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  41-50، صفحه)41پياپي (1، شماره يازدهمسال  ،1388 بهار                                         علمي پژوهشي اصول بهداشت روانيي  مجله 

 

 

  هاي تهران دانشگاه معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر در دانشجويان
  

  2طباطبايي  زاده كاظم رسول دكتر، 1راضيه نصيرزاده*
  

 خالصه
ي اين معيارها در دانشجويان دختر و پسر،  پژوهش حاضر با هدف بررسي معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر در دانشجويان و مقايسه :مقدمه

  . نين مختلف اجرا گرديدمتاهل و مجرد و در س
ين دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي گيري در دسترس از ب ي نمونه شيوه به)  دختر694 پسر و 432( دانشجو 1126تعداد  :كار روش

 انتخاب و با هاي آزاد شهر تهران مدرس، الزهرا، علم و فرهنگ و دانشگاه  بهشتي، تربيت  هاي تهران، شاهد، شهيد ارشد و دكتراي دانشگاه
هاي پژوهش با استفاده از  داده.  مورد ارزيابي قرار گرفتند"بررسي معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر"ي  ساخته ي محقق نامه استفاده از پرسش

  .هاي آماري توصيفي و آزمون همگوني مجذور خي مورد تحليل قرار گرفتئد روش
انتخاب همسر، ميزان تفاوت سن بين فيزيكي هاي  ين مختلف دانشجويان از لحاظ مالكدر پژوهش حاضر بين دختران و پسران و سن :ها يافته

حالي كه   درصد پسران به كمتر بودن سن زن اعتقاد داشتند در73حدود . دار وجود داشت زوجين، جزئيات ظاهري صورت و بدن تفاوت معني
پسنديدند و پسران  دختران، پسراني سبزه با بيني كشيده و بلندقامت را مي .تر باشد ها بزرگ دادند همسرشان از آن  درصد دختران ترجيح مي95

  .براي داشتن همسري با پوست سفيد، بيني كوچك و قامت متوسط تمايل بيشتري ابراز نمودند
 افراد تمايل به اكثريت بارز. ها براي معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر نقش موثري دارند جنس و سن دانشجويان در ساليق آن :گيري نتيجه

   .جذابيت جسماني همانند اكثر مطالعات نقش مهمي در انتخاب همسر دارند. كمتر بودن سن زن نسبت به شوهر داشتند
  ، سنانتخاب همسر، دانشجويان، جذابيت فيزيكي  :كليدي هاي واژه

 
  مقدمه
  در طول حيات خود پيوسته در حال انتخاب است و در هرانسان

هايي را مبنا  يا ناهشيار مالك ه يا ناخواسته، هشيارانتخاب، خواست
فرد و برخي نيز  ها مختص به  از اين مالك تعدادي. دهد مي  قرار

جنس يا نوع مشترك  ي اعضاي يك گروه، از نظر تقريبا بين همه
ها براي  انسان هاي مشترك ترجيحات و مالك). 1(باشند  مي

1انتخاب همسر
   طور بسياري از همين ومورد قبول عموم مردم  ،1

شناسي  شناسي، ژنتيك و زيست  از جمله جامعه،هاي علمي رشته
 اي پديده معتقد است كه همسرگزيني اساسا22باس  تكاملي است اما

اين پديده را  شناسي هاي مختلف روان شناختي است و رشته روان
 ).2( دهند قرار مي از منظرهاي مختلف مورد بررسي و پژوهش

                                                 
  شناسي ي روان اتوبان تهران قم، دانشگاه شاهد، دانشكدهتهران، ايران، : مولف مسئول*

  raznasirzadeh@gmail.com                        021-1224230: تلفن تماس
      10/11/87 :تاريخ تاييد          12/5/87: تاريخ وصول

   دانشگاه شاهد،شناسي باليني دانشجوي كارشناسي ارشد روان 1
   دانشگاه شاهد ،شناسي استاديار گروه روان2

٢ 

1Mate Selection Preferences 
2Buss 

اساس  مواردي مانند انتخاب بر  نگي انتخاب همسر بهبراي چگو
ي محدودي از افراد اساسا شبيه به خود  تصادف از ميان مجموعه

 )4(انتخاب همسر مشابه خود   گرايش به ، همتاهمسري يا)3(فرد 
انتخاب فرد مكمل و جذابيت   كنندگي يا گرايش به تكميل

ي تبادل  نظريه( عاشقانه   بردن از روابط فردي، داليلي مانند سود بين
در تفكر و ارتباطات اجتماعي خود ، حفظ هماهنگي 3)اجتماعي

شناسي تكاملي،   ديدگاه زيست. اشاره شده است4)ي توازن نظريه(
كند   اين صورت مطرح مي ي انتخاب همسر را به خود درباره تبيين

 حداكثر  هاي خود را به شود تا احتمال پخش ژن كه انسان خود مي
  گونه بهترين اعضاي يك  در جريان تنازع بقا، شايسته.ساندبر

نسل بعد   هاي خود را به مانند كه ويژگي ي كافي زنده مي اندازه 
همسري را كه  ندستهبنا بر اين نيازمند آن ) 5(انتقال دهند 
، اما )6(داشته باشد  5د كه خصايصي با كيفيت باالنانتخاب نماي

                                                 
 
3Social Exchange Theory 
4Balance Theory 
5High-Quality Mating  
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                                                                     راضيه نصيرزاده و همكارانتهرانهاي  دانشگاه معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر در دانشجويان

 گردد مي باعث مردان و زنان وتهاي فيزيولوژيك متفا ويژگي

داشته باشند   هاي خود متفاوتي براي پخش ژن كارهاي راه كه
توانند فرزند داشته باشند  براي مثال زنان كمتر از مردان مي). 1(

دار شدن   ساله توانايي بچه25ي  زيرا حداكثر طي يك دوره
 اما مردان طي .كشد  ماه طول مي9 و هر بارداري نيز شتهدا

 توانند هزاران فرزند لحاظ نظري مي  اي از بلوغ تا مرگ به هدور
ها زنان  خاطر وجود اين تفاوت  رسد به نظر مي  به .داشته باشند
تواند  تر عمل كنند و با گزينش همسري كه مي بايد انتخابي

 1گذاري سرمايه كند، را تامين منابع مورد نياز براي بقاي فرزندان
توانند با  از سوي ديگر مردان مي. ندحداكثر برسان  خود را به

 انتخاب همسري كه از سالمت و جواني مورد نياز براي توليد
. گذاري خود را به حداكثر برسانند مثل برخوردار است، سرمايه 

، 2با اين وصف مردان براي جذابيت جسماني و زنان براي منابع
هاي  هنشان   مردان بهالگوطبق اين . شوند ارزش بيشتري قايل مي

، رداموجواني و سالمتي در همسر توجه بيشتري دارند زيرا اين 
  زنان بهحالي كهدر. استباالتر ي امكان باروري  دهنده نشان

  زيرا)7-10(دهند  تر از خود را ترجيح مي طور كلي مردان مسن 
  اي است كه امكان   غالبا به گونهمرداناين وضعيت مالي 

   .دارندساختن منابع مالي را   فراهم
مورد زيبايي و جذابيت انسان كه همواره يكي از مباحث 

شناسي و نيز در ميان  روان  ي در حوزه انگيز بر   و جنجالتوجه
ي پربار و مولد  ي گذشته يك حوزه در دهه) 11(عوام است 

 بهويژه   ، به)12-14(خود اختصاص داده است   پژوهش را به
دار در  تغير مهم و معنيعنوان يك م  نقش جذابيت جسماني به 

ي انتخاب  طبق نظريه). 15-18(انتخاب همسر تاكيد شده است 
   فرد  پذيرش  ادراك جذابيت احتمال،جنسي در انتخاب همسر

شان را  برد چرا كه افراد زيبا احتمال بارورشدن جفت را باال مي
رسد جذابيت  نظر مي   بنا بر اين به.)19-21 (دهند افزايش مي
ها باشد كه  ها عالمت مهمي از ارزش همسري آن سانفيزيكي ان

مطالعاتي ). 22(گيرد  در انتخاب همسر مورد استفاده قرار مي
ي مهم در جذابيت  عنوان يك مولفه  را بهقامت كه ارتفاع 

                                                 
 1Investment  
2Resources  

و بلندي ) 23(اند از پاهاي بلند  فيزيكي مورد بررسي قرار داده
كه با  )24(ي ي اجتماع ي پسنديده عنوان يك نشانه  قامت به

و مهارت  )27(، اغواگري )26،25( وضعيت اجتماعي بهتر
 بلندي  عالوه بر اين. اند  نام بردهاستمرتبط ) 28،29(رهبري 

ي قرارهاي  ، سابقه)30(قامت در مردان با موفقيت توالدي بيشتر
و دوام بيشتر رابطه با شركاي جنسي و كاهش احتمال عشقي 
شناسان  بنا بر اين برخي روان. )31،32( پيوند دارد ناباروري

كنند كه زنان، مردان بلندقامت را ترجيح  تكاملي استدالل مي
و مستقيما ترجيح خود را براي مرداني كه  )33(دهند  مي

در مقابل . )34(اند  تر از خود آنان باشند ابراز نموده بلندقامت
قامت از  زنان متوسط  امتيازي براي زنان بلندقامت نسبت به

كه رسد  نظر مي   به.)35(اظ موفقيت توالدي وجود ندارد لح
قامت در ادراك جذابيت جسماني زنان داراي اهميت  بلندي

 هستند و و مردان در جستجوي زنان متوسط قامت بودهكمتري 
ها   و قرارهاي عشقي بيشتري با آنستهتر دان را جذابها  آن
عنوان   نيز به) به باالتنهنسبت پا ( LBR3). 29،36(گذارند  مي

گران در اين زمينه قرار  يك شاخص ارتفاع مورد توجه پژوهش
گزارش كردند كه اين شاخص  4اسوامي، اينن و فرنهام. گرفته است

پردازد  ايفاي نقش مي  ي جذابيت زنان و مردان به در قضاوت درباره
 كمتر در مردان LBR باالتر در زنان و LBRبه اين صورت كه 

اين نويسندگان اشاره كردند . )23( دهد تر نشان مي ها را جذاب آن
افراد تاثير داشته  نظرآمدن تر به كه اين شاخص ممكن است در زنانه

 نيز دو متغير مرتبط با  (WHR)5 باسنوزن بدن و نسبت كمر به. باشد
ي جذابيت  ي پژوهشي حوزه  مهمي هستند كه پيشينه شاخص هم و دو

توي، ميسي، امري، ). 37( تحت تسلط خود دارندبدني را 
، در 24 تا 20 بين بدني توده معتقدند كه شاخص 6كورنلسن
در پژوهش . ، شاخص بهتري براي جذابيت استWHRمقايسه با 

نسبت به بدن  ي تودهآنان با استفاده از تصاوير زنان، شاخص 
جذابيت بدني  تري براي ي قوي  كنندهبيني ، پيشWHRشاخص 

 نشانگر ي بدني تودهكردند كه شاخص بيان نويسندگان مذكور . بود
                                                 
3 Leg-to-Body Ratio(LBR) 
4Swami, Einon and Furnham 
5Waist-to Hip Ratio 

6Tove'e, Maisey, Emey and Cornelissen 
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  41-50، صفحه)41پياپي (1، شماره يازدهمسال  ،1388 بهار                                        بهداشت روانيعلمي پژوهشي اصول ي  مجله

  تر توانايي باروري و تناسلي زنان است زيرا زنان بسيار الغر مستقيم
 بيماران مبتال ممكن است مانند) 15 كمتر از شاخص توده ي بدني(

   .)14 (اشتهايي رواني دچار قطع قاعدگي شوند به بي
 انتخاب  رنگ درگونه كه رسد همان نظر مي  از سوي ديگر به

ها نيز رنگ پوست ايفاگر  جفت پرندگان تاثير دارد، در انسان
هاي  پوست چون شايد ).38،39( همسر باشد انتخاب مهمي در نقش
1روشن

تر  هستند، جذاب جواني، طراوت و مطلوبيت ي مشخصه 
رسد توزيع رنگ  نظر مي  عالوه بر اين به. شوندمي ادراك 

ر ادراك سن و جذابيت داري ب پوست صورت نيز تاثير معني
 و اين تاثير مستقل از شكل شته باشدويژه در زنان دا  چهره به

فينك و گرامر و ). 40(است صورت و توپوگرافي سطح پوست 
 نيز نشان دادند كه بافت پوستي صورت زنان بر قضاوت  ليرنهتو

چنين  هم. جذابيت صورت آنان تاثير دارد  مردان نسبت به
اي كه هم شامل رنگ و هم  خصهمش (2هاي همگن پوست

. رسند نظر مي  تر به جذاب )شود توپوگرافي سطح پوست مي
 ي دهنده نشان(سرخ   هاي اندكي مايل به كه پوست  ضمن آن
. شوند مي تر در نظر گرفته سالم تر و جذاب )خون كارآمد گردش

ي مردان  چنين سالمت ظاهري پوست بر جذابيت چهره هم
 . )38( اثير داردمستقل از شكل صورت ت

تـري بـراي ارزيـابي        گرچه جـذابيت جـسماني شـاخص مهـم        ا
ارزش همسري زنان در مقايسه با مردان است و حجم بـااليي از             

  انـد   بررسـي جـذابيت جـسمي زنـان پرداختـه           ها نيـز بـه      پژوهش
. اهميت بودن اين شاخص در مـردان نيـست          معناي بي    اين به   اما

اي در    هـاي سـاختاري چهـره      طوركلي تفـاوت    بايد گفت كه به   
تـر    هاي پهن   عنوان مثال مردان چانه     به. مردان و زنان وجود دارد    

  خط ايجاد  از   ناشي  و گودتر تر  هاي تنگ تر و چشم  كشيدهو
   ).41(تر دارند  هاي نازك و لب) پيشاني( ابرو

اي از     ورزيـدگي و جـذابيت جـسماني مولفـه         3در دوران باستان  
رسـد     به نظـر مـي      و رفته است   شمار مي   بهارزش همسري مردان    

 حركتـي،   هاي ي و تواناي  ها  مهارت  ورزيدگي جسماني مربوط به   
  قـدرت   و هـاي بـدن    و اسـتقامت ماهيچـه    ) نيرومنـدي (استحكام  

                                                 
1Paler Skin 
2Homogeneous Skin 
3Ancestral  

است و تا حد زيادي توانايي كاركردن را مـنعكس   4و ريه قلب
  .)42( نمايد مي
ويـا وابـسته بـه       معيـشت ق   ،هاي بسيار قـديم     زماندر  طور كلي     به

هـاي   روي  پيـاده بـسته بـه  مانـدن    و زنده ه  هاي فيزيكي بود    فعاليت
بنـا بـر ايـن احتمـاال مـردان ورزيـده بهتـر              . دبـو طوالني و شكار    

شــان در مقابــل خطــرات،    توانــستند از خــود و خــانواده   مــي
چنـين بـين     هـم ). 22،43(سالمتي حفاظت نمايند    ي   كنندهتهديد

ــدگي جــسماني  5ورزي
جــسماني و نيــز موفقيــت   و جــذابيت  

ي بـين    رابطـه وداشـته اسـت   ي مثبت وجـود   رابطه 6گيري  جفت
ورزيدگي جـسماني و موفقيـت همـسري تـا حـدودي ناشـي از               

رسـد كـه      نظـر مـي     بنا بـر ايـن بـه      . )22(است   جذابيت بدني بود  
 بـوده و  هـا    ي ورزيدگي جـسماني آن     جذابيت بدني مردان نشانه   

ــكاركننده   ــردان آش ــدن م ــره و ب ــايز ارزش   چه ــكال متم ي اش
  . همسري مردان است

 فرهنگ متفـاوت    37هاي همسرگزيني     باس در پژوهش مالك   
فـرد فرهنگـي      هـاي منحـصر بـه       نشان داد كه با وجود پراكنـدگي      

هـا    اي ميان تمـام نمونـه       گرچه اشتراك عمده  ا ،مربوط به هر نمونه   
هــاي  وجــود داشــت امــا در عــين حــال هــر فرهنــگ در مــالك  

ــسرگزيني ت ــود را دارا هم ــت خــاص خ ــسهدر . ســت اربي ي  مقاي
 هـاي خاورميانـه،     ي ايراني پـژوهش مـذكور بـا سـاير نمونـه            نمونه

 ي مربـوط بـه نمونـه     المللـي     هـاي بـين     كمترين اشتراك با ميانگين   
 در پژوهـشي كـه بـا دانـشجويان دانـشگاه            ).2(اسـت   ايراني بـوده    

ــه     مــالك تعهــد، پاكــدامني، اخــالق و 4شــيراز انجــام گرفــت ب
، متاهـل و    ها در گروه زن و مرد       ترين مالك   عنوان مهم   سالمت به 

 مالك مهم در    كه عوامل مالي نيز يك      ضمن آن . مجرد اشاره شد  
ي همـسر در گـروه       مالك ظـاهر و قيافـه     . انتخاب همسر زنان بود   

  هـاي ديگـر      در مقايـسه بـا مـالك      ) چه مجرد و چه متاهل    (مردان  
دانـشجويان  در  ديگـري كـه     در پـژوهش    ). 44(تر بـود     اهميت كم

 : مـالك 5به اهميـت    انجام گرفته استپزشكي يزد  دانشگاه علوم 
وفــاداري و  پــذيري، مــسئوليت اخالقــي، بــودن، خــوش ايمــان بــا

  ). 45( ده استش جذابيت جسماني در دانشجويان تاكيد 
                                                 
4Cardiorespiratory Power 
5Physical Fitness (PF) 
6Mating Success 
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  شــهردر پــژوهش ديگــري كــه بــا زوجــين در شــرف ازدواج
 در اول هـاي  اولويـت   تاسـ  گرفتـه  صـورت  1384 سـال  در تهـران 

 ظـاهري،  عـضو  نقـص  عـدم  خـانوادگي،  اصـالت  همـسر، انتخاب 
 و مـرد  و  زن برابـري  بـه  اعتقـاد  بـودن،  معاشـرتي صـداقت،  

  پوسـت،   رنـگ  خـانواده،  اعـضاي  تعـداد  آخـر  هـاي  اولويـت 
  بـودن گـزارش    همشهري و بودن كارمند سيگار،  به اعتياد عدم

   .)46(شده است 
ي  چرخه ي مرحله ترين و مهم اولين كه ازدواج  نظر به آن

عامل در ايجاد  ترين مهمشود و  خانوادگي محسوب مي زندگي
 شود قلمداد مي اي بسيار مهم  ،  پديده)47(  سالم استي جامعه

 ي بناي اوليه  عنوان سنگ  در اين مقوله، همسرگزيني به و
 يك  از.استزيادي برخورداربسيار از اهميت  تشكيل خانواده

 گذر ي همرحل چون ساير كشورهاي جهان سوم در يران هماسو 
 تغييرات اجتماعي وسيعي رااين امر هاز سنت به مدرنيته است ك

همسرگزيني  ازدواج و در جمله اجتماعي از هاي  پديدهي ههم در
ميزان باالي زاد و ولد   و از سوي ديگر با توجه بهنموده  ايجاد

نوني ايران و نيز افزايش ك بودن جمعيت   و جوان1360ي در دهه
قرار داشتن جمعيت   جمعيت دانشجويي كشور و با توجه به

 ،)صميميت در برابر انزوا( اريكسون 6ي  دانشجويي در مرحله
هاي   و مالكازدواجي  ضرورت مطالعه در دوران كنوني

عالوه بر اين  .باشد ميهمسرگزيني داراي اهميت خاصي 
نقش زيبايي و  مختلف بههاي  گرچه پژوهشگران در پژوهشا

 تاكيد عنوان يك مالك مهم همسرگزيني  جذابيت همسر به
عبارت ديگر   به. اند اند اما تعريفي از آن ارايه نداده داشته

نظر   زيبا به هاي جذابيت و  اطالعات ما در خصوص مالك
آمدن از ديدگاه جمعيت جوان كشور بسيار محدود و ناچيز 

اضر با هدف بررسي نقش معيارهاي پژوهش حبنا بر اين . است
 به ويژه معيارهاي بدني و فيزيكي در انتخاب ،انتخاب همسر

ي اين معيارها در دانشجويان  همسر در دانشجويان و مقايسه
سنين مختلف اجرا در چنين  دختر و پسر، متاهل و مجرد و هم
 هاي پژوهشي گوي اين پرسش  گرديد و درصدد است تا پاسخ

اوتي بين دختران و پسران دانشجو، دانشجويان  كه چه تفباشد
تر و باالتر در  متاهل و مجرد و دانشجويان با سنين پايين

هاي انتخاب همسر، ميزان تفاوت سن بين زوجين،  مالك
) شكل كلي، بيني، چانه، دهان،(جزئيات ظاهري صورت 

  گردن، قد و وزن وجود دارد؟
  

  كار  روش
 محسوب 1ي پيمايشيها پژوهش حاضر از يك سو جز طرح

شود چون در تالش براي بررسي نقش خصوصيات بدني و  مي
ديگر چون قصد   از سويو باشد  فيزيكي در انتخاب همسر مي

ي معيارهاي انتخاب همسر را در سنين مختلف، زنان و  مقايسه
اي  هاي علي مقايسه  طرحو جز،مردان، مجردها و متاهلين دارد

ي   آماري اين پژوهش كليهي د، جامعهگرد نيز محسوب مي
ارشد و دكتراي  دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي

مدرس، الزهرا،  بهشتي، تربيت هاي تهران، شاهد، شهيد دانشگاه
واحد يادگار امام، (آزاد  ، دانشگاه)غيرانتفاعي(علم و فرهنگ 

ي  باشد كه از بين اين جامعه مي) تهران مركز، تهران جنوب
ي  شيوه  دختر به694 پسر و 432 نفر شامل 1126آماري تعداد 

ل يمنظور رعايت مسا  به. گيري در دسترس انتخاب شدند نمونه
چه  ها چنان اخالقي و فراهم آوردن فضاي امن براي آزمودني

توانست آزادانه از   مي،نامه نبود آزمودني مايل به تكميل پرسش
ها  ودني عالوه بر اين به آزم وشركت در پژوهش امتناع ورزد

صورت گروهي براي استفاده   هاي شما به پاسخ"مواردي مانند 
يك تحقيق مورد استفاده قرار خواهند گرفت، نيازي به ذكر  در
نظر شما هر چه . ندارد  نيست و هيچ پاسخ درستي وجودنام

  . توضيح داده شد" براي ما محترم استباشد
 بر اي محقق ساخته مشتمل نامه ابزار اين پژوهش، پرسش

ي  انتخاب همسر بود كه براي تهيهمعيارهاي بدني و فيزيكي 
هاي   بررسي مالك-1: روش استفاده گرديد هاي آن از دو  ماده

از   نظرخواهي-2، جذابيت فيزيكي موجود در متون پژوهشي
   .دانشجويان

 هاي جذابيت آوري نظرات آنان در مورد مالك براي جمع
 خواسته شد كه پسر    و دختر  دانشجويان از  همسر،  فيزيكي 

                                                 
1Survey Study  
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  41-50، صفحه)41پياپي (1، شماره يازدهمسال  ،1388 بهار                                        بهداشت روانيعلمي پژوهشي اصول ي  مجله

فرمت باز پاسخ توصيف همسر را در يك آل  ي  ايده چهره
محقق ساخته با  ي نامه با توجه به اين اطالعات پرسش. نمايند
طراحي شد  " بررسي معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر"عنوان

نامه  باشد، قسمت اول پرسش سه بخش اصلي مي كه شامل
شناختي  جمعيت خصوصيات وط بهاست كه مرب سئوال 8شامل 

قسمت . شود خصوصيات بدني و فيزيكي آنان مي و ها آزمودني
 سئوال بسته پاسخ مربوط به مالك هاي فيزيكي و بدني 26دوم 

 سئوال بسته 13باشد و قسمت سوم با  انتخاب همسر مطلوب مي
 سئوال باز پاسخ، خصوصيات كلي انتخاب همسر را 2 پاسخ و

ي  نامه طي يك مطالعه  پرسش، پس از ساخت.كند ارزيابي مي
 نفر از دانشجويان تكميل گرديد و نظرات 30مقدماتي توسط

آوري و مورد استفاده قرار  نامه جمع پرسش در مورد ها آن
منظور احراز پايايي بازآزمايي پس از دو هفته اين   به. گرفت
 نفر تكميل گرديد كه ميزان 30نامه مجددا توسط اين پرسش

ي  كرامر براي كليه با استفاده از فاي يي بازآزماييپايا
روايي اين . باالتر بود 9/0هاي انتخاب همسر از  مالك
) روايي محتوي(نامه با استفاده از نظرات متخصصين  پرسش

دار در   قبول و معني ي روايي قابل دهنده محاسبه گرديد كه نشان
  استفاده ازآوري با ها پس از جمع داده. باشد  مي>05/0P سطح
هاي فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار و  روش

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 2χآزمون همگوني
  

  نتايج 
ي  دهنده شناختي گروه مورد مطالعه نشان اطالعات جمعيت

ها دختر و   درصد آزمودني6/61اين مسئله است كه حدود 
 سال 3/22ها  ن آزمودنيميانگين س. باشند  درصد پسر مي4/38

ها از   درصد آزمودني7/21. باشد  مي4/3 با انحراف معيار
 درصد 18 درصد دانشگاه شهيد بهشتي، 1/18دانشگاه تهران، 

 درصد دانشگاه غيرانتفاعي علم 5/12دانشجوي دانشگاه شاهد، 
 درصد دانشجوي 12 درصد از دانشگاه الزهرا، 4/12و فرهنگ، 

صد دانشجوي دانشگاه تربيت مدرس  در2/5دانشگاه آزاد 
.  متاهل بودند3/9 درصد دانشجويان مجرد و 7/90بودند و 

نتايج مربوط به معيارهاي انتخاب همسر دختران و پسران 
  . آمده است)1(جدول در دانشجو 

نتايج مربوط به ديدگاه دانشجويان درخصوص تفاوت سن با 
ران  درصد دخت95حدود  گر آن است كه همسر نيز نشان

 درصد 5/4تر از خود داشته باشند و  مندند همسران بزرگ عالقه
  .دارندهمسر سن بودن  اعتقاد به هم

  

سران پ نتايج مربوط به معيارهاي انتخاب همسر دختران و - 1 جدول
  هاي تهران  دانشگاهيدانشجو

 اولويت             

 ششم پنجم چهارم سوم دوم  اول  

  
  دختران

  مذهبي 
  بودن

7/26% 

  موقعيت
  اجتماعي

4/26 % 

موقعيت 
  خانوادگي

0/20 %  

گرم و 
 هيجاني 

1/13 % 

زيبايي و 
 جذابيت

6/6%  

موقعيت 
  اقتصادي

6/3 % 
         

  
  پسران

  زيبايي و 
  جذابيت

9/29% 

  مذهبي
  بودن

7/19% 

موقعيت 
  خانوادگي

1/18%  

موقعيت 
  اجتماعي

4/13% 

گرم و 
  بودن هيجاني

0/13 % 

موقعيت 
  اقتصادي

7/3% 

  
دهند كه همسرشان از   درصد پسران ترجيح مي73ر مقابل د

  سن بودن با همسر و تنها   درصد هم21تر،  ها كوچك آن
. پسنديدند تر از خود را مي  درصد از پسران همسران بزرگ1/5

 برابر 2χ اختالف دو جنس از لحاظ اين متغير با استفاده از مدل
چنين  هم. دار است ي معن>001/0P است كه در سطح 883با 

 سال و از 5/4ميانگين تفاوت سن مطلوب از ديدگاه دختران 
از سوي ديگر نتايج مربوط به . باشد  سال مي3/3ديدگاه پسران 

در زنان و مردان  هاي مرتبط با جزئيات ظاهري صورت سئوال
 درصد مردان 42 درصد زنان و 64دهد كه حدود  نشان مي

  نه گرد و ( شكل ظاهري صورت همسر خود را معمولي
 درصد 2χ (61= 53/59 وP>0001/0(اعالم داشتند ) نه دراز

درصد  51دختران رنگ پوست مطلوب همسر خود را سبزه و 
شكل  )2χ=27/138 و P>0001/0(پسندند  پسران سفيد را مي

  . درصد دختران كشيده بود48بيني مطلوب همسر از ديدگاه 
ن را  درصد پسران بيني كوچك دخترا58 كه در حالي

در مورد شكل  ).2χ=26/109و P>0001/0( پسنديدند مي
  درصد پسران شكل دهان51 درصد دختران و 87دهان 

 درصد پسران نيز شكل 45دادند حدود  معمولي را ترجيح مي
 و P>0001/0( دادند اي دختران را ترجيح مي غنچه دهان

21/209=2χ(،  بودن پسران قامت درصد دختران بلند 70ترجيح
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متوسط را ترجيح  قد  دختراني با،درصد پسران 65و بود 
لحاظ شاخص   ولي از)2χ=88/150  وP>0001/0( دادند مي

 20دو گروه وزن متوسط را ترجيح داده و تقريبا  وزن هر
  وP>0001/0( دنبال همسر سبك وزن بودند  درصد پسران به

64/83=2χ.( دانشجويان  همسر انتخاب معيارهاي  به مربوط نتايج
  . آمده است)2(در جدول  متاهل و مجرد

  
 نتايج مربوط به معيارهاي انتخاب همسر دانشجويان به -2جدول

  هلاتفكيك وضعيت ت
  اولويت                

 ششم پنجم چهارم سوم دوم  اول 

  
  مجرد

  مذهبي
   بودن

7/23%  

موقعيت 
  اجتماعي

9/21%  

موقعيت 
  خانوادگي

3/19%   

زيبايي و 
  جذابيت

3/16%  

  وگرم 
   هيجاني

7/12%  

يت عموق
  اقتصادي

6/3%  
  

  
  متاهل

  مذهبي
   بودن

2/28%  

موقعيت 
  اجتماعي

4/19%  

موقعيت 
  خانوادگي

4/19%   

گرم و 
هيجاني 

5/15%  

  زيبايي و
   جذابيت

8/7%  

يت عموق
  اقتصادي

9/2%   
  

هــل و ا متيانميــزان اخــتالف ســن مطلــوب از ديــدگاه دانــشجو
  . آمده است)3(در جدول نيز مجرد 

  

 نتايج مربوط به ديدگاه دانشجويان درخصوص تفاوت - 3ل جدو
  هل بر حسب درصداسن با همسر به تفكيك وضعيت ت

  همسن  تر كوچك  تر بزرگ  جنسيت  وضعيت تاهل
    4/4  7/0  8/91  دختر

  مجرد
  7/20  6/71  2/6  پسر

          

    2/4  4/1  93  دختر

  متاهل
  8/18  1/78  0  پسر

  

 با خصوصيات ظاهري هاي مرتبط نتايج مربوط به سئوال
صورت و گردن در دو گروه دانشجويان مجرد و متاهل 

دار دو گروه در انتخاب يا  ي عدم تفاوت معني دهنده نشان
ست فقط از لحاظ وزن تفاوت  ااولويت قراردادن اين معيارها

 درصد 8داري بين مجردها و متاهلين وجود دارد و  معني
 درصد 20كه  حالي د درندان مجردين وزن سنگين را مطلوب مي

اند كه  متاهلين در انتخاب همسر وزن سنگين را مبنا قرار داده
 دار معني) >0001/0P(در سطح  3/16دو برابر با  مجذور خي

گويي به پرسش تفاوت دانشجويان با سنين  براي پاسخ .است

ها  هاي انتخاب همسر، كل آزمودني  مالكتر و باالتر در پايين
هاي    سپس پاسخ سئوال، طبقه تقسيم شدند3بر اساس سن به 

به  نتايج مربوط. شدند مربوط اين سه گروه با هم مقايسه 
 گروه سني در جدول زير 3اين در معيارهاي انتخاب همسر 

يان ميزان اختالف سن مطلوب از ديدگاه دانشجو .آمده است
  .آمده است) 5(سنين مختلف نيز در جدول 

  
 دانشجويانيارهاي انتخاب همسر در  نتايج مربوط به مع-4جدول

 سنين مختلفدر 
  اولويت         

 ششم پنجم چهارم سوم دوم  اول سن
  

22-18   
  سال

  مذهبي 
  بودن

4/26%  

  موقعيت 
  خانوادگي

2/23%   

  موقعيت 
  اجتماعي

5/20%  

  زيبايي و
   جذابيت

1/13%  

  گرم و 
  هيجاني 

6/11%  

موقعيت 
  اقتصادي

4/4%  
  

  

25-22   
  سال

  موقعيت
   اجتماعي

4/24%  

مذهبي 
  بودن

22%  

  موقعيت 
  خانوادگي

4/18%   

  زيبايي و
   جذابيت

5/18%  

  گرم و 
  هيجاني

9/14%  

موقعيت 
  اقتصادي

3/3%  
  

  

25   
  سال به باال

  موقعيت
   خانوادگي

9/19%  

مذهبي 
  بودن

1/19%  

  زيبايي و
   جذابيت

1/19% 

  موقعيت
   اجتماعي

9/16% 

  گرم و
  هيجاني 

14%  

موقعيت 
  اقتصادي

2/2% 
  

  
نتايج مربوط به ديدگاه دانشجويان درخصوص تفاوت  - 5جدول 

  سن با همسر به تفكيك سن بر حسب درصد فراواني
  همسن  تر كوچك  تر بزرگ  جنسيت            سن          

    4  7/0  2/93  دختر

   سال22-18
  28  3/64  7  پسر

          

    5/2  6/0  5/92  دختر

   سال25-22
  2/18  75  7/5  پسر

          

    3/11  0  8/86  دختر

   سال به باال25
  8/10  7/80  6/3  پسر

  

  

وضــعيت چهــره و شــكل ظــاهري همــسر از   نتــايج مربــوط بــه
   هر در درصد دانشجويان   50 نشان داد كه  ديدگاه دانشجويان

 سه گروه سني شكل ظاهري صورت را معمولي انتخاب كردند         
)001/0<P 2=61/27وχ(.80   ساله و 22 تا 18 درصد گروه سني 

 درصـد گـروه سـني    67 سـال  و  25 تا 22 درصد گروه سني     65
 سال به باال،  شكل دهان همسر را معمولي انتخاب كردنـد و              25

 و P>0001/0(پــــسنديدند مــــيدرصــــد گــــروه  30حــــدود 
32/28=2χ( .  سـال دهـان غنچـه    25 تا 22سني  درصد   90حدود 
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رنـگ   ل سـا  25 تا   22 ساله و    22 تا   18را دانشجويان گروه سني     
 P>007/0(انـد   داده  ترجيح پوست همسر خود را سفيد يا سبزه      

 چانـه  چنين از لحـاظ تـرجيح شـكل ظـاهري           هم .)2χ=58/17 و
)037/0<P 2=36/16وχ(شــكم و  )0001/٠<P2=71/26  وχ (

از لحاظ   .هاي مختلف وجود دارد     داري بين گروه    اختالف معني 
ن تمايـل بـه      سـاله بيـشتري    22 تا   18ميزان قد مطلوب گروه سني      

  سال بـه 25كه گروه سني انتخاب همسران بلند قد دارند درحالي   
ــي   ــرجيح مـ ــشتر تـ ــد متوســـط را بيـ ــاال قـ ــد بـ  P>02/0 (دهنـ

هـاي سـني از لحـاظ آمـاري           و اختالف بين گروه   ) 2χ=27/11و
 مختلف از لحاظ انتخاب     هاي سني    است ولي بين گروه    دار معني

  . وجود ندارددار معنيوزن و بيني تفاوت 
  

 گيري نتيجهبحث و 
انتخـاب  هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقـش معيارهـاي    

فيزيكـي و بـدني در انتخـاب همـسر          ويـژه معيارهـاي       همسر بـه  
طور كـه نتـايج نـشان         همان .توسط دختران و پسران دانشجو بود     

طور كلي پسران در مقايسه با دختران در انتخاب اولويت            داد به 
كه اولويت   در حالي . اند قرار داده را مالك   اول خود زيبايي زن     

. باشد ل مذهبي و مذهبي بودن مرد مي      ياول انتخاب دختران مسا   
انتخــاب تفــاوت آمــاري بــين دو جــنس از لحــاظ اولويــت اول 

اين تغيير جهت و نگرش مردان در جامعه و        . دار بود  يمعنهمسر  
در اولويت قراردادن نقـش زيبـايي دختـران در انتخـاب همـسر              

علل متعدد و متفاوتي داشته باشد و نيز تبعات مختلفـي           تواند   مي
با توجه به شرايط فعلي     . را در زندگي مشترك آنان ايجاد نمايد      

هـا و مـسئولين در خـصوص         جامعه و نگراني بسياري از خانواده     
مـل و بررسـي     اخير افتادن سن ازدواج، اين موضـوع قابـل ت         ات  به

ــا . بيــشتر اســت ــه زيب يي همــسر در از يــك ســو اهميــت دادن ب
خـورد و مـردان    ي ما به چـشم مـي   فرهنگ ملي و مذهبي جامعه    

هــاي دينــي و نيــز  بــراي انتخــاب همــسران زيبــا توســط آمــوزه 
از سـوي   شـوند     هاي تربيتـي خـانواده تـشويق شـده و مـي             آموزه
بـه آن اشـاره     در پـژوهش خـود        جانـسن  گونـه كـه     همـان  ديگر
بـا احتمـال   همـسران زي كـه    كند ممكن است بـا توجـه بـه آن           مي

ديگـر  يكي   ،)20 (دنشان را باال مي بر     بارورشدن شريك جنسي  

 ران در اولويــت دادن بــه زيبــايي،از داليــل گــرايش بــاالي پــس
 در مقابـل    .گذاشتن نسلي از خود باشـد      ي آنان براي باقي    عالقه
ي دختران به مذهبي بودن همسر شايد بدان علت باشد كه            عالقه

فـراد مـذهبي تعهـد و پايبنـدي         ممكن است دختران تصوركنند ا    
هاي لـي،     سو با يافته   دهند كه هم    مي  بيشتري نسبت زندگي نشان   

 است كه معتقدند دختران به امكانـات        يرابيلي، كنريت و لينسنم   
 دهنـد    اهميت مي  هاي انتخاب همسر    و تعهد بيش از ساير مالك     

 عنوان يـك   عالوه بر اين با توجه به نقش دين و مذهب به          . )48(
گـذار در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي  مـردم ايـران،                 تـاثير  عامل

ممكن است دختران اعتماد بيشتري نـسبت بـه ايـن افـراد داشـته         
تـوان در قالـب پـژوهش مـستقلي بـه             هـا را مـي      اين فرض . باشند
البته اين نكته را نبايد از نظـر دور داشـت           . ي آزمايش سپرد   بوته

 دوم اولويــت ي عنــوان رتبــه  كــه موقعيــت اجتمــاعي پــسران بــه
انتخاب همسر دختران با اختالف اندكي نسبت بـه اولويـت اول            

هـاي گريـديمير كـه بـه اهميـت       تـه گيرد كه بـا ياف   ها قرار مي    آن
 همسو اسـت  كند    كيد مي اموقعيت اجتماعي همسر نزد دختران ت     

توانـد آن باشـد       در مورد اين يافته يك تبيين احتمالي مـي        . )49(
كرده صورت گرفتـه اسـت        تحصيلكه اين پژوهش در دختران      

ممكن است بـراي دختـران ايـن قـشر موقعيـت اجتمـاعي افـراد                
هـا مـردي بـا     هـا باشـد و نيـز از نظـر آن        تر از ساير مالك      جذاب

هـا داشـته      تواند تناسب بيشتري با آن      موقعيت اجتماعي باالتر مي   
عالوه بر اين ممكن است دختران اعتقاد داشته باشـند كـه            . باشد

توانــد موقعيــت بــااليي از لحــاظ  بــاالي اجتمــاعي مــيموقعيــت 
ي ديگـر پـژوهش حاضـر آن         يافتـه . داشته باشد   اقتصادي در پي  

ــه   ــود اســت ك ــا وج ــه ب ــن ازدواج در جامع ــزايش س ــوز، اف    هن
 درصد دختران معتقدند كه سن شوهرشان بايد بيشتر از آنان           95

 درصــد پــسران  نيــز اعتقــاد دارنــد كــه بايــد همــسران   73. باشــد
تر از خود داشته باشند كه اين موضـوع وجـود اخـتالف               وچكك

نتــايج ايــن پــژوهش بــا شــماري از  . نمايــد ســن را نيــز تاييــد مــي
كـه ايـن يافتـه        ضمن اين ). 7-10(باشد    مي تحقيقات پيشين همسو  

تواند مبين فرهنگ ايراني اسالمي گـروه نمونـه نيـز باشـد كـه                  مي
ي فرهنگي بيـشتر مـورد   تر بودن مرد از زن از لحاظ اجتماع         بزرگ

كـه    دليـل آن    از سـوي ديگـر بـه      . گيـرد   پسند و پذيرش قـرار مـي      
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   ،رسـند    مـي  دختران زودتـر از پـسران بـه بلـوغ جـسمي و فكـري              
بـراي زنـان    تواند اهميت پختگـي و بلـوغ همـسر را             اين يافته مي  

رواني ازدواج نيز   طور كه در بهداشت  مورد تاييد قرار دهد و همان
توانـد در    شتن حداقل اختالف سن بين زوجـين مـي        مطرح است دا  

ضـمن  . مندي زناشـويي تـاثير بگـذارد      تيافزايش دادن سـطح رضـا     
گذاري مرد  تواند از نظر تكاملي سرمايه تر بودن زن مي     كه جوان   آن

ي سالمتي، جـذابيت و قـدرت بـاروري زن           را افزايش دهد و نشانه    
   . وردآ  منزل فراهم باشد، فرصتي براي اقتدار مرد در

نتايج مربوط به معيارهاي فيزيكي و بـدني انتخـاب همـسر در             
 ،دهد كه رنگ پوست، قد     پسران و دختران دانشجو نيز نشان مي      

وزن همسر نقش مهمي را در انتخـاب همـسر دارد و در تمـامي               
. دار وجود دارد يموارد بين دختران و پسران دانشجو تفاوت معن      

هايي است كه بـه نقـش          پژوهش ي اين يافته نيز در راستاي يافته     
   در هــر دو جــنس انتخــاب همــسر جــذابيت جــسماني درمهــم 

ــه ) 21-18( ــز ب ــشانه   و ني ــوان ن ــراد  عن ــسري اف  اي از ارزش هم
   .)22(معتقدند 

 نـشان داد كـه بـين دختـران و     حاضـر نتايج پـژوهش    چنين   هم
پــسران در ارتبــاط بــا ميــزان قــد مطلــوب همــسر خــود تفــاوت  

هـايي   نتـايج پـژوهش   در راسـتاي  يافتهاين   .رددار وجود دا   يمعن
را تـر از خـود           قامـت   ترجيح زنان بـراي همـسران بلنـد        است كه 

كه پـژوهش حاضـر    ضمن اين ،)33،34 (اند مورد تاييد قرار داده   
 جذابيت   از  را در ادراك   هايي است كه قامت بلند      همسو با يافته  

مـردان  د  معتقدنـ و   دنندا  جسماني زنان داراي اهميت كمتري مي     
 داننـد   ترمـي   ها را جذاب   در جستجوي زنان متوسط قامت كه آن      

ــوده ــا  ب ــشتري ب ــن زن و قرارهــاي عــشقي بي ــا  اي ــيه ــد  م گذارن
)31،35،36 .(  

عالوه بر اين نتايج پژوهش نـشان داد كـه بـين مـردان و زنـان                
اخـتالف قابـل تـوجهي در معيارهـاي انتخـاب           ،  هل و مجـرد   امت

ثير ا تـ  ي عـدم   دهنـده   نـشان ت  ممكـن اسـ   همسر وجود ندارد كه     
ــه خــصوصيات     ــسبت ب ــشجويان ن ــر نگــرش دان ازدواج در تغيي

 ،چنين با افـزايش سـن      هم. باشد  شان مي  فيزيكي و بدني همسران   
   اين  وجود با. كند هاي انتخاب همسر تغيير مي برخي از شاخص

رود بـا افـزايش سـن جزئيـات ظـاهري همـسر در                كه انتظار مـي     
گيرد نتـايج پـژوهش حاضـر خـالف ايـن را            مردان مدنظر قرار ن   

ثابت كرد و با افزايش سن جزئيات ظاهري بيـشتر مـورد توجـه              
  .قرار گرفت

  ترجيح بانوان براي مرداني با پوست سبزه، بيني كشيده، دهـان          
معمولي، بلند قامت و ترجيح مردان براي زنان بـا رنـگ پوسـت      

توانـد   مـي هـا   اي، قامت متوسط و ديگـر يافتـه     سفيد، دهان غنچه  
  .گر ساليق جوانان دانشجوي ايراني باشد بيان

دليـل عـدم دسترسـي بـه پـژوهش           بايد توجـه داشـت كـه بـه          
 وهـاي مطلـوب بـدني و فيزيكـي           ديگري در خصوص ويژگـي    

هـاي اداري و عملـي تحقيقـاتي از ايـن             وجود برخي محدوديت  
 از دانـشجويان خواسـته شـد بـه سـئواالت      ،هـا   در دانـشگاه   هدست

كـه   با توجـه بـه كلـي بـودن ادراك و ايـن            و  سخ دهند   جزيي پا 
صـورت كلـي     قضاوت در خصوص زيبـايي يـك فـرد بايـد بـه        

صورت بگيرد بهتر است پژوهش ديگري با اسـتفاده از تـصاوير            
  .  انجام شودافراد و يا اعضاي مختلف بدن و صورت

ايـن پـژوهش    چنين توجه به اين نكات ضروري است كـه           هم
امكـان اجـراي      و اسـت ان صورت گرفته    فقط بر روي دانشجوي   

در بنــا بــر ايــن   . همزمــان روي زوجــين ميــسر نبــوده اســت    
 ايـن   ي  همـه  بـوده و بـا وجـود      مـل   اها جـاي ت     پذيري يافته   تعميم

 را بـراي انجـام       هـاي پـژوهش حاضـر زمينـه         ها يافتـه    محدوديت
ل ظـاهري و بـدني در       يهـاي بيـشتري بـا توجـه بـه مـسا             پژوهش

 .آورد يانتخاب همسر فراهم م
  

  
  تشكر و قدرداني

خـانم سـارا كالنتـري، نـرجس        از همكاري بـي چـشم داشـت           
منش، آقايان محمدمهدي خورشيدي و  اميد ساعد و نيـز             عرفان
هـا    نامـه  هـايي كـه صـادقانه بـه تكميـل پرسـش             ي آزمودني  كليه

شايان ذكر است كه    . نماييم صميمانه سپاسگزاري مي  پرداختند،  
هـاي دولتـي و غيـر        مايت مالي سـازمان   ي حاضر بدون ح    مطالعه

دولتي انجام  شده است و منافع نويسندگان پژوهش بـا موضـوع     
  .است اي نداشته  رابطه
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Physical criteria for mate selection in college students of Tehran universities 
 

*Razieh Nasirzadeh1, Kazem Rasool-Zadeh Tabatabaie2 

 
Abstract 

Introduction: The purpose of this research was inquiry of students’ criteria for mate 
selection (specially physical and bodily criteria) and comparing these criteria in males and 
females, single or married students in different ages. 

Materials and Methods: The study sample included 1126 subjects (432 males and 694 
females) selected via available sampling from undergraduate and graduate students as well as 
Ph.D. candidates who were studying in universities of Tehran city (Tehran, Shahed, Shahid 
Beheshti, Tarbiyat-e-Modarres, Al-Zahra, Elm-o-Farhang Universities and Tehran branches of 
Islamic Azad University). The participants were assessed employing researcher-designed 
questionnaire of inquiry of physical and bodily criteria for mate selection. Data analysis was 
conducted using descriptive statistics and χ2 test. 

Results: The findings of this research showed that the criteria for mate selection among 
females and males, belonging to different age groups, were significantly different in regard of 
couples’ age difference, physical attractiveness, and bodily criteria. Whereas about %73 of 
males believed that their partner should be younger than themselves, %95 of females preferred 
their partner to be older. Females preferred men with brunette skin, long noses and pretty tall 
while male preferred women with white skin, small noses and medium height.  

Conclusion: Findings of this study showed that gender and age have important roles in 
physical criteria for mate selection among students. Most of the students believed that wives 
should be younger than husbands. Like other studies, physical attractiveness has important 
role in mate selection.  
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