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خالصه

ي تشـکیل ي اولیهبناسنگعنوانبهبا توجه به اهمیت بررسی همسرگزینی:مقدمه

هـاي ایـن انتخـاب بـر روي موفقیـت یـا شکسـت بعـدي در          خانواده و اهمیت مالك

هـاي شخصـیتی بـا     ي بـین ویژگـی  زندگی زناشویی، پـژوهش حاضـر بررسـی رابطـه    

  . هاي انتخاب همسر را هدف خود قرار داده است مالك

مقطعـی شـامل تمـام دانشـجویان     -ي تحلیلـی ي آماري این مطالعهجامعه: کارروش

 1390-91سـال دوم سـال تحصـیلی   دانشگاه شهید بهشتی مشغول بـه تحصـیل در نـیم   

گیـري در  ي نمونهبه شیوه) دختر 207پسر و  168(نفر  375از میان این جامعه، . بودند

هـاي انتخـاب    مـالك هاي شخصیت نئـو و  نامهپرسشدسترس انتخاب و با استفاده از 

هـاي   روش و 16ي نسـخه  SPSSافـزار  ها بـا نـرم  داده. همسر باس، ارزیابی گردیدند

  .مورد تحلیل قرار گرفتندهمبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه 

، )P>01/0(گرایـی  هـاي شخصـیتی از جملـه بـرون     بین تعدادي از ویژگـی :هایافته

شناسـی بـا تـرجیح عوامـل انتخـاب همسـر،       و وظیفـه  )P>01/0(گشودگی به تجربـه  

داري در هـا سـهم معنـی   و ایـن ویژگـی  ) P>01/0(داري وجود داشـت  ي معنیرابطه

  . بینی عوامل انتخاب همسر داشتندپیش

هـاي  پیش بینـی مـالك  هاي شخصیتی نقش مهمی در  اگر چه ویژگی:گیرينتیجه

بیشـتر   توانـد مـی  رسد که توان پیش بینـی زمـانی  ولی به نظر می ،دارندانتخاب همسر 

باشد که فرد واقعا قصد ازدواج داشته باشد و به طور جدي در فرایند انتخـاب همسـر   

  .درگیر شود

  ، جنسیت، شخصیتیازدواج:اي کلیديههواژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

اي داشتند  که در انجام این پژوهش همکاري صمیمانهتمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از .استنداشتهارتباطینویسندگانشخصیمنافعمطالعه بااین

.شودقدردانی می
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Original Article
The role of personality characteristics in mate selection criteria

Abstract
Introduction: Given the importance of invetigating mate 
selection as the cornerstone of family forming and the 
importance of the criteria of this selection on subsequent 
success or failure in Married life, the present study aims 
invetigating the relationship between personality 
characteristics with mate selection criteria.
Materials and Methods: The kind of present study is 
analytic-cross sectional. Statistical population consists of 
all students of Shahid Beheshti University of Tehran that 
were enrolled in second semester of the academic year of 
2011-12. Among this population, 375 persons (168 mal and 
207 female) were selected through available sampling and 
were assessed employing NEO Personality Questionnaire 
and Buss’ questionnaire of mate selection criteria. The data
of research was analyzed by SPSS software 16 and using 
Spearman and Pearson correlation and multiple regression 
analysis. 
Results: There was a significant relationship between 
some of personality characteristics including of 
extraversion (P<0.01), openness to experience (P<0.01), 
and conscientious (P<0.01) with mate selection factors and 
these characteristics had significant effect in predicting of 
mate selection factors.    
Conclusion: Although the personality characteristics have 
important role in predicting of mate selection criteria, but 
seen that power of prediction when can be more that the 
person truly want to be married and he seriously engaged in 
the process of mate selection.
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  مقدمه

.انتخاب استحالدرپیوستهخود،حیاتطولدرانسان

عموم کهها استترین انتخاب نیز یکی از مهمهمسرانتخاب

. شوندیمروروبهآنباخودی زندگدربارکی افراد حداقل

مبناي راهاییناخواسته، مالكیاخواستههر انتخاب،درانسان

قائم به فرد هامالكاینازتعدادي.دهدمیانتخاب خود قرار

گروه، فرهنگ یکاعضاييهمهبیننیز تقریبابرخیوبوده

هایی که افراد در انتخاب مالك).1(یا جامعه، مشترك هستند 

ترین دهند، یکی از قدیمیهمسر مورد توجه قرار می

ي روابط شخصی مورد مطالعه در حوزهموضوعاتی است که

هایی مانند هاي مختلف ویژگیپژوهش. قرار گرفته است

جذابیت جسمانی
1

، مهربان، فهمیده بودن)2(
2

و باهوش بودن 
3

، شخصیت مهیج)3،4(
4

، یار و یاور)5(
5

، بامالحظه
6

، صادق
7

 ،

اتکا قابل 
8

صحبت، خوش
9

و وفادار 
10

عنوان را به ) 6(بودن 

شاخص انتخاب جفت و شریک زندگی در افراد، مورد تاکید 

  .اند قرار داده

اي جهت رسیدن به یک سري اهداف مادي و شروع هر رابطه

ازدواج نیز به دالیل متفاوتی از طرف زوجین . معنوي است

برخی مالك خود را در ازدواج مبتنی بر عشق و . شوددنبال می

جسمی، عاطفی و هیجانی و برخی برخی تامین نیازهاي مادي، 

ها در کشورهاي اغلب ازدواج. دانندها می ي اینترکیب همه

هاي داراي آشنایی قبلی به همراه عشق و غربی، از نوع ازدواج

نتایج پژوهش جهانگیرزاده در بین ). 7(گاه هوس است 

دانشجویان دانشگاه شیراز نشان داد که در بین مردان، معیارهاي 

داد و در بین  الترین اولویت را به خود اختصاص میمذهبی، با

در ). 8(زنان باالترین اولویت، اخالق و رفتار همسر است 

هاي مختلف، برخورداري از سالمت روان، تطابق  پژوهش

عاطفی، هیجانی، همسانی در هوش، تعهد، وفاداري، گذشت، 

                                                
1Physical Attractiveness
2Kind and Understanding
3Intelligent
4Exciting Personality
5Good Companion
6Considerate
7Honest
8Dependable
9Interesting to Talk
10Loyal

عقاید مشترك، دوستی و صمیمیت، برادري و مساوات و 

هاي انتخاب همسر و ازدواج موفق  ترین مالك مهماعتماد از 

اهمیت این موضوع باعث شده که محققان ). 9(ذکر شده است 

ها و عوامل تاثیرگذار در هاي مختلف به بررسی مالكاز رشته

ها در این زمینه، عوامل چندي را مشخص پژوهش. آن بپردازند

براي. نددهکرده است که روابط عاشقانه را تحت تاثیر قرار می

اساس برانتخابمانندموارديبههمسرانتخابچگونگی

خود، مشابههمسرانتخاببهگرایشیاهمتاهمسريتصادف،

جذابیت بینومکملفردانتخاببهگرایشیاکنندگیتکمیل

ي تبادل نظریه(عاشقانه روابطازبردنسودماننددالیلیفردي،

خود اجتماعیارتباطاتوتفکردرهماهنگیحفظ،)اجتماعی

برخی مطالعات نیز نقش ). 1(است شدهاشاره)توازنينظریه(

ي روابط صمیمانه را مورد هاي شخصیتی در حوزه ویژگی

در بسیاري از این  هابررسی قرار داده و نقش و اهمیت آن

ها از جمله رضایت از زندگی زناشویی و پایداري ازدواج زمینه

  ).10- 14(اند تایید کرده

ها در بین محققان مورد چالش مفهوم شخصیت براى سال

. ي آن ارایه شده استهاى متعددى دربارهواقع شده و تعریف

پردازان شخصیت با یک تعریف واحد از ي نظریهاگر چه همه

آن موافق نیستند؛ اما در یک نگاه کلی، شخصیت عبارت است 

هایی که تا ویژگی ها یااز الگوهاي نسبتا پایدار صفات، گرایش

تر، به طور اختصاصی. بخشنداي به رفتار افراد، دوام میاندازه

شود که به هایی تشکیل میشخصیت، از صفات یا گرایش

هایی فردي در رفتار، ثبات رفتار در طور زمان و تداوم تفاوت

  کاستا و). 15(انجامد هاي گوناگون میرفتار در موقعیت

کرامک
11

ل از پنج عامل اصلى یعنی شخصیت را متشک 

نوروزگرایی
12

گرایى، برون
13

پذیرىبه تجربه ، گشودگی
14

 ،

پذیرا بودن
15

شناسىوظیفه و
16

عنوان کردند که هر یک از این 

هاي در دهه).16(دانستند عوامل را محصول شش صفت مى

هاي بین فردي به هاي شخصیتی در موقعیت اخیر نقش ویژگی

                                                
11Costa and McCrae
12Neuroticism
13Extraversion
14Openness
15Agreeableness
16Conscientiousness
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صمیمانه زوجی بسیار مورد توجه بوده ویژه روابط احساسی و 

هاي شخصیتی از  تحقیقات نشان داده است که ویژگی. است

ترین عوامل تاثیرگذار بر تشکیل و حفظ روابط صمیمی  مهم

هستند بوده و در انتخاب همسر از اهمیت فراوانی برخوردار

اند که افراد تمایل دارند کسی را چندین مطالعه نشان داده). 5(

هاي شخصیتی  ان همسر انتخاب کنند که از لحاظ ویژگیبه عنو

هایی مانند خجالتی عالوه بر این، ویژگی). 17(ها باشند  شبیه آن

ممکن است در ایجاد روابط ) 5(بودن و اضطراب اجتماعی 

صمیمی اختالل ایجاد کنند، در حالی که صفاتی مانند پذیرا

د که افراد هایی هستنبودن، ثبات هیجانی و گشودگی، ویژگی

کملمیر، ). 17(پسندند در همسر خود به صورت بالقوه می

دنیلسون و باتن
1

اند  در پژوهش خود بر این نکته تاکید کرده

که هر فردي براي اجتماعی شدن و رویارویی با افراد و 

هاي  ویژگیوشناختی روانهايساختاربهگوناگونهايموقعیت

مختلف زندگی مانند  هايخاصی مجهز است که در موقعیت

  ).18(فردي تاثیر دارند روابط میان

هاي شخصیتی  لذا با توجه به نتایج تحقیقاتی که تاثیر ویژگی

تایید نموده است و اهمیت بررسی را در روابط عاشقانه

خانواده و ي تشکیلي اولیهبناسنگعنوانبههمسرگزینی

کست هاي این انتخاب بر روي موفقیت یا ش اهمیت مالك

و این نکته که حداقل تا جایی  )2(بعدي در زندگی زناشویی 

که این پژوهش بررسی کرده هیچ تحقیقی در دسترس نیست 

هاي  هاي شخصیتی و مالك ي بین ویژگیکه به بررسی رابطه

انتخاب همسر پرداخته باشد، اهمیت انجام این کار نمود پیدا 

رها را هدف ي این متغیپژوهش حاضر بررسی رابطه. کندمی

خود قرار داده و قصد پاسخگویی به این پرسش را دارد که چه 

هاي انتخاب همسر  هاي شخصیتی و مالك اي بین ویژگیرابطه

  .وجود دارد

  کارروش

ي آماري جامعه. مقطعی است- ي حاضر تحلیلینوع مطالعه

پژوهش حاضر را تمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مشغول 

 13285(1390- 91سال دوم سال تحصیلی نیمبه تحصیل در 

 207نفر پسر و  168(نفر 375حجم نمونه . دهندتشکیل می) نفر

                                                
1Kemmelmeier, Danilson and Batten

است که با توجه به همبستگی بودن طرح پژوهش و ) نفر دختر

عدم نیاز به تعیین دقیق حجم نمونه، براي تعیین حجم نمونه از 

وش ها از رآوري دادهبراي جمع. جدول مورگان استفاده شد

نامه به این معنا که پرسش. گیري در دسترس استفاده شدنمونه

منظوربه. شد که مایل به تکمیل آن بودندبه افرادي داده می

برايامنفضايآوردنفراهمومسایل اخالقیرعایت

نبود،نامهپرسشتکمیلبهمایلچه آزمودنیچنانها،آزمودنی

برعالوه. ورزدامتناعپژوهشدراز شرکتآزادانهتوانست می

بهشماهاي این که پاسخمانندها مواردي آزمودنیبهاین

خواهندقراراستفادهموردپژوهشیکدرگروهیصورت

وجوددرستیپاسخهیچونیستذکر نامبهنیازيگرفت،

است، محترممابرايچه باشدهرشماچنین نظرنداردو هم

 360هاي توزیع شده، نامهاز تعداد پرسش. شددادهتوضیح

قابل استفاده بوده و در تحلیل ) هانامهپرسش% 96(نامه پرسش

  16ها از نسخه براي تحلیل داده. نهایی به کار گرفته شد

هاي  هاي آمار توصیفی و روش و روشSPSSافزار نرم

هاي همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تحلیل استنباطی مانند آزمون

- این مطالعه بر گرفته از پایان. استفاده شدرگرسیون چندگانه 

ي اي است که طرح پیشنهادي آن مورد تایید پژوهشکدهنامه

ابزار پژوهش . ي دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفته استخانواده

  :حاضر به شرح زیر است

)فرم کوتاه(مقیاس پنج عاملى نئو  - الف
2
نامه، این پرسش :

ي پنج عامل نامهي پرسشي تجدیدنظر شدهفرم کوتاه نسخه

گویه بر اساس  60نامه از این پرسش. بزرگ شخصیت است

تهیه ) ، کامال مخالفم5، کامال موافقم تا 1از (مقیاس لیکرت 

ي آن یکى از پنج عامل بزرگ گویه 12شده است که هر 

شناسى، نوروزگرایی گرایى، پذیرا بودن، وظیفهبرون(شخصیت 

کري و کاستا در مک). 16(سنجد را می) پذیرىو تجربه

نامه انجام دادند آن را تحقیقی که براي تجدید نظر در پرسش

ضرایب همبستگی این آزمون با . نفر اجرا کردند 1492روي 

سئوالی براي پنج ویژگی به ترتیب عبارت بود از  240فرم 

کیامهر در پژوهشی ). 19(86/0و  76/0، 91/0، 83/0، 83/0

شهر تهران ضریب همبستگى حاصل از روایی روي دانشجویان 

                                                
2NEO Personality Questionnaire 
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75/0و  41/0نامه را بین زمان بین فرم کوتاه و بلند پرسش هم

  وي براى بررسى پایایى فرم کوتاه. گزارش کرده است

ي پنج عاملى از روش بازآزمایی استفاده کرده است نامهپرسش

که ضریب همبستگى بین دو اجراى آزمون براى عوامل 

چنین، هم.به دست آمده است 86/0و  65/0ن نامه بیپرسش

نامه با آلفاى ضریب حاصل از همسانى درونى این پرسش

در ). 20(به دست آمده است  79/0و  54/0کرونباخ بین 

  .بود 74/0و  53/0پژوهش حاضر این ضریب بین 

هاي انتخاب همسر باس ي مالكنامهپرسش - ب
1
این  :

هاي  اس براي بررسی مالكنامه براي اولین بار توسط بپرسش

هاي مختلف مورد استفاده انتخاب همسر در کشورها و فرهنگ

هایی است که براي انتخاب همسر قرار گرفته و شامل مالك

و از طریق تحلیل عاملی که توسط هیل) 21(مهم هستند 
2

بر  

هاي مختلف انتخاب همسر انجام شده، به دست  روي مالك

ها آزمودنیازکهاستویژگی18شاملنامهپرسشاین.اندآمده

اي نمره درجه 4ها در یک مقیاس  شود تا به آنخواسته می

ها در همسر  هایی که وجود آنبراي ویژگی 3ي از نمره. بدهند

هایی که ي صفر براي ویژگیبالقوه خیلی مهم است تا نمره

ها در همسر به صورت بالقوه، اصال اهمیتی ندارد  وجود آن

نامه ابتدا توسط پژوهشگر فعلی به فارسی این پرسش ).22(

شناسی هایی که با استادان روانسپس با مشورت. برگردانده شد

خانواده صورت گرفت، اصطالحات مناسب براي فرهنگ 

ایرانی انتخاب شدند، پس از آن اصطالحات توسط فردي 

در آخر با متن اصلی، ودوزبانه به انگلیسی، بازترجمه شد

ي الزم در متن فارسی انجام ها حیتصحسه و تغییرات و مقای

در پژوهش حاضر براي به دست آوردن ضریب پایایی . گرفت

نامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که این پرسش

. بود 76/0سئوال برابر با  18ضریب پایایی به دست آمده براي 

ه از نامچنین براي به دست آوردن روایی صوري این پرسشهم

بنا بر این تحلیل، سه عامل . روش تحلیل عاملی استفاده شد

شامل : اتکا بودن قابل - 1: اند از مشخص گردیدند که عبارت

ي مالی خوب، ثبات هیجانی و اهل معاشرت، آیندههاي  ویژگی

                                                
1Buss Questionnaire of Mate Selection Criteria
2Hill

سنتی و - 2.پختگی عاطفی و موقعیت اجتماعی خوب است

رتب بودن، هایی مانند تمیز و مشامل ویژگی: مذهبی بودن

ي جنسی قبلی، تشابه مذهبی، اهل فرزند و نداشتن رابطه

شامل : دار بودنجذابیت جسمانی و خانه- 3.داري استخانواده

قیافه بودن، جذابیت عشقی متقابل، سالمتی خوب، خوش

  .دار بودن استپخت خوب و خانهدست

  نتایج

مقطعی که بر - شناختی این پژوهش تحلیلیاطالعات جمعیت

  نفر دانشجوي دانشگاه شهید بهشتی انجام شد، 375روي 

ها دختر و درصد آزمودنی 3/55ي آن است که دهندهنشان

درصد متاهل  7/6درصد مجرد و  3/93درصد پسر،  7/44

سال با انحراف معیار  74/22ها میانگین سن آزمودنی. هستند

، میانگین و انحراف استاندارد 1در جدول . سال بود 75/2

با . غیرهاي پژوهش به تفکیک جنس نشان داده شده استمت

شناسی، هاي این جدول، در هر دو جنس، وظیفهتوجه به داده

ترین اهمیتترین ویژگی شخصیتی و نوروزگرایی، کم مهم

ترین مالك انتخاب همسر پسران  مهم. ویژگی شخصیتی است

ي مالك، زمینه نیتراهمیتکمجذابیت عشقی متقابل و 

ترین مالك انتخاب همسر دختران،  مهم. ی مشابه استتحصیل

پخت خوب مالك، دست نیتراهمیتکماتکا و  شخصیت قابل

از میان عوامل انتخاب همسر نیز به . دار بودن استو خانه

اتکا  دار بودن و قابلترتیب عوامل جذابیت جسمانی و خانه

ان براي دختر. بودن داراي بیشترین و کمترین اهمیت هستند

اتکا بودن  ها قابل عکس این یافته، صادق است یعنی براي آن

دار بودن  داراي بیشترین اهمیت و جذابیت جسمانی و خانه

. داراي کمترین اهمیت است

هاي  هاي شخصیتی و مالك ي بین ویژگیبراي بررسی رابطه

نتایج . اسپیرمن استفاده شدانتخاب همسر از ضریب همبستگی 

ست که بین نوروزگرایی با ترجیح مالك مبین آن ا 2جدول 

، r=13/0(دار مثبتمعنیي کوشایی و ارتقاجویی رابطه

014/0=P ( و بین این متغیر با ترجیح مالك تحصیالت و

وجود ) r ،039/0=P=11/0(دار منفی ي معنیهوش، رابطه

ي کنندههاي فراهم گرایی با ترجیح مالكبین برون .داشت

، اهل معاشرت )r ،010/0=P=14/0(انگیز موقعیت نشاط
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)27/0=r ،001/0=P(ي جنسی قبلی ، نداشتن رابطه)12/0=r ،

021/0=P( کوشایی و ارتقاجویی ،)19/0=r ،001/0=P ( و

  يرابطه) r ،026/0=P=21/0(داري اهل فرزند و خانواده

. دار مثبت دیده شدمعنی

یرهاي پژوهش در دانشجویانمتغمیانگین و انحراف استاندارد  -1جدول 

متغیرمقیاس
  دختران  پسران

معیارانحرافمیانگینمعیارانحرافمیانگین

  35/5  58/22  09/5  52/20نوروزگرایی  شخصیتیهاي ویژگی

  11/6  90/28  26/6  61/28  گراییبرون

  29/5  00/28  15/5  65/27  تجربهبهگشودگی

  43/4  02/29  57/4  22/29  بودنپذیرا

  42/6  87/32  98/9  99/31  شناسیوظیفه

  99/0  89/0  85/0  2  بودندارخانهوخوبپختدست  همسرانتخابهايمالك

  58/0  63/2  62/0  54/2  انگیزنشاطموقعیتي کنندهفراهم

  56/0  59/2  81/0  16/2  معاشرتاهل

  13/1  43/1  01/1  09/1  مشابهتحصیلیي زمینه

  70/0  35/2  01/1  36/1  خوبمالیي آینده

  13/1  25/2  90/0  51/2  قبلیجنسیي رابطهنداشتن

  71/0  49/2  73/0  42/2  مرتبوتمیز

  37/0  88/2  62/0  53/2  اتکاقابلشخصیت

  47/0  79/2  70/0  48/2  عاطفیپختگیوهیجانیثبات

  56/0  68/2  75/0  52/2  خوباجتماعیموقعیت

  76/0  46/1  73/0  19/2  قیافهخوش

  91/0  28/2  17/1  83/1  مذهبیتشابه

  64/0  55/2  73/0  06/2  جوییاارتقوکوشایی

  98/0  58/1  02/1  40/1  سیاسیعقایددرتشابه

  62/0  56/2  50/0  68/2  متقابلعشقیجذابیت

  60/0  57/2  61/0  53/2  خوبسالمتی

  71/0  36/2  72/0  14/2  هوشوتحصیالت

  64/0  61/2  78/0  37/2  داريخانوادهوفرزنداهل

  55/1  42/10  03/2  35/8  بودناتکا قابل  همسرانتخاباملوع

  17/2  63/9  58/2  12/9  بودنمذهبیوسنتی

  76/1  48/7  71/1  40/9  بودندارخانهوجسمانیجذابیت

پخت هاي دست بین گشودگی به تجربه با ترجیح مالك

ي ، نداشتن رابطه)r ،001/0=P=- 18/0(دار بودن خوب و خانه

، تمیز و مرتب بودن)r ،007/0=P=- 14/0(جنسی قبلی 

)12/0 -=r ،024/0=P(قیافه بودن ، خوش)15/0 -=r ،

005/0=P ( و تشابه مذهبی)15/0 -=r ،005/0=P (ي رابطه

هاي سالمتی  دار منفی و بین این متغیر با ترجیح مالكمعنی

داري و اهل فرزند و خانواده) r ،007/0=P=14/0(خوب 

)12/0=r ،018/0=P (ن بی. دار مثبت وجود داشتي معنیرابطه

) r ،024/0=P=12/0(پذیرا بودن با مالك اهل معاشرت بودن 

دار مثبت و بین این متغیر با ترجیح مالك نداشتن ي معنیرابطه

دار ي معنیرابطه) r ،007/0=P=- 14/0(ي جنسی قبلی رابطه

هاي اهل  شناسی با ترجیح مالكبین وظیفه. منفی دیده شد

ي جنسی قبلی بطه، نداشتن را)r ،001/0=P=19/0(معاشرت 

)24/0=r ،001/0=P( تمیز و مرتب بودن ،)21/0=r ،

001/0=P(اتکا  ، شخصیت قابل)17/0=r ،001/0=P( موقعیت ،

، r=18/0(، تشابه مذهبی )r ،009/0=P=14/0(اجتماعی خوب 

001/0=P ( و کوشایی و ارتقاجویی)24/0=r ،001/0=P (

  .دار مثبت دیده شدي معنیرابطه
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  هاي انتخاب همسر هاي شخصیتی با مالك نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی-2جدول 

شناسیوظیفهبودنپذیراگشودگیگراییبروننوروزگراییمتغیر

05/0- 06/0بودندارخانهوخوبپختدست
**

18/0-09/05/0 -

07/0انگیزنشاطموقعیتي کنندهفراهم
**

14/004/0 -06/003/0 -

- 09/0معاشرتاهل
**

27/003/0 -
*

12/0
**

19/0

04/001/001/001/001/0مشابهتحصیلیي زمینه

03/0- 08/0- 07/004/003/0خوبمالیي آینده

- 06/0قبلیجنسیي رابطهنداشتن
*

12/0
**

14/0-
**

14/0-
**

24/0

02/005/0مرتبوتمیز
*

12/0-01/0 -
**

21/0

04/0- 02/006/006/0اتکا قابلشخصیت
**

17/0

02/0- 05/006/001/0- 03/0عاطفیپختگیوهیجانیثبات

- 02/0- 10/005/0- 07/0خوباجتماعیموقعیت
**

14/0

03/0- 05/0قیافهخوش
**

15/0-05/0 -09/0 -

10/0- 03/0مذهبیتشابه
**

15/0-08/0
**

18/0

جوییاارتقوکوشایی
*

13/0
**

19/006/001/0
**

24/0

08/000/000/0- 06/0- 03/0سیاسیعقایددرتشابه

03/0- 05/0- 02/0- 02/0- 09/0متقابلعشقیجذابیت

03/0- 02/0خوبسالمتی
**

14/005/0 -09/0

هوشوتحصیالت
*

11/0-06/010/001/0 -07/0

04/0داريخانوادهوفرزنداهل
*

12/0
*

12/003/010/0

 هاي شخصیتی و عوامل ي بین ویژگیبراي بررسی رابطه

نتایج . انتخاب همسر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

گرایی با ترجیح عامل حاکی از آن است که بین برون 3جدول 

و ) r ،002/0=P=17/0(دار مثبت ي معنیرابطهاتکا بودن،  قابل 

ي بین این متغیر با ترجیح عامل سنتی و مذهبی بودن، رابطه

بین . وجود داشت) r ،005/0=P=- 15/0(دار منفی معنی

سنتی و مذهبی بودن  گشودگی به تجربه با ترجیح عوامل

)20/0 -=r ،001/0=P (دار بودن و جذابیت جسمانی و خانه

)21/0 -=r ،001/0=P (دار منفی به دست آمدي معنیرابطه .

، r=16/0(اتکا بودن قابل  شناسی با ترجیح عواملبین وظیفه

002/0=P ( و سنتی و مذهبی بودن)28/0=r ،001/0=P (

  .دار مثبت مشاهده گردیدي معنیرابطه

  انتخاب همسر هاي شخصیتی با عوامل نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی -3جدول 

شناسیوظیفهبودنپذیراگشودگیگراییبروننوروزگراییمتغیر

- 03/0بودناتکا قابل
**

17/002/0 -01/0 -
**

16/0

- 05/0بودنمذهبیوسنتی
**

15/0-
**

20/0-10/0
**

28/0

04/0- 08/0بودندارخانهوجسمانیجذابیت
**

21/0-10/0 -03/0 -

دار بودن ضرایب همبستگی، به منظور تعیین با توجه به معنی

بینی عوامل انتخاب همسر هاي شخصیتی در پیش سهم ویژگی

رونده استفاده متغیري به روش پسدهاي رگرسیون چناز تحلیل

آخر تحلیل رگرسیون براي عامل اول ي نتایج مرحله. شد

گرایی، برونشخصیتیهاي ویژگیبینازکهاستآنازحاکی

درصد از کل واریانس، ترجیح  4شناسی، پذیرا بودن و وظیفه

نتایج تحلیل واریانس . کننداتکا بودن را تبیین می عامل قابل

ي ترجیح عامل کنندهبینیدار بودن مدل پیشبراي بررسی معنی

دار دهد که مدل از لحاظ آماري معنیاتکا بودن، نشان می قابل 

،P=011/0(گرایی و برون) P ،97/5=F=001/0(است 

55/2=t ،16/0=B( پذیرا بودن ،)036/0=P ،11/2 -=t ،13/0 -

=B (شناسی و وظیفه)025/0=P ،25/2=t ،14/0=B (اثر معنی -

انتخاب اتکا بودن در  داري روي شاخص ترجیح عامل قابل

  ).4جدول (همسر دارند 
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ي آخر تحلیل رگرسیون براي عامل دوم حاکی نتایج مرحله

هاي شخصیتی، گشودگی به  از آن است که از بین ویژگی

درصد از کل واریانس ترجیح عامل  12شناسی تجربه و وظیفه

نتایج تحلیل واریانس . کنندرا تبیین می سنتی و مذهبی بودن

ي ترجیح عامل کنندهبینیبودن مدل پیشدار براي بررسی معنی

دهد که مدل از لحاظ آماري نشان می سنتی و مذهبی بودن

و گشودگی به تجربه) P ،81/23=F=001/0(دار است معنی

)001/0=P ،09/4 -=t ،20/0 -=B (شناسی و وظیفه)001/0=P،

56/5=t ،28/0=B (داري روي شاخص ترجیح عامل اثر معنی

  ).4جدول (ر انتخاب همسر دارند د سنتی و مذهبی

ي آخر تحلیل رگرسیون براي عامل سوم حاکی نتایج مرحله

هاي شخصیتی، نوروزگرایی،  از آن است که از بین ویژگی

درصد از کل واریانس  7گشودگی به تجربه و پذیرا بودن، 

. کنندمیتبیینرابودندارخانهوجسمانیجذابیتعاملترجیح

  دار بودن مدلواریانس براي بررسی معنینتایج تحلیل 

 دارجذابیت جسمانی و خانهي ترجیح عامل کنندهبینیپیش

دار است دهد که مدل از لحاظ آماري معنیبودن نشان می

)001/0=P ،26/9=F ( و نوروزگرایی)003/0=P ،03/3 -=t ،

17/0 -=B(،تجربهبهگشودگی)001/0=P،10/4 -=t،21/0 -

=B ( بودن و پذیرا)016/0=P ،42/2 -=t ،14/0 -=B ( اثر

جذابیت جسمانی و داري روي شاخص ترجیح عامل معنی

  ).4جدول (بودن در انتخاب همسر دارند  دارخانه

  شخصیتیهاي  بینی عوامل انتخاب همسر بر اساس ویژگیهاي رگرسیون براي پیشتحلیليهخالص-4جدول 

  βtR2F  نیبشیپمتغیر  مالكمتغیر

  16/0  گراییبرون  بودناتکا قابل
*

55/205/0
**

97/5

  - 13/0  بودنپذیرا
*

11/2 -

  14/0  شناسیوظیفه
*

25/2

  - 20/0  تجربهبهگشودگی  بودنمذهبیوسنتی
**

09/4 -12/0
**

81/23

  28/0  شناسیوظیفه
**

56/5

  - 17/0  نوروزگرایی  بودندارخانهوجسمانیجذابیت
**

03/3 -07/0
**

26/9

  - 21/0  تجربهبهگشودگی
**

10/4 -

  - 14/0  بودنپذیرا
*

42/2 -

بحث 

هاي  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی

ها چنان که یافتههم. هاي انتخاب همسر بود شخصیتی در مالك

اتکا بودن و  گرایی با ترجیح عوامل قابل نشان داد بین برون

- برون. دار مثبت وجود داردي معنیسنتی و مذهبی بودن، رابطه

طلبى، پرانرژى گرایى به تمایل فرد براى مثبت بودن، جرئت

آمیز گرا، مردمافراد برون. گردد بودن و صمیمیت اطالق می

. دوستان زیادي دارندهستند، مهمانی را دوست دارند و 

اتکا بودن وجود داشته و با این  اي که در عامل قابل ویژگی

ي مثبت دارد، اهل معاشرت بودن است که ها رابطهویژگی

اتکا بودن  گرا بودن با ترجیح عامل قابلباعث همبستگی برون

گرا نه تنها خود اهل معاشرت شده است، چون افراد برون

با کسانی ارتباط برقرار کنند که مانند  هستند بلکه دوست دارند

  .خودشان اهل معاشرت باشند

گرایی و ترجیح عامل سنتی و چنین بین ویژگی برونهم

ي تکمیل مذهبی بودن، همبستگی مثبت به دست آمد که نظریه

مطابق با این . تواند توجیهی براي آن داشته باشدها مینیاز

کنند که چیزي نتخاب مینظریه، افراد کسانی را براي همسري ا

ها هستند تا ها فاقد آن بوده و به دنبال آن چیزدارند که آن

گرا مشتاق تحریک و افراد برون. هاي خود را جبران کنندنقص

کنند، میل دارند هیجان هستند، ناگهانی و نیندیشیده عمل می

ها بیشتر  و احتمال خیانت در آن) 18(دیگران را دست بیندازند 

دهند بنا بر این کسانی را براي همسري ترجیح می). 24(است 

  .باشندداريخانوادهوفرزنداهلونداشتهقبلیجنسیيرابطهکه

بین گشودگی به تجربه با ترجیح عوامل سنتی و مذهبی بودن 

دار ي منفی معنیدار بودن، رابطهو جذابیت جسمانی و خانه

مانند تخیل  هاییگشودگی به تجربه ویژگی. وجود داشت

  فعال، درك احساسات درونی، خالق و مبتکر بودن،
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اندیشی، تفکر واگرا و تمایل و خواست براي تغییر و آزاد

). 11(گیرد داشتن انگیزه براي کسب تجارب جدید را دربرمی

هایی است که ها احتماال در تقابل با ترجیح ویژگیاین ویژگی

دار بودن انی و خانهعوامل سنتی و مذهبی بودن و جذابیت جسم

ي جنسی قبلی، اهل فرزند و را مانند تشابه مذهبی، نداشتن رابطه

دار بودن تشکیل پخت خوب و خانهداري بودن و دستخانواده

بین نوروزگرایی و پذیرا بودن با ترجیح هیچ یک از . دهندمی

این در . داري یافت نشدي معنیعوامل انتخاب همسر، رابطه

هاي مختلف تاثیر این متغیرها را بر پژوهشحالی است که 

نوروزگرایی به ). 5،6،10،13(اند روابط صمیمی تایید کرده

جویی، ي اضطراب، تنش، ترحمتمایل افراد براي تجربه

  وري، افسردگی و حرمت خود پایین، برخصومت، تکانش

هاي مختلف نشان داده هاى حاصل از پژوهشیافته.گرددمی

کهکسانىبامقایسهدرباالنوروزگراییباافرادياست که

هاى نوروزگرایی پایینی دارند به هنگام رویارویى با موقعیت

این  .دهند حل مسئله، رفتارها و عواطف منفى بیشترى نشان می

هایی احتمال جدایى و طالق  پژوهشگران معتقدند چنین ویژگی

نتایج پژوهش بوگلر و شیلینگ. دهدرا افزایش می
1

يزمینه در 

هاى زندگى نقش خصوصیات شخصیتى در برخورد با تنش

داد که بین نوروزگرایی با تضادهاى بین شخصى و نشان

پذیرا بودن ). 23(همبستگى وجود دارد هاي عمومى، آزردگی

نیز به تمایل فرد براى بخشندگى، مهربانى، سخاوت، همدلى، 

بسیارى .شوددوستى و اعتمادورزي مربوط مىهمفکرى، نوع

شخصى درونفرایندیکبودن،پذیرادارندعقیدهپژوهشگراناز

است که تاثیر مهمى بر کیفیت روابط بین شخصى نزدیک دارد 

هاي  علت عدم وجود رابطه بین این ویژگیبنا بر این)10،13(

تواند ناشی از عدم هاي انتخاب همسر میشخصیتی و مالك

. ر روابط صمیمانه باشدي حاضر ددرگیري شدید افراد نمونه

درصد از افراد نمونه، مجرد بوده و  93با توجه به این نکته که 

هاي ي روابط عمیق صمیمانه را نداشته و صرفا دوستیتجربه

توان نتیجه گرفت که تاثیر ساده را تجربه کرده بودند می

هاي نوروزگرایی و پذیرا بودن در روابط صمیمی به  ویژگی

  .افراد در این گونه روابط، بستگی داردمیزان درگیري 

                                                
1Bolger and Schilling

اتکا بودن و سنتی و  قابل شناسی با ترجیح عواملبین وظیفه

شناسى به وظیفه. ي مثبتی وجود داشتمذهبی بودن، رابطه

تمایل فرد براى منظم بودن، کارآمدى، قابلیت اعتماد و اتکا، 

 .ددگربرمىبودنآرامومنطقىمداري،پیشرفتبخشى،خودنظم

کند که افراد کسی را ي شباهت در انتخاب همسر بیان مینظریه

هایی شبیه کنند که ویژگیبه عنوان همسر انتخاب می

اگر این نظریه درست باشد افراد . هاي خود داشته باشند ویژگی

شناس باید کسانی را براي همسري ترجیح بدهند که وظیفه

هاي  ویژگی. ه باشندهاي آنان داشت هایی مشابه با ویژگیویژگی

ي عامل سنتی و مذهبی بودن مانند تمیز و مرتب دهندهتشکیل

  هاي داري بودن و ویژگیبودن، اهل فرزند و خانواده

اتکا بودن مانند ثبات هیجانی و  ي عامل قابلدهندهتشکیل

هایی هستند که بیشترین شباهت را با پختگی عاطفی ویژگی

شناس این احتماال افراد وظیفهودشناس دارنویژگی افراد وظیفه

  .پسندندها را در همسر به صورت بالقوه میویژگی

بینی ترجیح هاي شخصیتی در پیش براي تعیین سهم ویژگی

هاي هاي شخصیتی به عنوان متغیر عوامل انتخاب همسر، ویژگی

انتخاب همسر، وارد تحلیل رگرسیون  بین ترجیح عواملپیش

هاي  هاي رگرسیون ویژگیل از تحلیلطبق نتایج حاص. شدند

درصد از کل واریانس ترجیح عامل  5شخصیتی قادر بودند 

درصد از کل واریانس عامل سنتی و  12اتکا بودن،  قابل 

درصد از کل واریانس عامل جذابیت  7مذهبی بودن و 

سو با ها هماین یافته. بینی کننددار بودن را پیشجسمانی و خانه

هاي شخصیتی را در  ایی هستند که نقش ویژگیهنتایج یافته

  ).12- 5،6،10،15(اند روابط صمیمانه تایید کرده

هایی محدودیتبادیگرهايپژوهشتماممانندنیزپژوهشاین

از . دهدهاي آن را کاهش میمواجه بود که قابلیت تعمیم یافته

گیري توان به نوع روش نمونهها میي این محدودیتجمله

ي پرسشنامه به افراد داوطلب و نمود که با توجه به ارایه اشاره

هاي فرهنگی که در بیان عقاید واقعی در مورد محدودیت

ي مورد انتخاب همسر وجود دارد و در دسترس بودن نمونه

در ضمن به . ها باید محتاطانه صورت گیردمطالعه، تعمیم یافته

عمیم آن به افراد دلیل انجام این مطالعه روي قشر دانشجو، در ت

  .غیر دانشجو باید جانب احتیاط را رعایت کرد



  انو همکارهاشم جبرائیلی                                                                     1393پاییز، )3(16ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 242

هاي انتخاب  بینی مالكبنا بر این براي افزایش قدرت پیش

گردد که در مطالعات آتی عالوه بر متغیرهاي  همسر پیشنهاد می

فردي نیز وارد معادله فردي و میانفردي، متغیرهاي بروندرون

  ه میزان درگیري فرد دررسد کچنین به نظر میهم. شوند

هاي شخصیتی و  ي میان ویژگیي صمیمانه در رابطهرابطه

بنا بر . کننده باشدهاي انتخاب همسر داراي نقش تعدیل مالك

هاي  هاي شخصیتی با مالك ي بین ویژگی این، بررسی رابطه

ي انتخاب همسر بر اساس سطوح درگیري فرد در رابطه

چنین هم. رسدري به نظر میهاي آتی ضروصمیمانه در پژوهش

هاي قبل و  به دلیل عدم وجود ابزاري معتبر در خصوص مالك

گردد که در بعد از ازدواج در میان زنان و مردان پیشنهاد می

هاي قبل و بعد از  تحقیقات بعدي ابزار معتبري براي مالك

هاي فرهنگی زوجین ایرانی با استناد به  ازدواج خاص ویژگی

سال بعد از  3ولی از زمان نامزدي تا حداقل ي طیک مطالعه

هاي ازدواج، تدوین و هنجاریابی شود و این بررسی روي نمونه

اهمیت چنین . هاي مختلف اجرا گرددتر و قومیتجامع

هاي  تواند روشنگر نقش ویژگیمطالعاتی این است که می

درونی افراد در ایجاد و حفظ روابط صمیمانه باشد و 

هاي  گذاري ي خانواده را در سیاستحوزهگذاران  سیاست

ي فراهم کردن شرایط تشکیل تر در زمینهتر و اصولیصحیح

  .خانواده و حفظ و بقاي آن یاري دهد

  گیرينتیجه

هاي  هاي شخصیتی، نقش مهمی در مالك اگر چه ویژگی

هاي انتخاب همسر از عوامل  انتخاب همسر دارند اما مالك

هاي درونی فرد، تنها یکی  که ویژگیپذیرند مختلفی تاثیر می

توان به متغیرهاي  ها میي این ویژگیاز جمله. ها است از آن

  . اقتصادي و حتی سیاسی اشاره کرد- فرهنگی، اجتماعی
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