا و پیشـرفت روز افـزون    

ـ ]10[کنـد   هـاي انسـانی را هـدایت مـی     گونه ین . همچن
کند که در رفتارهاي انتخابی  رویکرد تکاملی پیشنهاد می

هایی وجود دارد؛ زیرا زنان و مردان  زنان و مردان تفاوت
به طور تاریخی با فشارهاي اجتماعی و محیطی متفاوتی 

هاي متفاوتی در ارتباط با تربیـت و   روبرو هستند و نقش
است  کنند؛ بنابراین زنان ممکن نگهداري فرزندان ایفا می

همسر خود را بر اساس خصوصیاتی انتخاب کننـد کـه   
هـاي حمـایتی    کند وي واجد کفایت و کمـک  تعیین می

الزم، براي رشد و ترقی فرزندان اسـت. در حـالی کـه    
مردان ممکن است به دنبال خصوصیاتی باشند که تعیین 

هـاي   کند همسرانشان واجد شرایط باروري و ویژگی می
. از ]11[دآوري موفق هسـتند  الزم براي یک فرزن جسمی

دهنـد کـه    این رو، بسیاري از زنان مردانی را ترجیح می
 اي بـا او برقـرار کننـد و رابطـه    بتوانند رابطه صـمیمانه 

. در حالیکه ]12[هیجانی و عاطفی نزدیکی را شکل دهند 
مردان به دنبال زنانی هستند که جذاب و جوان بوده و از 

  . ]13[برخوردار باشند  سالمت جسمانی و قدرت باروري
بر اساس مطالب فوق، ادبیات مربوط به همسرگزینی 

هاي مختلفـی را در   نشان می دهد که روان شناسان جنبه
هـایی   این زمینه مورد مالحظه قرار داده اند، مانند شـیوه 

زنند  ها بر اساس آن دست به انتخاب همسر میکه انسان
ن در همسر آینـده  هایی که زنان و مرداو معیار ]10 ،13[

. همه ي این تحقیقات بـر  ]14 ،4[خود جستجو می کنند 
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هاي همسرگزینی بین زنان و  هایی در معیار وجود تفاوت
ــد.  ــد دارن ــردان تاکی ــه م ــجویان در در مطالع اي دانش

همسـرگزینی گــرم و مهربـان بــودن و شـوخ طبعــی را    
. همچنین، نتایج بیانگر ]15[باالترین ویژگی مطرح کردند 

هـاي سـنی و    هاي معناداري بین دو جنس، گـروه  اوتتف
نشان داد کـه   هاي زمانی مختلف بود. مطالعه دیگر دوره

اجتماعی، –زنان اهمیت بیشتري را براي جایگاه اقتصادي
قابلیت اعتماد، وفاداري، هوش و تحصیالت، قایل بودند 

هایی مثـل زیبـایی،    و مردان در مقایسه با زنان به ویژگی
ي توجــه دار خانــهیــل بــراي بچـه داري و  سـالمتی و م 

. در مطالعه اي مردان اردنـی  ]16[دادند  بیشتري نشان می
در مقایسه با زنان، به داشتن همسري زیبا و جوان توجه 
بیشتري نشان دادند؛ درحالیکه زنان همسـري را تـرجیح   
دادند که داراي خصوصـیاتی ماننـد وفـاداري، تعهـد و     

. محققـان دیگـر دریافتنـد    ]17[توانمندي اقتصادي باشد 
ــا زنــان بــراي زیبــایی هــاي  کــه، مــردان در مقایســه ب

ارزش بیشتري قایل هستند و زنان در مقایسـه بـا    جسمی
مردان تأکید بیشتري بـر جایگـاه اجتمـاعی و ثـروت و     

هـاي   فرهنـگ  در .]9[دارایی همسر آینده ي خود دارند 
ــا و     ــردان در معیاره ــان و م ــی، زن ــایی و چین امریک

صیاتی ماننـد سـالمتی، شـوخ طبعـی، دارا بـودن      خصو
ــودن،     ــه ب ــتار بچ ــلط در ازدواج، خواس ــدرت تس ق

ي، جوان تر بودن همسر نسـبت بـه   دار خانههاي  مهارت
. ]18[خودشان و ورزشکار بودن با یکدیگر تفاوت دارند 

مـردان صربسـتانی بـراي     افراد دیگر مشاهده کردند کـه 
هـاي شخصـیتی    هاي ظاهري و زنان براي ویژگی ویژگی

  .]19[بیشتر اهمیت قائلند 
تحقیقات بین فرهنگی نشان می دهند که جنسـیت و  
فرهنگ دو عامل تأثیر گذار بر چگونگی ارزش گـذاري  

، 18، 4[باشـد   افراد در زمینه ترجیحات همسرگزینی مـی 
اي مشاهده شد که بین زنان سفیدپوسـت  . در مطالعه]20

ـ   و سیاه پوست از لحاظ ارزش هـاي   ر زیبـایی گـذاري ب
ــود دارد   ــاوت وج ــاهري تف ــگ]21[ظ ــاي  . در فرهن ه

ــد کــه در   امریکــایی، روســی و ژاپنــی مشــاهده گردی
ورزي تفـاوت   گذاري ویژگـی مهـارت در عشـق    ارزش

ها براي خصوصیاتی مثل مهربـان   . ژاپنی]20[وجود دارد 

و فهمیده بودن، اهل مذاکره و گفتگـو بـودن، جـذابیت    
قعیت نسـبت بـه دو فرهنـگ    جسمی، پول، جایگاه و مو

ها در مقایسه  دیگر، اهمیت کمتري قایل بودند؛ امریکایی
با دو فرهنگ دیگر اهمیت بیشـتري بـراي خصوصـیاتی    
مانند هوش، سخت کوشی و توانایی موفقیت در آینـده،  
قایل بودند. مهاجران جنوب آسیا در مقایسه با مهـاجران  

. ]22[دادنـد   هاي سنتی بیشتر اهمیت می اروپایی به معیار
در مطالعه اي دیده شد که بین دانشجویان دختر و پسـر  

قدردان بودن، احترام به حقوق من (هاي فردي  در ویژگی
اقتصادي تفاوت -ها. وضعیت اجتماعی و غیرو)، شباهت

ها نشـان مـی دهـد کـه      معناداري وجود دارد. این یافته
میانگین دانشجویان دختر در سه عامـل یادشـده بـاالتر    

هـاي   ست. از سوي دیگر، محققان دریافتند کـه مـالك  ا
هـاي   همسرگزینی ذکر شده در بین دانشجویان دانشـکده 

. مطالعه دیگر مشـخص کـرد   ]23[مختلف متفاوت است 
که معیارهاي انتخاب همسر در دانش آموزان دختر سـال  

هـا هسـتند: معیـار توافـق، معیـار       چهارم دبیرستانی این
ــار پزشــکی، ا ــد، خــانواده، معی ســتقالل خــانواده جدی

خصوصیات اخالقی و مذهبی. همچنین این مطالعه نشان 
داد که معیارهاي انتخاب همسر دختـران دبیرسـتانی بـا    
میزان تحصیالت والدین، اندازه خانواده، ترتیـب تولـد،   

  .]24[سن و زبان مادري ارتباطی ندارد 
گیري براي انتخـاب همسـر،   بنابراین، هنگام تصمیم 

هاي گوناگونی روبرو می شوند. در یـک  موقعیت افراد با
آل، افراد ممکن اسـت همسـري را انتخـاب    شرایط ایده

ها محیط حمایت کننده دوستانه  نمایند که بتواند براي آن
دهد  و مطمئنی فراهم نماید. با این حال، شواهد نشان می

که برخی از افراد در به دست آوردن همسري مطابق بـا  
موفق هستند و برخی دیگر نه، که پیامد  هاي خود آلایده

هاي زناشویی بعدي و در نتیجه  چنین انتخابی، نارضایتی
. فهمیدن اینکه افراد چگونه یکـدیگر را  ]25[طالق است 
توانـد   هـایی کـه مـی    کنند و شناخت ویژگی انتخاب می

هـاي   موفقیت یک رابطه را پیش بینی کند؛ یکی از روش
ق در کشـورهاي مختلـف   بنیادي براي کاهش نرخ طـال 

است. به عبارت دیگر، اگر در شروع کار و قبل از اینکه 
افراد وارد زندگی زناشویی شوند بتـوانیم اشـتباهات را   



 

 64

  4/ سال سوم/ شماره  1390بالینی و شخصیت / دانشگاه شاهد / اردیبهشت روان شناسی 
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011 / No. 4 

 

شناسایی کنیم بسیار آسان تر است از اینکه بعـداً سـعی   
  . ]26[ها داشته باشیم  در جبران آن

اگر چه تحقیقاتی که در امریکا و دیگـر کشـورهاي    
جام گرفتـه اطالعـات مهمـی را در ارتبـاط بـا      غربی ان
هاي جنسی و فرهنگی بر انتخاب همسر به دسـت   تفاوت

داده است اما این سؤال همچنان باقی است که آیـا ایـن   
هـا خصوصـاً    ها می توانند در مورد دیگـر فرهنـگ   یافته

  هاي شرقی صادق باشند یا خیر؟ فرهنگ
ن براي پاسخ به این سـؤال ایـن پـژوهش در پـی آ     

است که معیارهاي همسـرگزینی در دانشـجویان مـورد    
 بررسی قـرار دهـد. سـؤاالت ایـن تحقیـق عبارتنـد از:      

ترجیحات همسرگزینی در بین دانشجویان کدامنـد؟   -1 
آیا ترجیحات همسرگزینی در بین دانشجویان دختر و  -2

آیا ترجحات همسـر گزینـی در    -3پسر تفاوت دارد؟ و 
هاي کرد، بختیاري و عرب زبان  بین دانشجویان با قومیت

  تفاوت دارد؟
  
  روش

هـاي   بـا توجـه بـه سـؤال     بخش اول تحقیق حاضر 
تدوین شده از نوع همبستگی (همبستگی از نوع تحقیـق  

ــاملی  ــل ع ــل  factor analysis)(تحلی ــا روش تحلی ب
هاي اصلی) است. در این تحقیق از تحلیل عـاملی   مؤلفه

ررسـی سـاختار   اکتشافی که یک فن یا تکنیـک بـراي ب  
هاست، که چندین پـیش مفهـوم در    مجموعه اي از داده

مورد ساخت یک پرسشنامه دارد استفاده شده اسـت. بـا   
هـا از   استفاده از این فن، براي انتخاب عامـل یـا عامـل   

اسـتفاده شـده اسـت     Scree test)آزمون اسکري کتـل ( 
 –. بخش اصلی تحقیق، توصـیفی و از نـوع علـی    ]27[

 .است comparison - causal)(مقایسه اي 
  

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري
جامعه آماري مورد مطالعـه در بخـش اصـلی ایـن      

تحقیق، کلیه دانشجویان دختـر و پسـر دانشـگاه شـهید     
در ایـن   1388 - 89چمران اهواز می باشد که در سـال  

 10966دانشگاه مشغول به تحصـیل بودنـد کـه جمعـاً     
ــ 4064زن و  6902( ــرد) م ــند.  یم ــاب باش ــراي انتخ ب

هـاي دانشـگاه شـهید     دانشجویان، از بین کلیه دانشـکده 
دانشکده (ادبیات و علوم انسـانی، اقتصـاد و    6 چمران،

علوم اجتماعی، الهیات، مهندسی، علوم و کشـاورزي) و  
دانشجو (در  600دانشکده  6از بین کلیه دانشجویان این 

تعـداد   دانشجو) بـا توجـه بـه نسـبت     100هر دانشکده 
دختران و پسران، به صورت تصادفی طبقـه اي انتخـاب   

 4064%) دختـر و  94/62( 6902شدند. در این مطالعـه،  
%) پسر در گروه نمونه شرکت داشتند، که دا منه 06/37(

بود.  62/0سال با انحراف معیار  18تا  35ها بین سنی آن
نفر  6این دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی دکتري 

%) و کارشناسـی  16/7نفـر (  43کارشناسی ارشد  %)،1(
نفــر  123%) کــرد، 3/16نفــر ( 98%)، 83/91نفــر ( 551

 138%) بختیاري و 2/40نفر ( 241%) عرب زبان، 5/20(
 1   ها بودند. %) مابقی متعلق به سایر قومیت23نفر (
  

  ابزار پژوهش
هاي انتخـاب   در این پژوهش به منظور بررسی معیار 

 هـا و  بـه تعـاریف ایـن سـازه، نظریـه      همسر با توجـه 
هاي مختلف همسر گزینی بـه خصـوص دیـدگاه     دیدگاه

تکاملی و سوابق تحقیق در داخـل و خـارج از کشـور    
خصوصاً تحقیقـات انجـام شـده توسـط دیویـد بـاس،       

پرسش  48پرسشنامه اي طراحی گردید. پرسشنامه شامل 
، 1بی اهمیت=(درجه اي  5بود، که در یک طیف لیکرت 

 ، 4، اهمیـت زیـاد=  3، اهمیـت متوسـط=  2اهمیـت=  کم
) تدوین شدند. حـداکثر  5بسیار بااهمیت یا تعیین کننده=

باشـد. در   می 48و  240و حداقل نمره ي ابزار به ترتیب 
هـاي بـاال در هـر یـک از      نمره گذاري، نمـره  این شیوه

  عوامــل اســتخراج شــده نشــانگر اهمیــت بیشــتر      
 باشد.   ا میه ها نسبت به معیار شرکت کننده

  
  هاي همسرگزینی   پایایی و روایی پرسشنامه رجحان

در مطالعه مقدماتی بـه روي پرسشـنامه ترجیحـات     
 1هـاي اصـلی   همسرگزینی با اسـتفاده از تحلیـل مؤلفـه   

بـاالتر از یـک    3) و مقـادیر ویـژه  2(چرخش واریماکس

                                                                 
1- Principle Components Analysis 
2- Varimax  3- eigen value 
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% 32/67هشت عامل به دسـت آمـد کـه بـر روي هـم      
  .]28[کردند  ها را تبیین پرسش واریانس

در این پژوهش نیز، پس از انجام تحلیل عاملی، بـه   
هـاي همسـرگزینی در    ماده پرسشنامه رجحـان  48روي 

بر روي هیچ یک از  8مرحله مقدماتی، پرسش شماره ي 
نه عامل استخراج شده بار عـاملی نداشـت و از تحلیـل    

ماده تقلیل یافت.  47ها به اصلی حذف شد و تعداد ماده
هـاي نـه    ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ عامـل  1جدول 

ماده، به تفکیک  47گانه و نمره کل پرسشنامه را بر روي 
  دهد. جنسیت نشان می

شود، ضرایب  مالحظه می 1همان طور که در جدول 
، در دانشجویان پسر 87/0پایایی پرسشنامه در کل نمونه 

به دست آمـده اسـت،    90/0و در دانشجویان دختر86/0
باشند. همچنـین   الذکر رضایت بخش میب فوقکه ضرای

 72/0هاي نه گانه در کل نمونـه از   ضرایب پایایی عامل
تا  62/0، در دانشجویان پسر از 83/0با میانگین  91/0تا 
تـا   77/0و در دانشجویان دختر از 82/0با میانگین  91/0
متغیر است، که تمام ضـرایب در   84/0با میانگین  90/0

  ستند.حد رضایت بخش ه
میانگین، انحراف معیار و خطاي معیار میـانگین   2جدول  

  دهد. نه عامل استخراج شده را در کل نمونه نشان می

شود، میانگین  مالحظه می 2همان طور که در جدول 
ــات    ــنامه ترجیح ــل پرسش ــره ک ــار نم ــراف معی و انح

 37/0و  86/3همسرگزینی در کـل نمونـه، بـه ترتیـب،     
طور کلی، باالترین میانگین را در  باشد. دانشجویان به می

) و کمترین میانگین 55/4هاي رفتاري  عامل اول (ویژگی
 ) به دست71/2ي، دار خانههاي  را در عامل نهم (مهارت

  آورده اند.
هـاي همگنـی واریـانس در     Fدر این مطالعه نسبت  

ــل ــتم   عام ــم و هف ــنجم، شش ــوم، پ ــاي اول، دوم، س ه
ظـاهري، موقعیـت    هـاي  هاي رفتـاري، ویژگـی   (ویژگی
هاي مذهبی، سـازگاري بـا    اجتماعی، ویژگی -اقتصادي

باشـد.   ي)، معنـادار مـی  دار خانـه هـاي   شرایط و مهارت
هاي  هاي متغیر بنابراین با توجه به ناهمگن بودن واریانس

هـاي وابسـته و نـابرابر بـودن      مستقل در ارتباط با متغیر
ـ  حجم نمونه در هر یک از گروه ت)، ها (جنسیت و قومی

)، Friedman Testاز آمــار غیرپارامتریــک فریــد مــن (
 )Mann- Whitney Uمن ویتنی ( -)، یوWilcoxonویلکاکسون (
  ) استفاده شد.Kruskal-Wallisواالیس ( -و کروسکال
نتایج آزمـون ناپارامتریـک فریـدمن را در     3جدول 

  هـاي   ارتباط با اولویت بندي شرکت کنندگان در عامـل 
  دهد. یگانه نشان م نه

  
  نفر) 600هاي نه گانه در کل نمونه و به تفکیک جنسیت ( . ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ عامل1جدول 

  دختران  پسران  کل نمونه  عوامل  

  85/0  84/0  85/0 هاي رفتاري ویژگی  1
  84/0  82/0  85/0  هاي مذهبی ویژگی  2
  86/0  86/0  90/0  هاي اجتماعیمهارت  3
  88/0  87/0  88/0  سازگاري با شرایط  4
  78/0  84/0  82/0 هاي ظاهري ویژگی  5
  77/0  83/0  72/0 موقعیت اقتصادي اجتماعی  6
  85/0  62/0  74/0 هوش و خالقیت  7
  81/0  81/0  82/0  خواستار بچه  8
  90/0  91/0  91/0 يدار خانههاي  مهارت  9

  90/0  86/0  87/0  نمره کل
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  میانگین پرسشنامه ترجیحات همسرگزینی در کل نمونه. میانگین، انحراف معیار و خطاي معیار 2جدول 
  خطاي معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  ها تعداد ماده  عوامل  

  018/0  44/0  55/4 11 هاي رفتاري ویژگی  1
  029/0  73/0  23/4  5  هاي مذهبی ویژگی  2
  028/0  68/0  97/3  6  هاي اجتماعیمهارت  3
  030/0  74/0  71/3  5  سازگاري با شرایط  4
  027/0  66/0  61/3 57 هاي ظاهري ویژگی  5
  038/0  92/0  57/3 65 موقعیت اقتصادي اجتماعی  6
  035/0  86/0  53/3 3 هوش و خالقیت  7
  050/0  23/1  41/3  2  خواستار بچه  8
  053/0 30/1  71/2 3 يدار خانههاي  مهارت  9

  015  37/0  86/3  47  نمره کل
  
  

  گانههاي نهعامل. نتایج آزمون فریدمن در 3جدول 
  رتبه اي میانگین  ها متغیر

  68/7 هاي رفتاري ویژگی
  40/4  هاي ظاهري ویژگی

  51/4 موقعیت اقتصادي اجتماعی
  67/5  هاي اجتماعی مهارت
  65/6 هاي مذهبی ویژگی

  74/4 سازگاري با شرایط
  70/2  يدار خانههاي  مهارت

 20/4  هوش و خالقیت
  46/4  خواستار بچه

8df=، 25/1421 =2χ  
001/0p<  

  
  

شـود، مقـدار    مشاهده می 3همان گونه که در جدول 
گانـه برابـر بـا    هـاي نـه   آماره ي مجذور خی در عامـل 

باشد. همچنین،  معنادار می 001/0و در سطح  256/1421
هـاي   هـاي رتبـه اي، متعلـق بـه عامـل     بیشترین میانگین

هـاي   هاي مذهبی و مهـارت  هاي رفتاري، ویژگی ویژگی
هـاي   تماعی و کمترین میانگین مربوط به عامل مهارتاج

  باشد.داري میخانه

هاي جفتی آزمون ویلکاکسـون   همچنین نتایج مقایسه
هــاي ترجیحــات داري را بــین میــانگین تفــاوت معنــی

هـا   داد که بیشترین تفاوتهمسرگزینی دانشجویان نشان 
هاي  هاي رفتاري با مهارت هاي ویژگی را به ترتیب عامل

هاي رفتاري  )، ویژگی>z ،001/0p= -89/19ي (دار خانه
هاي  ویژگی )، و>z ،001/0p= -30/19با خواستار بچه (

) >z ،001/0p= -30/19رفتاري با سازگاري با شـرایط ( 
تـوان دریافـت کـه    نیز می 2دارند. با مراجعه به جدول 

هاي مربوط به ترجیحات همسـرگزینی،  بیشترین میانگین
هـاي   هـاي رفتـاري، ویژگـی    هاي ویژگی متعلق به عامل

هاي اجتماعی و کمترین میانگین مربوط  مذهبی و مهارت
ایـن یافتـه در    باشـد. داري میهاي خانه به عامل مهارت

پاســخ بــه ســؤال اول تحقیــق مــی باشــد. ســؤال اول 
  (ترجیحات همسرگزینی در بین دانشجویان کدامند؟)

  مـــن ویتنـــی  -نتـــایج آزمـــون یـــو 4جـــدول 
)Mann-Whitney U  را در ارتبــاط بـا متغیــر مســتقل (

جنسیت (دانشجویان دختر و پسر) و متغیرهـاي وابسـته   
  هـاي نـه گانـه) نشـان      ترجیحات همسـرگزینی (عامـل  

  دهد. می
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هاي نه گانه و نمره کل پرسشنامه ترجیحات  ) در عاملMann-Whitney Uمن ویتنی ( -. نتایج آزمون یو4جدول 
  همسرگزینی بر حسب جنس

 معنا داري سطح  Z  من ویتنی -یو  متغیرها

  >001/0  -39/4  33217 هاي رفتاري ویزگی
  >001/0 -48/8  24800  هاي ظاهري ویژگی

  >001/0 -50/13  14513 موقعیت اقتصادي اجتماعی
  >020/0 -32/2  37434  هاي اجتماعی مهارت
 >001/0 -09/4  50/33829 هاي مذهبی ویژگی

 98/0 -022/0  42142 سازگاري با شرایط

 >001/0 -09/13  50/15441  يدار خانههاي  مهارت

 75/0 -18/3  41540  هوش و خالقیت

 46/0 -73/0  40702  خواستار بچه

 073/0 -79/1  50/38506  نمره کل
  

هاي نه گانه و نمره کل پرسشنامه ترجیحات  ) در عاملKruskal-Wallisواالیس ( -. نتایج آزمون کروسکال5جدول 
  نی بر حسب قومیتهمسرگزی

 سطح معنا داري  درجه آزادي  )2χمجذور خی (  متغیرها

  340/0  2  16/2 هاي رفتاري ویزگی
 >002/0 2  38/12  هاي ظاهري ویژگی

  400/0 2  84/1 موقعیت اقتصادي اجتماعی
  730/0 2  63/0  هاي اجتماعی مهارت
 >004/0 2  10/11 هاي مذهبی ویژگی

 050/0 2  84/7 سازگاري با شرایط

 >022/0 2  61/7  يدار خانههاي  مهارت

 071/0 2  30/5  هوش و خالقیت

 >015/0 2  07/8  خواستار بچه

 875/0 2  27/0  نمره کل
  

  
شـود، مقـدار    مالحظه می 4طور که در جدول  همان 
 مـن ویتنـی در عامـل اول    -ي غیرپارامتریـک یـو   آماره

)، >z ،001/0 p= -39/4( 33217هاي رفتـاري)   (ویژگی
، z= -48/8( 24800هـاي ظـاهري)    مل دوم (ویژگـی عا

001/0p< اجتمـاعی)   -)، عامل سوم (موقعیت اقتصـادي
14513 )50/13-  =z ،001/0 p<هاي (مهارت )، عامل چهارم 

)، عامل پنجم >z ،020/0 p= -32/2( 37434اجتماعی) 
) >z ،001/0p= -09/4( 50/33829هاي مذهبی)  (ویژگی

ــههــاي  و عامــل هفــتم (مهــارت  50/15441ي) دار خان
)09/13- =z ،001/0p<  بر اساس متغیر جـنس (زن و ،(

دهـد کـه    ها نشان می مرد) به دست آمده است. این یافته
هـاي رفتـاري (دانشـجویان     زنان و مردان از نظر ویژگی



 

 68

  4/ سال سوم/ شماره  1390بالینی و شخصیت / دانشگاه شاهد / اردیبهشت روان شناسی 
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011 / No. 4 

 

و دانشـجویان پسـر بـا     42/324دختر با میانگین رتبه 
بــه نفــع دانشــجویان دختــر)،  63/260میــانگین رتبــه 

هاي ظاهري (دانشجویان دختر با میـانگین رتبـه    یژگیو
بـه   78/377و دانشجویان پسر با میانگین رتبه  13/254

اجتمـاعی   - نفع دانشجویان پسر)، موقعیـت اقتصـادي  
ــه     ــانگین رتب ــا می ــر ب ــجویان دخت و  30/374(دانش

بـه نفـع    50/177دانشجویان پسـر بـا میـانگین رتبـه     
اعی (میانگین رتبه هاي اجتم دانشجویان دختر)، مهارت

دانشجویان دختر و دانشجویان پسر با میانگین  18/313
هـاي   به نفع دانشجویان دختـر)، ویژگـی   37/279رتبه 

و  79/322مذهبی (دانشجویان دختر با میـانگین رتبـه   
بـه نفـع    35/263دانشجویان پسـر بـا میـانگین رتبـه     

ي (دانشجویان دار خانههاي  دانشجویان دختر) و مهارت
و دانشـجویان پسـر بـا     18/229ر با میانگین رتبه دخت

باشد،  به نفع دانشجویان پسر) می 419/ 37میانگین رتبه 
با یکدیگر تفاوت دارند. این یافته در پاسخ بـه سـؤال   

ــا ترجیحــات  دوم تحقیــق مــی باشــد. ســؤال دوم (آی
همسرگزینی در بین دانشجویان دختـر و پسـر تفـاوت    

  دارد؟)

ــدول   ــون 5ج ــایج آزم ــکال  نت ــس  -کروس واالی
)Kruskal-Wallis را در ارتباط با متغیر مستقل قومیت (

(کــرد، بختیــاري و عــرب زبــان) و متغیرهــاي وابســته 
  دهد. هاي نه گانه) نشان می ترجیحات همسرگزینی (عامل

شـود، مقـدار    مشاهده مـی  5طور که در جدول  همان
ي مجذور خی بـر اسـاس متغیـر قومیـت (کـرد،       آماره

هـاي   هاي دوم (ویژگـی  و عرب زبان) در عامل بختیاري
، عامـل پـنجم   >2χ، 002/0 p= 38/12ظاهري) برابر بـا  

، >2χ، 004/0p=  10/11هاي مذهبی) برابـر بـا    (ویژگی
 ،2χ= 61/7ي) برابـر بـا   دار خانههاي  عامل هفتم (مهارت

022/0p<  2=07/8، عامل نهم (خواستار بچه) برابر بـاχ، 
015/0p< دهـد کـه    هـا نشـان مـی    ن یافتـه باشند. ای می

هاي سـه گانـه از نظـر معیارهـاي      دانشجویان با قومیت
هـاي   هـاي مـذهبی، مهـارت    هاي ظاهري، ویژگی ویژگی
ي و خواستار بچه با یکدیگر تفاوت دارند. براي دار خانه

هـا در   اینکه مشخص شود که بین کدام یـک از قومیـت  
ــا ویژگــی ــاط ب ــاوت وجــود دارد،  ارتب ــوق تف هــاي ف

من ویتنی انجـام   -هاي دوتایی از طریق آزمون یو قایسهم
  اند. آمده 6شد، که در جدول 

  
  ) در چهار عامل بر حسب قومیتMann-Whitney Uمن ویتنی ( -. نتایج آزمون یو6جدول 
 معنا داري سطح  Z  من ویتنی -یو  متغیرهاي وابسته  متغیرهاي مستقل

  >002/0  -08/3  50/4577 هاي ظاهري ویژگی  کرد و عرب زبان
  >001/0 -19/3  4534  هاي مذهبی ویژگی
  >004/0 -85/2  4691 يدار خانههاي  مهارت

  >013/0  -48/2  4875  خواستار بچه
  450/0 -75/0  50/11194 هاي ظاهري ویژگی  کرد و بختیاري

 120/0 -55/1  10553  هاي مذهبی ویژگی

 102/0 -64/1  10479 يدار خانههاي  مهارت

  631/0  -49/0  11414  ر بچهخواستا
 >002/0 -07/3  50/11916 هاي ظاهري ویژگی  بختیاري و عرب زبان

 >017/0 -39/2  12575  هاي مذهبی ویژگی

 134/0 -50/1  13409 يدار خانههاي  مهارت

  >012/0  -51/2  50/12465  خواستار بچه
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شـود، نتـایج    مالحظه می 6همان طور که در جدول 
بین دانشجویان کـرد و عـرب زبـان،     هاي جفتی مقایسه

هـاي   من ویتنی در عامل -مقدار آماره غیر پارامتریک یو
)، >z ،002/0p= -08/3( 50/4577هاي ظـاهري،   ویژگی

ــی ــذهبی  ویژگ ــاي م )، >z ،001/0p=  -19/3( 4534ه
) و >z ،004/0p=  -85/2( 4691ي دار خانههاي  مهارت

، به دسـت  )>z ،013/0p=  -48/2( 4875خواستار بچه 
دهـد کـه دانشـجویان     ها نشان مـی  آمده است. این یافته

هــاي  هــاي کــرد و عــرب زبــان از نظــر معیــار قومیــت
دانشـجویان   79/125هاي ظاهري (میانگین رتبـه   ویژگی

دانشجویان عرب زبان)  22/99کرد در برابر میانگین رتبه 
هـاي   که این تفاوت به نفع دانشجویان کرد، در ویژگـی 

دانشجویان کـرد در برابـر    77/95نگین رتبه مذهبی (میا
دانشجویان عرب زبـان) کـه ایـن     14/123میانگین رتبه 

هـاي   تفاوت به نفع دانشجویان عـرب زبـان در مهـارت   
دانشـجویان کـرد در    63/124داري (میانگین رتبـه  خانه

دانشجویان عرب زبـان) کـه    14/100برابر میانگین رتبه 
رد و در عامل خواسـتار  این تفاوت به نفع دانشجویان ک

دانشـجویان کـرد در برابـر     24/99بچه (میـانگین رتبـه   
دانشجویان عرب زبـان) کـه ایـن     37/120میانگین رتبه 

باشد، با یکدیگر  تفاوت به نفع دانشجویان عرب زبان می
هاي جفتـی   تفاوت دارند. همچنین، نتایج پیگیري مقایسه

هاي  ویژگیهاي  بین دانشجویان کرد و بختیاري در عامل
ــو ــا ی ــی  -ظــاهري ب ، z= -75/0( 50/11194مــن ویتن

45/0(p<، 10553مـن ویتنـی    -هاي مذهبی با یو ویژگی 
)55/1- =z،120/0p<من  -ي با یودار خانههاي  )، مهارت

) و خواستار بچـه  >z ،102/0p=  -64/1( 10479ویتنی 
)، نشان >z ،631/0p=  -49/0( 11414من ویتنی  -با یو
ین دانشجویان کرد و بختیاري تفـاوت معنـا   دهد که ب می

هـاي جفتـی    داري وجود ندارد. به عالوه، نتایج مقایسـه 
دهد که بـین   دانشجویان بختیاري و عرب زبان، نشان می
هـاي   ویژگـی دانشجویان دو قومیت ذکر شده، از لحـاظ  

با >z، 02/0 (p=-07/3( 50/11916من ویتنی  -ظاهري با یو
) در 55/194نشجویان بختیـاري ( هاي رتبه اي دا میانگین

) که این تفاوت به 88/158برابر دانشجویان عرب زبان (

  هـاي مـذهبی بـا     نفع دانشجویان بختیاري، عامل ویژگی
ــو ــی  -ی ــن ویتن ــا >z ،017/0p=  -39/2( 12575م ) ب

) در 18/173هاي رتبه اي دانشجویان بختیـاري (  میانگین
این تفاوت به ) که 76/200برابر دانشجویان عرب زبان (

ــارت   ــل مه ــان، عام ــرب زب ــجویان ع ــع دانش ــاي  نف   ه
ــه ــو دار خان ــا ی ــی   -ي ب ــن ویتن ، z=-50/1( 13409م

134/0p<اي دانشـجویان بختیـاري   هاي رتبه ) با میانگین
) که 02/171) در برابر دانشجویان عرب زبان (36/188(

این تفاوت به نفع دانشجویان بختیاري و عامل خواسـتار  
)، >z ،012/0p=  -51/2( 50/12465ویتنی ن م -بچه با یو

) در 72/172رتبه اي دانشجویان بختیاري ( هاي میانگین با
) که این تفاوت به 65/201برابر دانشجویان عرب زبان (
باشـد، تفـاوت معنـاداري     نفع دانشجویان عرب زبان می

وجود دارد. این یافته در پاسخ به سـؤال سـوم تحقیـق    
هاي همسـر گزینـی در    یا رجحانباشد. سؤال سوم (آ می

هاي کرد، بختیاري و عرب زبان  بین دانشجویان با قومیت
  تفاوت دارد؟).

  
  بحث و نتیجه گیري

هدف این پژوهش، بررسی ترجیحات همسر گزینـی   
بود. به این منظور در ایـن تحقیـق معیارهـاي انتخـاب     
همسر بین دانشجویان دختر و پسر سه قومیـت مختلـف   

و عرب زبان مورد مقایسـه قـرار گرفـت.    کرد، بختیاري 
هـاي مربـوط بـه     ها نشان داد که بیشترین میـانگین  یافته

هـاي   هاي ویژگیترجیحات همسرگزینی، متعلق به عامل
هـاي اجتمـاعی و کمتـرین     رفتاري، مـذهبی و مهـارت  

باشد و ي میدار خانههاي  میانگین مربوط به عامل مهارت
هـاي   هـاي ویژگـی   املها را به ترتیب ع بیشترین تفاوت

هاي رفتاري بـا   ي، ویژگیدار خانههاي  رفتاري با مهارت
هـاي رفتـاري بـا سـازگاري بـا       خواستار بچه و ویژگی

هـاي انجـام    شرایط دارند. این یافته با برخی از پژوهش
ها، مطالعات  باشد. از جمله این پژوهش شده هماهنگ می

اري مثـل  هاي رفت نشان داد که ویژگی ]14[باس و بارنز 
هاي اجتماعی عموماً در مهربان و فهمیده بودن و مهارت

بین زنان و مردان بیشتر مورد پسندند. بـاس و همکـاران   
  دریافتنـد کــه بــا وجـود تغییــرات زمــانی آشــکار،    ]7[
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هاي رفتاري مثل استقالل، ثبات عاطفی، بلـوغ و  ویژگی
پختگی و اخالق نیکو از جمله خصوصیاتی هسـتند کـه   

شش دوره، براي هـر دو جـنس داراي اهمیـت    در طول 
هـاي   اند. در مقابل دستپخت خوب و مهارت زیادي بوده

. ي براي مردان از اهمیت کمتري برخوردار استدار خانه
نشان دادند که صـداقت،   ]19[تودوسیژویک و همکاران 

وفاداري، با محبت بودن، اشتیاق و عالقه شـدید، قابـل   
از جملـه خصوصـیات    اعتماد بودن و بلـوغ و پختگـی  

رفتاري هستند که هر دو جنس بـاالترین اهمیـت را بـه    
دریافت مهربانی و اخالق نیکو  ]17[دهند. خالد  ها می آن

از جمله خصوصیاتی هستند که جزء معیارهاي جهانی به 
هـا   آیند و دانشجویان اردنی نیز به این معیـار  حساب می

شـجویان  توجه بیشتري نشان دادنـد و ایـن گـروه از دان   
هاي اصلی خـود بـراي    هاي مذهبی را جزء معیار ویژگی

  گرفتند. انتخاب همسر در نظر می
توان گفت که انتخاب  در راستاي تبیین این یافته می 

همسر بـر مبنـاي عوامـل مختلفـی ماننـد خصوصـیات       
اقتصـاد، فرهنـگ و     شخصیتی، عشق، جذابیت فیزیکی،

باید توجـه   . بر طبق این اصل،]5[مذهب شکل می گیرد 
هاي خـاص   اي یک سري ارزشداشت که در هر جامعه

هـا تـأثیر    وجود دارد که بر فرآیند همسـرگزینی انسـان  
گذارد. در حقیقت، ما نیز در جامعه اي قرار داریم که  می

هاي رفتاري، اخالقـی و مـذهبی همسـر آینـده      بر معیار
اخـالق   )ص(تأکید بسیار زیادي شده است. پیامبر اکرم 

ان را به عنوان دو مالك اصلی در انتخـاب همسـر   و ایم
بیان فرموده اند و این دو مولفـه را زیـر بنـاي زنـدگی     

. همچنـین، در فرمایشـات   ]29[سعادتمندانه دانسته انـد  
همیشه در ازدواج همسـر بـا ایمـان    "ایشان آمده است 

. بر اساس تعالیم دینی ما مسـلمانان،  ]30[ "انتخاب کنید
هـاي همسـرگزینی قـرار     ولویت معیارها در ا این ویژگی

دارد. در واقع، هـر دو جـنس خصوصـیاتی را تـرجیح     
ي یـک رابطـه   هـا تضـمین کننـده    دهند که براي آن می

هاي  . ویژگی]18[زناشویی پایدار و رضایت بخش باشد 
هـاي اجتمـاعی از    هاي مذهبی و مهارت رفتاري، ویژگی

ي هجمله خصوصیاتی هستند که تا حدودي تضمین کنند
باشـند. در ایـن    یک رابطه ي پایدار و رضایت بخش می

تحقیق نیز دانشجویان دختر و پسـر ایـن معیارهـا را در    
اولویت معیارهـاي همسـرگزینی خـود قـرار داده انـد.      

هـا شـبیه    هاي این مطالعه تا حدودي در زیر عامـل  یافته
و مهرابــی زاده  ]24[مطالعــات علــی اکبــري دهکــردي 

  است. ]23[هنرمند و داودي 
ها نشان داد که بین دانشجویان دختـر   همچنین، یافته 

هـاي رفتـاري)، دوم    هـاي اول (ویژگـی   و پسر در عامل
 -هــاي ظــاهري)، ســوم (موقعیــت اقتصــادي (ویژگــی

هــاي اجتمــاعی)، پــنجم  اجتمــاعی)، چهــارم (مهــارت
ي)، دار خانـه هـاي   هاي مذهبی) و هفتم (مهارت (ویژگی

، دانشجویان دختر در مقایسـه  شود. یعنی تفاوت دیده می
هـاي رفتـاري، موقعیـت     با دانشجویان پسر، به ویژگـی 

هـاي   هاي مذهبی و مهـارت  اجتماعی، ویژگی -اقتصادي
هـاي   دهند در مقابل ویژگی اجتماعی اهمیت بیشتري می

ي براي پسـران از اهمیـت   دار خانههاي  ظاهري و مهارت
هـاي   ژوهشباالتري برخوردار است. این یافته با برخی پ

، باس ]14[انجام شده همگام است. ازجمله. باس و بارنز 
ــپریچر  ،]4[ ــد و اس ــاران ]20[هاتفیل ــاس و همک ، ]7[، ب

تودوسـیژویک و همکـاران   ، ]18[تورومورن و اسپریچر 
، شـاکلفورد و  ]17[، خالد ]9[گوتسال و همکاران ، ]19[

ــاران  ــد و داودي ]16[همک ــی زاده هنرمن و  ]23[، مهراب
آید که زنان بیشـتر   . از تحقیقات فوق برمی]15[لی تونس

از مردان به وضعیت اقتصادي، درآمد بـاال، تحصـیالت،   
 تعهد و وفاداري، صـداقت،  جایگاه و موقعیت اجتماعی،

بلند همتی و سخت کوشـی، مهربـانی، فهمیـده بـودن،     
ــودن و معیارهــاي روان شــناختی و   ــاز ب صــراحت و ب

، طـرز  تمـاعی بـودن  خـونگرمی، اج  اجتماعی از جملـه 
برخــورد و رفتارهــاي اجتمــاعی و مــذهب و فرهنــگ، 

حالیکه مـردان، معیارهـاي زیسـت     دهند. در اهمیت می
شناختی، نظیـر سـالمت جسـمانی، وضـعیت ظـاهري،      

  هــاي  دســتپخت خــوب و مهــارتجــذابیت جســمانی، 
  کنند. را مهمتر قلمداد میي دار خانه
ظریه تکاملی در راستاي تبیین این یافته و بر اساس ن 
هـاي متفـاوتی در    توان گفت که، زنان و مردان نقـش  می

کننـد؛   ارتباط با تربیت و نگهـداري فرزنـدان ایفـا مـی    
بنابراین زنان ممکن اسـت همسـر خـود را بـر اسـاس      
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کنـد وي واجـد   خصوصیاتی انتخاب کنند که تعیین می
هاي حمایتی الزم، بـراي رشـد و ترقـی     کفایت و کمک

حالیکه مردان ممکن اسـت بـه دنبـال     فرزندان است. در
کند همسرانشـان واجـد    خصوصیاتی باشند که تعیین می

الزم بـراي یـک    هـاي جسـمی   شرایط باروري و ویژگی
هـا ناشـی از ارزش    فرزندآوري موفق هستند. شاید ایـن 

گذاري فرهنگی و تربیت جامعه بر اساس نقش مردانـه و  
نبـال همسـري   . در این رابطه، زنان بـه د ]10[زنانه باشد 

هـاي الزم و   هستند که در درجـه اول، منـابع و توانـایی   
مناسب را در اختیار داشته باشد و در درجه دوم بتوانـد  

. بسـیاري از زنـان   ]1[او را در این منابع سـهیم نمایـد   
اي ي صمیمانهدهند که بتوانند رابطه مردانی را ترجیح می

نزدیکـی را   ي هیجانی و عاطفیبا او برقرارکنند و رابطه
هـاي   . عالوه بر این، زنان براي ویژگـی ]11[شکل دهند 

شخصیتی که بر وجود اخالق نیکو، مهربـانی و قـدرت   
کنند، اهمیت بیشـتري قائـل    درك باالي مردان اشاره می

ها عالقه ي بیشـتري بـه ایجـاد روابـط      . آن]14[هستند 
دهند با مردانی متعهد و وفادار  پایدار دارند و ترجیح می

. در حالیکه مـردان بـه دنبـال زنـانی     ]16[ازدواج کنند 
هستند که جذاب و جوان بوده و از سالمت جسـمانی و  

هایی که  قدرت باروري برخوردار باشند. از جمله ویژگی
کند، سـن و   بر وجود توانایی باروري در زنان اشاره می

سالمتی است. زیرا احتمال بارآوري زنانی کـه جـوان و   
باشد. جـذابیت   سمانی هستند، بیشتر میداراي سالمت ج

هـاي وجـود سـالمتی و     و زیبایی ظاهري یکی از نشـانه 
جوانی است. پوست و چشمان روشن، تناسب اندام، تن 

هایی هستند که از قدیم مورد توجه  صدا از جمله ویژگی
  . ]12[اند  گرفته مردان قرار می

نتایج ایـن تحقیـق نیـز برخـی اصـول مربـوط بـه         
دهد. وضـعیت   اي تکاملی را مورد تأیید قرار میه دیدگاه

اجتماعی باال در مردان از جمله خصوصیاتی  –اقتصادي 
ي توانایی و کفایت الزم براي اداره است که نشان دهنده

زندگی و تربیت فرزندان سالم است. ایـن عامـل، نقـش    
در زنـدگی دارد کـه عـدم وجـود یـا کمبـود آن        مهمی

ناخشنودي در زنـدگی گـردد.   تواند عامل اختالف و  می
ي ما نیز دستیابی به منابع  باید توجه داشت که در جامعه

اقتصادي بیشتر در کنترل مردان است از طرفی مردان بعد 
شـوند و   از ازدواج به عنوان نان آور خانه محسوب مـی 

مسئولیت اداره ي امور اقتصادي خانواده بر عهده ي آنان 
دختــر در مقایســه بــا باشــد. بنــابراین دانشــجویان  مــی

دانشجویان پسر تأکید بیشتري بر توانـایی مـالی همسـر    
آینــده ي خــود دارنــد و اغلــب همســرانی را جســتجو 

هـا   هـاي اقتصـادي آن   کنند که قادر به تـأمین هزینـه   می
باشند. به عالوه، دانشجویان دختر، در این تحقیق، تعهـد  
و وفاداري را مهمترین ویژگـی رفتـاري بـراي انتخـاب     

مسر قلمداد کرده اند. این یافته نیز این جنبه از دیدگاه ه
ي زنان به ایجاد روابط پایـدار را   تکاملی در مورد عالقه

دهد. در واقع آنـان خصوصـیاتی را    مورد تأیید قرار می
ي زناشـویی   دهند که تضمین کننده یک رابطه ترجیح می

  بلند مدت و پایدار باشد.  
اري از زنان مردانی را بر اساس دیدگاه تکاملی، بسی 

اي بـا او  دهنـد کـه بتواننـد رابطـه صـمیمانه      ترجیح می
برقرارکنند و رابطه هیجانی و عاطفی نزدیکـی را شـکل   

هاي اجتماعی در این تحقیـق شـامل    . مهارت]11[دهند 
هایی از جمله برونگرا و اجتماعی بودن،  مجموعه ویژگی

مهـارت  اعتماد به نفس باال، گرم و خوش مشرب بودن، 
درعشق ورزي، بیـان احساسـات و اهـل گفتگـو بـودن      

ي  هـا، الزمـه ایجـاد یـک رابطـه      باشد و این ویژگی می
دانشجویان دختـر نیـز   هیجانی و عاطفی نزدیک هستند. 

هاي اصلی خود براي  هاي اجتماعی را جزء معیار مهارت
  گرفتند. انتخاب همسر در نظر می

بایی ظاهري بر اساس رویکرد تکاملی، جذابیت و زی 
هاي وجود سالمتی و جوانی اسـت و ایـن    یکی از نشانه

هایی هسـتند کـه از قـدیم     خصوصیات از جمله ویژگی
گرفته اند. در این تحقیـق نیـز    مورد توجه مردان قرار می

هـا اهمیـت بیشـتري     دانشجویان پسـر بـه ایـن ویژگـی    
دادند. بر اساس دیدگاه مبادله اجتماعی مـردان منـابع    می

هـاي   و مهـارت  هاي جسـمی  خود را با ویژگی اقتصادي
در واقع بـه  دهند.  ي زنان مورد معاوضه قرار میدار خانه

هـاي جنسـی    رسد، در جوامع سنتی که به نقـش  نظر می
شـود و زنـان مسـئول     سنتی اهمیـت بیشـتري داده مـی   

، این باشند نگهداري از فرزندان و انجام کارهاي منزل می
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. جامعه ي ما ]18[گیرد  رار میاندیشه بیشتر مورد تأیید ق
نیز به عنوان یک جامعه سنتی بر اساس تقسـیم وظـایفی   
که بین زنان و مردان صورت گرفتـه، معیارهـایی چـون    

هـایی اسـت کـه     ي از جمله ویژگیدار خانههاي  مهارت
معموالً مختص زنان است و مردان در مقایسـه بـا زنـان    

یت بیشتري هایی اهم براي انتخاب همسر به چنین ویژگی
دهند. چنانچه در این تحقیق نیز دانشـجویان پسـر در    می

مقایسه با دانشجویان دختر این ویژگی را مهمتر قلمـداد  
  کردند. می

هاي دیگر بیـانگر ایـن بودنـد کـه دانشـجویان       یافته
هــاي ظــاهري،  گانــه از نظــر ویژگــیهــاي ســه قومیــت
داري و خواسـتار  هاي خانـه  هاي مذهبی، مهارت ویژگی

  چه با یکدیگر متفاوتند. ب
بررسی  هاي انجام شده در زمینه این یافته با پژوهش 

هــاي  تفـاوت معیارهــاي همســرگزینی در بـین فرهنــگ  
هـاي   باشد. بدین معنی که، فرهنـگ  گوناگون، همسو می

هـایی ماننـد عفـت و     مختلف در ارزش گذاري ویژگـی 
ي، دستپخت خوب، میـل  دار خانههاي  پاکدامنی، مهارت

هـاي شخصـیتی موردپسـند     دارشدن و ویژگی ي بچهبرا
، 22،21[. ]14[براي همسر آینده با یکدیگر تفاوت دارند 

هاي مختلف از لحاظ  نشان دادند که، بین فرهنگ ]18، 7
 هاي همسرگزینی تفاوت وجود دارد. ارزش گذاري معیار

هاي امریکایی  معیارهاي همسرگزینی دانشجویان دانشگاه
ي تکـزاس بیشـتر از    ان گـروه نمونـه  متفاوت است. مرد

ي و دسـتپخت  دار خانـه هـاي   ها بـه مهـارت   دیگر گروه
خوب، وضعیت مالی خوب و پاکـدامنی همسـر آینـده    

دادند. همچنین، ترجیحات همسـرگزینی   خود اهمیت می
هاي چینی و امریکایی متفاوت بود، از جملـه   فرهنگ در

جران ي. مهـا دار خانـه هاي  خواستار بچه بودن و مهارت
جنوب آسـیا در مقایسـه بـا مهـاجران اروپـایی بـراي       

  هاي سنتی اهمیت بیشتري قایل بودند. معیار
میـزان  توان گفت کـه   در راستاي تبیین این یافته می 

ها در انتخاب همسر  اهمیتی که افراد براي برخی از معیار
قایل هستند تحت تأثیر عوامل اجتماعی و بین فرهنگـی  

هاي گوناگونی  جوامع مختلف معیار است. از این رو، در
 وجود دارد که نشأت گرفته از فرهنگ و آداب و رسومی

هاي یک  . ویژگی]31[است که در آن جوامع وجود دارد  
گروه فرهنگی خاص، یکی از عوامـل بسـیار بنیـادي در    

هـا، الگوهـاي    هـا، نگـرش   شیوه ایجاد و تقویـت ارزش 
در نظر آن گـروه  هاي ابراز هیجان مقبول  رفتاري و شیوه

نحوه ي تفکـر، احسـاس،    هاي قومی فرهنگی است. الگو
کار، استراحت، برگزاري اعیاد و مراسم، شـیوه ي ابـراز   
نگرانی و نگرش ما راجع به بیماري یا زندگی و مرگ را 

معمـوالً بـه    دهند. این الگوهاي قومی تحت تأثیر قرار می
هـا   أثیر آننمایند؛ اما ت اي ظریف و ناهشیار عمل می گونه

توانند در  ها می تواند نیرومند باشد. آن در هر صورت می
ایفـا کننـد    ي زندگی خانوادگی نقش مهمیسراسر چرخه

هاي سنتی و متعارف متکـی   هایی که به روش در خانواده
توانـد از تـوان    می ها و همانند سازي قومی هستد، ارزش

ادي هاي متم خاصی برخوردار باشد و احتماالً براي نسل
. بر اسـاس ایـن   ]32[نیز به همان نحو باقی خواهد ماند 

توان گفت که جامعه ي ایران یـک جامعـه ي    اصول می
هـاي   هـا و هماننـد سـازي    سنتی با تعدد قومیت، ارزش

هاي  مختلف است. نتایج بیانگر این هستند که بین قومیت
عرب زبان، کرد و بختیاري در چهار عامل تفـاوت و در  

شـود. تفـاوت در ایـن     تفاوت دیده مـی  پنج عامل عدم
تواند در نتیجه وجود آداب و رسوم متفـاوت   معیارها می

تواند  ها باشد. یکی از دالیل می در هریک از این فرهنگ
این باشد که قومیت عرب زبان بیشتر از دو قومیت دیگر 

باشند و بر روابـط خویشـاوندي و هماننـد     جمع گرا می
 مـین الگوهـاي قـومی   متکـی هسـتند و ه   سازي قـومی 

هـا   توانند تأثیر اساسی بر ترجیحات همسـرگزینی آن  می 
داشته باشد و باعث تفـاوت ایـن گـروه فرهنگـی از دو     

  قومیت دیگر شود. 
در این پژوهش، شـاهد تفـاوت معنـاداري بـین      

ترجیحــات همســرگزینی دانشــجویان دختــر و پســر 
هاي مختلف بودیم که نشانگر تأثیر جنسـیت و   قومیت

باشد.  هنگ بر معیارهاي همسرگزینی دانشجویان میفر
لذا، توجه بـه تـأثیرات جنسـیتی و فرهنگـی در امـر      
انتخاب همسر، در مشاوره ي پیش از ازدواج و کمک 
  به جوانان، بـراي انتخـاب همسـر مناسـب ضـروري      

  نماید.می
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تعداد دختران شرکت کننده در گروه نمونه بـیش از   
عـداد بـا توجـه بـه نسـبت      تعداد پسران است که این ت

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمـران انتخـاب   
شده اند و این نابرابري حجـم نمونـه نتـایج تحقیـق را     

شود تحقیقی مشابه پیشنهاد میتحت تأثیر قرار می دهد. 
با پژوهش حاضر در سایر اقشار جامعه انجام گیـرد، تـا   

ـ  اط بـا تـأثیر   بتوان با قاطعیت و اطمینان بیشتري در ارتب
هــاي همســرگزینی، بــه قضــاوت  فرهنــگ بــر رجحــان

   پرداخت.
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