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  بررسی معیارهاي همسرگزینی بر حسب ویژگیهاي شخصیت در 
 90-91دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی یزد در سال 

  
  1دکتر علی خادمی
 2*مرجان صادقیان

  
  چکیده

 همسرگزینی بر حسب ویژگیهاي شخصیت بوده  معیارهايهدف این پژوهش بررسی
.  بودند90-91شگاه آزاد اسالمی یزد در سال  نفر از دانشجویان دان400نمونه این تحقیق . است

 برايدر این پژوهش از پرسشنامه هاي الویت بخشی همسرگزینی، ویژگیهاي شخصیت نئو 
نتایج نشان داد که افراد . تحلیل شد SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار . دانشجویان اجرا شد

صادي برایشان مهم است، معیارهاي روان رنجور از میان معیارها، شخصیتی، خانوادگی و اقت
ظاهري و اقتصادي براي افراد برونگرا اهمیت دارد معیارهاي سالمتی و اقتصادي براي افراد 

وجدان  و افراد با مهم است، بررسی افراد موافق معیارهاي سالمتی و اقتصادي انعطاف پذیر
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  مقدمه
ازدواج و انتخاب همسر همواره در گستره تاریخ فصل کاملی از اصول و قواعد را در 

اهمیت و ارزش ازدواج تا حدي است . تعالیم دینی و اجتماعی به خود اختصاص داده است
دواج را مورد تاکید  از-21که خداوند رحمان و در سوره ها و آیه هاي متعدد از جمله روم،

یعنی با افراد » فانکحوا کفا« براي استمرار آن می فرماید )ص(قرار داده و رسول خدا 
  ).1384،57،دانش(همشان خود ازدواج کنید

م با عشق و محبت از مهمترین أي پایدار و صمیمی و تو نیاز به برقراري رابطه
دهد   همسر و ازدواج سوق میکه سرانجام هر زن و مرد را به سمت انتخاب  استدالیلی

     بار ازدواج   درصد جمعیت دنیا حداقل یک90و بر همین اساس است که بیشتر از 
 الی اساسی است کهؤنه تنها این س  آنها همسر خود را چگونه انتخاب کرده اند؟.اند کرده
  ).1386،75،دهکردي(ال علمی نیز می باشدؤ افراد از خود می پرسند بلکه سراکث

   اند از جمله  نشناسان دربارة مالکهاي انتخاب همسر پاسخهاي متفاوتی دادهروا
 که بیش از مطالعات متعددي نشان داده است .ایده همتاسازي)2 ایده تصادفی بودن )1

آنکه به صورت تصادفی انتظار می رود، زوجها از لحاظ جسمی و روانی به یکدیگر شبیه 
ارد که نشان می دهد افراد تمایل دارند زوجهاي همچنین شواهد قابل توجهی د. هستند

این مطلب در مورد سن، ویژگیهاي فیزیکی، جذابیت، هوش، . مشابهی را انتخاب کنند
     گرشهاي اجتماعی و  شخصیت،ن مذهبی، اقتصادي، تحصیالت، طبقه اجتماعی،

 در 1چفرضیه مکمل بودن اولین بار توسط وین) 3. جنبه هاي آسیب شناختی وجود دارد
او اظهار داشت که افراد مایلند همسري را برگزینند که نیازهاي .  مطرح شد1958سال 

به بیان دیگر به عقیده مدافعان این . آنها را برآورده سازد و تمایالتشان را تکمیل نماید
نظریه، این نه شباهت و همسانی بلکه بی شباهتی و ناهمسانی و به ویژه صفات تکمیل 

 شاید افراد برونگرا، درونگرا،. افراد را به وصالت با دیگري وا می داردکننده است که 
سلطه پذیر و سلطه گرا وابسته و مراقبت کننده به این دلیل جذب یکدیگر می شوند که 

تحقیقات زیادي در مورد همسرگزینی صورت گرفته . نیازهاي مکمل خود را ارضا کنند
 در مقایسه با مردان اهمیت بیشتري براي اند که زنان که همه به این نتیجه رسیده

                                                           
1  -winch 
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 ،1فینگلد(وضعیت اقتصادي و اجتماعی، جاه طلبی، منش و خوش اخالقی قائل هستند 
  ).1386به نقل از دهکردي،  ،76

 ثیرگذار باشد شخصیت آنهاست،أتواند در همسرگزینی افراد ت یکی از عواملی که می
 در گرایش به نشان دادن الگوهاي شخصیت عبارت است از ابعادي از تفاوتهاي فردي

هاي مختلفی   با شخصیت، نظریهمورد در. ها ثابت و پایدار افکار و احساسات و فعالیت
آنها الگوي پنج عاملی است، الگوي پنج عامل بزرگ شخصیت  مطرح شده که یکی از

براي پژوهشگران عالقه مند به شناسایی تفاوتهاي فردي زیربنایی در شخصیت همانند 
 در  .)2004به نقل از کرونکا و هانا، ،2،1993گلدبرگ( ک کشف بنیادي به نظر می رسدی

مجموع الگوي پنج عامل بزرگ یک سنخ شناسی فراگیر و در برگیرنده پنج عامل نسبتا 
 توافق پذیري و روان رنجورخویی است برونگرایی، وظیفه شناسی، پایدار گشودگی،

رسیهاي بسیاري که با بهره گیري از تحلیل عاملی  نتیجه بر.)3،1992کاستا و مک کري(
 محوریت ویژگیهاي شخصیت انجام شد معرفی الگوي پنج عامل شخصیت بود و با

        با )2003به نقل از هرن و میشل، ،1985( بر این پایه مک کري )2006ژانگ،(
یهاي گیري از تحلیل عاملی دریافتند که می توان بین تفاوتهاي فردي و ویژگ بهره

  .شخصیتی پنج بعد مهم منظور کرد
توافق پذیري ، گشودگی ،برونگردي ،نوروزگرایی: از پنج رگه بزرگ شخصیت عبارتند

یونگ، بنابر تعریف النس بري .وظیفه شناسی و  )2005( سودارگاس، گیبسون و لِ
اي از شخصیت که ثبات عاطفی باال و اضطراب پایین و یک سوي  نوروزگرایی رگه

مردان و زنان با نمره . ثباتی عاطفی و اضطراب باال قرار دارد در سوي دیگران بیپیوستار 
منطقی بیشتر و کم توانی در مهار رفتارهاي  در نوروزگرایی داراي عواطف غیرباال

هاي آنها در  که نمره  افرادي.برانگیختگی وار و ضعف درآمدن با مشکالت هستند
معتدل و راحت هستند ، ز ثبات عاطفی معموال آرامنوروزگرایی پایین است با برخورداري ا

 از دیگر .زا بدون اشفتگی یا اضطراب مقابله کنند و قادرند با موقعیتهاي تنیدگی
کمرویی و آسیب پذیر  افسردگی، خشم، ویژگیهاي افراد با نمره باال در این رگه اضطراب،

    قه به مردم ترجیح است و براساس عال گرایی از ویژگیهاي افراد برونگر جمع .است
هاي بزرگ، جریت، فعالیت و پرحرفی، برانگیختگی جنسی، بشاشیت، خوش بینی،  گروه

                                                           
1 -Fingeld 
2 -goldbarg 
3 -Mccrea & Costa 
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گشودگی کمتر از برونگرایی مورد بررسی قرار . شوند قاطعیت و هیجان خواهی متمایز می
اشخاص داراي نمره باال در این رگه هم درباره جهان درونی و هم  .گرفته شده است

 آنها تنوع طلب، .اي بیرونی کنجکاوند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی استدرباره دنی
از دیگر ویژگیهاي فرعی این رگه  .داراي کنجکاوي ذهنی و استقالل در قضاوت هستند

توافق پذیري نیز بعدي از  همانند برونگردي،. می توان به تخیل و زیباپسندي اشاره کرد
با دیگران ،  نوع دوست استزش یافته اساساًیک فرد سا. تمایالت بین فردي است

همدردي می کند و تمایل دارد تا به آنها کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابال 
توان به  از ویژگیهاي افراد داراي نمره باال در رگه توافق پذیري می. کمک کننده هستند

   آخرین رگه از . ردرك گویی، دیگر دوستی، همراهی، تواضع و دلرحم بودن اشاره ک
هاي پنج گانه شخصیتی وظیفه شناسی است بهترین توصیف براي این رگه مفهوم  رگه

نمره باال در وظیفه  .با اراده و مصمم است فرد با وظیفه شناسی، هدفمند، .اراده است
از دیگر ویژگیهاي افراد با نمره باال در . شناسی با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است

تالش براي موفقیت و  وظیفه شناسی، قابلیت اعتماد، خوش قولی، دقت، گه،این ر
  ).1380،فرشی،گروسی( منضبط بودن است

همسرگزینی بر معیارهاي  از آنجاکه تا به حال در ایران تحقیقی در مورد بررسی
حسب ویژگیهاي شخصیت انجام نشده است، بنابراین پژوهشگر در این تحقیق به دنبال 

ست که مالکهاي همسر گزینی بر حسب شخصیت افراد چه مالکهایی است بررسی آن ا
  .و چه تفاوتهایی دارند

ویژگیهاي شخصیتی و مالك   به بررسی رابطه میان1387کمرپشتی در سال 
یافته هاي پژوهش . رفتاري همسرگزینی از دیدگاه تکاملی در میان دانشجویان پرداخت

نی در میان تمامی افراد نمونه، عامل جسور نشان داد که مهمترین مالکهاي همسرگزی
مهمترین عامل براي زنان، مالك .  عامل مغرور بودن است،نآبودن و کم اهمیت ترین 

مالك هاي مورد همچنین در . ابراز محبت براي مردان، عامل جسور بودن است
  بین عامل مغرور بودن و با وجدان بودن رابطۀ منفیهمسرگزینی و ویژگیهاي شخصیتی

در ) 2،ابراز محبت و دلپذیر بودن) 1 :وجود دارد وجود دارد و بین عوامل زیر رابطۀ مثبت
، مغرور بودن و روان رنجورخوئی و دلپذیر بودن )3،بودن و برونگرائی و باوجدان بودن رفاه

جسوربودن و ) 5،علمی صحبت کردن و برونگرائی و انعطاف پذیري و باوجدان بودن) 4
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سالمتی روانی و ) 6 وجدان بودن و و با پذیري و دلپذیربودن افبرونگرائی و انعط
   . دلپذیربودن و انعطاف پذیري

 نفر از دانشجویان پسر و 200از نوع پیمایشی است نظرات   کهدر پژوهشی دیگر
 مالکهاي همسرگزینی مورد بررسی قرار بارة اصفهان در دختر دانشگاه علوم پزشکی

هاي  بوده و یافته) نسبی(اي  ژوهش از نوع تصادفی طبقهپگیري  روش نمونه. گرفته است
این مطالعه حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در مورد معیارهاي 

دانشجویان پسر به  ).p>0/05(ازدواج تفاوت معناداري از لحاظ آماري وجود دارد 
) سن اهري،بیت ظسالمت جسمانی، زیبایی، جذا( مالکهاي زیست شناختی ازدواج

رضایت ( که براي دانشجویان دختر معیارهاي اجتماعی در حالی. اهمیت بیشتري داده اند
والدین طرفین، تناسب سطح تحصیالت دختر و پسر، مشترك بودن مذهب، فرهنگ و 

گیري،  متناسب بودن رفتار همسر، درست تصمیم( و معیارهاي روان شناختی )طرفین زبان
 وجود اختالل روانی در همسر و خانواده، عشق و عالقه طرفین انعطاف پذیري، عدم

در انتخاب همسر بیشترین اهمیت را داشته ) نسبت به یکدیگر و شناخت طرفین از هم
 ) .1380یزدانی، (

نتایج پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی جهرم در خصوص معیارهاي همسرگزینی 
بود که میان معیارهاي همسرگزینی از از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر حاکی از آن 

 پسران، معیارهاي .)p >(0/05دیدگاه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد 
را با ) سالمت جسمی، وضعیت ظاهر و جذابیت فرد مورد نظر(زیست شناختی نظیر 

طرز ( که دختران معیارهاي روان شناختی و اجتماعی شامل در حالی اند اهمیت تلقی کرده
برخورد، رفتارهاي اجتماعی، قدرت تصمیم گیري فرد مقابل، سطح تحصیالت، اشتراك 

  ) .1380مصلی نژاد و کارگر،( اند  را در انتخاب همسر با اهمیت دانسته) مذهب و فرهنگ
 در بررسی معیارهاي انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد در

 در محدوده سنی(  نفري 206 بر روي یک نمونه که) مقطعی( یک پژوهش توصیفی
  درصد از نمونه ها، تناسب سطح تحصیالت زوجین و9/50انجام گرفت )  سال28-8
 6/90 و این در حالی است که . مسائل مذهبی را براي همسر خود ضروري دانستند52/0

 انوادگی خ- مذهبی، عوامل فردي، عوامل اجتماعی-ها به تناسب فرهنگی درصد از نمونه
بوده است و این به گونه اي است که عمال عوامل اقتصادي از ) 05/0(و عوامل اقتصادي

مشکالت عمده براي اقدام به ازدواج معرفی می گردد به نظر می رسد نگرش و اعتقادات 
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منصوریان و (نماید  در هنگام ازدواج تحت تاثیر عوامل فرهنگی و سنتی تغییر می
  ) .1383خسروان، 
انتخاب همسر دانشجویان دختر و پسر  معیارهاي، )1385(وهش صداقتدر پژ
هایی چون تطابق عاطفی و  که براي پسران مالك متفاوت است، به طوري جنسیت
جاذبه جنسی، وفاداري، زیبایی چهره، اصالت خانوادگی، پاکدامنی، هوش،  هیجانی،

ن شغل همسر، حس دختران مالکهایی چوبراي رعایت پوشش در اولویت قرار دارد و 
لیت، مدرك تحصیلی همسر، استقالل مالی و فکري، احترام به حقوق دیگران، ؤومس

حس همکاري و تعاون، طبقه اجتماعی و اقتصادي و فعال و پرتالش بودن در اولویت 
  .قرار دارد

مالکهاي همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه  که در پژوهشی دیگر
نتایج نشان دهنده آن بود که بین پاسخ . مورد بررسی قرار گرفتعلوم پزشکی اصفهان 

گویان دختر و پسر از نظر معیارهاي ازدواج، وجود اختالف سنی بین همسران، ارجحیت 
درآمد به موقعیت اجتماعی، شغل و وضعیت اشتغال همسر، ارجحیت زیبایی به ثروت، 

ي فرد مورد عالقه ارجحیت وضعیت جسمی به رشد فکري و ارجحیت تشابه ظاهر
همچنین نتایج حاکی از آن است که بیش از نیمی از . والدین، تفاوت معناداري وجود دارد

      . دانشجویان معیارهاي خود را بر اساس ویژگیهاي انسان سالم تشکیل می دهند
هاي دانشجویان حاکی از آن است که عوامل معنوي مثل زیبایی به ثروت، رشد  پاسخ

 جسمی، عالقه مندي به همه انسانها به جاي عالقه صرف به همسر و فکري بر وضع
  ) .1379عابدي و فرحبخش، ( زیه و مهریه براي آنها ارجحیت دارد یبی توجهی به جه

به بررسی نظرات دانشجویان مجرد در مورد ) 1376(در پژوهشی دیگر بخشی 
 جمعیت مورد .تمعیارهاي انتخاب همسر که دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پرداخ

نتایج بررسی نشان داد که .  بود نفر36 نفر و تعداد افراد نمونه 70مطالعه در این پژوهش 
  سال و سن ازدواج مناسب براي20-23نمونه ها، سن مناسب ازدواج را براي دختران 

  مهمترین معیار مورد نظر.  درصد موارد ذکر کرده اند70 سال و بیشتر در 26مردان 
ي انتخاب همسر از جهات اخالقی، عقیدتی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و نمونه برا

دارا بودن ایمان و تقوي، دارا بودن وضعیت اقتصادي  ، اخالق نیکوآنها . بودمطرح شغلی 
دارا بودن فرهنگ غنی، داشتن شغل  ،متعادل اجتماعی و خوش برخورد بودن زوج
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و بومی بودن ) خصوصا در جنس مونث (یالت باالتر از خودآبرومند، دارا بودن تحص
  .  ذکر کردند  معیارهاي مناسب براي ازدواج همسر را

 مقایسه اي نقش تفاوتهاي جنسیتی و -، در یک پژوهش علی)1378(ابوالقاسمی 
جامعه آماري . شخصیتی را در مالکهاي انتخاب همسر دانشجویان مورد پژوهش قرار داد

شهید بهشتی و آزاد تهران، واحد تهران (شگاه دولتی دانشجویان دو دان از این پژوهش 
وجود ارتباط میان مالکهاي .  انتخاب شدند76-77که در سال تحصیلی ) مرکز

 . شوند هاي این پژوهش محسوب می شخصیتی از یافته همسرگزینی و ویژگیهاي
 - عاطفی-همچنین نتایج نشان دهنده این است که در انتخاب همسر عوامل اجتماعی

 اختی، فرهنگی، جنسی و اقتصادي به ترتیب با اهمیت هستند و بین مالکهايشن
زنان به وفاداري، اخالق خوب، احساس . همسرگزینی زنان و مردان تفاوت وجود دارد

لیت، شخصیت و توانایی هاي مردان اهمیت داده و مردان بیشتر به سن، زیبایی، ؤومس
ي همچنین در این پژوهش بین ویژگیها. صداقت، پاکدامنی و باروري اهمیت می دهند

ارتباط مثبتی نشان داده ) وفاداري، پاکدامنی و صداقت(شخصیتی سالم و متعادل، باعفاف
به عبارتی هر چه دانشجویان در نوروتیزیسم نمره کمتري دریافت می کردند . شده است

اکدامنی و  وضعیت بهتري داشتند، وفاداري، پAو در برونگرائی و الگوي رفتار شخصیتی 
  .صداقت را مالکهاي مهمتري براي انتخاب همسر گزارش می نمودند 

پنج عامل در : ویژگیهاي شخصیت و انتخاب همسر«در تحقیق ) 1997(1بوتوین
به این نتیجه رسید که زنان براي مجموعه جامعی از «انتخاب همسر و رضایت زناشویی

ي را نسبت به مردان بیان خصیصه هاي شخصیتی اجتماعی و مطلوب گزینش عالی تر
 افراد با هرکدام از ویژگیهاي شخصیتی پنج عاملی در آن ویژگیهایی که مورد. کردند

 که به خودشان شباهت  را نظرشان است متفاوت هستند و ترجیح می دهند همسرانی
گیر   ویژگیهاي شخصیت شریک زندگی به طور چشمنهایتاً.  انتخاب کنند،دارند

که شریک زندگی از   و جنسی را پیشگویی می کند، به ویژه زمانیناخشنودي زناشویی
  .پایین تر باشد، لحاظ سازگاري، ثبات هیجانی و روشنفکري نسبت به آنچه مدنظر است

پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به ((در تحقیق ) 1388(ینی و لطیفیانحس
 به تجربه، وظیفه به این نتیجه رسیدند که نیاز به شناخت با گشودگی نسبت)) شناخت

     شناسی و برونگردي، ارتباط مثبت، با نوروزگرایی ارتباط منفی دارد و با مقبولیت 
                                                           

1 -Botwin 
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 اما فقط گشودگی نسبت به تجربه توانست نیاز به شناخت را پیش بینی . رابطه اي ندارد
  .کند

 رابطه ویژگیهاي شخصیت و روابط صمیمی «در تحقیق) 1389(نادري و همکاران
به این نتیجه رسیدند که  »زدلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواهمسر با 

رابطه مثبت بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی و رابطه منفی بین 
ویژگیهاي شخصیت برونگرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن و روابط صمیمی همسر 

  .با دلزدگی زناشویی بود
 رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت «در تحقیق ) 1389( رازقی و همکاران

 به این نتیجه رسیدند که رضایت زناشویی با عوامل وظیفه شناسی و مقبولیت، »زناشویی
  .همبستگی مثبت و با نوروزگرایی همبستگی منفی دارد

بررسی رابطه ویژگیهاي شخصیتی و  «در تحقیق) 1385( عطاري و همکاران
 به »با رضایت زناشویی در کارکنان اداره هاي دولتی شهر اهواز خانوادگی -عوامل فردي

ی با رضایت یاین نتیجه رسیدند که در کل آزمودنیها عامل شخصیتی روان رنجورخو
پذیري، توافق و  ی، انعطافیی رابطه منفی دارد، ولی عوامل شخصیتی برونگرایزناشو

 خانوادگی سن ازدواج، - فرديعوامل. ی رابطه مثبت داردیوجدانی بودن با رضایت زناشو
بین وضعیت . اي ندارد ی رابطهیفاصله سنی، نوع ازدواج و تحصیالت با رضایت زناشو

 خانوادگی تعداد -عوامل فردي. ی رابطه مثبت وجود داردیاقتصادي و رضایت زناشو
عوامل شخصیتی و . ی رابطه منفی دارندیفرزندان و طول مدت ازدواج و رضایت زناشو

انوادگی با رضایت زناشوئی رابطه چندگانه دارد و همچنین انعطاف پذیري با  خ-فردي
  .وضعیت اقتصادي رابطه مثبت دارد

بررسی معیارهاي انتخاب همسر زنان در «در تحقیق ) 1385( یزدجردي و همکاران
شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تابعه دانشگاه علوم پزشکی 

 به این نتیجه رسیدند که زنان در شرف ازدواج به نقش و اهمیت شاخص »شهر تهران
 اجتماعی در استحکام خانواده ها نسبت به سایر شاخص ها -فرهنگی مذهبی و اقتصادي

توجه کمتري نشان داده اند که علل آن می تواند تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  
واج شهرنشینی، اشاعه فرهنگ غرب در و همچنین نوگرایی، تغییر ساخت اقتصادي و ر

با توجه به یافته هاي پژوهش و اهمیت معیارها در استحکام خانواده . سطح جامعه باشد 
  .آموزش هایی در زمینه معیارهاي انتخاب همسر ضروري به نظر می رسد
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 مقایسه ویژگیهاي شخصیتی زنان متاهل «در تحقیق ) 1378( حسینیان و شعرباف
 به این »ار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضامندي زناشوییشاغل و خانه د

نتیجه رسیدند که میزان رضامندي زناشویی در زنان شاغل متفاوت از زنان خانه دار 
نیست و بین ویژگیهاي شخصیتی و رضامندي زناشویی زنان شاغل و خانه دار ارتباط 

  .مثبت وجود دارد
بررسی مقایسه اي مالکهاي همسرگزینی  «قیقدر تح) 1389( ثنایی و همکاران

به این نتیجه رسیدند که » در زنان و مردان شیرازي در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون
بین مالکهاي . زنان بیش از مردان در همسرگزینی به مالکهاي محتوایی توجه دارند

 مالکهاي فرایندي همسرگزینی و تعامل سن، سطح تحصیالت و شغل در مردان و بین
  .محتوایی و فرایندي همسرگزینی و خصوصیات جمعیت شناختی زنان رابطه وجود دارد
که با  دستیابی به هدف هاي علم با شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی

روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار 
در تحقیق حاضر با توجه به موضوع ). 55، 1384خاکی، (می یابد نه موضوع تحقیق 

سپس براي  بررسی  . وصیفی استهدف، فرضیات و اطالعات مربوط به آن از روش ت
  . استفاده شده استTفرضیات از آزمون 

با فرض نرمال بودن ( اگر قضاوت درباره نمونه هاي گرفته شده از دو جامعه را 
این آزمون براي . استفاده می شود  Tمونبخواهیم مقایسه کنیم از آز) ها توزیع داده

زمانی که آزمایشگر از دو جامعه با  .می رود هاي دو جامعه به کار مقایسه میانگین
احتمالهاي مختلف، دو نمونه تصادفی و مستقل به دست آورده و با استفاده از یک آزمون 

سان است یا توان فرض کرد که میانگین این دو جامعه یک خواهد ببیند که آیا می می
  خیر؟

این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر یزد در سال تحصیلی 
هم چنین جامعه .  نفر است10000 است که طبق اطالعات موجود تعداد آنها 91-90

آماري این تحقیق از دانشجویان دختر و پسر با سطح تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق 
ي تحصیلی علوم انسانی، فنی، پزشکی، کشاورزي و علوم پایه لیسانس که در رشته ها

  .مشغول به تحصیلند، تشکیل شده است
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اي تصادفی استفاده شده که با  گیري خوشه جهت انتخاب نمونه از روش نمونه
 نفر انتخاب 400 تعداد ،گیري مورگان  و جدول نمونهنگیري کوکرا توجه به فرمول نمونه

   .شدند
  

  و روشابزار 
 پرسش نامه اولویت بخشی مالکهاي دوبراي جمع آوري داده ها در این تحقیق از 

  . استفاده شده که به شرح ذیل می باشد NEO پرسش نامه شخصیت  وهمسرگزینی
   پرسش نامه اولویت بخشی مالك هاي همسرگزینی -1

موقعی که ) الف:  مالك انتخاب همسر را در دو موقعیت22این پرسش نامه شامل 
اکنون که چند سالی از ازدواج ) نوز ازدواج نکرده آید و یا در حال ازدواج هستید و به

، مهم، بسیار مهم اعتنا اهمیت، بی هاي بسیار بی اهمیت، بی شما گذشته شامل گزینه
هاي همسرگزینی در  اي مالك نامه برگرفته از مقاله بررسی مقایسه این پرسش( است

  ).1389ثنایی و همکاران،( )وقعیت هنگام ازدواج و اکنونزنان و مردان شیرازي در دو م
 روان شناسی قرار اندتا نفر از اسپنج این پرسش نامه در اختیار : روایی صوري

  . گرفت و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت
  .  مورد تأیید قرارگرفت81/0کرونباخ برابر با  αپایایی از طریق این پرسش نامه 

  
  NEOگیهاي شخصیت  پرسش نامه ویژ-2

این پرسشنامه که از نوع فرم کوتاه آن است توسط مک کري و کوستا در سال 
 N.E-O=A-C سؤال است که پنج عامل 60این پرسش نامه شامل .  معرفی شد1985
کند و هر سؤال پنج گزینه دارد که با کامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم،  گیري می اندازه

این پرسش نامه توسط فرشی و گروسی در . م نمره گذاري می شودکامالً مخالفم، مخالف
  . ایران هنجاریابی شده است

اي که به منظور  در مطالعه) 2004(مک کري و کاستا : نامه پایایی پرسش
 نفر از افراد بزرگسال انجام دادند 1492بر روي  NEO-FFIتجدیدنظر در پرسش نامه 

، )O(، باز بودن )E(، برونگرایی )N(نجور خویی ضریب آلفاي کرونباخ پنج عامل روان ر
 گزارش 79/0، 69/0، 75/0، 80/0، 86/0را به ترتیب ) C(و وجدانی بودن ) A(توافق 
پس از هنجاریابی این آزمون در دانشجویان علوم انسانی ) 1381(کیانمهر . کردند

براي پنج )  نفر336بر روي (دانشگاههاي تهران پایایی این آزمون را با روش بازاریابی 
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 و آلفاي کرونباخ را براي 86/0، 65/0، 78/0، 82/0، 84/0به ترتیب  N,E,O,A,Cعامل 
  .  گزارش کرده است77/0، 58/0، 42/0، 73/0، 79/0این عوامل به ترتیب 
ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون ) 2004(مک کري و کاستا : روایی آزمون

، )O(، باز بودن )E(، برونگرایی )N( روان رنجو خویی  سؤالی براي پنج عامل،240نئو 
 گزارش 86/0، 76/0، 91/0، 83/0، 83/0را به ترتیب ) C(و وجدانی بودن ) A(توافق 
 سؤالی نئو براي 240ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون ) 1381(کیانمهر . کرده اند

  .زارش کرده است گ75/0 و 78/0، 71/0، 91/0، 75/0پنج عامل آن به ترتیب 
   

  یافته ها
  .معیارهاي همسرگزینی در درجات متعدد عوامل پنج گانه شخصیت متفاوت است: 1
شخصیت روان رنجوري پایین و باال  یارهاي همسرگزینی در دانشجویان دارايمع -1-1

 .متفاوت است
مقایسه معیارهاي همسرگزینی در دانشجویان داراي شخصیت روان رنجوري پایین 

دست آمده ویژگیهاي شخصیت، خانوادگی و ه  بT بر اساس محاسبات از طریق و باال
هستند درنتیجه می توان گفت میانگین نمرات % 5داري ااقتصادي کوچکتر از سطح معن

معیارهاي شخصیت خانوادگی و اقتصادي در دانشجویان داراي شخصیت روان رنجوري 
ین ها نشان می دهد دانشجویانی که روان مقایسه میانگ.  دارداییپایین و باال تفاوت معن

   .رنجوري باالیی دارند معیارهاي شخصیتی، خانوادگی، اقتصادي برایشان مهم است
  

براي مقایسه میانگین نمرات معیارهاي همسرگزینی در  T  آماره هاي آزمون- ) 1(جدول
 دانشجویان داراي  شخصیت روان رنجوري پایین و باال

معیارهاي 
 همسرگزینی

  روان
  انحراف میانگین تعداد رنجوري

  درجه Tآماره معیار
 معنی داري آزادي

 045/0 398 02/2- 02645/4 9112/31 169 باال شخصیتی 01250/5 9697/30 231 پایین

 036/0  398 108/2- 43062/2 7633/12 169 باال خانوادگی 58784/2 2251/12 231 پایین

 و فرهنگی 67686/3 9177/20 231 پایین
 269/0 398 107/1- 45614/3 3195/21 169 باال اجتماعی

 643/0 398 464/0- 34840/1 2249/9 169 باال سالمتی 54974/1 1558/9 231 پایین

 065/0 398 848/1- 06314/2 3254/12 169 باال ظاهري 22104/2 9221/11 231 پایین

 000/0 398 531/3- 85914/1 1775/8 169 باال اقتصادي 17403/2 4459/7 231 پایین
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شخصیت برون گرایی پایین و باال  معیارهاي همسرگزینی در دانشجویان داراي -2-1
  .متفاوت است

مقایسه معیارهاي همسر گزینی در دانشجویان داراي شخصیت برونگرائی پایین و 
ظاهري و اقتصادي دست آمده متغیرهاي ه  بTباال بر اساس محاسبات از طریق 

هستند و در نتیجه میانگین نمرات معیارهاي ظاهري و % 5از سطح معنی داري  کوچکتر
 .داري دارد ااقتصادي در دانشجویان دراي شخصیت برون گرائی باال و پایین تفاوت معن

ی دارند معیارهاي یی باالیمقایسه میانگین ها نشان می دهد دانشجویانی که برون گرا
  .تصادي برایشان مهم استظاهري و اق

  
براي مقایسه میانگین نمرات معیارهاي همسرگزینی در  T آماره هاي آزمون) : 2(جدول

 دانشجویان داراي  شخصیت برون گرایی پایین و باال
معیارهاي 
 همسرگزینی

  برون
 گرایی

 میانگین تعداد
  انحراف
 معیار

 معنی داري درجه آزادي Tآماره

 82/4 19/31 299 باال شخصیتی 04/4 88/31 101 پایین
288/1 398 198/0 

 49/2 44/12 299 باال خانوادگی 68/2 49/12 101 پایین
150/0 398 881/0 

 و فرهنگی 45/3 98/20 101 پایین
 64/3 12/21 299 باال اجتماعی

-347/0 398 728/0 

 51/1 18/9 299 باال سالمتی 35/1 20/9 101 پایین
103/0 398 918/0 

 16/2 27/12 299 باال ظاهري 09/2 57/11 101 پایین
-810/2 398 005/0 

 97/1 88/7 299 باال اقتصادي 33/2 40/7 101 پایین
-07/2 398 044/0 

 
شخصیت گشودگی پایین و باال  معیارهاي همسرگزینی در دانشجویان داراي-3-1

 .متفاوت است
     گشودگی در دانشجویان داراي شخصیت یگزینمقایسه معیارهاي همسر

دست آمده، ه  بTپایین و باال بر اساس محاسبات از طریق آزمون ) پذیري انعطاف(
هستند در نتیجه می توان % 5 داري امتغیرهاي سالمتی و اقتصادي کوچکتر از سطح معن

گفت میانگین نمرات معیارهاي سالمتی و اقتصادي در دانشجویان داراي شخصیت 
دهد  ها نشان می مقایسه میانگین.  داردبا معناییپذیري پایین و باال تفاوت  انعطاف
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ایشان مهم  دانشجویانی که انعطاف پذیري باالیی دارند معیارهاي سالمتی و اقتصادي بر
  .است

  
براي مقایسه میانگین نمرات معیارهاي همسرگزینی در  T آماره هاي آزمون: )  3 (جدول

   شخصیت گشودگی پایین و باالدانشجویان داراي
معیارهاي 
 همسرگزینی

 میانگین تعداد گشودگی
  انحراف
 معیار

 معنی داري درجه آزادي Tآماره

 93/4 36/31 266 باال شخصیتی 01/4 38/31 134 پایین
040/0 398 968/0 

 60/2 33/12 266 باال خانوادگی 39/2 70/12 134 پایین
397/1 398 163/0 

 و گیفرهن 22/3 18/21 134 پایین
 76/3 04/21 266 باال اجتماعی

362/0 398 717/0 

 35/1 32/9 266 باال سالمتی 64/1 92/8 134 پایین
-604/2 398 010/0 

 11/2 06/12 266 باال ظاهري 27/2 16/12 134 پایین
470/0 398 639/0 

 12/2 60/7 266 باال اقتصادي 96/1 04/8 134 پایین
989/1 398 047/0 

 
شخصیت موافق بودن پایین و باال  معیارهاي همسرگزینی در دانشجویان داراي -4-1

  .متفاوت است
مقایسه معیارهاي همسرگزینی در دانشجویان داراي شخصیت موافق بودن پایین و 

دست آمده متغیرهاي سالمتی و اقتصادي کوچکتر از سطح ه  بTباال بر اساس آزمون 
توان گفت میانگین نمرات معیارهاي سالمتی و  هستند در نتیجه می% 5ي رادامعن

. داري داردااقتصادي در دانشجویان داراي شخصیت موافق بودن پایین و باال تفاوت معن
دهد دانشجویانی که موافق بودن باالیی دارند معیارهاي  ها نشان می مقایسه میانگین

  .ستسالمتی و اقتصادي برایشان مهم ا
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براي مقایسه میانگین نمرات معیارهاي همسرگزینی در  T آماره هاي آزمون: ) 4(جدول 
 دانشجویان داراي  شخصیت موافق بودن پایین و باال

معیارهاي 
 همسرگزینی

 میانگین تعداد موافق بودن
  انحراف
 معیار

 معنی داري درجه آزادي Tآماره

 29/4 49/31 313 باال شخصیتی 73/5 92/30 87 پایین
-018/1 398 309/0 

 35/2 49/12 313 باال خانوادگی 12/3 30/12 87 پایین
-639/0 398 523/0 

 و فرهنگی 90/3 86/20 87 پایین
 49/3 15/21 313 باال اجتماعی

-662/0 398 508/0 

 30/1 28/9 313 باال سالمتی 92/1 85/8 87 پایین
-419/2 398 016/0 

 01/2 14/12 313 باال ظاهري 64/2 90/11 87 پایین
-899/0 398 369/0 

 00/2 63/7 313 باال اقتصادي 27/2 18/8 87 پایین
189/2 398 029/0 

 
شخصیت با وجدان بودن پایین و  معیارهاي همسرگزینی در دانشجویان داراي -5-1

  .باال متفاوت است
ان داراي شخصیت با وجدان بودن گزینی در دانشجویمقایسه معیارهاي همسر

دست آمده متغیرهاي شخصیتی، ه  بTپایین و باال براساس محاسبات از طریق آزمون 
هستند در نتیجه می توان گفت % 5داري اسالمتی و ظاهري کوچکتر از سطح معن

میانگین نمرات معیارهاي شخصیتی، سالمتی و ظاهري در دانشجویان داراي شخصیت 
دهد  ها نشان می مقایسه میانگین. داري داردااال و پایین تفاوت معنبا وجدان بودن ب

ظاهري  دانشجویانی که با وجدان بودن باالیی دارند معیارهاي شخصیتی، سالمتی و
  .  برایشان مهم است
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براي مقایسه میانگین نمرات معیارهاي همسرگزینی در  T آماره هاي آزمون : )5(جدول
 با وجدان بودن پایین و باالدانشجویان داراي  شخصیت 

معیارهاي 
 همسرگزینی

  با وجدان
 بودن

 میانگین تعداد
  انحراف
 معیار

 معنی داري درجه آزادي Tآماره

 29/4 56/31 349 باال شخصیتی 42/6 02/30 51 پایین
-232/2 398 0269/0 

 41/2 51/12 349 باال خانوادگی 24/3 0/12 51 پایین
-248/1 398 213/0 

 و فرهنگی 97/3 33/20 51 پایین
 52/3 20/21 349 باال اجتماعی

-611/1 398 108/0 

 29/1 27/9 349 باال سالمتی 255/2 59/8 51 پایین
-145/3 398 002/0 

 04/2 22/12 349 باال ظاهري 72/2 20/11 51 پایین
-206/3 398 001/0 

 01/2 74/7 349 باال اقتصادي 48/2 84/7 51 پایین
324/0 398 746/0 

 

  فرضیه 
متعدد عوامل پنج گانه شخصیت  معیارهاي همسرگزینی در درجات - 1

می شود  :متفاوت است که این فرضیه به پنج قسمت تقسیم 
روان رنجوري پایین و باال   همسرگزینی در دانشجویان داراي شخصیتمعیارهاي )الف

  .متفاوت است
نشجویان داراي شخصیت برونگرائی پایین و باال گزینی در داهمسر معیارهاي )ب

 .متفاوت است
پذیري پایین و باال  گزینی در دانشجویان داراي شخصیت انعطافمعیارهاي همسر )ج

  متفاوت است
بودن پایین و باال  یان داراي شخصیت موافقمعیارهاي همسرگزینی در دانشجو )د

 .متفاوت است
باال  بودن پایین و راي شخصیت با وجدانگزینی در دانشجویان دامعیارهاي همسر )ه

 . متفاوت است
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  بحث و نتیجه گیري
     نتایج حاصل از این پژوهش در فصل چهارم ارائه گردید از مجموع نتایج آن 

  : ین استنباط کردنمی توان چ
معیارهاي همسرگزینی در درجات متعدد عوامل پنج گانه شخصیت متفاوت : فرضیه
  : ه به پنج قسمت تقسیم می شودکه خود این فرضی. است
گزینی در دانشجویان داراي شخصیت روان رنجوري پایین و باال معیارهاي همسر) الف

  . متفاوت است
گزینی در دانشجویان داراي شخصیت روان رنجوري پایین مقایسه معیارهاي همسر

 ی وبه دست آمده ویژگیهاي شخصیت، خانوادگ Tو باال بر اساس محاسبات از طریق 
توان گفت میانگین نمرات  هستند درنتیجه می% 5داري اقتصادي کوچکتر از سطح معنا

 رنجوري روان معیارهاي شخصیت خانوادگی و اقتصادي در دانشجویان داراي شخصیت
ها نشان می دهد دانشجویانی که  مقایسه میانگین. داري داردپایین و باال تفاوت معنا

 .ي شخصیتی، خانوادگی، اقتصادي برایشان مهم استروان رنجوري باالیی دارند معیارها
طبق نظر آیزنگ افراد روان رنجور افرادي هستند که از نظر عاطفی بیش از حد پاسخ  

دهند، به آسانی به  دهنده، در مقابل ناکامیهاي جزئی واکنش زیادي از خودشان می
ده ترند و عزت نفس آیند و عصبانی می شوند و از بسیاري از افراد دیگر افسر هیجان می

  در مورد شغل که یکی از ) 1379رنجبر، (از طرفی ). 1384دارابی، (تري دارند  پایین
گوید افرادي که داري شغل ثابت و سالم هستند،  مؤلفه هاي ویژگی اقتصادي است می

معموال از شخصیت قابل اعتمادي برخوردار و افرادي که تنها به ثروت یا درآمد خانواده 
در مورد توانایی او  . کنند کنند براي یافتن شغل مناسب اقدام نمی دام به ازدواج میخود اق

توان توجیه کرد فردي که روان  در اداره زندگی جاي تردید وجود دارد از این رو می
قدرت روبرو شدن با  رنجور است چون خود فردیست که عزت نفس پایینی دارد و

قابل اعتماد که به او تکیه کند بنابراین به شغل مشکالت را ندارد به دنبال فردي ست 
، از شخصیت  که داراي شغل ثابت و سالم باشنددهد چون افرادي طرف مقابل اهمیت می

قابل اعتمادي برخوردار است در نتیجه فردي که روان رنجور به ویژگی اقتصادي اهمیت 
ي ویژگی شخصیت ها  درمورد احساسات که یکی از مؤلفه.)1383دي آنجلس، (دهد  می

گوید باز بودن و گشادگی روحی و احساسی به معناي سهیم شدن احساسات با  است می
داند چه  می شما احساس دارد، یکدیگر است و در حقیقت به این معناست که همسرآینده
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مایل است که آن احساسات را با همسرش در میان بگذارد، در مقابل  ،احساسی دارد
آزادانه، به وفور و بی هیچ  باید بتواند احساسی است،که داراي سخاوت  شخصی

توان توجیه کرد فردي که  محدودیتی، از عشق خود به همسرش ببخشد از این رو می
 روان رنجور است چون فردي است که در مقابل ناکامیهاي جزیی واکنش عاطفی زیادي

ا حساسی باشد  به همین خاطر به دنبال فردي است که عاطفی و. از خود نشان می دهد
 ها در کنارش باشد بنابراین به ویژگی احساسی طرف مقابل می کند توجه تا درناکامی

می کند در نتیجه فردي که روان رنجور است به ویژگی شخصیتی اهمیت می دهد، هم 
کند اکثریت عمده بیماران روان رنجور، نمرات باالیی در روان  چنین آیزنگ بیان می
ی و نمرات پایینی در برونگرائی کسب می کنند و از آنجا که افراد رنجوري و درون گرای

     درون گرا، گوشه گیر و آرام هستند و نیز به دنیاي درونی و شخصیتی انسان توجه 
  ).1384دارابی، ( می کنند از این رو این افراد به معیار شخصیتی  اهیمت می دهند

ی پایین و باال یخصیت برونگراداراي ش گزینی در دانشجویانمعیارهاي همسر) ب
  .متفاوت است

ی پایین و یگزینی در دانشجویان داراي شخصیت برونگرامقایسه معیارهاي همسر
هري و اقتصادي به دست آمده متغیرهاي ظا Tباال بر اساس محاسبات از طریق 

هستند و در نتیجه میانگین نمرات معیارهاي ظاهري و % 5داري کوچکتراز سطح معنا
 .داري داردگرایی باال و پایین تفاوت معنا ي در دانشجویان دراي شخصیت بروناقتصاد

گرائی باالیی دارند معیارهاي  دهد دانشجویانی که برون ها نشان می مقایسه میانگین
، در مورد میزان تحصیالت که )1386حسن زاده،(ظاهري و اقتصادي برایشان مهم است 

از . شوند ی گوید وقتی که افراد وارد دانشگاه میهاي ویژگی ظاهري است م یکی از مؤلفه
بعد فکري و عقلی دچار تحوالت اساسی می شوند و هنگامی که به چنین محیط علمی 
 وارد می شوند، قاعدتا این تغییرات به شخصیت آنها تاثیر می گذارد و نیز اجتماعی تر 

گرا شامل خصوصیاتی گویند افراد برون می) 2004مک کري و کاستا،(از طرفی . شوند می
یک تعامل خودمانی با دیگران است  از جمله دوستانه رفتارکردن و دلسوزي کردن و

 قاطع بودن با بیان احساسات و کنند و پذیري را خلق می گرمی و گروه گرایی، جامعه
توان توجیه کرد افراد برونگرا چون خود  شود لذا می امیال در رابطه بین فردي نمایان می

ین فردي زیادي دارند و افرادي اجتماعی هستند به ویژگی ظاهري که یکی از روابط ب
مؤلفه هاي آن میزان تحصیالت است اهمیت می دهند زیرا افراد با رفتن به دانشگاه و 
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) 1967(وینچ . تحصیل کردن وارد اجتماع می شوند و از نظر اجتماعی باالتر می روند
نیازهایشان را  خاب می کنند که میزان بیشتري ازبیان می کند که افراد همسرانی را انت

برونگرا و درونگرا  ورده سازند براي مثال شاید افراد منطقی و افراد عاطفی در افراد وآبر
به این دلیل جذب شوند که نیازهاي مکمل خود را ارضا کنند لذا می توان توجیه کرد 

 فردي مکمل خود را انتخاب فرد برونگرا به معیار فرهنگی اجتماعی اهمیت نمی دهد و
  .می کند

گزینی در دانشجویان داراي شخصیت انعطاف پذیري پایین و باال معیارهاي همسر) ج
  شخصیت  گزینی در دانشجویان دارايمقایسه معیارهاي همسر. متفاوت است

به دست آمده،  Tپذیري پایین و باال بر اساس محاسبات از طریق آزمون  انعطاف
    هستند در نتیجه % 5داري  اقتصادي کوچکتر از سطح معنای ومتغیرهاي سالمت

توان گفت میانگین نمرات معیارهاي سالمتی و اقتصادي در دانشجویان داراي  می
ها نشان  مقایسه میانگین. داري داردپذیري پایین و باال تفاوت معنا فانعطا شخصیت

 سالمتی و اقتصادي برپذیري باالیی دارند معیارهاي  دهد دانشجویانی که انعطاف می
  .ایشان مهم است

هم . ترین میل ذاتی انسان سالم است طبق نظریه کارل راجرز آفرینندگی مهم
 شوند به میزان محبتی بستگی اي خاص که موجب تکامل و سالمت خود می چنین شیوه

و » مشروطتوجه مثبت غیر« رضاي. دارد که کودك در شیرخوارگی دریافت کرده است
 شروط محبت و تأیید دیگران براي رشد و تکامل سالمت روان فرد بامت غیردریاف

چنین . با خودشان رو راست هستند اهمیت است این افراد فاقد نقاب ماسک هستند و
 افرادي آمادگی تجربه را دارند و لذا بسته نیستند، انعطاف پذیرند و حالت تدافعی ندارند

پذیر  طبق این نظریه افراد انعطاف). 1388محمدي، ، ترجمه سید2005، ز وشولتزشولت(
این خود باعث می شود  اي از سالمتی است و داراي سالمتی روانی هستند که مؤلفه

. چون فرد خودش سالمتی روانی دارد به ویژگی سالمتی طرف مقابلش اهمیت می دهد
    که از نظر  به این نتیجه رسیدند که کسانی) 1985و کاستا، کري مک(از طرفی 

عطاف پذیري باال هستند، دامنه وسیعی از تمایالت عقالنی دارند و به دنبال چالشها ان
گیرند به شغل خود  پذیري می که نمره پایینی در انعطاف آنها در مقایسه با کسانی. هستند

اهمیت می دهند و به احتمال بیشتري مشاغل خود را عوض می کنند، مشاغل مختلف را 
، 2005ز، تشولتز و شول( ات زندگی گوناگونی را تجربه نمایندامتحان می کنند تا تجربی
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پذیر به شغل اهمیت داده و از طریق  از این رو افراد انعطاف). 1388محمدي،ترجمه سید
زندگی کسب می کنند بنابراین چون این افراد شغل برایشان مهم است  آن تجربیات در

  . صادي است اهمیت می دهندبه  شغل طرف مقابل که یکی از مؤلفه هاي ویژگی اقت
معیارهاي همسر گزینی در دانشجو یان داراي شخصیت موافق بودن پایین و باال ) د

  .متفاوت است
گزینی در دانشجویان داراي شخصیت موافق بودن  مقایسه معیارهاي همسر    

ز به دست آمده متغیرهاي سالمتی و اقتصادي کوچکتر ا Tپایین و باال بر اساس آزمون 
هستند در نتیجه می توان گفت میانگین نمرات معیارهاي سالمتی و % 5ي رداح معناسط

. داري داردفق بودن پایین و باال تفاوت معنااقتصادي در دانشجویان داراي شخصیت موا
دهد دانشجویانی که موافق بودن باالیی دارند معیارهاي  ها نشان می مقاسیه میانگین

در پژوهشی نشان . )1990، جان، 1990دیگمن، ( است سالمتی و اقتصادي برایشان مهم
 دادند آزمودنیهایی که در عامل موافق بودن باال بودند یارگیر، کمک رسان، نوع دوست و

شولتز (که این ویژگیهاي فردیست که سالمتی روانی دارد  صادق بودند با محبت و
اد خود سالمتی روان از این رو چون این افر). 1388، ترجمه سید محمدي، 2005شولتز، 

هاي سالمتی است بنابراین به ویژگی سالمتی طرف مقابلشان  دارند که یکی از مؤلفه
  . اهمیت می دهند

معیارهاي همسر گزینی در دانشجویان داراي شخصیت با وجدان بودن پایین وباال ) ه
  . متفاوت است

 بودن گزینی در دانشجویان داراي شخصیت با وجدانمقایسه معیارهاي همسر
بدست آمده متغیرهاي شخصیتی،  Tپایین و باال براساس محاسبات از طریق آزمون 

توان گفت  هستند در نتیجه می% 5داري متی و ظاهري کوچکتر از سطح معناسال
میانگین نمرات معیارهاي شخصیتی، سالمتی و ظاهري در دانشجویان داراي شخصیت 

دهد  ها نشان می مقایسه میانگین. ي داردداروت معنابا وجدان بودن باال و پایین تفا
 ظاهري دانشجویانی که با وجدان بودن باالیی دارند معیارهاي شخصیتی، سالمتی و

بیان می کند افرادیکه از لحاظ با وجدان بودن باال . )1990گلدبرگ، (برایشان مهم است 
 ،2008ز، شولتزو شولت(مسؤول و کار آمد هستند  قابل اعتماد، وظیفه شناس، هستند

از این رو چون این افراد خود داراي ویژگیهاي شخصیتی ). 1388ترجمه سید محمدي،
خوب وظیفه شناسی، با مسؤولیت و قابل اعتماد هستند به ویژگیهاي شخصیتی طرف 
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) 2000هامسون، آندروز، بارکلی، لیختنشناین، ولی، (از طرفی . دهند مقابل نیز اهمیت می
تر  گیرند سالم فرادي که در با وجدان بودن نمره باالیی میدر پژوهشی نشان دادند ا

از این ). 1388سید محمدي،  ، ترجمه2005شولتز شولتز، (بیشتر عمر می کنند  هستند و
  .رو چون خود افراد سالمی هستند به ویژگی سالمتی طرف مقابل نیز اهمیت می دهند
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 بررسی نقش تفاوت هاي جنسیتی و ،)1378(ابوالقاسمی، عباس و ایران پور، چنگیز  -

دانشجو و «شخصیتی در مالکهاي همسر دانشجویان مجموعه مقاالت همایش 
 » عفاف

   بررسی رابطه میان ویژگی هاي شخصیتی و ،)1387 (احمد کمرپشتی، عاطفه -
هاي رفتاري همسرگزینی از دیدگاه تکاملی در میان دانشجویان دانشگاه تهران  مالك

، پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روان شناسی 87-88یلی در سال تحص
 . عمومی، دانشگاه تهران

 بررسی نظرات دانشجویان مجرد در مورد ،)1376 (بخشی، حمید و صادقی، سهراب -
معیار دماي انتخاب همسر در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، طب و تزکیه، ویژه 

  .نامه بهداشت روانی و ازدواج
 بررسی مقایسه اي مالکهاي ،)1389( ژاله و شریفی،حسن باقر و رفاهی، ی،ثنای- -

  همسرگزینی در زنان و مردان شیرازي در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون،
 پژوهش هاي مشاوره

 بررسی روان شناختی ازدواج هاي ناموفق با تأکید بر ،)1386 (حسن زاده، محسن -
  . ازدواج دانشجویی، تهران، انتشارات بنفشهمالك هاي ازدواج و انتخاب همسر در 

، چاپ اول، )اي رویکرد مقایسه(ها و روان شناسی شخصیت   نظریه،)1384 (دارابی، ج -
 .آییژ: تهران

 روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی، چاپ دوم، ،)1384 (خاکی، غالمرضا -
  .انتشارات بازتاب، تهران

هاي همسرگزینی در دختران جوان  اي مالك ایسه بررسی مق،)1386 (هنازدهکردي، م -
 .25شماره  شهر اهواز، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد،

 هادي، ام هستی؟ ترجمه ابراهیمی،  آیا تو آن گمشده،)1993(آنجلس باربارا  دي -
 . نسل نواندیش: تهران). 1383(

رگ شخصیت با  رابطه پنج عاملی بز،)1389 (رازقی، نرگس و نیکی جو، معصومه -
  . 27رضایت زناشویی، روان شناسی تحولی، شماره 

دستورات عملی ساده براي انتخاب :  ازدواج بدون طالق،)1379(رنجبر، محمدرضا  -
  . انتشارات آواي نور: تهران. همسر

 پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز ،)1388(ت حسینی، فریده و لطیفیان، مرتضی سادا -
 .21شماره  سی ایرانی،فصلنامه روانشنا به شناخت،
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هاي شخصیت زنان   مقایسه ویژگی،)1378(شعرباف، راضیه و حسینیان، سیمین  -
متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضامندي زناشویی، 

  .6 و 5پژوهش هاي مشاوره، شماره 
 محمدي، هاي شخصیت، ترجمه یحیی سید  نظریه،)2005 (شولتز، دوشولتز، سی ال -

 . ویرایش: ، تهران)1388(چاپ پانزدهم، 
هاي انتخاب همسر دانشجویان دختر و پسر   بررسی مالك،)1385 (صداقت، کامران -

  . دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تهران
همسر در  بررسی معیارهاي انتخاب ،)1379( کیومرث عابدي، داریوش و فرح بخش، -

طب و تزکیه، نمایه، : دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تهران
  .39شماره 

 بررسی ،)1385(باس و مهرابی زاده هنرمند، مهناز عطاري، یوسفعلی و الهی فرد، ع -
 خانوادگی با رضایت زناشویی در -رابطه ویژگیهاي شخصیتی و عوامل فردي

هر اهواز، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه کارکنان اداره هاي دولتی ش
  . 1شهید چمران اهواز، شماره

 رویکردهاي نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، نشر ،)1380 (گروسی فرشی، میرتقی -
  .جامع پژوه

 بررسی معیارهاي همسرگزینی از ،)1380 (مصلی نژاد، لیال و کارگر، محمدحسین -
طب و تزکیه، :  و پسر علوم پزشکی جهرم، تهراندیدگاه دو گروه دانشجویان دختر

 .61نمایه، شماره 
 بررسی معیارهاي انتخاب همسر از ،)1383(نصوریان، محمدرضا و خسروان، شهال م -

سومین کنگره سراسري مراقبت هاي : دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد، تهران
 ).بهداشت باروري(پرستاري و مامایی 

رابطه ویژگیهاي شخصیت و ، )1389(اده، صغري و افتخاري، زهرا  امالزنادري، فرح و -
روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز، برگرفته از 

  . ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحداهواز نامه صغري امالزاده کارشناسی پایان
 ،)1380(ضا و حسن زاده، اکبر اسمی، غالم ریزدانی، محسن و نصیري، محمود و ق -

بررسی مقایسه اي معیارهاي ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم 
  . پزشکی اصفهان، مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی

 بررسی معیارهاي ،)1385(ن و حسینی، میمنت، محمودیف مریمیزدجردي، محس -
ه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهري انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجع

نشریه دانشگاه علوم پزشکی : تابعه دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر تهران، تهران
 . شهید بهشتی
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