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چکيده
 زن) به511  مرد و505(  دانشجو306 .نقش ارزشهاي فرهنگي ازدواج و تفاوتهاي جنسي در مالکهاي انتخاب همسر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت
) و پرسشنامه مالکهاي5330 ،؛ دلخموشMVS) شيوه نمونهبرداري در دسترس از بين دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب و با استفاده از زمينهياب ارزشهاي ازدواج
 دادههاي پژوهش با استفاده از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل.) مورد ارزيابي قرار گرفتند5131 ،؛ باسPCPM) انتخاب همسر
 يافتهها حاکي از آن بود که بين بيشتر ارزشهاي فرهنگي ازدواج با ترجيح مالکهاي انتخاب همسر رابطه معناداري وجود دارد و اين متغيرها سهم معناداري در.قرار گرفت
.. اين يافتهها با توجه به مباني نظري ارزشهاي فرهنگي ازدواج مورد بحث قرار گرفته است.پيشبيني ترجيح مالکهاي انتخاب همسر ايفا ميکردند
 تفاوتهاي جنسي، انتخاب همسر، ازدواج، ارزشهاي فرهنگي:واژههاي کليدي

Abstract

T

his study investigated the function of cultural values of marriage and sex differences in mate selection . Three hundred
and sixty students (199 females and 161 males) of Shahid Beheshti university were selected and answered Marriage

Values Survey (MVS; Delkhamoush, 2005) and Preferences Concerning Potential Mates Questionnaire (PCPM; Buss, 1989).
Using Pearson correlation and multiple regression analysis, data were analysed. Results showed that the majority of marriage
values were significantly related to mate preferences criteria and these values had significant predictive function in mate
2631  تابستان/63  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

preferences criteria. Findings were discussed based on the theoretical framework of the cultural values of marriage.
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اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد که با حمايت مالي قطب علمي خانواده ايراني
.اسالمي انجام شده است

نقش ارزشهاي فرهنگي ازدواج و تفاوتهاي جنسي در انتخاب همسر

مقدمه
هر شخص براي برقراري رابطه صميمي با فردي ديگر،

در حکومت و محيط کار وجود دارد ،زنان روي وضعيت مالي

بايد شريکي پيدا کند ،پيوند عاطفي برقرار کند و آن را در طول

مرد کمتر تأکيد ميکنند .مردان نيز به مهارتهاي خانهداري

زمان حفظ کند .همسران صميمي در مکانهايي همديگر را

زن کمتر اهميت ميدهند (ايگلي و وود .)5111 ،به نظر

مالقات ميکنند که افراد متناسب با سن ،قوميت ،مرتبه

ميرسد شالوده مالکهاي انتخاب همسر ترکيبي از نيروهاي

اجتماعي اقتصادي و مذهب آنها در اين مکانها حضور دارند

زيستي ،اجتماعي و فرهنگي باشد.

(دوسج ،روجان و فيشر .)5111 ،وقتي افراد در مجاورت

در کشورهاي غربي که بر ارزشهاي فردنگري تأکيد

يکديگر قرار دارند ،معموالً همسراني را انتخاب ميکنند که از

ميکنند شهوت و صميميت مبناي ازدواج هستند .از اين نظر،

لحاظ بازخورد ،ارزش ،شخصيت ،برنامههاي تحصيلي ،هوش،

عشق پخته بر اساس خودپيروي ،قدرشناسي از ويژگيهاي

جذابيت جسماني و حتي قد شبيه آنها باشند (کيت و شيفر،

منحصر به فرد همسر و هيجان شديد قرار دارد و سعي در ارضا

 .)5115گرچه گاهي همسران رمانتيک تواناييهايي دارند که

کردن نيازهاي وابستگي از طريق رابطه صميمانه ،ناپخته انگاشته

يکديگر را کامل ميکنند ،ولي از ديدگاهي که ميگويد «اضداد

ميشود (هاتفيلد .)5113 ،اين ديدگاه غربي به شدت با ديدگاههاي

يکديگر را جذب ميکنند» حمايت اندکي شده است .هماهنگي،

فرهنگي شرق مغاير است .در اين فرهنگها عشق به معني

قويترين نيرو در تبديل غريبهها به دلباختگان است .هر چه

«وابسته بودن به خيرانديشي و نيکوکاري ديگري» است و چون

دو نفر شباهت بيشتري داشته باشند ،بيشتر جذب همديگر

احساس محبت در شبکه اجتماعي گسترده پخش شده ،شدت

ميشوند و به احتمال بيشتري در کنار هم ميمانند (کاسپي و

هر نوع رابطهاي پايين است (چو.)5131 ،
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هربنر.)5116 ،
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است .براي مثال در فرهنگهايي که برابري جنسي بيشتري

فرهنگ دستهاي از عناصر ذهني و عيني انسانساز است

اهميتي که افراد براي ويژگيهاي خاص قائل هستند ،در

که در گذشته احتمال بقا را افزايش داده و باعث رضايتهايي

نزد دو جنس تفاوت دارد .زنان براي هوش ،جاهطلبي،

براي دستاندرکاران يک موقعيت زيستبومي شده است .به

يبندي و مردان براي جذابيت
شخصيت ،وضعيت مالي و پا 

همين دليل در بين کساني که ميتوانستند به دليل داشتن يک

جسماني و خانهداري ارزش بيشتري قائل هستند (باس5131 ،؛

زبان مشترک و زيستن در زمان و مکان مشترک ارتباط برقرار

خالد9661 ،؛ کنريک و کيف .)5119 ،نظريه تکاملي به ما

کنند ،مشترک شده است (تريانديس.)5111 ،

کمک ميکند تا علت اين تفاوتها را بهتر درک کنيم .طبق

يکي از مفاهيم در شناسايي تفاوتهاي الگوهاي فرهنگي،

اين ديدگاه چون توانايي توليد مثل زنان محدود است ،آنها به

مفهوم ارزشهاست .ارزشهاي فرهنگي نشانگر سهيم شدن

دنبال همسراني هستند که بقا و سالمت فرزندان را تضمين

ضمني يا صريح در عقايد انتزاعي درباره آنچه در جامعه خوب،

کنند .در مقابل ،مردان همسري را ميجويند که جوان و شاداب

درست و مطلوب است ،هستند (ويليامز .)5176 ،اين ارزشهاي

بوده و توانايي فرزندآوري داشته باشد (باس .)5131 ،با اين

فرهنگي (مانند آزادي ،موفقيت و امنيت) مبتني بر هنجارهاي

وجود ،ديدگاه يادگيري اجتماعي ،مالکهاي همسرگزيني را

خاصي هستند که به مردم ميگويند چه چيزي در موقعيتهاي

تحت تأثير نقشهاي دو جنس اجتماعي ميداند .مردان از

مختلف مناسب است .روشهايي که نهادهاي اجتماعي مانند

همان آغاز ياد ميگيرند که جسور و مستقل باشند؛ رفتارهايي

خانواده ،تحصيالت ،اقتصاد ،سياست و سيستمهاي مذهبي،

که به موفقيت در بازار کار منجر ميشود .زنان رفتارهاي

عمل ميکنند و اهداف و کارکرد آنها بيانگر اولويت ارزشي

مهرورزانه را فرا ميگيرند که پرستاري را تسهيل ميکنند.

فرهنگ است .براي مثال ،در جوامعي که جاهطلبي و موفقيت

بعدها هر يک از دو جنس ياد ميگيرند براي صفاتي در طرف

افـراد ارزشـمنـد تلـقـي ميشـود ،سازمـانهاي اقتصادي و

مقابل خود ارزش قائل شوند که متناسب با اين نوع نقشپذيري

سيستمهاي قانوني احتماالً رقابتي ميشوند (مانند بازارهاي

هاشم جبرئيلي ،علي زادهمحمدي ،محمود حيدري

سرمايه و روندهاي قانوني رقابتي) .در مقابل ،تأکيد فرهنگي بر

معرض رسوم ،قوانين ،هنجارها ،متون مقدس و فعاليتهايي

بهزيستي جمعي احتماالً منجر به اقتصاد و سيستمهاي قانوني

که از سوي ارزشهاي فرهنگي شکل داده ميشوند و نيز

تعاونيتر خواهند شد (مانند جامعهگرايي و ميانجيگري)

ارزشهاي فرهنگي را بيان ميکنند ،به اعضاي جامعه ابالغ

(شوارتز.)5111 ،

ميشوند (بورديو5179 ،؛ مارکوس و کيتاياما .)5115 ،در نتيجه،

ارزشهاي فرهنگي فردنگري-جمعنگري ،5از جمله مهمترين

براي تفويض ارزشهاي فرهنگي به افراد ،سازشيافتگي با

تفاوت فرهنگي ميان فرهنگهاست ،که بسيار مورد مطالعه قرار

واقعيت اجتماعي و اجتماعي شدن غيررسمي ،درست به اندازه

گرفتهاند (براي نمونه ،تريانديس 5111 ،؛ تريانديس و گلفنگ،

اجتماعي شدن رسمي اهميت دارند.

5113؛ شوارتز5111 ،؛ شوارتز و راس5111 ،؛ مارکوس و

بنابراين ،ارزشهاي فرهنگي ازدواج که عبارتند از معاني و

کيتاياما5115 ،؛ هافستد5136 ،؛ دلخموش .)5333 ،تريانديس

دريافتهاي ارزشي در قلمرو ازدواج که اعضاي جامعه در آنها

( )5111اظهار ميکند انواع متعدد فرهنگهاي جمعنگر و

اشتراک دارند ،به منزله جلوههاي ارزشهاي فرهنگي کلي در

فردنگر وجود دارند .براي مثال کره و کيبوتس اسرائيلي ميتوانند

نظر گرفته ميشوند .ارزشهاي فرهنگي مالکهاي انتخاب

فرهنگهاي جمعنگر باشند ،اما در جمعنگري خويش همسان

همسر را توجيه ميکنند (براي نمونه ،چه کسي براي همسري

نيستند .به همين ترتيب سوئد و اياالت متحده امريکا ميتوانند

شايسته است) و مفروضههاي عملي قلمرو زندگي زناشويي را

فرهنگهاي فردنگر باشند اما در فردنگري خويش همسان

فرا ميخوانند (براي مثال ،چه اعمالي براي زوجين مجاز يا

نيستند .يکي از ابعادي که داراي اهميت خاصي است ،جنبه

ممنوع شمرده ميشوند) (دلخموش.)5333 ،

قرار ميدهند (مثالً ،استرالياييها و سوئديها) و در فرهنگهاي

افراد تا چه اندازه اشخاصي خودپيرو يا اجزاي محاطشده

ديگـر بر سلـسلـه مـراتب تـأکيـد ميکنند (مثالً ،هنديها و

گروهها در نظر گرفته ميشوند .ارزشهاي ازدواج در قطب

امريکاييهاي به شدت رقابتجو) .شوارتز ( )5111نيز هفت

محاطشدگي ،از خالل احترام ،ارزندهسازي و پذيرش آداب،

ريخت ارزشي فرهنگي را در قالب سه بُعد دوقطبي مطرح ميکند،

قواعد و نقشهايي است که سنت يا مذهب براي ازدواج

که دو بُعد از سه بُعد ارائهشده ،با ابعاد فردگرايي-جمعگرايي و

تکليف ميکنند .بنابراين ،اين بُعد ارزشي با ترجيح مالکهاي

افقي-عمودي مطابقت دارند .اين دو بُعد در نظريه شوارتز

قانع ،مؤمن ،همشهري و خويشاوند بودن در انتخاب همسر

تحت عنوان خودپيروي( 3که به لحاظ مفهومي به دو ريخت

مرتبط است .ارزشهاي ازدواج در قطب خودپيروي ،از خالل

متمايز خودپيروي عقالني و خودپيروي عاطفي تقسيم ميشود)

جستوجوي بيان کردن ويژگيهاي دروني خاص خويش در

0

عرصه ازدواج است که با پيگيري رهنمودهاي عقلي خاص

در برابر محاطشدگي 4و سلسلهمراتبي 1در مقابل برابرنگري
نامگذاري شدهاند (دلخموش.)5330 ،

خويش (خودپيروي عقلي) و پيگيري مستقل تجربههاي مثبت

از آنجا که ترجيحات ارزشي فرهنگي مشترک هستند،

(خودپيروي عاطفي) ،معنا ميشود .در نتيجه ،خودپيروي عقالني

متصديان نقش در نهادهاي اجتماعي (مثالً رهبران در دولتها

با مالکهاي هوشمند و نوانديش بودن ،و خودپيروي عاطفي با

و والدين در خانوادهها) ميتوانند براي انتخاب رفتاري که از

مالکهاي هيجانبرانگيز بودن و جذابيت در انتخاب همسر در

حيث اجتماعي مناسب است و براي توجيه کردن انتخابهاي

ارتباط است (دلخموش.)5333 ،

رفتاري خويش براي ديگران (مثالً رفتن به جنگ و تنبيه
کردن فرزند) ،بر اساس آنها عمل کنند.

سلسلهمراتبي در مقابل برابرنگري :اين بُعد با مسئله تضمين
رفتار اجتماعي مسؤوالنه ،مسئله انگيختن افراد به در نظر گرفتن

تأکيدهاي ارزشي آشکار و ضمنياي که خصيصههاي

رفاه و حقوق ديگران و اداره کردن وابستگيهاي متقابل آنها

فرهنگ را توصيف ميکنند ،از خالل قرار گرفتن روزانه در

رابطه دارد .ارزشهاي ازدواج در قطب سلسلهمراتبي به منزله

5. hierarchy
6. egalitarianism

3. autonomy
4. embeddedness

1. individualism-collectivism
2. vertical-horizontal
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ارزندهسازي منابع قدرت و اعتقاد به توزيع نابرابر قدرت و

قابل اتکا ،ثبات هيجاني و پختگي عاطفي ،هوش و تحصيالت

نقشها در زندگي زناشويي مبني بر نقش نانآور مرد و نقش

و کوشايي و ارتقاجويي رابطه مثبت وجود دارد.

خانهدار زن است .بنابراين ،اين بُعد با مالکهاي قدرتمند بودن،

 .4بين خودپيروي عاطفي با ترجيح مالکهاي فراهمکننده

طبقه اقتصادي باال و تحصيالت باال در انتخاب همسر براي

موقعيت نشاطانگيز ،خوشقيافه بودن و جذابيت عشقي متقابل

زنان و مالکهاي دستپخت خوب و خانهداري و پرورش

رابطه مثبت وجود دارد.

فرزند براي مردان مرتبط است .ارزشهاي ازدواج در قطب

 .1با توجه به تفاوتهايي که در مالکهاي انتخاب همسر

برابرنگر به منزله احساس تعهد نسبت به همعملي داوطلبانه به

بين دو جنس وجود دارد (براي مثال باس5131 ،؛ خالد9661 ،؛

همسر و پذيرش نقشهاي برابر در زندگي زناشويي است .در

کنريک و کيف )5119 ،پيشبيني ميشود رابطه بين ارزشهاي

نتيجه ،با مالکهاي صداقت و وفاداري ،مسؤوليتپذيري و

فرهنگي ازدواج و مالکهاي انتخاب همسر برحسب جنس

حمايتگر و مهربان بودن در انتخاب همسر در ارتباط است

متفاوت باشد.

(دلخموش.)5333 ،

همچنين ،نظر به اينکه از  53مالک انتخاب همسر ،مالکي

با توجه به اهميت انتخاب همسر به عنوان پايهاي براي

که تغييراتش بر مبناي بُعد برابرنگري قابل پيشبيني باشد ،از

تشکيل خانواده سالم و ايجاد جامعهاي سالم (بارکر )5131 ،و با

حيث نظري قابل دفاع نيست ،هرچند ممکن است تا اندکي

توجه به اينکه کشورمان مانند ديگر کشورهاي در حال توسعه در

اغماض بر مالکهايي چون اهل معاشرت (از زاويه به رسميت

مرحله گذر از سنت به مدرنيته قرار گرفته و با تغييرات وسيعي در

شناختن حوزه ارتباطات شخصي همسر) ،يا جذابيت عشقي متقابل

تمام پديدههاي اجتماعي از جمله ازدواج و همسرگزيني مانند

(از زاويه پذيرش ظاهر جسماني همسر در تناسب با ظاهر جسماني

افزايش سن ازدواج ،کاهش ثبات ازدواج و ترجيحهاي نو در

خود) اشاره کرد ،اما معاني آنها ضرورتاً ناظر بر پايبندي به ديدگاه

همسرگزيني مواجه است (مهاجراني )5331 ،و جوان بودن

برابرنگري نيستند .بنابراين ،فرضيهاي درباره رابطه بين بُعد

جمعيت کشور و ضرورت برنامهريزي براي جوانان در زمينه

برابرنگري با مالکهاي انتخاب همسر تدوين نشد.

ازدواج ،اهميت مطالعه عوامل موثر بر مالکهاي انتخاب همسر
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زنان و مردان نمود پيدا ميکند؛ لذا پژوهش حاضر بررسي رابطه
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بين ارزشهاي فرهنگي ازدواج با مالکهاي انتخاب همسر
زنان و مردان را هدف خود قرار داده است.

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي است .جامعه آماري
اين پژوهش را کليه دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تشکيل

بر اساس استنباطهاي به عملآمده از چهارچوب مفهومي و

ميدهند که در نيم سال دوم سال تحصيلي 15ـ 16مشغول به

با وارسي يافتههاي پژوهشي در حوزه مسائل مورد بررسي،

تحصيل بودند 371 .نفر ( 503نفر مرد و  967نفر زن) با

براي پژوهش حاضر فرضيههاي زير مطرح ميشود.

استفاده از جدول مورگان تعيين شدند .از اين تعداد505( 306 ،

 .5بين محاطشدگي با ترجيح مالکهاي دستپخت خوب و

نفر مرد و  511نفر زن) پرسشنامه قابل استفاده بود و در تحليل

خانهدار بودن ،تميز و مرتب ،تشابه مذهبي ،اهل فرزند و

نهايي به کار گرفته شد .در اين پژوهش از روش نمونهبرداري

خانوادهداري و نداشتن رابطه جنسي قبلي رابطه مثبت وجود دارد.

در دسترس براي جمعآوري دادهها استفاده شد و دادهها با

 .9بين سلسلهمراتبي بودن با ترجيح مالکهاي آينده مالي

ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون چندگانه مورد

خوب ،تحصيالت و هوش و موقعيت اجتماعي خوب براي زنان
و ترجيح مالک دستپخت خوب و خانهدار بودن در مردان
رابطه مثبت وجود دارد.
 .3بين خودپيروي عقالني با ترجيح مالکهاي شخصيت

تحليل قرار گرفت.
زمينهياب ارزشهاي ازدواجMVS( 2؛ دلخموش.)5330،
زمينهياب ارزشهاي ازدواج ،ملهم از نظريههاي ارزشهاي
فرهنگي و مبتني بر دو ريخت جامع ارزشهاي فرهنگي شوارتز
1. Marriage Values Survey

هاشم جبرئيلي ،علي زادهمحمدي ،محمود حيدري

و راس ( )5111يعني محاطشدگي در برابر خودپيروي :خودپيروي

ويژگيهايي که وجود آنها در همسر بالقوه خيلي مهم است تا

عقلي و خودپيروي عاطفي ،و سلسلهمراتبي در برابر برابرنگري

نمره صفر براي ويژگيهايي که وجود آنها در همسر بالقوه

است .زمينهياب در قالب  40گزاره تنظيم شده است *.گزارههاي

اصالً اهميتي ندارد .قسمت سوم شامل  53ويژگي است که از

زمينهياب بر اساس چهارچوب مفهومي پژوهش انتخاب شدهاند

آزمودنيها خواسته ميشود تا آنها را بر اساس ميزان اهميت

و ارزشهاي متناظر و اختصاصي قلمرو ازدواج و زندگي

رتبهبندي کنند :از رتبه يک براي ويژگياي که در انتخاب

زناشويي ( 90گزاره) و انتخاب همسر ( 54گزاره) را پوشش

همسر بالقوه براي آنها خيلي مهم است تا رتبه  53به

ميدهند :محاطشدگي ( 51گزاره) ،خودپيروي عقلي ( 3گزاره)،

ويژگياي که در انتخاب آنها بسيار کماهميت است .در پژوهش

خودپيروي عاطفي ( 1گزاره) ،سلسلهمراتبي ( 0گزاره) ،برابرنگري (0

حاضر از قسمت دوم پرسشنامه استفاده شد .اين پرسشنامه ابتدا

گزاره) :جمعاً  46گزاره .از شش گزاره باقيمانده ،يک گزاره

به فارسي برگردانده شد .سپس با مشورت با استادان روانشناسي

مربوط به بازخورد کلي به ازدواج و پنج گزاره مربوط به بازخورد

خانواده ،اصطالحات مناسب براي فرهنگ ايراني انتخاب شدند

به همسانيـناهمساني با همسر است .اعتبار زمينهياب به روش

(مثالً به جاي واژه پاکدامني که معادل واژه  chastityدر

بازآزمايي ،در يک نمونه دانشجويي زن و مرد (به تعداد  37نفر)

انگليسي است از اصطالح «نداشتن رابطه جنسي قبلي»

در فاصله دو هفته ،در دامنهاي از متوسط تا باال قرار داشت.

استفاده شد تا ضمن درگير نشدن با قضاوت ارزشي ،بيانکننده

ضرايب به دست آمده عبارت بودند از :محاطشدگي ،6/34

مفهوم دقيق واژه  chastityباشد) ،سپس اين اصطالحات

سلسلهمراتبي  ،6/39خودپيروي عقلي  ،6/35خودپيروي عاطفي

توسط فردي دوزبانه به انگليسي بازترجمه شد و در آخر

 ،6/74برابرنگري  .6/01اعتباريابي نهايي در باب محتوا و ساختار

بازترجمه با متن اصلي مقايسه و تغييرات و تصحيحهاي الزم

روابط ميان ارزشهاي ازدواج ،بر اساس فن تحليل کوچکترين

در متن فارسي انجام گرفت ،اما نحوه نمرهگذاري و تعداد و نوع

فضا-)SSA( 5که از جمله فنون مقياسسازي چندبُعدي ناپارامتريک

مالکهاي اصلي بدون تغيير باقي ماند .در پژوهش حاضر

براي تحليل ساختاري دادههاي واجد مشابهت است ،صورت

براي بهدست آوردن ضريب پايايي اين پرسشنامه از آزمون

گرفته و ساختار فرضي روابط ميان ارزشها تأييد شده است :پنج

آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضريب پايايي بهدست آمده براي

ريخت در نواحي متمايز آشکار و روابط تعارضي آنها تأييد شده

 53ويژگي برابر با  6/70بود.

است (دلخموش.)5330 ،
اين پرسشنامه براي اولين بار توسط باس ( )5131براي بررسي

به منظور نشان دادن ترجيحات ابعاد فرهنگي ارزشهاي

مالکهاي انتخاب همسر در کشورها و فرهنگهاي مختلف

ازدواج به تفکيک جنس ،ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي

مـورد استفـاده قـرار گـرفته است .ايـن پرسشـنامه شامل

مردان و زنان در ابعاد ارزشي آورده شده است (جداول  5و .)9

مالکهايي است که براي انتخاب همسر مهم هستند و از

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،ابعاد ارزشي برابرنگري،

طريق تحليل عاملي که توسط هيل ( )5141روي مالکهاي

خودپيروي عقالني ،خودپيروي عاطفي ،سلسلهمراتبي بودن و

مختلف انتخاب همسر انجام گرفته ،بهدست آمده است .اين

محاطشدگي (به ترتيب با ميانگينهاي 3/10 ،4/36 ،4/35 ،1/60

پرسشنامه از سه قسمت تشکيل شده است که قسمت اول

و  )3/16با اهميتترين ابعاد ارزشي مردان است .همچنين،

مربوط به ويژگيهاي جمعيتشناختي است .قسمت دوم شامل

نمرههاي انحراف استاندارد ابعاد ارزشي ازدواج مردان نشان

 53ويژگي است که از آزمودنيها خواسته ميشود تا به آنها در

ميدهد خودپيروي عقالني کمترين ( )6/11و سلسلهمراتبي بودن

يک مقياس چهار درجهاي نمره بدهند ،از نمره سه براي

بيشترين ( )6/31ميزان پراکندگي نمرهها را دارند.

2. Mate Selection Criteria Questionnaire

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /63تابستان 2631

پرسشنامه مالکهاي انتخاب همسر( 1باس.)5131 ،

يافتهها

)1. Smallest Space Analysis (SSA

*نسخه کامل زمينهياب :پرسشنامه ،روش اجرا و نمرهگذاري (در همين شماره فصلنامه ،بخش آزمونهاي رواني)
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نقش ارزشهاي فرهنگي ازدواج و تفاوتهاي جنسي در انتخاب همسر

مطابق با جدول  9ابعاد ارزشي برابرنگري ،خودپيروي عقالني،

معناداري وجود دارد :سلسلهمراتبي بودن بيشترين رابطه معنادار

خودپيروي عاطفي ،سلسلهمراتبي بودن و محاطشدگي (به ترتيب

مثبت را با آينده مالي خوب ( )r=6/40 ،P>6/65و سالمتي

با ميانگينهاي  3/15 ،4/53 ،1/65 ،1/40و  )3/39با اهميتترين

خوب ( )r=6/90 ،P>6/65دارد .بيشترين رابطه معنادار مثبت

ابعاد ارزشي زنان است .همچنين ،نمرههاي انحراف استاندارد ابعاد

برابرنگري با کوشايي و ارتقاجويي ( )r=6/36 ،P>6/65و اهل

ارزشي ازدواج زنان نشان ميدهد برابرنگري کمترين ( )6/31و

معاشرت ( )r=6/36 ،P>6/65است .خودپيروي عاطفي

سلسلهمراتبي بودن و محاطشدگي بيشترين ( )6/77ميزان

بيشترين رابطه معنادار مثبت را با آينده مالي خوب (،P>6/65

پراکندگي نمرهها را دارند.

 )r=6/97و بيشترين رابطه معنادار منفي را با تشابه مذهبي

براي بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي ازدواج و

( )r=-6/39 ،P>6/65دارد .خودپيروي عقالني بيشترين رابطه

مـالکهاي انتـخاب همسـر به تفکـيک جنـس از ضريب

معنادار مثبت را با تحصيالت و هوش ( )r=6/33 ،P>6/65و

همبستگي پيرسون استفاده شد .جدول  5ضرايب همبستگي

موقعيت اجتماعي خوب ( )r=6/34 ،P>6/65دارد .در نهايت

بين ارزشهاي فرهنگي و مالکهاي انتخاب همسر مردان را

بيشترين رابطه معنادار محاطشدگي با نداشتن رابطه جنسي

نشان ميدهد .نتايج جدول  5مبين آن است که بين ارزشهاي

قبلي ( )r=6/41 ،P>6/65و تشابه مذهبي (،P>6/65

فرهنگي با بيشتر مالکهاي انتخاب همسر مردان رابطه

 )r=6/46است.

جدول 5
ضرايب همبستگي بين ارزشهاي فرهنگي ازدواج با مالکهاي انتخاب همسر مردان ()n =505
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متغيرها
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M

SD

1

 .1سلسلهمراتبي بودن

7/96

1/85

-

 .2برابرنگري

5/16

1/59

-1/14

 .7خودپيروي عاطفي

4/71

1/31

**
*

1/72

7

2

4

1/17
**

**

 .4خودپيروي عقالني

4/81

1/55

1/19

./45

1/76

 .5محاطشدگي

7/91

1/66

**1/23

1/11

**-1/28

**

 .6دستپخت خوب و خانهدار بودن

2

1/85

1/77

-1/13

1/13

 .3فراهمکننده موقعيت نشاطانگيز

2/54

1/62

1/14

*

1/12

 .8اهل معاشرت

2/16

1/81

1/14

**

 .9زمينه تحصيلي مشابه

1/19

1/11

1/11
**

5

1/21

-1/15
**

1/15

1/71

1/17

1/18

**

-1/11

*

1/18

**

*

1/71

1/11

1/11
1/12

1/71

1/18

 .11آينده مالي خوب

1/76

1/11

1/46

1/17

1/23

1/18

-1/14

 .11نداشتن رابطه جنسي قبلي

2/51

1/91

-1/3

1/14

**-1/21

-1/11

**1/45

 .12تميز و مرتب

2/42

1/37

1/17

1/16

*-1/18

1/17

**1/73

 .17شخصيت قابل اتکا

2/57

1/62

1/15

*

-1/11

 .14ثبات هيجاني و پختگي عاطفي

2/48

1/31

1/15

**

 .15موقعيت اجتماعي خوب

2/52

1/35

*

**

**

1/18

1/21
1/27
1/26

1/14
-1/14
**

**

1/27

**

1/27

**

1/74

**

1/23

*

1/13

*

1/18

 .16خوشقيافه

2/49

1/37

1/72

-1/16

1/21

1/14

1/16

 .13تشابه مذهبي

1/87

1/13

-1/14

1/11

**-1/72

-1/15

**1/41

 .18کوشايي و ارتقاجويي

2/16

1/37

1/16

**1/71

-1/16

**1/28

1/14

 .19تشابه در عقايد سياسي

1/41

1/12

1/12

1/15

 .21جذابيت عشقي متقابل

2/68

1/51

*

 .21سالمتي خوب

2/57

1/61

**
**

1/18
1/47

**

1/26

-1/11

*

-1/19
1/14
1/11

 .22تحصيالت و هوش

2/14

1/32

1/24

1/14

1/14

 .27اهل فرزند و خانوادهداري

2/73

1/38

1/16

1/11

-1/15

1/14
**

1/21

**

1/21

**

1/78

1/12
1/14
*

1/19

-1/14
**

1/73

1/14
*

**

P<6/65 P<6/61

هاشم جبرئيلي ،علي زادهمحمدي ،محمود حيدري

جدول  9ضرايب همبستگي بين ارزشهاي فرهنگي و

خودپيروي عاطفي بيشترين رابطه معنادار مثبت را با جذابيت عشقي

مالکهاي انتخاب همسر زنان را نشان ميدهد .نتايج جدول 9

متقابل ( )r=6/93 ،P>6/65و بيشترين رابطه معنادار منفي را با

مبين آن است که بين ارزشهاي فرهنگي با بيشتر مالکهاي

نداشتن رابطه جنسي قبلي ( )r=-6/90 ،P>6/65دارد .خودپيروي

انتخاب همسر زنان رابطه معناداري وجود دارد .سلسلهمراتبي بودن

عقالني بيشترين رابطه معنادار مثبت را با تحصيالت و هوش

بيشترين رابطه معنادار مثبت را با آينده مالي خوب (،P>6/65

( )r=6/44 ،P>6/65و موقعيت اجتماعي خوب ()r=6/34 ،P>6/65

 )r=6/14و خوشقيافه بودن ( )r=6/34 ،P>6/65دارد .بيشترين

دارد .در نهايت بيشترين رابطه معنادار محاطشدگي با نداشتن رابطه

رابطه معنادار مثبت برابرنگري با موقعيت اجتماعي خوب (،P>6/65

جنسي قبلي ( )r=6/45 ،P>6/65و تشابه مذهبي (،P>6/65

 )r=6/30و تحصيالت و هوش ( )r=6/39 ،P>0/65است.

 )r=6/33است.

جدول 9
ضرايب همبستگي بين ارزشهاي فرهنگي ازدواج با مالکهاي انتخاب همسر زنان ()n=511

-1/17
**1/51
**1/21
-1/14
**1/21
**1/21
1/11
1/11
**1/21
*1/15
*1/13
1/19
**1/76
1/11
*1/16
*1/15
1/11
**1/22
**1/19
**1/72
**1/71

**1/23
**-1/75
1/13
**1/21
1/12
-1/18
1/12
**-1/26
-1/18
-1/15
1/19
-1/11
**1/27
**-1/19
1/11
1/14
**1/28
-1/14
*1/15
*-1/16

4

*-1/13
1/11
*1/14
1/14
1/11
1/17
1/14
*6/50
1/11
1/14
**1/71
1/18
1/14

**1/21
1/15
1/11
**1/26
1/18
**1/41
*1/15
-1/11
-1/18
1/14
1/19
**1/77

**1/25
*1/14
*1/13
1/15
**1/44
1/14

-1/12
-1/17
-1/19
**1/28
1/11
**1/25
**

P<6/61 P<6/65

*

با توجه به معنادار بودن همبستگيها ،به منظور بررسي نقش

انتخاب همسر مردان دارند .بيشترين ضرايب تعيين مربوط به

ارزشهاي فرهنگي در پيشبيني مالکهاي انتخاب همسر مردان

نداشتن رابطه جنسي قبلي و آينده مالي خوب است؛ ارزشهاي

و زنان از تحليلهاي رگرسيون چندمتغيري به روش پسرونده 5به

فرهنگي قادرند  94درصد از کل واريانس هر کدام از اين دو متغير را

تفکيک جنس استفاده شد .جدول  3نتايج تحليلهاي رگرسيون

پيشبيني کنند .کمترين ضريب تعيين مربوط به زمينه تحصيلي

براي پيشبيني مالکهاي انتخاب همسر مردان از روي ارزشهاي

مشابه است که از ميان ارزشهاي فرهنگي تنها برابرنگري سهم

فرهنگي را نشان ميدهد .نتايج جدول  3حاکي از آن است که

معناداري در پيشبيني اين متغير دارد و تنها سه درصد از کل

ارزشهاي فرهنگي سهم معناداري در پيشبيني تمام مالکهاي

واريانس اين متغير را تبيين ميکند.
1. backward
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متغيرها
 .1سلسلهمراتبي بودن
 .2برابرنگري
 .7خودپيروي عاطفي
 .4خودپيروي عقالني
 .5محاطشدگي
 .6دستپخت خوب و خانهدار بودن
 .3فراهمکننده موقعيت نشاطانگيز
 .8اهل معاشرت
 .9زمينه تحصيلي مشابه
 .11آينده مالي خوب
 .11نداشتن رابطه جنسي قبلي
 .12تميز و مرتب
 .17شخصيت قابل اتکا
 .14ثبات هيجاني و پختگي عاطفي
 .15موقعيت اجتماعي خوب
 .16خوشقيافه
 .13تشابه مذهبي
 .18کوشايي و ارتقاجويي
 .19تشابه در عقايد سياسي
 .21جذابيت عشقي متقابل
 .21سالمتي خوب
 .22تحصيالت و هوش
 .27اهل فرزند و خانوادهداري

M
7/91
5/46
4/17
5/11
7/82
1/89
2/67
2/59
1/47
2/75
2/25
2/49
2/88
2/39
2/68
1/46
2/28
2/55
1/58
2/56
2/53
2/76
2/61

SD
1/33
1/79
1/63
1/54
1/33
1/99
1/58
1/56
1/17
1/31
1/17
1/31
1/73
1/43
1/56
1/36
1/91
1/64
1/98
1/62
1/61
1/31
1/64

1
1/16
**1/24
1/19
*1/18
*1/19
1/16
1/17
*1/18
**1/54
1/11
1/18
1/11
-1/16
**1/72
**1/74
*1/13
1/11
*1/13
1/12
1/19
**1/24
1/11

2

7

5
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جدول 3
خالصه تحليلهاي رگرسيون براي پيشبيني مالکهاي انتخاب همسر مردان بر اساس ارزشهاي فرهنگي ازدواج
متغير مالک

متغير پيشبين

β

R2

آينده مالي خوب

سلسلهمراتبي
محاط شدگي

1/51
-1/13

1/24

**

نداشتن رابطه جنسي قبلي

محاطشدگي
سلسلهمراتبي
محاطشدگي
محاطشدگي
خودپيروي عاطفي
سلسلهمراتبي
سلسلهمراتبي
سلسلهمراتبي
محاطشدگي
محاطشدگي
خودپيروي عقالني
خودپيروي عقالني
سلسلهمراتبي
محاطشدگي
خودپيروي عقالني
خودپيروي عقالني
برابرنگري
خودپيروي عقالني
خودپيروي عاطفي
سلسلهمراتبي
برابرنگري
سلسلهمراتبي
خودپيروي عقالني
برابرنگري
خودپيروي عاطفي
خودپيروي عاطفي
خودپيروي عقالني
خودپيروي عقالني
محاطشدگي
برابرنگري
خودپيروي عقالني

1/51
-1/21
1/73
1/77
-1/27
1/41
1/72
1/23
1/24
1/78
1/16
1/42
1/16
1/28
1/24
1/22
1/21
1/72
-1/24
1/21

1/24

**24/61

1/17
1/21

**24/58
**21/78

1/21
1/11
1/13

**19/68
**13/92
**15/53

1/16

**15/17

1/19

**12/52

1/17

**12/13

1/17

**11/49

1/21

**9/63

1/11

**8/98

1/14

**8/34

1/19

**3/76

1/19

**3/74

1/16
1/17

**5/22
*5/15

تميز و مرتب
تشابه مذهبي
سالمتي خوب
خوشقيافه
دستپخت خوب و خانهدار بودن
اهل فرزند و خانوادهداري
تحصيالت و هوش
شخصيت قابل اتکا
اهل معاشرت
موقعيت اجتماعي خوب

جذابيت عشقي متقابل
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تشابه در عقايد سياسي
ثبات هيجاني و پختگي عاطفي
فراهمکننده موقعيت نشاطانگيز
زمينه تحصيلي مشابه

1/23
1/19
1/24
1/22
-1/18
-1/28
1/24
1/24
1/18
1/21
1/18

F

*

24/37

**

P<6/65 P<6/61

جدول  4نتايج تحليلهاي رگرسيون براي پيشبيني

موقعيت اجتماعي خوب و نداشتن رابطه جنسي قبلي است؛

مالکهاي انتخاب همسر زنان از روي ارزشهاي فرهنگي را

ارزشهاي فرهنگي قادرند به ترتيب  91 ،91 ،91و  95درصد

نشـان مـيدهـد .نتـايج جـدول  4حاکـي از آن است کـه

از کل واريانس اين متغيرها را پيشبيني کنند .همچنين

ارزشهاي فرهنگي سهم معناداري در پيشبيني تمام

کمترين ضريب تعيين مربوط به مالک شخصيت قابل

مالکهاي انتخاب همسر زنان به استثناي مالک ثبات

اتکاست؛ از ميان ارزشهاي فرهنگي تنها خودپيروي عقالني

هيجاني و پختگي عاطفي دارند .بيشترين ضريب تعيين

سهم معناداري در پيشبيني اين متغير دارد و تنها سه درصد

مربوط به مالکهاي آينده مالي خوب ،تحصيالت و هوش،

از کل واريانس اين متغير را تبيينميکند.

هاشم جبرئيلي ،علي زادهمحمدي ،محمود حيدري

جدول 4
خالصه تحليلهاي رگرسيون براي پيشبيني مالکهاي انتخاب همسر زنان بر اساس ارزشهاي فرهنگي ازدواج
متغير مالک
آينده مالي خوب
تحصيالت و هوش
نداشتن رابطه جنسي قبلي

موقعيت اجتماعي خوب
خوشقيافه
جذابيت عشقي متقابل
اهل فرزند و خانوادهداري
کوشايي و ارتقاجويي
سالمتي خوب
تشابه مذهبي
فراهمکننده موقعيت نشاطانگيز
زمينه تحصيلي مشابه
دستپخت خوب و خانهدار بودن

تشابه در عقايد سياسي
تميز و مرتب
ثبات هيجاني و پختگي عاطفي

محاطشدگي
برابرنگري
محاطشدگي
سلسلهمراتبي
خودپيروي عاطفي
برابرنگري

1/26
1/14
1/26
1/15
1/21
1/21

محاطشدگي
خودپيروي عقالني
محاطشدگي
خودپيروي عاطفي
برابرنگري
برابرنگري
سلسلهمراتبي
محاطشدگي
خودپيروي عقالني
محاطشدگي
خودپيروي عقالني

1/26
1/14
1/23
1/13
1/22
1/13
1/21
-1/13
1/19
1/18
1/14

1/21

**16/83

**16/19

1/25

1/14

**15/31

1/17

**15/14

1/17

**14/98

1/16

**17/11

1/11

**

11/55

1/14

**11/28

1/19

**9/72

1/11

**3/41

1/13

**3/11

1/16
1/17
1/16

**6/25
*5/86
**5/38

1/15

**5/62
7/65

1/12
*

**

P<6/65 P<6/61

بحث

ترجيح مالکهاي آينده مالي خوب ،تحصيالت و هوش و

همچنان که فرض شده بود بين بُعد ارزشي محاطشدگي با

موقعيت اجتماعي خوب در زنان و دستپخت خوب و خانهداري،

مالکهاي دستپخت خوب و خانهدار بودن ،تميز و مرتب بودن،

در مردان ،ميان خودپيروي عقالني با مالکهاي شخصيت قابل

تشابه مذهبي ،اهل فرزند و خانوادهداري و نداشتن رابطه جنسي

اتکا ،ثبات هيجاني و پختگي عاطفي ،هوش و تحصيالت و

قبلي در مردان و مالکهاي دستپخت خوب و خانهدار بودن،

کوشايي و ارتقاجويي در مردان و هوش و تحصيالت و کوشايي و

تميز و مرتب بودن ،تشابه مذهبي ،اهل فرزند و خانوادهداري و

ارتقاجويي در زنان ،و ميان خودپيروي عاطفي با ترجيح مالکهاي

نداشتن رابطه جنسي قبلي در زنان ،ميان سلسلهمراتبي بودن با

فراهمکننده موقعيت نشاطانگيز ،خوشقيافه بودن و جذابيت

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /63تابستان 2631

اهل معاشرت
شخصيت قابل اتکا

متغير پيش بين
سلسلهمراتبي
خودپيروي عقالني
سلسلهمراتبي
محاطشدگي
خودپيروي عاطفي
خودپيروي عقالني
سلسلهمراتبي
برابرنگري
خودپيروي عقالني
سلسلهمراتبي
خودپيروي عاطفي
خودپيروي عاطفي
برابرنگري
برابرنگري
محاطشدگي
خودپيروي عقالني

β
1/54
1/75
1/21
1/78
-1/13
1/15
1/72
1/24
1/19
1/71
1/15
1/29
1/27
1/23
1/19
1/25

R2
1/29
1/25

F
**39/41
**21/77
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عشقي متقابل در مورد زنان رابطه مثبت وجود دارد .اين يافتهها

بُعد متضاد محاطشدگي-خودپيروي عقالني و عاطفي ،و

حاکي از درستي و اعتبار قابل قبول زمينهياب ارزشهاي ازدواج

جذابيت متقابل با هر دو بُعد متضاد سلسلهمراتبي-برابرنگري

طبق ابعاد نظري زيربنايي آن است.

همبستگي دارد .در ترجيحات زنان نيز مالکهاي دستپخت

در مردان ابعاد محاطشدگي و سلسلهمراتبي برجستهترين

خوب و خانهدار بودن ،تميز و مرتب بودن و زمينه تحصيلي

سهم را در پيشبينيپذيري ترجيحات انتخاب همسر دارند .بُعد

مشابه با هر دو بُعد متضاد محاطشدگي-خودپيروي عقالني ،و

محاطشدگي در پيشبيني مالکهاي آينده مالي خوب ،نداشتن

موقعيت اجتماعي خوب با هر دو بُعد متضاد سلسلهمراتبي-

رابطه جنسي قبلي ،تميز و مرتب بودن ،تشابه مذهبي ،دستپخت

برابرنگري داراي همبستگي است .اين يافتهها نشان ميدهند

خوب و خانهدار بودن ،اهل فرزند و خانوادهداري ،شخصيت قابل

ارزشهاي فرهنگي ازدواج (با توجه به زمينهياب) ،مبناي

اتکا و ثبات هيجاني و پختگي عاطفي ،و بُعد سلسلهمراتبي در

روشني براي ترجيحات اين مالکها نيستند ،به عبارت ديگر

پيشبيني مالکهاي آينده مالي خوب ،نداشتن رابطه جنسي

اين مالکها در نمونه مورد بررسي (زنان و مردان) ارزش

قبلي ،سالمتي خوب ،خوشقيافه بودن ،دستپخت خوب و

تشخيصي ندارند.

خانهدار بودن ،تحصيالت و هوش ،موقعيت اجتماعي خوب و

در ترجيحات مردان مالکهاي کوشايي و ارتقاجويي،

جذابيت عشقي متقابل سهم معناداري دارد .مالکهايي که

موقعيت اجتماعي خوب و تشابه در عقايد سياسي ،و در

بيشترين ميزان پيشبينيپذير را دارند عبارتند از :آينده مالي

ترجيحات زنان مالک اهل فرزند و خانوادهداري با دو بُعد

خوب ( )R9=6/94و نداشتن رابطه جنسي قبلي (،)R9=6/94

پيوسته خودپيروي عقالني و عاطفي همبستگي ناهمجهت

تشابه مذهبي ( ،)R9=6/95سالمتي خوب ( )R9=6/96و

(مثبت و منفي) نشان دادهاند .اين يافتهها ميتوانند به اين معنا

تحصيالت و هوش (.)R9=6/51

باشند که مالکهاي مذکور براي نمونه مورد بررسي (گروه

در زنان محاطشدگي در مقايسه با ديگر ابعاد (و همچنين

زنان يا مردان) معاني مبهم (براي مثال مالک اهل فرزند و

در مقايسه با مردان) نقش تعيينکننده محدودتري در تبيين

خانوادهداري در ترجيحات زنان براي انتخاب جفت مرد) يا

مالکهايي دارد ،که توان پيشبينيپذير را مشخص ميکنند

نامتجانس (براي مثال موقعيت اجتماعي خوب از دو بُعد

(آينده مالي خوب  ،R9=6/91تحصيالت و هوش ،R9=6/91

خودپيروي عقالني و عاطفي در ترجيحات مردان براي انتخاب

نداشتن رابطه جنسي قبلي  R9=6/95و موقعيت اجتماعي

جفت زن) دارند و ارزش تشخيصي ندارند.

خوب  .)R9=6/91با اين وجود ،در گروه زنان نيز آينده مالي

يافتههايي در مورد ترجيحات انتخاب همسر به دست آمد که

خوب و نداشتن رابطه جنسي قبلي ،از جمله مالکهايي هستند

گرچه بر مبناي فرضيه پيشبيني نشده بودند ،اما مغايرتي با اصل

که بيشترين ميزان پيشبينيپذيري را براساس ابعاد ارزشهاي

نظريه ارزشهاي فرهنگي ندارند و ميتوانند ناشي از بافت فرهنگي

فرهنگي نشان ميدهند.

ايراني-اسالمي باشند .براي مثال رابطه منفي مالک آينده مالي

در مجموع اين نتايج بدين معناست که در مردان در قياس

خوب با بُعد محاطشدگي (ناديده گرفتن ارزش مادي بر اساس

با زنان ابعاد ارزشي محاطشدگي و سلسلهمراتبي در تعيين

آموزههـاي سنـت دينـي) ،رابطـه مالکهاي سالمـتي خوب،

مالکهاي انتخاب همسر تعيينکنندهتر هستند .به عبارت

خوشقيافه و خانهداري با بُعد سلسلهمراتبي (تملک و در اختيار

ديگر ارزشهايي که ناظر بر قواعد و نقشهاي سنتي ،و توزيع

داشتن زني در مراتب باالتري از قابليتهاي جسماني) ،رابطه

نابرابر قدرت و نقشها هستند ،در ترجيحات انتخاب همسر

مالکهاي اهل معاشرت و زمينه تحصيلي مشابه با بُعد خودپيروي

مردان بيش از زنان تعيينکنندهاند.

عقلي (که با مالکهاي عقالني و تدابير يک فرد خودپيرو در

در ترجيحات مردان مالکهاي اهل فرزند و خانوادهداري،

انتخاب همسر هماهنگ است) و رابطه منفي مالک تشابه مذهبي،

شخصيت قابل اتکا و ثبات هيجاني و پختگي عاطفي با هر دو

با بُعد خودپيروي عاطفي (که به منزله منعي در برابر اميال مردي

هاشم جبرئيلي ،علي زادهمحمدي ،محمود حيدري

خودمختار است که تجربه مستقل هيجانانگيز را به داليل سنتي از
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