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  *محمد بهشتيان

  دهيچك
در شرف ازدواج هاي  ازدواج زوجهاي  مالكاي  اين تحقيق بررسي مقايسهاز هدف 

 همـة آمـاري ايـن تحقيـق شـامل      جامعـة . آنان است ازدواج اولهاي  دوم با مالك
روش  .انـد  قصـد ازدواج دوم داشـته   1394است كه در تهـران در سـال   هايي  زوج
زوج در  50شـامل  و نمونـه   اسـت  ي دردسـترس گيـر  نمونه صورت به گيري نهنمو

انـد. در   هكردمحقق مراجعه مشاورة كه به مراكز  است 1394سال  شرف ازدواج در
. شـد ساخته بررسـي   محقق نامة پرسش وسيلة بهمالك اصلي ازدواج ده اين تحقيق 

و  ،اقتصـادي موقعيـت  ظـاهري، تحصـيالت،   هاي  نتايج تحقيق نشان داد كه مالك
هـاي   واج اول و دوم تفـاوتي نـدارد. مـالك   زنان و مـردان در ازد خانوادة رضايت 

و عاليق مشترك زنان و  خانوادگي، اوضاعشناختي،  روانفرهنگي و قومي، مذهبي، 
زنـان در  بـراي  مـالك عشـق   نين چ هممردان در ازدواج اول و دوم متفاوت است. 

  شاهده نشد.مردان تفاوتي مبراي و است ازدواج اول و دوم متفاوت 
  ، عشق.ازدواجهاي  ، ازدواج دوم، مالكازدواج ها: واژهكليد

  
  . مقدمه1

 پيونـد  هـم  بـه  ازدواج طريـق  از و كننـد  مي زندگي هم با است كه افراد از گروهي خانواده
تـرين واحـد    خـانواده اساسـي    اي هر جامعهتاريخ  طي .)Even and Nies, 2001(اند  خورده

  .)Allender and Spradley, 2000(خصوصاً در بخش سالمت است 
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دارد. ايـن اقـدام ممكـن اسـت      ترين قدمي است كه يك فرد در زندگي برمي ازدواج مهم
زندگي فرد را از نو بسازد و يا خراب كند. ممكن است شخصيت فرد را بنا و يا متالشي همة 
 ،(دژكـام  شـود تواند باعث رشد هر جنبه از اخالق و يا باعث شكست و افسـردگي   ، ميكند

 استترين مرحله در زندگي خانوادگي  انواده و ازدواج اولين و مهمتشكيل خمرحلة ). 1383
گيرد و موفقيت در ديگر مراحل زنـدگي بـه موفقيـت در     و در آن انتخاب همسر صورت مي

كـه   دهـد  تحقيقات نشان مي زمينه. در اين )Friedman et al., 2003( اين مرحله بستگي دارد
 مظاهري،بدبختي فرد نقش اساسي دارد (ا يي بخت خوشاحساس انتخاب همسري مناسب در 

اسـت كـه   ضـروري  ها  استحكام ازدواج براينين تحقيقات نشان داده است كه چ هم). 1383
هـاي فـردي و    ند و به بررسي ويژگـي كنطرفين معيارهاي مناسبي براي انتخاب همسر تعيين 

دي اشـتهاردي  ). محمـ 1384تطابق آن با معيارهـاي خـود بپردازنـد (پريـزاده و خـديوزاده،      
جديـد و   اي ) معتقد است كه انتخاب همسر چه بـراي مـرد و چـه بـراي زن مرحلـه     1384(

 تا آخر عمر شريك هم در غم و شادي خواهند بـود. ولكـات  آنان  زيرا ،ساز است سرنوشت
)Wolcott, 1999( ندادن به خصوصيات  اهميتشود كه نداشتن معيارهاي درست و  متذكر مي

  شود. محسوب مي طالقعمدة از علل  ي همسرهاي شخصيت و ويژگي
قـدري اهميـت دارد كـه     بـه ازدواج در نظـر اسـالم   مسـئلة  ازدواج سنت پيامبر اسـت.  

  د نصف دين خود را كامل كرده است.كن(ص) فرمودند كسي كه ازدواج   پيامبر
در جهت تكامل شخصـيت   هريكازدواج پيوند مشترك دو فرد با حفظ استقالل نسبي 

سـاز   هاي مهم سرنوشـت  ). ازدواج يكي از انتخاب1395، خرامينو  (ديزجاني استطرفين 
شـود كـه    هاي رشد محسوب ميفرايند. اين انتخاب يكي از مراحل و استهر زن و مردي 

  .همي داردمتأثير در تكامل ابعاد دروني و شخصيتي انسان 
توانـد   مـي توجـه اسـت و   درخـور  ي بسـيار هاي  و عمل اجتماعي ازدواج از جنبه تأثير

جوانـان بايـد در مـورد    «نويسد:  زاده مي بسياري از مشكالت اجتماعي را برطرف كند. آتش
  .)1376زاده،  (آتش »نگر بوده و شرايط يك ازدواج موفق را بدانند ازدواج واقع

ازدواج نقش مهمي در زندگي بشر دارد و عوامل متعددي در چگونگي كيفيت اين امـر  
  ين عوامل به شرح زيرند:ترين ا مهم مؤثرند. مهم

لبـاس و پوشـش)،   و عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي (مثل مـذهب، آداب و رسـوم،   
ازدواجـي كـه   . ...  و ،شـغل تحصيالت، اقتصادي، اخالقي، رواني، جسمي و ژنتيكي، سن، 
ي در آن كـم اسـت. خـانواده    بختـ  خوشبدون درنظرگرفتن عوامل فوق انجام گيرد احتمال 

خـوب و   جامعـة ريـزي شـده اسـت.     اجتماعي است كه بر مبناي ازدواج پايه ترين نهاد مهم



 3   محمد بهشتيان

  

يابـد كـه    . اين مقصود زماني تحقـق مـي  استهاي منسجم و موفق  مناسب در گرو خانواده
انتخاب همسر از روي آگاهي و با توجه به معيارهاي صحيح صورت گيرد. هر پژوهش يـا  

توانـد حـالل    متناسب با نيـاز جوانـان مـي    آموزش و ريزي تحقيقي در اين دوره و يا برنامه
  بسياري از مشكالت جامعه باشد.

حيات خود پيوسته در حال انتخاب است و در هر انتخاب خواسته يا ناخواسته،  طيانسان 
هـا مخـتص بـه فـرد و      دهد. تعدادي از اين مالك هايي را مبنا قرار مي مالك ،هشيار يا ناهشيار

. ترجيحـات و  انـد  ضاي يك گروه از نظر جنس يـا نـوع مشـترك   اع همةبرخي نيز تقريباً بين 
مـورد قبـول    )mate selection preferences( ها براي انتخاب همسـر  هاي مشترك انسان مالك

شناسي  و زيست ،شناسي، ژنتيك هاي علمي، از جمله جامعه طور بسياري از رشته مردم و همين
اي  كــه همســرگزيني اساســاً پديــدهمعتقــد اســت  )Buss, 1990( امــا بــاس ،تكــاملي اســت

متفـاوت  ي ايـن پديـده را از منظرهـاي    شناسـ  روانگونـاگون  هاي  شناختي است و رشته روان
و براي چگونگي انتخاب همسر به مواردي مانند انتخاب براساس تصـادف از   اند كردهبررسي 

اصـل   سـاس برااز افراد اساساً شبيه به خود فـرد، همتـاگزيني همسـر    معدودي ة ميان مجموع
فـردي، داليلـي ماننـد     جـذابيت بـين   ،كنندگي يا گرايش به انتخاب فرد مكمل شباهت، تكميل

حفـظ  و  ،)social exchange theory( تبـادل اجتمـاعي)  ة سودبردن از روابط عاشـقانه (نظريـ  
كـرده  اشـاره   )balance theory( تعـادل) نظرية هماهنگي در تفكر و ارتباطات اجتماعي خود (

انتخاب همسر را به اين صورت مطـرح  ة شناسي تكاملي تبيين خود دربار اه زيستاست. ديدگ
هاي خود را به حـداكثر   شود تا احتمال انتقال ژن خود ميمجذوب يكي مانند كند كه انسان  مي

ماننـد كـه    كافي زنده مـي اندازة ترين اعضاي يك گونه به  برساند. در جريان تنازع بقا، شايسته
ند كنكه همسري را انتخاب  اند به نسل بعد انتقال دهند، بنابراين نيازمند آن هاي خود را ويژگي

هاي فيزيولوژيـك   اما ويژگي ،داشته باشد )high-quality mating( كه خصايصي با كيفيت باال
هـاي خـود داشـته     كارهاي متفاوتي براي انتقال ژن كه راه شود متفاوت زنان و مردان باعث مي

 اي زيـرا حـداكثر طـي دوره    ،توانند فرزند داشته باشند از مردان مي تر كمزنان باشند. براي مثال 
امـا مـردان طـي     ،كشـد  مـاه طـول مـي   نه و هر بارداري نيز  رنددارشدن دا ساله توانايي بچه 25

رسـد   نظـر مـي   بـه توانند هزاران فرزند داشته باشند.  لحاظ نظري مي بهاي از بلوغ تا مرگ  دوره
توانـد منـابع    و با گزينش همسري كه مـي  نندتر عمل ك ها زنان بايد انتخابي اين تفاوت علت به

خـود را بـه حـداكثر     )investment( گذاري نياز براي بقاي فرزندان را تأمين كند سرمايه مورد
نيـاز   توانند با انتخاب همسري كه از سالمت و جواني مـورد  مردان مي ،برساند. از سوي ديگر
گذاري خود را به حداكثر برسانند. با اين وصف مـردان   ار است سرمايهبراي توليدمثل برخورد
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شـوند. طبـق    مي قائلي تر بيشارزش  )resources( براي جذابيت جسماني و زنان براي منابع
زيرا اين موارد  ،ي دارندتر بيشهاي جواني و سالمتي در همسر توجه  اين الگو مردان به نشانه

تر از خـود را   كلي مردان مسن طور بهكه زنان  تر است. در حاليامكان باروري باالة دهند نشان
منابع  كردن اي است كه امكان فراهم گونه بهزيرا وضعيت مالي اين مردان غالباً  دهند، ترجيح مي

 Buss, 1989; Kenrick and Keefe, 1992; Otta et al., 1999; Waynforth and( مالي را دارند

Dunbar, 1992( .رناردب مطالعة )پسراني با دهند مي ترجيح دختران كه دهد مي نشان نيز )2003 
  باشند. خودشان از تر مسن سال پنج يا شش حداقل كه كنند ازدواج

فشـارهاي  نتيجـة  داروين، زن و مـرد در   نظريةتكاملي و با بازگشت به نظرية به استناد 
لي اين نظريـه حـول دو محـور    كطور  به. اند هناشي از انتخاب ترجيحات متفاوتي داشتاولية 

والدين، كه در آن زنان  گذاري سرمايه نظريةزند. يكي  مي اساسي تفاوت بين زن و مرد دور
هـاي خـود را بـه     ند، زيرا ژنداري در توليد نسل تر بيش گذاري سرمايهدر مقايسه با مردان 

ر مقايسـه بـا   كنند. از يك طرف باروري زنان از لحـاظ زمـاني د   مي ي منتقلتر كمهاي  نسل
بيـان   بـه نـد.  يمردان محدود است و از طرف ديگر با محدوديت سني بـراي بـاروري روبرو  

از مـردان   تر بيش بسيارجايگزيني بسيار هزينة  علت بهوالدين در زنان  گذاري سرمايه ،ديگر
تـري بـراي    قـوي هـاي   ي كـرد كـه زنـان تـرجيح    گير طور نتيجه توان اين مي است. بنابراين
شود كه زنان و مردان معيارهـاي   مي نين تصورچ همدر مقايسه با مردان دارند.  همسرگزيني

توليدمثل در همسر (يعنـي  بالقوة به امكان  تر بيشمتفاوتي براي گزينش همسر دارند. مردان 
و مراقبـت از  كـردن امكانـات    فـراهم مـرد در  بالقوة ولي زنان به امكان  ،دنانديش مي جواني)

  .دنكن خانواده فكر مي
كه زنان سلول تخم بارورشـده را بـا    ايناحتمال والدشدن است. با توجه به  مسئلةدوم، 
ئن باشند كه مادر فرزنـد خودنـد در صـورتي كـه مـردان      متوانند مط مي كنند مي خود حمل

هاست و بنـابراين بايـد مطمـئن     توانند به آن اندازه مطمئن باشند كه فرزند مال خود آن نمي
تـوان   مـي  هاست تا فرد ديگر. بنابراين مربوط به فرزند خود آن گذاري هسرمايشوند كه اين 

ترنـد و بنـابراين ارزش    حسـاس همـاوردي جنسـي    بـه گفت كه مردان در مقايسه با زنـان  
انتخـاب  هـاي   . با توجه به نكات فـوق مـالك  اند قائلدامني همسر خود  ي براي پاكتر بيش

  از: اند عبارتهمسر از ديدگاه تكاملي 
شود و اين قابليت به  مي وي تعيين توليدمثلهمسري يك زن براي مرد با قابليت  ارزش

دامني با توجه به نقش آن در افـزايش   كند. پاك مي جواني و جذابيت ظاهري او بستگي پيدا
  احتمال اصالت و پدري مرد باارزش است.
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بـه   تر شبيو  شود مي مربوط توليدمثلبه ارزش  تر كمارزش همسري يك مرد براي زن 
كوشي  سختو  ،شواهد مربوط به امكانات يك مرد مانند استعداد كسب درآمد، بلندپروازي

  او بستگي دارد.
 تر بيش. مردان اند انگيزد با هم متفاوت ميرا برآنان  عواملي كه حسادت بارةزن و مرد در

ه زنان ورزند و در حالي ك مي خيانت در زناشويي و تهديد احتمال پدري حسادتزمينة در 
  رفتن منابع حساسيت دارند. ازدستخاطر عاطفي و تهديد به  تعلقبه 

  بررسي تفـاوت  منظور بهپژوهشي را  )Todsijevic et al., 2003( تودوسيژويك و همكاران
ترتيب به  بهزن و مرد انجام دادند. ميانگين امتياز زنان  يتمعيارهاي انتخاب همسر در دو جنس

، 77/5، دقت 77/5بودن  اجتماعي، 78/5، اعتماد 84/5سوزي  ، دل3/6، وفاداري 53/6صداقت 
، جـذابيت  16/5، جـواني  28/5طلبـي   ، جـاه 51/5، پـاكيزگي  62/5، هـوش  74/5ي مند عالقه

نين نتايج نشـان  چ همبود.  36/2تناسب اندام و ، 81/4تيپي  ، خوش92/4، زيبايي 14/5ظاهري 
اجتماعي پايين هم تمايل دارند، وجهة واج با مردان با اجتماعي باال به ازدوجهة داد كه زنان با 

و داشتن ثروت همسـر اهميـت    ،زنان در اين پژوهش به توانايي كسب درآمد، موقعيت شغلي
اجتماعي زنـان بـا سـواد     ـ ها حاكي از آن بود كه بين وضعيت اقتصادي نين يافتهچ همندادند. 
  داشت. وجود گي مثبتبست همبودن همسر  معاشرتيو  ،عالقه ي، كار موردمند عالقههمسر، 

بررسي معيارهاي انتخاب همسر در دانشگاه علـوم   منظور به) پژوهشي را 1377يزداني (
 79نفر انجام داد. نتـايج ايـن پـژوهش نشـان داد كـه       200 با جامعة آماريپزشكي اصفهان 

ان درصـد دختـر   89 ،درصد دختـران زيبـايي   78 ،درصد دانشجويان دختر سالمت جسمي
بودن تحصـيالت   سطح همدرصد دختران  63 و درصد دختران نظر والدين، 89 ،سنيفاصلة 

  ند.ا هرا مهم دانست
) در خصـوص معيارهـاي همسـرگزيني در بـين     1381آبادي ( در پژوهشي كه زارع شاه

درصـد از زنـان زيبـايي     6/7دانشجويان دانشگاه يزد انجام داد به اين نتيجه رسيد كه فقـط  
بودن  فاميلدرصد  9/13 ،درصد نمازخواندن همسر 8/90 درصد سن همسر، 5/41ظاهري، 
را مهـم   سـان  يكدرصد داشتن زبان و قوميت  6/44و  ،بودن شهري همدرصد  4/55 ،همسر

بي در انتخاب همسـر  بر معيارهاي مذه تر بيش. در كل نتايج نشان داد كه زنان شمرده بودند
  .دارندتأكيد 

هـاي   گـزارش  براسـاس طوري كه،  افزايش يافته است؛ بهاخير دهة آمار طالق در كشور در 
شود  مي در شهر تهران به ازاي هر سه ازدواج يك طالق ثبت 1393احوال در سال  ثبتسازمان 

د و اين زماني است كه نده مي سال اول زندگي رخپنج ها در  طالقاكثر اين  ) و1393(بحراني، 
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برخـي از   .)همـان (آمـادگي و تمايـل بـه ازدواج دارنـد      و انـد  هنوز زن و مرد در سنين جواني
 منجـر بـه  كننـد كـه مشـكالت     مي اذعان ها زوج از كه بسيارياست ه مسئلاين  مؤيدتحقيقات 

متوجه اين داليل نبـوده يـا ايـن داليـل را     آنان  قبل از ازدواج هم وجود داشته كه ياآنان  طالق
هـاي   شود اين است كه آيا مـالك  مي كه مطرحي سؤالبر همين اساس  .)همان(اند  جدي نگرفته

لحاظ اين پژوهش به دنبال رسـيدن بـه پاسـخ     بدين؟ يابد اين افراد براي ازدواج دوم تغييري مي
در كلي است كه آيا معيارهاي ازدواج زنـان و مردانـي كـه قصـد ازدواج دوم دارنـد       سؤالاين 

  زير تدوين شد: سؤال 22ساس ازدواج اولشان تغييري كرده است؟ و بر اين ا مقايسه با
 براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟ مردآيا ميزان اهميت ظاهر فيزيكي . 1

  آيا ميزان اهميت ظاهر فيزيكي زن براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 2
  خود براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟خانوادة آيا ميزان رضايت . 3
  خود براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟خانوادة آيا ميزان رضايت . 4
  آيا ميزان تحصيالت مرد براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 5
  آيا ميزان تحصيالت زن براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 6
ن در ازدواج اول و دوم بـراي زنـا   اقتصادي و شغل مـرد  اوضاعآيا ميزان اهميت . 7

  تفاوت دارد؟
اقتصـادي و شـغل زن بـراي مـردان در ازدواج اول و دوم      اوضـاع آيا ميزان اهميت . 8

  تفاوت دارد؟
و قوميتي مرد براي زنان در ازدواج اول و  ،آيا ميزان اهميت عوامل فرهنگي، اجتماعي. 9

  دوم تفاوت دارد؟
و قوميتي زن براي مردان در ازدواج اول  ،يآيا ميزان اهميت عوامل فرهنگي، اجتماع. 10

  و دوم تفاوت دارد؟
  آيا ميزان اهميت مذهب براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 11
  آيا ميزان اهميت مذهب براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 12
اج اول و دوم شـناختي مـرد بـراي زنـان در ازدو     روانهاي  آيا ميزان اهميت ويژگي. 13

  تفاوت دارد؟
ختي زن بـراي مـردان در ازدواج اول و دوم   شـنا  روانهاي  آيا ميزان اهميت ويژگي. 14

  تفاوت دارد؟
  آيا ميزان اهميت رضايت زناشويي براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 15
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  اوت دارد؟آيا ميزان اهميت رضايت زناشويي براي مردان در ازدواج اول و دوم تف. 16
 آيا ميزان اهميت عشق براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 17

 آيا ميزان اهميت عشق براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 18

بـودن بـراي زنـان در ازدواج اول و دوم     شبيهآيا ميزان اهميت عاليق مشترك و . 19
 تفاوت دارد؟

بـودن بـراي مـردان در ازدواج اول و دوم     شـبيه شـترك و  آيا ميزان اهميت عاليق م. 20
 تفاوت دارد؟

 آيا ميزان اهميت اختالف سني براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 21

 آيا ميزان اهميت اختالف سني براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد؟. 22

 

  . روش پژوهش2
و در شـهر تهـران انجـام شـد.      1394در سـال   طرح اين پژوهش از نوع پيمايشي است كه

كه متقاضي ازدواج دوم  است ساكن شهر تهرانهاي  آماري تحقيق شامل تمامي زوج جامعة
 54اوليـه شـامل   نمونة داوطلبانه دردسترس بود. اعضاي گروه  صورت بهي گير بودند. نمونه

آنان  ازو ه كرده بودند ازدواج دوم خود به مراكز مشاوره مراجعمشاورة زوج بودند كه براي 
 ةنامـ  پرسـش مـرد   50زن و  53زوج  54دعوت به همكاري در اين تحقيق شد. از بين اين 

مـردان يـا زنـاني كـه      همسـرانِ  ،براي هماهنگي بين دو گـروه  ،تحقيق را تكميل كردند كه
زوج بـاقي ماندنـد كـه     50ه را تكميل نكرده بودند حذف شدند و به اين ترتيـب  نام پرسش

  .شدتجزيه و تحليل  دو خيو با استفاده از آزمون  spssافزار  آنان با نرم هاي ج دادهنتاي
 

  ي اطالعاتر. ابزار گردآو3
  ازدواجهاي  تعيين مالك ةنام پرسش 1.3
هـاي   مشخصات كلي و مالك دربارة سؤالبيست محقق ساخت و شامل را ه نام پرسشاين 

فيزيكي و ظاهري، تحصيالت، وضعيت اي ه ها شامل مالك مالكاصلي انتخاب همسر بود. 
و رضـايت   ،ختي، عشـق و عالقـه، مشـتركات   شـنا  رواناقتصادي، فرهنگي، قومي، مذهبي، 

شده  مطرحمالك ده دهندگان بايد  پاسخي بود كه صورت بهه نام پرسشت سؤاالخانواده بودند. 
 ،دومدرجة مهم يا هاي  اول، مالكدرجة اصلي يا هاي  كردند. مالك مي را به سه دسته تقسيم

  سوم.درجة غيرمهم يا هاي  و مالك
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  پژوهشهاي  يافته 2.3
  دهد. مي كننده در تحقيق را نشان شركتاعضاي  شناسانة جمعيتاطالعات  1جدول 

  ها آزمودني شناسانة جمعيتاطالعات  .1جدول 

  مردان  زنان  ها آزمودنياطالعات كلي 

  سن
سن در زمان ازدواج اول 

  سال 9/2±8/22
 در زمان ازدواج اولسن 

7/3±5/26  

  تحصيالت

  %10  5  %8  4  ديپلم
  %12  6  %16  8  ديپلم فوق

  %60  30  %52  26  كارشناسي
  %16  8  %20  10  كارشناسي ارشد

  %2  1  %4  2  دكتري
  سال 9/2±3/2  سال 5/2±2/2  طول مدت ازدواج اول

  د.ده مي هئها را ارا آزمودنيهاي  هنام پرسشهاي  دادهخالصة  2جدول 

  ها هنام پرسشهاي  دادهخالصة  .2جدول 

  ازدواجهاي  مالك
 ازدواج اول

  (زن)
ازدواج اول 

  (مرد)
ازدواج دوم 

  (زن)
 ازدواج دوم

  (مرد)
  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  فراواني

  34  16  37  21  فيزيكيو  ظاهري
  16  17  19  19  تحصيالت

  19  38  22  17  اقتصادي و شغل
  26  32  21  20  فرهنگيـ  وضعيت اجتماعي
  26  35  19  26  مذهبي

  32  39  26  37  و اخالقي،ختي، شخصيتيشنا روان
  29  28  27  30  رضايت خانواده

  36  27  39  39  عشق
  37  28  29  31  عاليق مشترك
  22  29  20  19  اختالف سني
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 ارائـه دو گـروه  هـاي   دو و آزمون كـوكران داده  خيتحليل آزمون نتايج  3در جدول 
  شده است.

  ها در دو گروه دادهو آزمون كوكران  دو خيتحليل آزمون يجة نت .3جدول 

  ازدواجهاي  مالك
آزمون نتيجة 
(زنان  دو خي

 ازداج اول و دوم)

  تحليل نتيجه
آزمون نتيجة 
(مردان دو  خي

 ازدواج اول و دوم)

  تحليل نتيجه

  تفاوت دارد  028/0  تفاوت ندارد  042/0  فيزيكيو  ظاهري
  تفاوت ندارد  011/0  ت نداردتفاو  037/0  رضايت خانواده
  تفاوت ندارد  065/0  تفاوت ندارد  018/0  تحصيالت
  تفاوت ندارد  027/0  تفاوت دارد  009/0  اقتصادي

  تفاوت دارد  36/0  تفاوت دارد  15/0  قوميتي ، وفرهنگي ،اجتماعي
  تفاوت دارد  84/0  تفاوت دارد  27/0  مذهبي

  تفاوت دارد  51/0  اردتفاوت د  37/0  و اخالقي ،ختي، شخصيتيشنا روان
  تفاوت دارد  26/0  تفاوت ندارد  18/0  ها خانوادهبودن  سطح هم

  تفاوت دارد  007/0  تفاوت دارد  12/0  عشق
  تفاوت ندارد  37/0  تفاوت دارد  95/0  بودن شبيهعاليق مشترك و 

  تفاوت دارد  02/0  تفاوت دارد  015/0  اختالف سني

داري  معنـي سـطح   براساست تحقيق سؤاالبه  پاسخ ،دو خيبا توجه به نتايج در تحليل 
  شود: ميارزيابي به شرح زير  01/0

ولي  ،فيزيك همسر براي مردان در ازدواج اول و دوم تفاوتي ندارد و ميزان اهميت ظاهر
خود براي زنـان و مـردان در   خانوادة براي زنان تفاوت معنادار دارد. ميزان اهميت رضايت 

رد. ميزان اهميت تحصيالت همسـر بـراي مـردان و زنـان در     ازدواج اول و دوم تفاوت ندا
شـغل بـراي مـردان     اقتصـادي و  اوضـاع ازدواج اول و دوم تفاوتي نـدارد. ميـزان اهميـت    

تفاوت و براي زنان در ازدواج اول و دوم تفاوت دارد. ميزان اهميـت عوامـل فرهنگـي،     بي
متفاوت اسـت. ميـزان اهميـت     و قومي براي مردان و زنان در ازدواج اول و دوم ،اجتماعي
زنـان و مـردان در ازدواج اول و دوم متفـاوت اسـت. ميـزان اهميـت عوامـل        براي مذهب 
زنان و مردان در ازدواج اول و دوم متفـاوت اسـت. ميـزان    براي ختي و شخصيتي شنا روان

و در نهايـت   ،زنان و مردان در ازدواج اول و دوم متفاوت استبراي اهميت عشق و عالقه 
  زنان و مردان در ازدواج اول و دوم تفاوت ندارد.براي بودن عاليق  شبيهزان اهميت مي
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  گيري . نتيجه4
 كنند و مي تر عمل پختهها در ازدواج دوم  زوجتوان گفت كه  مي با توجه به نتايج اين تحقيق

  كند.  مي از ازدواج احساسي به سمت ازدواج عقالني حركتآنان  هاي مالك
ل ئمردان بيش از زنان بـه مسـا   ،تكاملي نظرية براساس ،مقدمه ذكر شد طور كه در همان

آن اسـت كـه مـردان در ازدواج     مؤيـد ه مسئلو اين ) Buss, 1989(دهند  مي ظاهري اهميت
پژوهشي اين اهميت در هاي  اما با توجه به يافته ،مجدد هم مالك ظاهر برايشان اهميت دارد

اي در سالمتي  كننده شده است. انتخاب همسر سالم نقش تعيين تر كمبراي زنان ازدواج دوم 
 و فرزنــدان خواهــد داشــت. خصايصــي چــون ســالمت جســم و روان، هــوش، ذكــاوت،

ژنتيكي به نسل بعدي منتقل خواهد  طور بهو مو  ،هاي ظاهري مانند قد، رنگ پوست ويژگي
امـا  ، پايـدار نيسـت   ها تضميني براي زنـدگي زناشـويي   ن اين ويژگيكرد لحاظ هرچندشد. 

ها حساسـيت خـاص نشـان     از اين ويژگي هريكگوناگون دربارة مردان و زنان به درجات 
جامعـه و   بر حاكمها و باورهاي  تواند تاحدودي ناشي از ارزش البته اين نگرش مي؛ دهند مي

پـذيري   جامعه فرايندهاي فرهنگي در  آموزشطوري كه  ؛ بهو آگاهي مردم باشد دانشسطح 
تحصـيالت  چنين براساس اين مطالعـه   همازدواج دارد،  آنان دربارة در تفكرشاياني ات يرتأث

اي در سالمت فرزندان خواهد داشت. اين  كننده تعيينتأثير دانشگاهي و انتخاب همسر سالم 
اي خواص ظاهري زن تأكيد دارند از يك طرف و عملكرد جامعـه در   ها كه بر پاره آموزش

نخواهـد   تأثير گونه تفكرات بي گيري اين ر متفاوت از طرف ديگر در شكلقبال افراد با ظواه
خواني دارد. در ايـن   همامريكا گلد در  هاي مطالعات فين حاضر با يافتهمطالعة هاي  بود. يافته

گر دريافت كه مـردان در مقايسـه بـا زنـان زيبـايي و جـذابيت جسـمي را         مطالعه پژوهش
  اند. هكردود قلمداد خآيندة مسر ترين ويژگي ه ضروري
 شناختي مربوط به معيارهاي زيستهاي  دريافتدر اين مطالعه دربارة جالب توجه نكتة 

سويي زنـان و مـردان پـس از     سن) هم و زيبايي، جذابيت ظاهري، (نظير سالمت جسماني،
و  ديگـر  يـك آشنايي بـا  نا علت در بدو ازدواج بهآنان  رسد كه نظر مي بهازدواج است. چنين 

شـناختي متفـاوتي را بـراي     هاي اجتماعي خود معيارهاي زيست اساس تجربه و يادگيريبر
 ها كاهش يافته تدريج پس از يك سال اين تفاوت بهاند كه  انتخاب همسر خود مدنظر داشته

باشـد  علت اند. اين شباهت شايد به اين  گونه عوامل تأكيد ورزيده اينبر  تر كمو افراد  است
 منزلة بهشناختي را  ي پيدا كرده و معيارهاي زيستتر بيششناخت واقعي  گردي يكاز آنان  كه

هاي جديد زنـدگي و درگيـري    قبول مسئوليت علت كه به اند؛ يا اين هكرداولويت مشخص ن
انـد. شـايد هـم ايـن      هـا نداشـته   با زندگي روزمره فرصتي براي فكركردن به ايـن شـاخص  
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كه در قبال آن حق  يهاي پس از ازدواج بر تفاوت ها واقعي باشند و دختران و پسران شباهت
  باشند.  هكردانتخابي ندارند توافق 

دهـد كـه دختـران تـرجيح      ) نشان مـي 2003برنارد (مطالعة  ،چه گفته شد با توجه به آن
تـر از خودشـان باشـند.     سـال مسـن   پنج يا شش دهند با پسراني ازدواج كنند كه حداقل مي

امريكـايي  كننده در انتخاب همسر از ديد زنـان   تعيين يا عاملنيز وزن ر )1999( شافروكيت
  .كند معرفي مي

پذيري، برخورد صحيح با مسائل زندگي، رفتـار   طرفين، انعطافعالقة از ديرباز عشق و 
مطلوب درون خانواده، ارتباط اجتماعي سالم، سازگاري فردي، شـناخت واقعـي طـرفين از    

شناختي در  هاي روان شاخص در حكمذوقي و هنري  هاي و توافق بر سر فعاليت ديگر، يك
انـد. از ديربـاز ازدواج    داشـته  تأثير بسـياري گيري افراد براي انتخاب شريك زندگي  تصميم

تأمين براي مخالف  يتبر توافق و سازش بين دو جنس مبتنينوعي پيوند عاطفي و اجتماعي 
هـاي فكـري و    ت و ناهنجـاري گيري از انحرافا و اجتماعي و پيش ،نيازهاي رواني، جسمي

صـميمي بـين زن و شـوهر    رابطـة   أ). منش1384(فتحي آشتياني،  استشده اجتماعي تلقي 
و  ،ممكن است از نظـر ايـدئولوژي، احسـاس   است. آنان  ديگر يكطرفين به عالقة عشق و 
عـاطفي و   اي اما با شناخت متقابل كه در پرتـو رابطـه   ،تفاوت داشته باشند ديگر يكتفكر با 
  ميز فراهم خواهد شد.آ آيد امكان زندگي مسالمت دست مي بهپذير  انعطاف يشخصيت

و ياور سهم مهمـي در سـالمت روانـي و جسـمي      ،روابط صميمانه با يك شريك، يار
راهـي،   روابـط زناشـويي همكـاري، هـم    سـاية  خواهد داشت. تجلي صميميت و عشق در 

 يامـر  در حكـم راه خواهـد آورد.   به همو پذيرش متقابل را  ،دردي، يگانگي، نيرومندي هم
و  كـرد ها و انحرافات اجتماعي ايمن خواهد  بديهي چنين خصايصي افراد را در قبال آسيب

محفوظ نگه خواهد داشـت. فضـايل اخالقـي و    » پاشيدگي ازهم«كانون خانواده را در برابر 
موجـب   و فـداكاري باشـد   ،معنوي در زن و مرد كه آميخته به صداقت، گذشـت، درسـتي  

بـر  خاطر افـراد و خـانواده خواهـد شـد. در تعـاليم دينـي اسـالم بارهـا          آرامشسالمت و 
  ).همانه است (شددر موفقيت زندگي زناشويي تأكيد  ها زوجپسنديدة خلق و اخالق  حسن

ويـژه سـازگاري و    بـه شناختي  به اعتقاد يزداني دختران بيش از پسران به خصايص روان
شـود كـه    حاضر نيز چنين مشـاهده مـي  مطالعة ). در 1388نوري، دهند ( دلي اهميت مي هم

و سـازگاري تأكيـد    ،هايي چـون عشـق و عالقـه، اخـالق فـردي      ويژگيبر  تر بيشدختران 
مشاهده  يتسويي بين دو جنس اند. به مرور زمان و پس از گذشت يك سال نوعي هم داشته
ـ  سان يك طور بهشناختي  شود و ظاهراً معيارهاي روان مي راي هـر دو طـرف اهميـت پيـدا     ب
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انـد   انديشـيده  چه مي به آنها  آن كه . چنين شباهتي ممكن است واقعي باشد يعني اينكند مي
اند. برعكس ممكن است پس از گذشت يك سال اين موضوع برايشان اهميـت   دست يافته

وفـاق و   توان تشابه حاضر را نوعي بينانه مي چنداني نداشته باشد. با اين حال، با ديد خوش
  .كردتوصيف  ها زوجسويي بر سر مسائل زندگي زناشويي بين  هم

آنان  و مذهبي با ،كه از لحاظ نژادي، اجتماعي اند جوي شريكيو معموالً افراد در جست
شناختي بيش از زنـان   پارامترهاي زيستبر كه در اين مطالعه مردان  شباهت داشته باشد. اين

است، زيرا به اعتقاد نويسنده مردان زودتر از زنان عاشـق   اند تاحدودي طبيعي تأكيد ورزيده
كه بـا   زنان در ايناز سوي ديگر گيرند.  هاي ظاهري قرار مي خصلت تأثير  شوند و تحت مي

براي آنـان  ترند و اصوالً معيارهاي اجتماعي  تر و محتاط كنند كارانديش چه كسي ازدواج مي
  ). 1383ي دارد (منادي، بسياراهميت 
ويـژه زبـان    بـه هـاي اجتمـاعي مشـترك     اند كـه ارزش  گران به اين نتيجه رسيده شپژوه

ـ       سـزايي دارد.   همشترك در تعامل بين افراد از جملـه روابـط صـميمي زن و شـوهر سـهم ب
هاست و هر چه  دختر و پسر ناشي از تشابهات فرهنگي آنخانوادة  سان هم هاي تربيتي شيوه

هاي زن و مـرد در زنـدگي    گيري اختالفات و درگيري جباشد احتمال او تر كماين تشابهات 
شـمار   بهيكي از عوامل طالق نيز  ها زوجزناشويي افزايش خواهد يافت. اختالفات فرهنگي 

  ).1385رود (نظري،  مي
توجـه بـوده اسـت تشـابهات     درخور يكي از عوامل اجتماعي كه در سازگاري زناشويي 

 ،جوانان توصيه شده اسـت تـا تقـوا، نجابـت     همةديني است. در متون اسالمي به و عقيدتي 
داري را به جاي مال و ظاهر فيزيكي در انتخاب همسـر مـدنظر قـرار دهنـد.      دين ، واصالت

بسـياري از  ارتكـاب  اند كه داشتن وجه مشترك دينـي افـراد را از    مفسران ديني بر اين عقيده
اي لطيف ذهن انسان است كه ه ترين جلوه زيرا مذهب يكي از مهم ،دارد اعمال خالف بازمي

ن معتقدند كـه  ا). برخي از محقق1388كند (نوري،  هاي معنوي و الهي تغذيه مي از سرچشمه
بـه   هـا  زوجو اخـتالف در باورهـاي دينـي    اسـت  تلقينات جمعـي    سرچشمةباورهاي ديني 

ودك تشابهات ديني و اعتقادي را در تربيت كآنان  اختالفات شديد زناشويي خواهد انجاميد.
ساز تضاد و  سو در بين والدين زمينه هاي ديني غيرهم و معتقدند كه گرايشدانند  ميضروري 

كوشند تا از نظـر   هاي اصيل پدران و مادران مي چندگانگي در كودك خواهد بود. در خانواده
هايي پرورش  اخالقي و رفتاري براي فرزندان خود الگو باشند. كودكاني كه در چنين خانواده

بـراي   را هاي كـافي  برند و مهارت ارث مي بهابند سجاياي اخالقي را از پدر و مادر خود ي مي
  ). 1384زاده،  عبداهللا( ندكن هاي زندگي كسب مي برخورد با دشواري
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جا كه شخصيت انسـان   . از آناستاز ديگر معيارهاي اجتماعي شغل و تحصيالت افراد 
ي كه رشد كـرده باشـد خصوصـيات همـان     ، فرد در هر محيطاستناشي از وراثت و محيط 

شـده رفتـار    آموختـه هـاي   گيرد و براسـاس آن عـادات و روش   طبقه يا محيط را به خود مي
خواهد آنان  شغلكنندة  تعييني بسيارتحصيلي افراد تا حد رشتة كند. ميزان تحصيالت در  مي

 طـور  بـه مطالعه زنـان   د. در اينكن ن شغل جايگاه اجتماعي افراد را تثبيت ميكردبود و اختيار
اند. اين  تحصيالت باال ابراز داشته دارايوافر خود را براي ازدواج با همسري عالقة آشكاري 

حاضر سطح تحصـيل زنـان بـاالتر از    مطالعة نيز باشد كه در  علت تواند به اين طرز تفكر مي
تر از خودشان  ايينبا افرادي كه از نظر تحصيلي پ تر كمكرده  مردان بود و اصوالً زنان تحصيل

يـك ارتبـاط   برقراري كنند. داشتن تحصيالت برابر حداقل شرط الزم براي  باشند ازدواج مي
  هاي مشترك است. ين بحث و مجادله در خصوص مقولهنچ همفكري بين دو نفر 

ـ تـأثير  گيري نوع روابط اجتماعي افراد نيـز   سطح تحصيالت و شغل در شكل سـزايي   هب
افتد كه افراد با تحصيالت و مشاغل نابرابر اهداف مشتركي داشته باشند  ياتفاق م تر كمدارد. 

تـأمين نيازهـاي خـود باشـند. دخترانـي كـه       بـراي  هاي اجتماعي  و مصمم به تشكيل گروه
ـ   اند شايد اين كرده  به ازدواج با پسران تحصيل مند عالقه  علـت  هگونه تصور كنند كه مـردان ب

علمـي بـااليي نيـز برخوردارنـد. در خصـوص شـغل،        تحصيالت باال از ظرفيت منطقي و
همة زيرا كه در  ،هاي اين مطالعه با مطالعاتي كه در ايران انجام شده است مشابهت دارد يافته

انـد   خود حساسيت داشـته آيندة شغل و تحصيالت باالي همسر  دربارةمطالعات فوق زنان 
شـود آن اسـت    مطالعه ديده مي جالبي كه در ايننكتة ). 1385؛ عطاري، 1380(ساروخاني، 

اند كه ايـن امـري طبيعـي و     هكردرضايت والدين را لحاظ  سان يك طور بهكه زنان و مردان 
انـد   مشابهي رسيدهنتيجة ) نيز به 1374و مهريار و تشكري (است ايراني  جامعةفرهنگي در 

  ). 1386 ،(عطاري
ا شـديدتر شـده اسـت و    هـ  رفت علم و زندگي ماشيني رقابـت  امروز با پيش جامعةدر 
دختران از يك  ت. وانگهي باالرفتن سطح تحصيالاند جوي رفاهو ها همواره در جست انسان

امـور  ادارة طرف و ناكارآمدبودن درآمد پسران از طرف ديگر ضرورت همكـاري زن را در  
مـدهاي  اهرچنـد از پي  ،دكنـ  زندگي با داشتن شغل و درآمد ثابت بيش از پيش محسوس مي

رسـد كـه    نظـر مـي   بـه اما چنين  ،آيد ميان مي بهسخن  تر كمزن در اين گيرودار انة دوگنقش 
مستقيم و غيرمستقيم از اشتغال زنان ناراضي نيستند. در هر حال بـراي حفـظ    طور بهمردان 

 اوضـاع هاي اجتماعي از او در اسالم مهر مشخص شده اسـت تـا در    حقوق زن و حمايت
ر كنار او نباشد و يا از حمايت اجتماعي او دسـت بـردارد   هنجاري كه مردي د هبحران و ناب
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مهريـة  وضعيت مـالي دختـر و    دربارةحاضر، پسران مطالعة زن بتواند از آن بهره جويد. در 
تـوان ايـن نگـرش را مـرتبط بـا تغييـر        مثبـت مـي   ياند. با ديد متعادل حساسيت نشان داده

توان به  جمعي آن را مي يو با ديد ردكهاي معنوي و انساني تعبير  هاي مالي و ارزش ارزش
مشـكالت اشـتغال و    علـت  هاي حاكم و جاري در سطح جامعه ربط داد. امروزه بـه  ارزش

و اصـرار   اسـت  هاي آنان نيـز تغييـر يافتـه    روآوردن پسران به مشاغل آزاد نگرش و ارزش
اصرار دختران  بيني شغلي آنان باشد. در هر حال تواند حاكي از جهان پسران در اين زمينه مي

مشـترك اسـت كـه از آن     يزندگي در نظامآنان از نگراني  دهندة استقالل مالي پسر نشانبر 
  و هنوز به آن اطمينان كافي ندارند. رندي داتر كمآگاهي 
هاي اجتماعي  گيري اوليه از طالق و آسيب تواند در بعد پيش حاضر ميمطالعة هاي  يافته

هاي انتخاب  است تا شاخصضروري ازدواج  هداشت روانِبآموزش كاربرد داشته باشد. در 
ها افـراد بتواننـد    گونه آموزش بسا كه از طريق اين چه. شوديل بحث و بررسي صتف بههمسر 
هـاي مطالعـه    نـد. وانگهـي يافتـه   كنانتخاب  تر بيشخود را با آگاهي و شناخت آيندة همسر 

هـا رشـد فكـري،     ه تناسب تعامـل آن حاكي از آن است كه اين متغيرها در حال تغييرند و ب
هـاي انتخـاب همسـر خـود را      شـود و مـالك   ايجـاد مـي   هـا  زوجو اجتمـاعي در   ،عاطفي
جلـوگيري از مشـكالت    منظـور  بهشود  توصيه ميبنابراين كار خواهند بست؛  بهتر  بينانه واقع

 شـناخت  ديگـر  يـك  دربـارة نامزدي دورة طالق دختران و پسران در مخصوصاً زناشويي و 
  تري پيدا كنند. دقيق

كه هايي  انتخاب اعضاي نمونه از زوج و ي تصادفيگير ي و نمونهگير كردن نمونه گسترده
اين تحقيـق  ادامة شود در  مي نهاد تحقيقاتي است كه پيشاند  به مراكز مشاوره مراجعه نكرده

  انجام شود.
  
  نامه كتاب

ب و كنترل گالسر بر آزار عـاطفي زوجـين در شـهر    بررسي تأثير آموزش و انتخا). «1387ابراهيمي، نسترن (
 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان ، پايان»اصفهان

نامـة   فصـل ، »هاي ايراني در پنج دهة گذشته بررسي آمارهاي ازدواج و طالق زوج). «1393بحراني، محمود (
 .85، ش جمعيت

، شـوراي  »(PMI)آمـادگي ازدواج اشـتنبرگ    بررسي اعتبار و روايـي سـياهة ارزيـابي   ). «1385برزگر، ناصر (
 .هاي استان زنجان كاربردي دانشگاهتحقيقات 

 .ارسباران :، ترجمة يحيي سيدمحمدي، تهرانشناسي رشد روان). 1387برك، لورا، اي. (
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نامـة   ، پايـان »بسـتگي  هـاي دل  بيني رضايت زناشويي براسـاس سـبك   پيش). «1386جماعت، محمدرضا ( تابع
 .د، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتكارشناسي ارش

، ترجمـة  درماني درماني و خانواده بستگي در زوج فرايندهاي دل). 1388والري اي. ويفن ( جانسون، سوزان و
فاطمه بهرامي، عذري اعتمادي، سعيده بطالني، روناك عشقي، مهنازجوكار، محمدمسعود دياريان، ناصـر  

 پريسان يلفروشان، علي نويديان، اعظم صالحي، تهران: دانژه.يوسفي، شيوا رضوان، 

فـردي هـوش هيجـاني بـر      فـردي و بـين   هـاي درون  اثربخشي آموزشي مؤلفه). «1388حسيني، سيدشايسته (
نامة كارشناسي ارشـد، دانشـگاه    ، پايان»آموزان دختر دبيرستاني شهر رشت بستگي در دانش هاي دل سبك

 و تحقيقات.آزاد اسالمي، واحد علوم 

گانـة عشـق اشـترنبرگ بـا      بسـتگي و ابعـاد سـه    هاي دل بررسي رابطة سبك). «1389محمدي، يحيي ( دوست
- 89سازگاري زناشويي در بين معلمان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شهريار، سال تحصـيلي  

 .نامة كارشناسي ارشد، رشتة مشاورة خانواده، دانشگاه عالمه طباطبايي ، پايان»88

، مجلة ارمغان دانـش ، »تأثير واقعيت درمان بر رضايت زناشويي). «1395ديزجاني، فاطمه و شيرعلي خرامين (
  .2ويكم، ش  دورة بيست
 .رشد :بهروز بيرشك، تهران ، ترجمةشناسي خانواده سازي در روان آدم). 1388ستير، ويرجينيا (

نامة كارشناسي  ، پايان»هاي دفاعي ي با انواع مكانيزمبستگ هاي دل بررسي رابطة سبك). «1379شريفي، ماندانا (
 ارشد، دانشگاه تهران.

پنداري با رضايت زناشـويي   بستگي و خويشتن هاي دل بررسي رابطة سبك). «1388صابري زفرقندي، زهره (
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودهن ، پايان»معلمان متأهل شهر تهران

بسـتگي بـا كيفيـت     هـاي دل  رابطة بـين سـبك   بررسي). «1385( ثنايي نژاد، و باقر تار، شكوه نوابيعارفي، مخ
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