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 چکیده
ترجیحاا    جنسایتی بار  ها   تفاو  تأثیر یعنی ،رانمه  همسریابی اینترنتی در ایها   جناهبه یکی از حاضر ة مقال

هماواره محاور    یابی اینترنتای جنسیتی در همسار ها   پردازد. جنسیت و تفاو  می ،همسرگزینی در فضا  مجاز 
ه و گرفتا حاضر با رویکرد  کمّی انجا   ة. مطالعطوالنی ندارند ا  اما در ایران ای  مطالعا  سابقه ،است بودهها  بحث
اساتخراج شاده اسات. ساایت      ،اسات  یک پایگاه اطالعاتی بزرگ آنالی که  ،سایت همسریابی طوبیاز آن ها   یافته

ها  ای  ساایت بارا     اطالعا  و داده ةاجتماعی بر محور همسرگزینی است و مشاهد ةهمسریابی طوبی نوعی شاک
کااربران ساایت در    هماة وفایا   از اطالعاا  پر  ،در ایا  پاگوهش   .اسات  پذیر امکان دارندکاربرانی که پروفای   همة
گیار  انجاا  نشاده     نموناه اساتفاده شاده و   ، اند پاالیش شده Sequel proو  Rافزار  که از طریق دو نر ، 1390سال

ابعااد  آور  و  جماع  هاا  مختلاف کشاور    هزار کاربر از شاهرها و اساتان   84گزینی  ترجیحا  همسر، است. بنابرای 
هاا  آماار     . تحلیا  شده استشناسایی از ای  طریق آنالی   یابیهمسر ترجیحا  ها  جنسیتی در تفاو  مختلف
هاا  مختلاف در یاک پایگااه      افاراد در فرهناگ   ةهما بارا   ا  انتخاب شدند که  در ای  مقاله به گونه شده استفاده

، صاداصت، مهرباانی، ایماان    شاام  ) والادینی  /ها  شخصی اصلی، کیفیتاطالعاتی بزرگ صاب  اجرا باشند. دو عام  
وضاعیت ظااهر  مناساب،     شاام  ) منزلات اجتمااعی   /هاا  جاذابیت   و کیفیات  وفادار ، اه  سفر و تفریح بودن(

از میاان تعاداد زیااد  از ترجیحاا      باودن(   یتحصیال ، وضعیت مالی مناسب، وضعیت خانوادگی مناساب، تهرانا  
 ، بیش از زناان و  هد و وفادارمناسب، صداصت، تع مردان به وضعیت ظاهر ِمجموع،  در همسرگزینی انتخاب شدند.

 .دهند وضعیت مالی بیش از مردان اهمیت می گی، دبودن، تحصیال ، ایمان، وضعیت خانوا تهرانیبه  زنان
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 مسئلهمقدمه و طرح 
ها  گذشاته   گاه در زمان تغییرا  است. هیچ ةسابق د دنیا  امروز سرعت بیانگیزتری  رویدا شگفت

. باود ها  وسیعی از جوامع بشر  با چنی  سرعتی دستخوش دگرگونی نشاده   شرایط زندگی گروه
[. از 20 ،9] پرشتاب درگیرند یانسانی با تغییرات ها  هها  تجرب زمینه همةتما  جوامع بشر  و 

ها  حاارز اهمیات    تحوال  بخش فناور  و فراگیر  اینترنت پدیده ،وال تغییرا  و تح همةمیان 
گونه که آنانادارجان   آیند. همان شمار می انداز پس از مدرنیته به چش ا  از  دوران ما هستند و نشانه

هاا نفار در    گیر  نقشی میلیاون  اینترنت اساس زندگی و جهت ،کنند ( اشاره می2010) و همکاران
کااربرد   اینترنت برا  دستیابی به اهداف گوناگونی[. 120 ،22] گون کرده استزمی  را دگر ةکر
پاذیر  و   جامعاه موارد مه  استفادة آن  اندیشمندان معتقدند یکی از  گونه که برخی از  و همان دارد

ابازار   حتای  اینترنات [. 87 ، 12] رو باه افازایش اسات   اماروزه  آن  بوده است که تاأثیر ارتااطا  
شروع روابط اجتماعی از انواع گوناگون از جمله روابط صامیمانه، عاشاقانه و معناادار    معتار  برا  

دهناده رو باه    یک واسط اجتماعی و پیوناده منزلة  به تأثیر آنوضوح  به ،. بنابرای [58 ،24]است 
در دهد. افاراد   کند و تروی  می افزایش است. اینترنت روابط جدید عاشقانه و شخصی را تسهی  می

هاا  اینترنتای،    هاا  همساریابی، آگهای    توانناد از طریاق اناواع گونااگون ساایت      مای دنیا  سراسر
مالصاا  کنناد و   ارتااط برصارار کنناد،   ها  اجتماعی آنالی  با یکدیگر  آنالی  و از طریق شاکه چت

 .[540 ،54] آشنا شوند
از طریاق  الً ماث سنتی  ةپیدا کردن شریک عشقی به شیوگوناگون ل اشکا ،از گذشته تا به امروز

ها  طاوالنی وجاود داشاته اسات؛ اماا       خانواده، همسایگی، مدرسه، دوستان و همکاران برا  مد 
از شارکا  باالقوه   گسترده  ةیک پایگاه داد ،یابی و همسریابی ها  دوست سایت ویگه وب به ،اینترنت
اس بگیارد  هاا تما   هاا را فهرسات کناد و باا آن     تواناد از ایا  طریاق آن    که فرد مای  ندک فراه  می

اظهاار   آمریکااز مجردها در  درصد74 ،1اخیر مرکز تحقیقا  پئو ةمطالعنتای   [. طاق485 ،67]
هاا باه صارار     از آن درصاد 43کنناد کاه    شان اساتفاده مای   از اینترنت برا  عالیق عاشقانه اند داشته
 تومااس و  روزنفلاد گوناه کاه    هماان  ،. عالوه بر ای [22 ،48] شود ها  حضور  خت  می مالصا 

 ،اناد  کارده  همدیگر را مالصاا   2009یی که در سال آمریکاها   برا  زوج ،کنند ( اشاره می2012)
ها   رسد سایت به نظر می ،بوده است. بنابرای  برا  برصرار  ارتااط اینترنت سومی  راه مورد عالصه

دید  در تاریخ منتظره و جادویی برا  گشودن فص  ج غیر  ابزار ،یابی آنالی  همسریابی و دوست
ا  و خادما    هاا  روزناماه   در مقایسه با آگهی[. 544 ،54] ها باشد روابط عاشقانه و صرار مالصا 

ها  همسریابی مجاز  مزایا  بیشتر  دارند. اول  سایت، یابی تلفنی دوران پیش از اینترنت شریک
اشاخا    اطالعاا   هاا  مکاانی،   توان بدون در نظر گرفت  محدودیت میاینکه، در سیست  آنالی  

                                                           
1. Pew 
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توان با توجه به ضوابط خا  و تنظیماا    . دو  اینکه، می[545 ،54] وجو کرد جسترا  مختلف
نگار    آیناده  خاود  شخصی ارزیابی دصیقی انجا  داد و از ای  طریق کاربران فرصت دارند در روابط

  یابی و دوست ها  همسریابی که ای  صطعاً به گسترش و فراوانیِ سایت ،[485 ،67] داشته باشند
وجو در بای  افاراد     ا  به جست ها به شک  گسترده هایی که کاربران آن کمک خواهد کرد؛ سایت

ها و دیگر مشخصاتشان )مانند صافا  فیزیکای، ترجیحاا      پردازند که احساسا ، باورها، ارزش می
ا با دیگران به ها  سیاسی، جغرافیایی، ساک زندگی و...( ر ها  مذهای، دیدگاه موسیقیایی، گرایش

سو  اینکه، امکان مالصا  برا  افراد  که هرگز همدیگر را مالصاا   [. 5 ،11گذارند ] اشتراک می
بودن اطالعا   حری  خصوصی و محرمانه اینترنت ،. عالوه بر ای [5 ،15شود ] اند فراه  می نکرده

دور از دخالات   و تار  خصوصای  یتواناد فضاای   طور بالقوه فضا  مجاز  مای  به، زیرا کند را حفظ می
در  ،نهایات  در[. 14 ،65] یاابی و همساریابی افاراد فاراه  کناد      ها  دوست دیگران برا  فعالیت
توانند تصاویر بصر  مختلفای را باه متاون خاود      یابی اینترنتی کاربران ه  می همسریابی و دوست

ایا  کنتارل    .ناد دهند کنترل کن ه میرنمود  را که از خودشان ارا باز و [40 ،42] ضمیمه کنند
توانند از خدما   می ههم نامد و می« خود انتخابیِ ةارار»( آن را 2007) همان چیز  است که والتر

بناابرای ،  . [43 ،47] ها  نامحدود بهره بارند ک ، چت تلفنی و پیا  آنالی ، وب جانای، مانند چت
گاذارد، افاراد در    ار کاربران مای با توجه به امکانا  و ابزارهایی که اینترنت و فضا  مجاز  در اختی

هاا در   است که انساان  یتصمیما  مهم یکی از که  ،انتخاب شریک زندگیها  مختلف برا   کشور
ها  فراوان فضا  مجاز  و اینترنت بارا  آشانایی،    از ظرفیترو هستند،  هطول عمرشان با آن روب

 ،امروزه، در جوامع معاصر غربای مثالً،  کنند؛ مالصا  یا برصرار  ارتااط با همسران بالقوه استفاده می
طاوالنی شاناخت اتخااذ     ةباه دنااال یاک دور    معموالً ا  مربوط به انتخاب شریک زندگیتصمیم
هاا در   که برخی از آن ،ها( )مث  صرار مالصا  روابط غیر رسمیاز  تعداد شود که در آن افراد در  می

 گیرند، درگیرند. و فضا  مجاز  شک  میها  بستر شاکه
اماروزه باا    ،ما تا پیش از ای  رایا  نااوده اسات    هایی مانند کشورها در کشور چند ای  شیوه هر
شااهد متاداول    ها  همساریابی  ها  اجتماعی و ظهور سایت و شاکه 1ضریب نفوذ اینترنت افزایش

ا  اسات   . اهمیت ای  شیوة جدید به گونهها  جدید همسریابی و همسرگزینی هستی  شدن روش
ا  از ترجیحاا  همسارگزینی    منااع بسایار غنای    یابی یا مالصا  مجاز همسرای  نوع ه که امروز
پگوهشای   ةآن در چناد ساال گذشاته باه یاک حاوز       ةدهد و مطالع افراد را تشکی  می ةشد اظهار
چناد   شناسی تادی  شاده اسات. هار    شناسی و جامعه هایی مانند ارتااطا ، روان رشد در رشته به رو

                                                           
از مجموع  1392اساس آمارها  مرکز آمار ایران، در سال  مجلس آمده است، برها   در گزارش مرکز پگوهش .1

کاربران اینترنت  1389در سال  ،. همچنی اند میلیون زن بوده 6/4میلیون مرد و  4/6کاربران اینترنت کشور، 
درصد ک  جمعیت زنان کشور را به خود اختصا   7/12درصد ک  جمعیت مردان و کاربران زن،  6/16مرد، 
 برند. سر می درصد در مقطع دبیرستان به 9/23درصد کاربران تحصیال  عالی و  5/54 حدود .اند داده
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هاا    جنسایت و تفااو    ،متفااو  باوده اسات    شاده    انجاا  ها یک از پگوهش هر تمرکز موضوعیِ
ها را به خاود اختصاا  داده اسات )بارا       همواره محوریت بحث یابی اینترنتیجنسیتی در همسر

بااس و   ؛2006؛ فیشم  و همکاران 2010باک ؛ 2014 ؛ کازیمیرو2010 مثال، مورگان و همکاران
 ؛ ریگاان و همکااران  1998 ؛ پاارمر 1990 کنریک و همکاران ؛1999 ؛ فلچر و همکاران1986 بارنز
؛ کنریاک و  1992 ؛ ویدرم  و آیگییر1991 ؛ گودوی  و تانگ1992؛ سیمسون و گانگستند 2000
ی  ای  موضوع ی(. اگرچه در کشورها  دیگر، مطالعا  فراوانی برا  تا1989 ؛ تونسند1992 کیفی

شده در بسیار  از  مطالعا  انجا  وطوالنی ندارند  ا  هدر ایران ای  مطالعا  سابق ،انجا  شده است
رو، ایا  پاگوهش باه یکای از      ایا   اند. از مجاز  بوده موارد سطحی و محدود و مربوط به فضا  غیر
هاا  جنسایتی بار ترجیحاا       تفااو   یعنای تاأثیر   ،موضوعا  مه  همسریابی اینترنتی در ایاران 

ای  مقاله در پی پاسخ به ای  سرال است کاه   ،عاارتیپردازد. به  می ،همسرگزینی در فضا  مجاز 
 ؟چگونه است مجاز  ا همسرگزینی اینترنتیترجیحا  در  یجنسیتها   تفاو 

در  پاگوهش  ةپیشاین نظار  و   مالحظا  ،مااحث مقاله در چهار بخش اراره شده است. ابتدا
دو  باه مااحاث    ده است. بخششها  جنسیتی در ترجیحا  همسرگزینی اراره  رابطه با تفاو 

در ها  تحقیاق اراراه و تحلیا  شاده اسات.       یافته، بخش سو در . ردشناختی اختصا  دا روش
 شده است. گیر  نتیجهبند  و  ، مطالب جمعنیز بخش چهار 

 مالحظات نظری
 جنسیتی در ترجیحات همسرگزینیهای  تفاوت

شاناختی باه    تی و جامعهشناخ ها  روان در طول سه دهة گذشته، میزان درخور توجهی از پگوهش
مطالعا  ازدواج و خانواده اختصا  داشته است. یک مطالعة مقدماتی بر ادبیا  ای  حوزه، با تأکید 

شناسان شناسایی شده است،  شناسان و جامعه ها  مختلف انتخاب همسر، که از سو  روان بر جناه
ا  شناسایی شاریک باالقوة خاود    هایی را بر طور پیوسته ه  استراتگ  ها به دهد که انسان نشان می

هااا  جنساای  اساااس تفاااو  و هاا  باار [212، 45؛ 133، 29؛ 421 ،25] انااد توسااعه داده
پاس از  [. 198 ، 39؛ 561، 17؛ 34  ،18کنناد ]  وجو می معیارهایی را در همسر بالقوه جست

یک  ا  خا ه ویگگی بارةثابت شده است که مردان و زنان در اظهاراتشان در امروزه ،ها تحقیق دهه
ها در انتخاب همسر  هند و موضع تفاو  جنسیتی بیش از سایر حوزمتمایزاز یکدیگر شریک عشقی 

شود، آن است که  ا  که از ای  مطالعا  ظاهر می بنابرای ، الگو  تکرارشونده. نمود پیدا کرده است
وة خود تارجیح  ها  که مردان و زنان در شریک بالق میزان درخور توجهی تمایز جنسی بی  ویگگی

دهند، وجود دارد. در اینجا، برا  تایی  تمایز جنسیتی موجاود در رفتارهاا  انتخااب شاریک      می
 اند. طور مختصر، مطرح شده زندگی، دو دیدگاه تکاملی و ساختار اجتماعی، به
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 گاه تکاملیددی. 1
دو تفااو  جنسای    ، طور ماداو  به ،آل آل یا شریک ایده ترجیحا  همسر ایدهاساس دیدگاه تکاملی،  بر

ها  عشقی که از نظر جسامی جاذابیت دارناد     به شریک مردان بیشتر .1کند.  می کلید  را بازنمایی
 دارناد.  ناد گارایش  دار باالیی ةا  که درآمد بالقو و زنان بیشتر به شرکا  عشقی دهند می نشان تمای 

ا  شناختی جنسی خاصی دارند که ه دیدگاه تکاملی بر ای  باور استوار است که زنان و مردان مکانیز 
ها، به لحااظ روانای، متفااو      ها و فضاها  پیرامونی بسیار که  نشئت گرفته شده است. آن از محیط

گیر  کنناد   تصمی ها  متفاو  جنسیتی رفتار یا  نتیجه مستعدند که به شک  اند؛ در تکام  پیدا کرده
ناد.  دارمتفااوتی   و زنان فرایناد تکااملیِ   دهد مردان نشان می دیدگاه. ای  [215، 45؛ 109، 25]
ها و بر ای   دارند که به ترجیحا  همسرگزینی آن را خود به خا  سازگار  روانی مربوط ةها دامن آن

، تایی  ای  موضاوع   ،شناسی تکاملی رواناز منظر  .شود ها  شریک عشقی منجر می انتخاببه اساس 
 ایا   ،تداو  داشاته  نیز تا امروز زینی بی  دو جنسهمسرگ ترجیحا  ها  جنسیتی در تفاو که چرا 
به ایا  دلیا     احتماالًهمچنی ،  ؛است شده ها  مث  در انسان تولیدساب افزایش  ای  ویگگی، که است

شده اسات   دو جنس انتخاب همسر ساب تسهی  در که چنی  ترجیحاتی از طریق هدایت اجداد ، 
گزینی رتفاو  جنسیتی در ترجیحا  همس ای  [.578، 33؛ 215، 19؛ 988، 20؛ 22، 18]
دهای   کاه بار رتااه    ،هیا  در مطالعاة روبا     ؛ ماثالً، ها  تجربی وجود داشاته اسات   آزمون بیشتردر 

 دادند، مردان به ظاهر خوب اهمیت بیشتر متمرکز بوده است،  ها  خا  یک شریک زندگی کیفیت
[. یا در پیمایشی کاه  555، 36] اشتد خوب اهمیت بیشتر  انداز مالیِ زنان چش  برا  که حالی در

ها   دادن به جذابیت ها  جنسیتی در اهمیت نتای  شام  تفاو انجا  داد،  1989در سال دیوید باس 
ا  که نتای  ای  پیمایش باه دو بخاش اصالی تقسای       به گونه شد. انداز مالی خود می فیزیکی و چش 

شاریک زنادگی اهمیات    انتخااب  یت فیزیکی در مردان )بیشتر از زنان( به جذاب اول اینکه شده است.
زناان   دو  اینکاه  مثا  او خواهاد باود و     جذابیت فیزیکی یک زن نشانی از ارزش تولید، زیرا دهند می

فرزندان یک زن از طریاق مشاارکت    ، زیراستندهانداز مالی اهمیت صار   )بیشتر از مردان( برا  چش 
هاایی کاه مریاد     چناد بیشاتر پاگوهش    هار  د ماناد. اصتصاد  و حمایت اصتصاد  یک مرد زنده خواهن

ناد باه دنیاا  واصعای و     ا اسااس دیادگاه تکااملی    ها  جنسیتی در ترجیحا  همسارگزینی بار   تفاو 
هاا    ها  در دنیا  مجاز  و در بی  کاربران سایت توان گفت که ای  تفاو  اند. می مربوط  مجاز  غیر

 ها  ازدواج پرداخته بود محتوا  آگهیمطالعة که به  یتحقیقا  که  همسریابی نیز وجود دارد؛ به گونه
ها  همسر مطلوب حتی بای  صااحاان    آشکار کرد که ای  تفاو  جنسیتی در ویگگی[ 261   ،35]

 .[125 ، 29؛ 981   ،28] شود ها  ازدواج ه  مه  انگاشته می آگهی

 دیدگاه ساختار اجتماعی. 2
هاا    کناد کاه اساتراتگ     مای  کیاد أجتماعی بر ایا  ت در مقاب  دیدگاه تکاملی، دیدگاه ساختار ا
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 ةنتیجا ها  آن شناختی تکاملی نیست، بلکه بر مانا  طایعت و سرشت روان انتخاب شریک لزوماً
اناد   مواضع متضاد اجتماعی است کاه زناان و ماردان در طاول تااریخ در جامعاه اشاغال کارده        

متفاو  از دیدگاه تکااملی اسات.    دیدگاه ساختار اجتماعی ،[. بنابرای 195 ، 39؛ 417  ،25]
شاوند   اول محدود مای  ةها  انتخاب همسر در درج ان ای  رویکرد معتقدند که استراتگ طرفدار

ها  جنسایتی از   به تالش برا  به حداکثر رساندن منابع در محیطی که در آن انتظارا  و نقش
  کاار اجتمااعی بای  دو    اند. از دیدگاه ساختار اجتماعی، تقسای  پیش تعیی  شده و دیکته شده

هاا    ایا  ناوع تقسای  کاار محادودیت      ، زیارا جنس، موتور محرک رفتار متمایز جنسای اسات  
کناد   کنند خالصه مای  که مردان و زنان چگونه زندگی خود را اداره می یاجتماعی را در موضوع

زناان   ،هشاود. در جامعا   [. ای  دیدگاه اغلب با عنوان بازار ماادله در نظر گرفته مای 417  ،25]
. به منظاور باه دسات آوردن    دارندبه منابع   هایی دارند که صدر  کمتر و دسترسی کمتر نقش

 ةخودند. زناان باه نوبا    ةها در شریک بالقو زنان به دناال ای  ویگگی ،صدر  و دسترسی به منابع
 دهناد  دسترسای دارناد بارا  جاذب شاریک باالقوه اراراه مای        ها  آن هایی را که به خود ویگگی

هاا    اساس نقش که مردان بر هایی مانند زیاایی فیزیکی، بارور ، لذ  جنسی( و از آنجا گگی)وی
 ةدر بازار ماادل ،جنسیتی در جایگاهی صرار دارند که صدر  بیشتر و استقالل مالی بیشتر  دارند

هایی را باه اشاتراک بگذارناد و در ازا  آن کیفیتای را کاه در       توانند ای  ویگگی یابی می شریک
 [.198 ، 39؛ 411 ، 25؛ 567  ،17] ندکندریافت  ،شریک بالقوه مدنظر دارند

هایی پیرامون ایا    بحث ،شوند ها  مربوطه حمایت می مدل ةهرچند هر دو رویکرد به وسیل
آزماون   ،ها فارغ از ای  ،حال ای  موضوع وجود دارد که کدا  رویکرد میزان اعتاار بیشتر  دارد. با

یاک کا  نیازمناد اساتفاده از هار دو دیادگاه اسات.         منزلة نتخاب همسر بهها  ا مناسب نظریه
هاا  جنسایتی در    استفاده از یک رویکرد ترکیای تکاملی و ساختار اجتماعی برا  تایی  تفاو 

 ةبعد  پدید ها  چند تر است و صادر خواهد بود به طور کام  به جناه انتخاب همسر بسیار جامع
 انتخاب همسر بپردازد.

 های جنسیتی در همسریابی اینترنتی وتتفا
تنهاا در   هاا  جنسایتی در ترجیحاا  همسارگزینی ناه      تفاو  ،اساس آنچه تاکنون گفته شد بر

هاا در   دهد که ای  تفاو  بلکه مطالعا  مختلف در ای  زمینه نشان می ،دنیا  واصعی وجود دارد
  ةدر نمونا  ماثالً ) دان یتؤصاب  ر شوند و تولید می ها  همسریابی نیز باز محیط مجاز  و در سایت

[. 127  ،29] (2005شااکلفورد و همکااران    فراملای  ةدر مطالع ؛1994 همکاران اسپرچر ملی
 یاابی  هاا  دوسات   ها  شخصی مندرج در اینترنات و ساایت   مطالعا  مربوط به آگاهی ،بنابرای 
آلشان و همچنی   هها  جنسیتی بر توصیف مردان و زنان از شریک اید دهد که کلیشه می نشان

ها  باازنمود    گذارند. جنسیت بر ویگگیتأثیرها  جذب شریک بالقوه ه   از راهها  آن بر تعریف
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هاا  شخصای ماردان بیشاتر شاام        ا  که پروفای  به گونه؛ [885  ،50]گذارد  می تأثیرخود 
ها  آن اد ( واصتص ا )مانند تحصیال ، شغ ، موصعیت مالی، موصعیت اجتماعی ندا توصیفا  ابزار 
هاا  فیزیکای،    جاذابیت  کاه زناان معماوالً    حاالی  در اناد؛  ها  احساسی در زنان به دناال کیفیت

دهند و به دناال موصعیات اجتمااعی در    ها  احساسی را اراره می ها  شخصیتی و ویگگی ویگگی
تحقیقاا  اخیار بار    حتی  و[. 884، 50؛ 450  ،23] ندا صالب شغ  و صفا  ابزار  در مردان

هاا    توان تعداد ایمیا   می ،از طریق درآمد مردانالف( همسریابی اینترنتی نشان داده است که 
جاذابیت فیزیکای کااربران    و ب(  [46  ،37] بینی کارد  را از جنس مخالف پیشها  آن دریافتی

 زنااان باشااد از سااو ا  باارا  دریافاات ایمیاا   کننااده بیناای توانااد معاارف پاایش اینترنتاای ماای
[38،  401.] 

کنند که زناان و ماردان در    کید میأمطالعا  همسریابی اینترنتی بر ای  ایده ت بیشترچه اگر
هاا  ازدواج ایا     برخی از مطالعاا  اخیار بار آگهای     ،ترجیحا  همسرگزینی مکم  یکدیگرند

ظاهر برا  مردان و تاوان ماالی    ةبدی  صور  که هرچند جاذباند.  را به چالش کشیده ها هفرضی
توانناد بارا  طارفی  مها       ها  دیگر در مقتضیا  مختلف نیز مای  ویگگی ،اشدبرا  زنان مه  ب

پارواز   مردان نیز ممک  است به دناال زناان دارا  اساتقالل ماالی و موفاق و بلناد      ؛ مثالً،باشند
 کیاد کنناد  أباشند و زنان ممک  است بار تعهاد، ارتااطاا  صاو  و تواناایی بیاان احساساا  ت       

هایی مانند خاونگر  باودن، محاات و     مک  است به دناال ویگگیمها  ، آن[. همچنی 57  ،61]
 [.800  ،30] مردان باشندها   جذابیت در پروفای 

 پژوهش ۀپیشین
. ادبیاا   اند     هها پرداخت بسیار  از مطالعا  به ترجیحا  همسرگزینی انسان، 1920 ةاز اواخر ده
ها  خاصی را  کی است که ویگگیکنندگانی مت ترجیحا  همسرگزینی بر مشارکت بارةموجود در
ناد و باه   ا ها در مطالعا  گوناگون متفااو   تعداد و کیفیت ای  ویگگی کنند. ولی گذار  می ارزش
کننادگان بساتگی دارد. بیشاتر ایا       مشاارکت  ةشد انتخاب ةشناختی و نمون ها  جمعیت ویگگی

کاه   اناد  دهکار اساتفاده  را  مشخصاه  18هاا  همسارگزینی شاام      ویگگی از فهرستیمطالعا  
[. 554  ،36] اساتفاده شاد   1939در سال  ییآمریکادانشجویان بار برا  یک نمونه از  ی نخست
باار در ایا  حاوزه پیمایشای را      ی نخسات برا   (1939کریستنس  )و هارولد هارولد  هی روب  

ل سنی صاب  صاوة معیار انتخاب همسر بالقوه و محدود 18اهمیت  شروع کردند به ای  منظور که
 انتخااب همسار نامیاده    ةناما  شسا پر برا  یک شریک زندگی را تعیی  کند. ای  روش معماوالً 

بودن، تحصایال    طلای و کوشا که زنان بیشتر از مردان بر جاه نشان داد ها آنمطالعا  شود.  می
توجهی بیشاتر   درخورطور  مردان به ،کنند. در مقاب  کید میأتمناسب از مالی اند و چش  و هوش
کیاد  أدار  ت خاناه و بچاه   مانادن در  باه  تمایا   دار ، ظااهر مناساب و   شپز  خاوب، خاناه  بر آ
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انتخااب   ةناما  مطالعا  متعدد  ای  الگاو را باا اساتفاده از پرساش    ، بعدها   ردند. در سالک می
هی  ای  روش برا  ارزیابی ترجیحا  دانشاجویان و افاراد    ةهمسر تکرار کردند. و پس از مطالع

)برا  مثال، بااس و   گذشته استفاده شده است ةده شش  از مطالعا  بیش از جامعه در بسیار
 اماا در (. 1958 ؛ ماک گیناز  1969 ؛ هودسون و هناز 1981 ؛ هیو  و هودسون2001 همکاران
دیگر  ها   لیست، کشور 37کننده در  هزار مشارکت 10با ، (1989) دیوید باس فراملی ةمطالع

ترجیح باه   15از را شده  گذار  شمار ترجیحا  ارزش کهطرح شدند ماز ترجیحا  همسرگزینی 
. برخی از مطالعا  به ای  نکته اشاره [33، 59؛ 577، 34؛ 559  ،17] رساندندترجیح  75
تار  از ترجیحاا  را    بازرگ  ةکوچکی از ترجیحا  ممک  اسات مجموعا   ةکنند که مجموع می

 ةا  از ترجیحاا  را باه وسایل    طیاف گساترده   ،درون خودشان جا  داده باشند. در ای  مواصاع 
 ،تحلیا  عااملی   از طریاق   ،(1992) سیمسون و گانگستند ؛ مثالً،کنند می تحلی  عاملی مطالعه

 هاا  شخصای/   هاا را کیفیات   ترجیحا  همسرگزینی را شناسایی کردند و آنویگگی در بعد  15
( ه  از یک طیف 1991) گذار  کردند. گودوی  و تانگ جایگاه اجتماعی نا  والدینی و جذابیت/

هاا    گونااگونی  بقیاه، بهتار از   ،جنااه  ساه ترجیح اساتفاده کردناد و دریافتناد کاه      15شام  
 حساسیت. و گرایی توجه، برون دهد: مهربانی/ بند  ترجیحا  را توضیح می درجه

اینکه یاک سااختار ماناایی     به امید دندها را آزمو تر  از ویگگی بزرگ فهرستسایر محققان 
 75( بیش از 1999) و همکاران ( و فلچر1986)   همسرگزینی بیابند. باس و برنزبرا  ترجیحا

هاا  آشاکار  در    تفااو   ،ایا  مطالعاا    هماة در ها  عاملی تادی  کردند.  ویگگی را به تحلی 
 ها         ای  تفاو به  اًمنحصر ها آناست که برخی از   ترجیحا  همسرگزینی زنان و مردان دیده شده

شااد   کناد  ا  کاه شناسااایی مای   مطالعاه  24 هماة در  (1992) فینگولااد ناد؛ ماثالً،  ا پرداختاه 
؛ 1945 مطالعاه )هیا    4( 2001) . بااس و همکااران  کرده استجنسیتی را پررنگ ها   تفاو 

 ةمطالعا  دو( را انتخااب و  1985 ؛ ماک گیناز  1969 ؛ هودسون و هناز 1981 و  و هودسونیه
 فقاط و  کردناد اضاافه  هاا   آن را نیاز باه  ، 1996و  1985، 1984هاا    مربوط به سال ،خودشان

دهاه گازارش    5شاده در ایا     گیار   ازهاناد   ترجیح همسرگزینی 18تغییرا  بسیار کمی را در 
ها  جنسیتی بسایار اساتفاده    ای  معیارها برا  آزمون تفاو از ر ه  ی. حتی مطالعا  اخکردند
هاا    نظار از دوره  رفصا ، ؛ ماثالً [166، 63؛ 570، 26؛ 252، 27؛ 689، 31] ناد کن می

هاا  گونااگون، ماردان بیشاتر در زناان باه        ها  تحقیق یاا فرهناگ   یا روش شده مطالعه زمانیِ
 را که زنان بیشتر از مردان با  حالی دهند. در مد  اهمیت می ها  فیزیکی در روابط بلند جذابیت
؛ 557 ،36 ؛501، 21 ؛32، 18] ناد ا صارا  روابط بلندمد  اهمیت  درازها  مالی اند چش 
هایی در انتخااب شاریک    ویگگی ،همچنی [. 116، 66؛ 371، 49؛ 777، 41؛ 196 ،40

دو  زنان و ماردان هار  ؛ مثالً، دهند اهمیت میها  آن ازه بهاند  وجود دارد که زنان و مردان به یک
 [.22  ،18] دهند بودن و ثاا  عاطفی داشت  اهمیت می بشاش ها  به ویگگی
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مطالعا  گوناگونی بر رو  ترجیحا  همسارگزینی انجاا     ،د دیگر کشورهامانن ،در ایران نیز
( باوده  1380) هاا  ایرانیاان   ها و نگارش  پیمایش ارزش ،ای  مطالعا  بزرگ یکی از  .شده است
( ایمان و تقاوا، اخاالق و   1380) ها  ایرانیان ها و نگرش ها  پیمایش ارزش اساس داده است. بر

 .خصوصایت مها  زن خاوب بارا  ازدواج اسات      ءحجااب جاز   و نجابات، صاداصت   رفتار خوب،
شام  موارد  چاون اخاالق خاوب، باایماان باودن،       نیزخصوصیت مه  مرد خوب برا  ازدواج 

مطالعااتی کاه در ایاران     ،کلای  طاور  به ،اما است.شغ  مناسب  و داشت  صداصت، فعال و پرتالش
ناد کاه   ا یاد ایا  نکتاه   رم اناد  هجنسیتی در ترجیحا  همسرگزینی انجا  شاد ها   تفاو  دریارة
باودن و معیارهاا  ماذهای     ، ماذهای [8؛ 1] بیشتر بر معیارها  پایگاه اجتماعی همسار  ها خان 

 ،[4] وضعیت اصتصااد   ،[7] موصعیت اجتماعی و شغ  همسر ،[4؛ 5] نظیر صرآن خواندن شوهر
صاادر   ،شااناختی و اجتماااعی از جملااه طاارز برخااورد، رفتارهااا  اجتماااعی   معیارهااا  روان

اخاالق و رفتاار    و [10] گیر  فرد مقاب ، سطح تحصیال ، اشاتراک ماذهب و فرهناگ    تصمی 
)زیااایی ظااهر، صاد و     که مردان بیشتر بر معیارهاا  فارد    حالی در ؛اند کید داشتهأت[ 3] خوش

 زیااایی چهاره  [، 8؛ 6؛ 3] هاا  ماذهای   ، معیاار [8] همسر ة، پایگاه خانواد[8؛ 1] صامت، عشق(
نظیر سالمت جسا ، وضاعیت    ،شناختی ، معیارها  زیست[7] ضعیت جسمانی، رشد فکر، و[5]

 اند. کید داشتهأت [10] ظاهر  و جذابیت فرد
هاا  جنسایتی در ترجیحاا      ای  مطالعا  به نحو  تصویر  کلای از تفااو    همةهرچند 
 منزلاة  باه  تیاینترنهمسریابی ای  موضوع در  ةهنوز ه  لزو  مطالع ،دهند میاراره همسرگزینی 

بیشتر ای  مطالعا  مربوط به ترجیحاا  افاراد در   زیرا  ،شود می اسحسا جدید همسریابی ةشیو
ها  جنسایتی   ما در ای  مطالعه برآنی  تا بسنجی  آیا تفاو  ،ند. بنابرای ا مجاز  ها  غیر محیط

 ؟و چگونه است ها  مجاز  و آنالی  وجود دارد در ترجیحا  همسرگزینی در محیط

 ساایت  گزینی همسر ترجیحات های جنسیتی تفاوت ۀمطالع شناسی روش

 طوبی
دادن ترجیحاا    گیر  یا نشان ازهاند  اجتماعی برا   علو  ها  تجربی بسیار  در تحقیقا  روش
اطالعاا  و نظریاه متفااو      ةدر ارارا هاا   آن ک ازی هر ةگزینی وجود دارد، که صابلیت بالقو همسر

. در ایا   [100  ،55] شاناختی خاا  خاود را دارناد     ال  روشک مشاک ی است و همچنی  هر
هاا  جنسایتی در ترجیحاا  همسارگزینی افاراد، از ترجیحاا         به منظور تحلی  تفاو  ،مقاله
باید توجه داشت که ای .  استفاده کرده 1390کاربران سایت همسریابی طوبی در سال  ةشد اظهار

 زیارا   ،ود اجتمااعی کاار مشاکلی اسات    بساترها  موجا   همةتعیی  ترجیحا  همسرگزینی در 
ساتگی و  اترجیحاا  هم  ها  شارکا  ازدواج اغلاب باا سااختارها  مختلافِ      ها و ارزش نگرش
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از ترجیحاا  افاراد پایش از ازدواج     ،ترجیحاا  نهاایی ازدواج افاراد   به جا  د. ما نسازگار  دار
)ناه  ش از ازدواج خاود را باه ترجیحاا  همسارگزینی پای      ةمطالعا  ،بناابرای  ایا .   استفاده کرده

نتای  تجربی خود را بر یکای از   و ای  در سایت همسریابی طوبی اختصا  داده ترجیحا  نهایی(
ها  معمول در تحقیقاا  همسارگزینی تایای      یکی از روش .ای  ابعاد رفتار انتخابی استوار کرده

ا  را در ای  رویکرد ترجیحا  .ترجیحا  ذهنی است ةانتخاب و گزینش همسر یا شریک به وسیل
هاا از   پیماایش  بیشاتر  ،منظاور  سانجد. بادی    هاا  رفتاار  مای    یک سطح ذهنی نهفته در داده

بناد  ترجیحاا     ای  رویکرد مفهاو  اولویات   ةکنند و شاخص ها  استاندارد استفاده می پرسش
بناد    انتخااب یاا رتااه    ةباه وسایل   «شاده  ترجیحا  اظهار»گزینی است. در ای  رویکرد  همسر

 .شود می گیر  فرضی سنجیده ها  تصمی  ا  از موصعیت مجموعهکنشگران در 
هاا  آنالیا  یکای از     ها  شخصی کاربران و نظرسنجی انتخاب مجاز  همسر، پروفای ة در زمین

. [689، 31] شاده اسات   ترجیحا  اظهار منزلة ابزارها  متداول سنجش ترجیحا  همسرگزینی به
ها نسات باه همسار    انتظارا  آنبارة هایی در شام  پرسشکه  ،ها  شخصی کاربران پروفای بنابرای ، 
ها  آنالی  یکای از ابزارهاا  متاداول سانجش ترجیحاا  همسارگزینی        و نظرسنجی است،مطلوب 

ها  جنسایتی در   تفاو  ةبرا  مطالع ،. در ای  مقاله[690، 31] شده است ترجیحا  اظهار منزلة به
کااربران   هماة هاا  شخصای    ها  ازدواج و پروفایا   یترجیحا  همسرگزینی آنالی  از اطالعا ، آگه

ت. سایت همسریابی طاوبی ناوعی شااکة اجتمااعی بار      استفاده شده اس 1390سایت طوبی در سال 
هاا  ایا  ساایت بارا  هماة کااربرانی کاه         محوریت همسرگزینی است که مشاهدة اطالعا  و داده

طالعا  پروفای  هماة کااربران ساایت در    پذیر است. از طریق عضویت در سایت ا پروفای  دارند امکان
در ایا   پااالیش شادند. بناابرای ،     Sequel proو  Rافازار   آور  و از طریاق دو نار    جماع  1390سال

اسات.   (شامار   تماا  ة ک  کاربران سایت )برابر با جامع گیر  انجا  نشده است و نمونه پگوهش نمونه
نفر عضو داشاته   280هزار و  84ر مجموع د، سایت همسریابی طوبی 1390در سال شایان ذکر است 

 ،. بناابرای  اناد  باوده  کااربر مارد   765هازار و   55و  کااربر زن  515هازار و   28است که از ای  تعداد، 
. جامعة آماار  )نموناه   اند را مردان تشکی  داده درصد2/66و را زنان  شده مطالعهة از جامع درصد8/33

درصاد   4/33ک  کشور است. اما در ای  بی ، استان تهران با  با جامعة آمار  برابر است( شام  کاربران
ساال تاا   27طور میانگی  بای    باالتری  فراوانی را دارد. مقطع سنی کاربران سایت همسریابی طوبی به

آنالیا  ترجیحاا    نظیار   و بای  از یاک پایگااه اطالعااتی بازرگ    سال است. بناابرای ، ایا  مقالاه     33
 ابعااد مختلاف   بارا  مطالعاة   هاا  مختلاف کشاور،    شاهرها و اساتان  هزار کاربر از  84همسرگزینی 

 .گیرد بهره می ترجیحا  همسرگزینی آنالی  ها  جنسیتی در تفاو 
 هاا  در جادول هاا   هماة آن شود که  می ترجیح همسرگزینی 10ای  پگوهش شام  ها   داده

ازه بارا   اند نکه چهبا توجه به ای ،ک از ای  ترجیحا یکاربران سایت طوبی به هراند.  لیست شده
 9)یعنی خیلی مها  نیسات( تاا     1عدد  بی   ،دهند می اهمیتها  آن انتخاب شریک زندگی به
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 Sequel proو  Rافازار   دو نار   از سو ها  ساز  داده . پس از پاالیش و آمادهاند داده )بسیار مه (
ا  از  ه طیف گستردها  ک به گونه ؛ها از روش تحلی  عاملی استفاده شده است برا  تحلی  داده

صاداصت، مهرباانی،    شام ) والدینی /ها  شخصی ترجیحا  اظهارشده به دو عام  اصلی کیفیت
 شاام  ) منزلات اجتمااعی   /هاا  جاذابیت   و کیفیات  ایمان، وفادار ، اه  سفر و تفریح باودن( 

وضعیت ظاهر  مناسب، تحصیال ، وضعیت مالی مناسب، وضعیت خانوادگی مناساب، تهرانای   
با توجه به اند.  ها  اظهارا  دو جنس در ای  دو عام  آزمون شده اند و تفاو  تادی  شده بودن(
کیاد ایا  مطالعاه تایای  تفااو  جنسایتی در همسارگزینی اسات، بارا  اجتنااب از           أاینکه ت
اساتان محا     سا ،  )جانس،  ا  کااربران  به توصیف متغیرها  زمیناه  فقطمقاله،  شدن طوالنی

 .یف بیشتر مشخصا  اصتصاد  و اجتماعی آنان خوددار  شاده اسات  سکونت( بسنده و از توص
ها  جنسیتی در بی  ترجیحا  همسارگزینی کااربران ساایت     به آزمون آمار  تفاو  مستقیماً

 همسریابی طوبی پرداخته شده است.

 پژوهشهای  یافته
بی دو ترجیحاا  همساریا   باارة ها  پیشی  در پگوهش ،گونه که پیش از ای  نیز گفته شد همان

دهناد کاه ماردان و زناان بارا  انتخااب شاریک عشاقی خاود بار            جنس، مرد و زن، نشان می
 ؛ هادساون و هناز  1986 زنربرا  مثال رجوع شود به باس و باا  کید دارند )أترجیحا  متفاوتی ت

تارجیح   10متغیار جنسایت بار     ةباالقو  تاأثیر در ای  مقاله ابتدا برا  آزماون   ،(، بنابرای 1969
 1 هاایی کاه در جادول    اساس یافته ای . بر از آزمون رگرسیون خطی ساده بهره گرفته شده، اظهار

 (، صاداصت =R2 712/0)  ها  فیزیکای(  )جذابیت مردان به وضعیت ظاهر  مناسب ،آمده است
(476/0 R2= ،) وفادار (218/0 R2= نسات به زنان اهمیت بیشتر ،) دهند. می 

 

 )مرد( جنسیت از نظرجیحات همسریابی تر یبین خطی پیشهای  رگرسیون. 1جدول
 R2 دلخواه همسر خود ترجیحات همسرگزینی مردان

 476/0 (011/0) 49/0 (0) 46/0 صداصت

 211/0 (018/0) 29/0 (043/0) 32/0 مهربانی

 098/0 (009/0) 27/0 (005/0) 24/0 ایمان

 218/0 (021/0) 17/0 (011/0) 12/0 وفادار 

 087/0 (0) 12/0 (015/0) 08/0 اه  سفر

 712/0 (006/0) 56/0 (021/0) 32/0 وضعیت ظاهر  مناسب

 378/0 (053/0) 27/0 (0) 22/0 تحصیال 

 261/0 (009/0) 16/0 (025/0) 12/0 وضعیت مالی مناسب

 209/0 (016/0) 21/0 (005/0) 19/0 وضعیت خانوادگی مناسب

 107/0 (0) 17/0 (009/0) 11/0 بودن تهرانی



 1394 تابستان، 2، شمارة 13زن در توسعه و سیاست، دورة    236

 (، ایماان =R2 573/0) تحصایال   (،=R2 624/0) باودن  تهرانای به ترتیب  زنان به ،در مقاب 
(418/0 R2=،) وضعیت خانوادگی (413/0 R2=،) وضعیت مالی (331/0 R2=)    بایش از ماردان

و  =R2 211/0) بارا  هار دو جانس    ترجیح مهربانی تقریااً اهمیت .(2)جدول دهند می اهمیت
203/0 R2=) ازه است.اند  به یک 
 

 )زن( جنسیت از نظرترجیحات همسریابی  یبین خطی پیشهای  رگرسیون. 2جدول
 R2 دلخواه همسر خود ترجیحات همسرگزینی زنان

 203/0 (020/0) 22/0 (005/0) 18/0 صداصت
 203/0 (028/0) 57/0 (001/0) 54/0 مهربانی

 418/0 (033/0) 47/0 (0) 43/0 ایمان

 192/0 (026/0) 21/0 (029/0) 35/0  وفادار

 105/0 (020/0) 10/0 11/0(005/0) اه  سفر

 01/0 (09/0) 11/0 (011/0) 07/0 وضعیت ظاهر  مناسب

 573/0 (011/0) 41/0 (035/0) 34/0 تحصیال 

 331/0 (007/0) 07/0 (0) 19/0 وضعیت مالی مناسب

 413/0 (021/0) 22/0 (015/0) 27/0 وضعیت خانوادگی مناسب

 624/0 (003/0) 51/0 (024/0) 54/0 بودن تهرانی
 

ساایت همساریابی    کاربران از سو شده  هارظترجیح ا 10اینکه آیا ای   ایی تآزمون و را  ب
گیرند یا خیر، از روش تحلی  عاملی استفاده کردی .  می طوبی زیر چتر یک یا دو عام  کلی صرار

ها  درصد تفاو   40که بیشتر از  فاکتور  2( 1966)کات ، ریزه آزمون سنگ ةاساس مقادیر ویگ بر
اساس روش واریماکس چرخش داده شادند کاه    جنس استخراج و بر دورا شام  شوند برا  هر 

 چهاار  ،اسااس ایا  جادول    به نمایش گذاشته شده اسات. بار   2وضعیت ای  دو عام  در جدول
را هاا   آن ه مایا بیشتر برا  هر دو جنس( ک 35/0) ترجیح در عام  اول بار عاملی بیشتر  دارند

شخصی نامیدی  کاه شاام  صاداصت، مهرباانی و محاات، ایماان، تعهاد و         /والدینیها   کیفیت
تارجیح در عاما  دو  باار عااملی      5شاوند. در مقابا     مای  اه  سفر و گردش باودن  و وفادار 

منزلات   هاا  جاذابیت/   ها را کیفیت یا بیشتر برا  هر دو جنس( که ما آن 35/0) بیشتر  دارند
ای  و شام  وضعیت ظاهر  مناسب، تحصیال ، وضعیت مالی مناسب، وضاعیت   اعی نامیدهاجتم

باار عااملی   ، 2 ها  منادرج در جادول   براساس یافته ،بودن است. پس تهرانی و خانوادگی مناسب
ها و کیفیت ها  شخصای   با توجه به ویگگی ،( برا  زنان73/0) ترجیح اه  سفر و گردش بودن

( و 47/0) (، تعهاد و وفاادار   53/0) (، ایماان 67/0) صداصت ،ست. پس از آنبیشتر ا ی،والدینیا 
شده برا  زنان به خود اختصا   عاملی را در کیفیت ذکر ( بیشتری  بار41/0) مهربانی و محات

اند. ای  بدی  معناست که کاربران زن سایت همسریابی طوبی برا  انتخاب شاریک زنادگی    داده
به اه  سفر و گردش بودن همسار اهمیات    والدینی بیش از همه ها  شخصی/ در میان کیفیت
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ترتیب صداصت، ایمان، تعهد و وفاادار  و مهرباانی بارا  آناان اهمیات       دهند و پس از آن به می
( در کیفیت شخصی والدینی بارا  ماردان   63/0) دارد. ای  در حالی است که بار عاملی مهربانی

( 31/0) (و ایمان47/0) بودن  سفر (، اه 51/0) داصت(، ص59/0) وفادار بیشتر است. پس از آن 
 ،اناد. بناابرای    شده بارا  ماردان باه خاود اختصاا  داده      عاملی را در کیفیت ذکر بیشتری  بار

 /شخصای ها   کاربران مرد سایت همسریابی طوبی برا  انتخاب شریک زندگی در میان کیفیت
ترتیاب تعهاد و    هناد و پاس از آن باه   د والدینی بیشتر به مهربانی و محات همسار اهمیات مای   

 دارد.صداصت، اه  سفر بودن و ایمان برا  آنان اهمیت  وفادار ،
 

 ترجیح انتخاب شریک زندگی 10بار عاملی . جدول
 عامل دوم مردان/ مردان/ عامل اول زنان/ عامل دوم زنان/ عامل اول ترجیحات همسرگزینی

 09/0 51/0 -03/0 67/0 صداصت

 -1/0 63/0 -11/0 41/0 مهربانی

 1/0 31/0 03/0 53/0 ایمان

 09/0 59/0 32/0 47/0 وفادار 

 12/0 47/0 24/0 73/0 اه  سفر و تفریح بودن

 74/0 12/0 49/0 -15/0 وضعیت ظاهر  مناسب

 22/0 31/0 71/0 26/0 تحصیال 

 34/0 1/0- 62/0 31/0 وضعیت مالی مناسب

 31/0 03/0- 41/0 29/0 وضعیت خانوادگی مناسب

 35/0 02/0 33/0 1/0 بودن تهرانی
 

آل خاود در نظار گرفتاه     هماستگی ترجیحاتی که فرد برا  همسر یا شاریک ایاده   جدول
اسااس   دهاد. بار   ا  که برا  خودش اظهار داشاته اسات نشاان مای     ها  فرد  است را با ویگگی

آناان   ةکارد  اظهار ها  خود آل زنان با ویگگی بیشتر ترجیحا  همسر ایده ها  جدول تقریااً یافته
زنانی که وضعیت مالی مناسای دارند، همسر یا شاریکی را   که ا. بدی  معنداردهماستگی مثات 

زناانی کاه اظهاار     ،دهند که او نیز وضاعیت ماالی مناساای داشاته باشاد. همچنای        ترجیح می
نی باشد. و زنانی که شان نیز تهرا دهند که همسر آینده می ترجیح، ندا اند متولد شهر تهران داشته

باه دنااال    ،اند مند به سفر و تفریح معرفی کرده عالصه ،با وضعیت ظاهر  مناسب ،ایمان خود را با
با وضعیت ظاهر  مناسب، اه  سفر و تفاریح   ،گردند که اون نیز با ایمان شریک یا همسر  می

را خصوصایا   فاادار   وصداصت، مهرباانی،  ها   حالی است که زنانی که ویگگی باشد. اما ای  در
هاا را در نظار    آل خاود ایا  ویگگای    اند، برا  همسر و شریک ایاده  فرد  خودشان اظهار داشته

هاا   آن ةکارد  اظهاار  خاود هاا    ندارند. هماستگی میان ترجیحا  همسرگزینی ماردان و ویگگای  
ک زنادگی  در انتخاب شاری ، اند ایمان معرفی کرده دهد که مردانی که خود را با می گونه نشان ای 

صاداصت و   باه دنااال فارد  باا     ،ناد ا صداصت ند. مردانی که خودشان باا ایمان ه  به دناال فرد  با

4 

3
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ناد کاه وضاعیت زنادگی     ا آلی به دناال شریک ایده ،هایی که وضعیت خانوادگی مناسای دارند آن
 مناسای داشته باشد.

 
 خود و همسر مطلوبشان بارةهای خوداظهاری فردی کاربران در . همبستگی بین ویژگیجدول

 

 گیری بحث و نتیجه
ترجیحا  همسارگزینی وجاود دارد کاه     زمینة ها  صاب  استناد  در تحقیقا  پیشی  در یافته

تار از ماردان اسات و ماردان      دهد توانایی درآمدزایی شریک بالقوه برا  زنان برجساته  نشان می
ناد. ایا  تفااو     ا رزش بیشتر  را برا  جذابیت فیزیکای صارا   در مورد شریک بالقوه ا برعکس،

هاا    حاضر نیز تکرار شده است. توضیح و تشریح تفاو  جنسیتی در الویت ةجنسیتی در مطالع
 ،اصتصااد  ا  ه  دیدگاه تکاملی و ها  دیادگاه اجتمااعی    ،هر دو دیدگاه ةانتخاب همسر به وسیل
زناان و ماردان    ،نکته اشاره دارند که در دنیا  معاصرها  تکاملی به ای   اراره شده است. تئور 

ناد.  ا شاود، متفااو    مای منجار   شان که به انتخاب شاریک زنادگی   شناختی ها  روان در مکانیز 
هاا در   بسایار  از فرضایه   ،ها  تفااو  جنسایتی در اساتراتگ  همسارگزینی     گذشته از فرضیه

 عمادتاً ها  آن اند. نتای  ح و آزمون شدهها  همسریابی اینترنتی مطر مطالعا  اخیر بر رو  آگهی
که مردان بیشتر از زنانی که به دناال  طور  به ؛کنند تکاملی حمایت می ةها  نظری فرض از پیش

خودناد و زناان    ةمنابع مالی و صداصت هستند به دناال جذابیت و زیاایی شریک و همسر باالقو 
شاود و صاداصت در همسار     مای  خت  بالعکس بیشتر به دناال منابعی که به وضعیت مالی خوب

اند با آن  که بسیار  از محققانی که دیدگاه تکاملی را اتخاذ کرده ،مه ة لئخودند. یک مس ةبالقو
طور معماول در اغلاب    ها  بیشتر  را که به تنوع مورد نظر ای  است که دیدگاه ،رو هستند هروب

آورد. تا باه اماروز توجاه     نمی صفا  مورد انتخاب همسر در بی  دو جنس وجود دارد به حساب

 مردان زنان ترجیحات همسرگزینی

 19/0 03/0 صداصت

 12/0 - 01/0 محات و مهربانی

 23/0 32/0 ایمان

 06/0 -1/0 وفادار و متعهد

 04/0 28/0 و تفریح بودن سفر اه 

 -03/0 31/0 مناسب ظاهر  وضعیت

 11/0 26/0 تحصیال 

 -01/0 42/0 مناسب مالی وضعیت

 13/0 19/0 مناسب نوادگیخا وضعیت

 01/0 39/0 بودن تهرانی

4
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جنسی در انتخاب همسر اختصا  داده شده اسات.  ها   به بررسی تفاو  نظر  و تجربی عمدتاً
بخشای از واریاانس ترجیحاا  همسارگزینی را توضایح       فقاط جنسیتی ها   تفاو  ،با ای  حال

واصاع   در جنسیتی که در ای  مطالعا  گازارش شاده اسات   ا  دهد. بسیار  از اثرا  اجتماعی می
ها  موجود چگونه ممکا  اسات باه     ا  جنسیتی هستند. با توجه به یافتهتأثیرچیز  بیشتر از 
 همسر رسید؟ ةتر و تکاملی از پدید درکی جامع

کنند که تفاو  ها  در انتخااب همسار و ها  در      می اظهار( 1990) گانگستند و سیمسون
رصابات  . 1داشاته باشاد.    جنسایتی ممکا  اسات باه دو دلیا  وجاود      ا  گیار  اجتمااعی   جهت
مثلای مختلفای را فاراه  آورد. افاراد  کاه باا         ها  تولیاد  جنسیتی ممک  است موفقیت درون

هاا    ممکا  اسات موفقیات    اند چیز( موفقیتی به دست نیاورده )برابر  همه استراتگ  ترجیحی
بایش از یاک   تواناد   انتخاب می ،دست آورند. بنابرای  کردن یک ترجیح به بیشتر  را با جایگزی 

آن چیز  کاه   ةگذار  والدینی هم سرمایه. 2وجود آورد.  استراتگ  تولید مث  در هر جنس را به
تواناد چیزهاا  دیگار  را ها  باه       تواند به همسرش بدهد نیست. او همچنی  مای  یک مرد می

 .[169، 64] همسر خود منتق  کند
 ةنظریا  هاا   هاز فرضای  الًمعماو  ،حاضار  ةمقالا  همچاون  ،بیشاتر مطالعاا   ها   چه یافته اگر
ها  جنسایتی   محققان بر ای  باور نیستند که تفاو  ةهم ،کنند شناسی تکاملی حمایت می روان

بر ای  پایه استوارند که مردان  مغزند. توضیحا  بدی  معموالً ةها  جنسی دوگان حاص  مکانیز 
گ محیطای دارناد. اماا    یکسانی برا  فراگرفت  ترجیحا  گزینش همسر از فرهن و زنان تواناییِ

 ة)فرضای  اناد  ها  جنسیتی در دسترسی به منابع متفااو   به دلی  تفاو  ای  زنان و مردان نوعاً
هاا  جنسایتی    بسیار  از محققان معتقدند که تفاو . (1986صدرتی ساختار  باس و بارنز،  بی

دان و شخصای مار   ةکلی بی  سرمایها   صور  خال  حاص  تفاو  در ترجیحا  همسریابی به
اگار ماردان و زناان دسترسای      ،طور خالصه به [.122  ،66] مشخ  است ةزنان در یک جامع

تر  به لحاظ سنی بزرگها  آن برابر به منابع ماد  داشته باشند، زنان بیشتر به دناال مرد  که از
چناد تحقیقاا  نشاان داده     است یا شریکی که دارا  منابع مالی فراوانی است نخواهد باود. هار  

هاایی کاه زناان بسایار      ها  جنسیتی در ترجیحا  همسریابی، بی  نموناه  ت که ورا  تفاو اس
برا  منابع ماد  شریک بالقوه ها  آن گذار  با ارزش معموالً شان ، درآمد شخصیاند ثروتمند بوده

 .[130 ،43 ؛10 ،63 ؛119، 66؛ 47، 18] ارتااط بوده است بی
 84ترجیحاا  همسارگزینی    ،اه اطالعاتی بزرگ آنالیا  با استفاده از یک پایگ ،در ای  مقاله

ترجیحا   ها  جنسیتی در تفاو  مختلف کشور، ابعاد مختلفها   هزار کاربر از شهرها و استان
کنندگان یا کاربران سایت همسریابی طوبی در  همسرگزینی آنالی  را شناسایی کردی . مشارکت

اجتمااعی،   ة ، صومیات، ماذهب، زمینا   شناختی مانند سطح تحصیال متغیرها  مختلف جمعیت
در ای  مقالاه   شده آمار  استفادهها   ند. تحلی ا مالی و اصتصاد  با یکدیگر متفاو ها   وضعیت



 1394 تابستان، 2، شمارة 13زن در توسعه و سیاست، دورة    240

مختلف در یاک پایگااه   ها   افراد در فرهنگ ةا  انتخاب شدند که برا  هر جنس و هم به گونه
صاداصت،   شام ) والدینی /شخصی ها  اطالعاتی بزرگ صاب  اجرا باشند. دو عام  اصلی، کیفیت

منزلات   /هاا  جاذابیت   و کیفیات  مهربانی، ایمان، تعهد و وفادار ، اها  سافر و تفاریح باودن(    
)شام  وضعیت ظاهر  مناسب، تحصیال ، وضعیت مالی مناسب، وضعیت خاانوادگی   اجتماعی

تارجیح   بودن( از میان تعداد زیاد  از ترجیحاا  همسارگزینی انتخااب شادند.     مناسب، تهرانی
وضعیت مالی مناسب و وضعیت خانوادگی مناسب از عام  دو  به لحاظ کیفی شاایه اسات باه    

مالی و منابع که در کارها  پیشای  )بارا  مثاال بااس و     ا  موصعیت اجتماعی ةشد بُعد شناسایی
 ریگان و همکاران ؛1998 پارمر ؛1990 کنریک و همکاران ؛1999 ؛ فلچر و همکاران1986 بارنز
به آن اشاره شده است. ترجیح وضعیت ظاهر  مناسب از عام  اول شایه است باه بعاد   ( 2000

؛ 1999 )بارا  مثاال فلچار و همکااران     ساالمتی در مطالعاا  پیشای     /جذابیت ةشد شناسایی
 ،(. در آخار 1992 ؛ سیمسون و گانگستند1998 ؛ ریگان1998 ؛ پارمر1990 کنریک و همکاران

بودن که در مطالعاا  پیشای     عد مهربانی و خونگر یه است به بّترجیح مهربانی از عام  اول شا
 .[18، 53؛ 582، 34؛ 74، 32؛ 668  ،17] شناسایی شده است

 فقاط ترجیحاا  همسارگزینی دو جانس    ة شاد  که ابعاد مشاخ   شد یادآورباید  ،در پایان
اینکه بر  اما ای  پگوهش به دلی  ،گزینی است بخشی از ابعاد مختلف و متفاو  ترجیحا  همسر

سابقه از ک  کشور انجا  پذیرفتاه اسات، بهتاری  تقریاب      بی ةمانا  یک پایگاه اطالعاتی و داد
 دهد. می دست موجود از ابعاد ترجیحا  همسرگزینی زنان و مردان در کشور را به

 منابع
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