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چکیده
مقالة حاضر به یکی از جناهها مه همسریابی اینترنتی در ایران ،یعنی تأثیر تفاو ها جنسایتی بار ترجیحاا
همسرگزینی در فضا مجاز  ،میپردازد .جنسیت و تفاو ها جنسیتی در همساریابی اینترنتای هماواره محاور
بحثها بوده است ،اما در ایران ای مطالعا سابقها طوالنی ندارند .مطالعة حاضر با رویکرد کمّی انجا گرفتاه و
یافتهها آن از سایت همسریابی طوبی ،که یک پایگاه اطالعاتی بزرگ آنالی اسات ،اساتخراج شاده اسات .ساایت
همسریابی طوبی نوعی شاکة اجتماعی بر محور همسرگزینی است و مشاهدة اطالعا و دادهها ای ساایت بارا
همة کاربرانی که پروفای دارند امکانپذیر اسات .در ایا پاگوهش ،از اطالعاا پروفایا هماة کااربران ساایت در
سال ،1390که از طریق دو نر افزار  Rو  pro Sequelپاالیش شدهاند ،اساتفاده شاده و نموناهگیار انجاا نشاده
است .بنابرای  ،ترجیحا همسرگزینی  84هزار کاربر از شاهرها و اساتانهاا مختلاف کشاور جماعآور و ابعااد
مختلف تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسریابی آنالی از ای طریق شناسایی شده است .تحلیا هاا آماار
استفادهشده در ای مقاله به گونها انتخاب شدند که بارا هماة افاراد در فرهناگهاا مختلاف در یاک پایگااه
اطالعاتی بزرگ صاب اجرا باشند .دو عام اصلی ،کیفیتها شخصی /والادینی (شاام صاداصت ،مهرباانی ،ایماان،
وفادار  ،اه سفر و تفریح بودن) و کیفیاتهاا جاذابیت /منزلات اجتمااعی (شاام وضاعیت ظااهر مناساب،
تحصیال  ،وضعیت مالی مناسب ،وضعیت خانوادگی مناساب ،تهرانایباودن) از میاان تعاداد زیااد از ترجیحاا
همسرگزینی انتخاب شدند .درمجموع ،مردان به وضعیت ظاهر ِ مناسب ،صداصت ،تعهد و وفادار  ،بیش از زناان و
زنان به تهرانیبودن ،تحصیال  ،ایمان ،وضعیت خانوادگی ،وضعیت مالی بیش از مردان اهمیت میدهند.
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مقدمه و طرح مسئله
شگفتانگیزتری رویداد دنیا امروز سرعت بیسابقة تغییرا است .هیچگاه در زمانها گذشاته
شرایط زندگی گروهها وسیعی از جوامع بشر با چنی سرعتی دستخوش دگرگونی نشاده باود.
تما جوامع بشر و همة زمینهها تجربهها انسانی با تغییراتی پرشتاب درگیرند [ .]20 ،9از
میان همة تغییرا و تحوال  ،تحوال بخش فناور و فراگیر اینترنت پدیدهها حاارز اهمیات
دوران ما هستند و نشانها از چش انداز پس از مدرنیته بهشمار میآیند .همانگونه که آنانادارجان
و همکاران ( )2010اشاره میکنند ،اینترنت اساس زندگی و جهتگیر نقشی میلیاونهاا نفار در
کرة زمی را دگرگون کرده است [ .]120 ،22اینترنت برا دستیابی به اهداف گوناگونی کااربرد
دارد و همانگونه که برخی از اندیشمندان معتقدند یکی از موارد مه استفادة آن جامعاهپاذیر و
ارتااطا بوده است که تاأثیر آن اماروزه رو باه افازایش اسات [ .]87 ،12اینترنات حتای ابازار
معتار برا شروع روابط اجتماعی از انواع گوناگون از جمله روابط صامیمانه ،عاشاقانه و معناادار
است [ .]58 ،24بنابرای  ،بهوضوح تأثیر آن بهمنزلة یک واسط اجتماعی و پیونادهدهناده رو باه
افزایش است .اینترنت روابط جدید عاشقانه و شخصی را تسهی میکند و تروی میدهد .افاراد در
سراسر دنیا مایتوانناد از طریاق اناواع گونااگون ساایتهاا همساریابی ،آگهایهاا اینترنتای،
چتآنالی و از طریق شاکهها اجتماعی آنالی با یکدیگر ارتااط برصارار کنناد ،مالصاا کنناد و
آشنا شوند [.]540 ،54
از گذشته تا به امروز ،اشکال گوناگون پیدا کردن شریک عشقی به شیوة سنتی ماثالً از طریاق
خانواده ،همسایگی ،مدرسه ،دوستان و همکاران برا مد ها طاوالنی وجاود داشاته اسات؛ اماا
اینترنت ،بهویگه وبسایتها دوستیابی و همسریابی ،یک پایگاه دادة گسترده از شارکا باالقوه
فراه میکند که فرد مایتواناد از ایا طریاق آنهاا را فهرسات کناد و باا آنهاا تمااس بگیارد
[ .]485 ،67طاق نتای مطالعة اخیر مرکز تحقیقا پئو74 ،1درصد از مجردها در آمریکا اظهاار
داشتهاند از اینترنت برا عالیق عاشقانهشان اساتفاده مایکنناد کاه 43درصاد از آنهاا باه صارار
مالصا ها حضور خت میشود [ .]22 ،48عالوه بر ای  ،هماانگوناه کاه روزنفلاد و تومااس
( )2012اشاره میکنند ،برا زوجها آمریکایی که در سال  2009همدیگر را مالصاا کاردهاناد،
اینترنت سومی راه مورد عالصه برا برصرار ارتااط بوده است .بنابرای  ،به نظر میرسد سایتها
همسریابی و دوستیابی آنالی  ،ابزار غیرمنتظره و جادویی برا گشودن فص جدید در تاریخ
روابط عاشقانه و صرار مالصا ها باشد [ .]544 ،54در مقایسه با آگهیهاا روزناماها و خادما
شریکیابی تلفنی دوران پیش از اینترنت ،سایتها همسریابی مجاز مزایا بیشتر دارند .اول
اینکه ،در سیست آنالی میتوان بدون در نظر گرفت محدودیتهاا مکاانی ،اطالعاا اشاخا
1. Pew
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مختلف را جستوجو کرد [ .]545 ،54دو اینکه ،میتوان با توجه به ضوابط خا و تنظیماا
شخصی ارزیابی دصیقی انجا داد و از ای طریق کاربران فرصت دارند در روابط خاود آینادهنگار
داشته باشند [ ،]485 ،67که ای صطعاً به گسترش و فراوانیِ سایتها همسریابی و دوستیابی
کمک خواهد کرد؛ سایتهایی که کاربران آنها به شک گستردها به جستوجو در بای افاراد
میپردازند که احساسا  ،باورها ،ارزشها و دیگر مشخصاتشان (مانند صافا فیزیکای ،ترجیحاا
موسیقیایی ،گرایشها مذهای ،دیدگاهها سیاسی ،جغرافیایی ،ساک زندگی و )...را با دیگران به
اشتراک میگذارند [ .]5 ،11سو اینکه ،امکان مالصا برا افراد که هرگز همدیگر را مالصاا
نکردهاند فراه میشود [ .]5 ،15عالوه بر ای  ،اینترنت حری خصوصی و محرمانهبودن اطالعا
را حفظ میکند ،زیرا بهطور بالقوه فضا مجاز مایتواناد فضاایی خصوصایتار و دور از دخالات
دیگران برا فعالیتها دوستیاابی و همساریابی افاراد فاراه کناد [ .]14 ،65درنهایات ،در
همسریابی و دوستیابی اینترنتی کاربران ه میتوانند تصاویر بصر مختلفای را باه متاون خاود
ضمیمه کنند [ ]40 ،42و بازنمود را که از خودشان اراره میدهند کنترل کنناد .ایا کنتارل
همان چیز است که والتر ( )2007آن را «ارارة انتخابیِ خود» مینامد و همه میتوانند از خدما
جانای ،مانند چتآنالی  ،وبک  ،چت تلفنی و پیا ها نامحدود بهره بارند [ .]43 ،47بناابرای ،
با توجه به امکانا و ابزارهایی که اینترنت و فضا مجاز در اختیار کاربران مایگاذارد ،افاراد در
کشورها مختلف برا انتخاب شریک زندگی ،که یکی از تصمیما مهمی است که انساانهاا در
طول عمرشان با آن روبهرو هستند ،از ظرفیتها فراوان فضا مجاز و اینترنت بارا آشانایی،
مالصا یا برصرار ارتااط با همسران بالقوه استفاده میکنند؛ مثالً ،امروزه ،در جوامع معاصر غربای،
تصمیما مربوط به انتخاب شریک زندگی معموالً باه دنااال یاک دورة طاوالنی شاناخت اتخااذ
میشود که در آن افراد در تعداد از روابط غیر رسمی (مث صرار مالصا ها) ،که برخی از آنهاا در
بستر شاکهها و فضا مجاز شک میگیرند ،درگیرند.
هرچند ای شیوهها در کشورهایی مانند کشور ما تا پیش از ای رایا نااوده اسات ،اماروزه باا
افزایش ضریب نفوذ اینترنت 1و شاکهها اجتماعی و ظهور سایتها همساریابی شااهد متاداول
شدن روشها جدید همسریابی و همسرگزینی هستی  .اهمیت ای شیوة جدید به گونها اسات
که امروزه ای نوع همسریابی یا مالصا مجاز منااع بسایار غنایا از ترجیحاا همسارگزینی
اظهارشدة افراد را تشکی میدهد و مطالعة آن در چناد ساال گذشاته باه یاک حاوزة پگوهشای
روبهرشد در رشتههایی مانند ارتااطا  ،روانشناسی و جامعهشناسی تادی شاده اسات .هارچناد
 .1در گزارش مرکز پگوهشها مجلس آمده است ،بر اساس آمارها مرکز آمار ایران ،در سال  1392از مجموع
کاربران اینترنت کشور 6/4 ،میلیون مرد و  4/6میلیون زن بودهاند .همچنی  ،در سال  1389کاربران اینترنت
مرد16/6 ،درصد ک جمعیت مردان و کاربران زن12/7 ،درصد ک جمعیت زنان کشور را به خود اختصا
دادهاند .حدود 54/5درصد کاربران تحصیال عالی و 23/9درصد در مقطع دبیرستان بهسر میبرند.
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تمرکز موضوعیِ هریک از پگوهشها انجاا شاده متفااو باوده اسات ،جنسایت و تفااو هاا
جنسیتی در همسریابی اینترنتی همواره محوریت بحثها را به خاود اختصاا داده اسات (بارا
مثال ،مورگان و همکاران 2010؛ کازیمیرو 2014؛ باک 2010؛ فیشم و همکاران 2006؛ بااس و
بارنز 1986؛ فلچر و همکاران 1999؛ کنریک و همکاران 1990؛ پاارمر 1998؛ ریگاان و همکااران
2000؛ سیمسون و گانگستند 1992؛ گودوی و تانگ 1991؛ ویدرم و آیگییر 1992؛ کنریاک و
کیفی 1992؛ تونسند  .)1989اگرچه در کشورها دیگر ،مطالعا فراوانی برا تایی ای موضوع
انجا شده است ،در ایران ای مطالعا سابقها طوالنی ندارند و مطالعا انجا شده در بسیار از
موارد سطحی و محدود و مربوط به فضا غیرمجاز بودهاند .ازایا رو ،ایا پاگوهش باه یکای از
موضوعا مه همسریابی اینترنتی در ایاران ،یعنای تاأثیر تفااو هاا جنسایتی بار ترجیحاا
همسرگزینی در فضا مجاز  ،میپردازد .به عاارتی ،ای مقاله در پی پاسخ به ای سرال است کاه
تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسرگزینی اینترنتیا مجاز چگونه است؟
مااحث مقاله در چهار بخش اراره شده است .ابتدا ،مالحظا نظار و پیشاینة پاگوهش در
رابطه با تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسرگزینی اراره شده است .بخش دو باه مااحاث
روششناختی اختصا دارد .در بخش سو  ،یافتهها تحقیاق اراراه و تحلیا شاده اسات .در
بخش چهار نیز ،مطالب جمعبند و نتیجهگیر شده است.

مالحظات نظری
تفاوتهای جنسیتی در ترجیحات همسرگزینی
در طول سه دهة گذشته ،میزان درخور توجهی از پگوهشها روانشناختی و جامعهشاناختی باه
مطالعا ازدواج و خانواده اختصا داشته است .یک مطالعة مقدماتی بر ادبیا ای حوزه ،با تأکید
بر جناهها مختلف انتخاب همسر ،که از سو روانشناسان و جامعهشناسان شناسایی شده است،
نشان میدهد که انسانها بهطور پیوسته ه استراتگ هایی را برا شناسایی شاریک باالقوة خاود
توسااعه دادهانااد [421 ،25؛ 133 ،29؛  ]212 ،45و ه ا بااراساااس تفاااو هااا جنساای
معیارهایی را در همسر بالقوه جستوجو میکنناد [34 ،18؛ 561 ،17؛  .]198 ،39پاس از
دههها تحقیق ،امروزه ثابت شده است که مردان و زنان در اظهاراتشان دربارة ویگگیها خا یک
شریک عشقی از یکدیگر متمایزند و موضع تفاو جنسیتی بیش از سایر حوزهها در انتخاب همسر
نمود پیدا کرده است .بنابرای  ،الگو تکرارشوندها که از ای مطالعا ظاهر میشود ،آن است که
میزان درخور توجهی تمایز جنسی بی ویگگیها که مردان و زنان در شریک بالقوة خود تارجیح
میدهند ،وجود دارد .در اینجا ،برا تایی تمایز جنسیتی موجاود در رفتارهاا انتخااب شاریک
زندگی ،دو دیدگاه تکاملی و ساختار اجتماعی ،بهطور مختصر ،مطرح شدهاند.
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 .1دیدگاه تکاملی
براساس دیدگاه تکاملی ،ترجیحا همسر ایدهآل یا شریک ایدهآل ،بهطور ماداو  ،دو تفااو جنسای
کلید را بازنمایی میکند .1 .مردان بیشتر به شریکها عشقی که از نظر جسامی جاذابیت دارناد
تمای نشان میدهند و زنان بیشتر به شرکا عشقیا که درآمد بالقوة باالیی دارناد گارایش دارناد.
دیدگاه تکاملی بر ای باور استوار است که زنان و مردان مکانیز ها شناختی جنسی خاصی دارند که
از محیطها و فضاها پیرامونی بسیار که نشئت گرفته شده است .آنها ،به لحااظ روانای ،متفااو
تکام پیدا کردهاند؛ درنتیجه مستعدند که به شک ها متفاو جنسیتی رفتار یا تصمی گیر کنناد
[109 ،25؛  .]215 ،45ای دیدگاه نشان میدهد مردان و زنان فرایناد تکااملیِ متفااوتی دارناد.
آنها دامنة خا سازگار روانی مربوط به خود را دارند که به ترجیحا همسرگزینی آنها و بر ای
اساس به انتخابها شریک عشقی منجر میشود .از منظر روانشناسی تکاملی ،تایی ای موضاوع ،
که چرا تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسرگزینی بی دو جنس تا امروز نیز تداو داشاته ،ایا
است که ای ویگگی ،ساب افزایش تولیدمث در انسانها شده است؛ همچنی  ،احتماالً به ایا دلیا
که چنی ترجیحاتی از طریق هدایت اجداد  ،ساب تسهی در انتخاب همسر دو جنس شده اسات
[22 ،18؛ 988 ،20؛ 215 ،19؛  .]578 ،33ای تفاو جنسیتی در ترجیحا همسرگزینی
در بیشتر آزمونها تجربی وجود داشاته اسات؛ ماثالً ،در مطالعاة روبا هیا  ،کاه بار رتااهدهای
کیفیتها خا یک شریک زندگی متمرکز بوده است ،مردان به ظاهر خوب اهمیت بیشتر دادند،
درحالیکه برا زنان چش انداز مالیِ خوب اهمیت بیشتر داشت [ .]555 ،36یا در پیمایشی کاه
دیوید باس در سال  1989انجا داد ،نتای شام تفاو ها جنسیتی در اهمیتدادن به جذابیتها
فیزیکی و چش انداز مالی خود میشد .به گونها که نتای ای پیمایش باه دو بخاش اصالی تقسای
شده است .اول اینکه مردان (بیشتر از زنان) به جذابیت فیزیکی در انتخااب شاریک زنادگی اهمیات
میدهند ،زیرا جذابیت فیزیکی یک زن نشانی از ارزش تولید مثا او خواهاد باود و دو اینکاه زناان
(بیشتر از مردان) برا چش انداز مالی اهمیت صار هستند ،زیرا فرزندان یک زن از طریاق مشاارکت
اصتصاد و حمایت اصتصاد یک مرد زنده خواهند ماناد .هارچناد بیشاتر پاگوهشهاایی کاه مریاد
تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسارگزینی باراسااس دیادگاه تکااملیاناد باه دنیاا واصعای و
غیرمجاز مربوطاند .میتوان گفت که ای تفاو ها در دنیا مجاز و در بی کاربران سایتهاا
همسریابی نیز وجود دارد؛ به گونها که تحقیقی که به مطالعة محتوا آگهیها ازدواج پرداخته بود
[ ]261 ،35آشکار کرد که ای تفاو جنسیتی در ویگگیها همسر مطلوب حتی بای صااحاان
آگهیها ازدواج ه مه انگاشته میشود [981 ،28؛ .]125 ،29

 .2دیدگاه ساختار اجتماعی
در مقاب دیدگاه تکاملی ،دیدگاه ساختار اجتماعی بر ایا تأکیاد مایکناد کاه اساتراتگ هاا
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انتخاب شریک لزوماً بر مانا طایعت و سرشت روانشناختی تکاملی نیست ،بلکه آنها نتیجاة
مواضع متضاد اجتماعی است کاه زناان و ماردان در طاول تااریخ در جامعاه اشاغال کاردهاناد
[417 ،25؛  .]195 ،39بنابرای  ،دیدگاه ساختار اجتماعی متفاو از دیدگاه تکااملی اسات.
طرفداران ای رویکرد معتقدند که استراتگ ها انتخاب همسر در درجة اول محدود مایشاوند
به تالش برا به حداکثر رساندن منابع در محیطی که در آن انتظارا و نقشها جنسایتی از
پیش تعیی شده و دیکته شدهاند .از دیدگاه ساختار اجتماعی ،تقسای کاار اجتمااعی بای دو
جنس ،موتور محرک رفتار متمایز جنسای اسات ،زیارا ایا ناوع تقسای کاار محادودیتهاا
اجتماعی را در موضوعی که مردان و زنان چگونه زندگی خود را اداره میکنند خالصه مایکناد
[ .]417 ،25ای دیدگاه اغلب با عنوان بازار ماادله در نظر گرفته مایشاود .در جامعاه ،زناان
نقشهایی دارند که صدر کمتر و دسترسی کمتر به منابع دارند .به منظاور باه دسات آوردن
صدر و دسترسی به منابع ،زنان به دناال ای ویگگیها در شریک بالقوة خودند .زناان باه نوباة
خود ویگگیهایی را که به آنها دسترسای دارناد بارا جاذب شاریک باالقوه اراراه مایدهناد
(ویگگیهایی مانند زیاایی فیزیکی ،بارور  ،لذ جنسی) و از آنجا که مردان براساس نقشهاا
جنسیتی در جایگاهی صرار دارند که صدر بیشتر و استقالل مالی بیشتر دارند ،در بازار ماادلة
شریکیابی میتوانند ای ویگگیهایی را باه اشاتراک بگذارناد و در ازا آن کیفیتای را کاه در
شریک بالقوه مدنظر دارند ،دریافت کنند [567 ،17؛ 411 ،25؛ .]198 ،39
هرچند هر دو رویکرد به وسیلة مدلها مربوطه حمایت میشوند ،بحثهایی پیرامون ایا
موضوع وجود دارد که کدا رویکرد میزان اعتاار بیشتر دارد .باای حال ،فارغ از ای ها ،آزماون
مناسب نظریهها انتخاب همسر بهمنزلة یاک کا نیازمناد اساتفاده از هار دو دیادگاه اسات.
استفاده از یک رویکرد ترکیای تکاملی و ساختار اجتماعی برا تایی تفاو هاا جنسایتی در
انتخاب همسر بسیار جامعتر است و صادر خواهد بود به طور کام به جناهها چندبعد پدیدة
انتخاب همسر بپردازد.

تفاوتهای جنسیتی در همسریابی اینترنتی
براساس آنچه تاکنون گفته شد ،تفاو هاا جنسایتی در ترجیحاا همسارگزینی ناهتنهاا در
دنیا واصعی وجود دارد ،بلکه مطالعا مختلف در ای زمینه نشان میدهد که ای تفاو هاا در
محیط مجاز و در سایتها همسریابی نیز بازتولید میشوند و صاب رؤیتاند (ماثالً در نموناة
ملی اسپرچر همکاران 1994؛ در مطالعة فراملای شااکلفورد و همکااران .]127 ،29[ )2005
بنابرای  ،مطالعا مربوط به آگاهیها شخصی مندرج در اینترنات و ساایتهاا دوساتیاابی
نشان میدهد که کلیشهها جنسیتی بر توصیف مردان و زنان از شریک ایدهآلشان و همچنی
بر تعریف آنها از راهها جذب شریک بالقوه ه تأثیرگذارند .جنسیت بر ویگگیها باازنمود
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خود تأثیر میگذارد []885 ،50؛ به گونها که پروفای هاا شخصای ماردان بیشاتر شاام
توصیفا ابزار اند (مانند تحصیال  ،شغ  ،موصعیت مالی ،موصعیت اجتماعیا اصتصاد ) و آنها
به دناال کیفیتها احساسی در زناناناد؛ درحاالیکاه زناان معماوالً جاذابیتهاا فیزیکای،
ویگگیها شخصیتی و ویگگیها احساسی را اراره میدهند و به دناال موصعیات اجتمااعی در
صالب شغ و صفا ابزار در مرداناند [450 ،23؛  .]884 ،50و حتی تحقیقاا اخیار بار
همسریابی اینترنتی نشان داده است که الف) از طریق درآمد مردان ،میتوان تعداد ایمیا هاا
دریافتی آنها را از جنس مخالف پیشبینی کارد [ ]46 ،37و ب) جاذابیت فیزیکای کااربران
اینترنتاای ماایتوانااد معاارف پاایشبیناایکنناادها باارا دریافاات ایمیا از سااو زنااان باشااد
[.]401 ،38
اگرچه بیشتر مطالعا همسریابی اینترنتی بر ای ایده تأکید میکنند که زناان و ماردان در
ترجیحا همسرگزینی مکم یکدیگرند ،برخی از مطالعاا اخیار بار آگهایهاا ازدواج ایا
فرضیهها را به چالش کشیدهاند .بدی صور که هرچند جاذبة ظاهر برا مردان و تاوان ماالی
برا زنان مه باشد ،ویگگیها دیگر در مقتضیا مختلف نیز مایتوانناد بارا طارفی مها
باشند؛ مثالً ،مردان نیز ممک است به دناال زناان دارا اساتقالل ماالی و موفاق و بلنادپارواز
باشند و زنان ممک است بار تعهاد ،ارتااطاا صاو و تواناایی بیاان احساساا تأکیاد کنناد
[ .]57 ،61همچنی  ،آنها ممک است به دناال ویگگیهایی مانند خاونگر باودن ،محاات و
جذابیت در پروفای ها مردان باشند [.]800 ،30

پیشینۀ پژوهش
از اواخر دهة  ،1920بسیار از مطالعا به ترجیحا همسرگزینی انسانها پرداختهاند .ادبیاا
موجود دربارة ترجیحا همسرگزینی بر مشارکتکنندگانی متکی است که ویگگیها خاصی را
ارزشگذار میکنند .ولی تعداد و کیفیت ای ویگگیها در مطالعا گوناگون متفااو اناد و باه
ویگگیها جمعیتشناختی و نمونة انتخابشدة مشاارکتکننادگان بساتگی دارد .بیشاتر ایا
مطالعا فهرستی از ویگگیهاا همسارگزینی شاام  18مشخصاه را اساتفاده کاردهاناد کاه
نخستی بار برا یک نمونه از دانشجویان آمریکایی در سال  1939اساتفاده شاد [.]554 ،36
روب هی و هارولد هارولد کریستنس ( )1939برا نخساتی باار در ایا حاوزه پیمایشای را
شروع کردند به ای منظور که اهمیت  18معیار انتخاب همسر بالقوه و محدودة سنی صاب صاول
برا یک شریک زندگی را تعیی کند .ای روش معماوالً پرساشناماة انتخااب همسار نامیاده
میشود .مطالعا آنها نشان داد که زنان بیشتر از مردان بر جاهطلای و کوشابودن ،تحصایال
و هوش و چش انداز مالی مناسب تأکید میکنند .در مقاب  ،مردان بهطور درخور توجهی بیشاتر
بر آشپز خاوب ،خاناهدار  ،ظااهر مناساب و تمایا باه مانادن در خاناه و بچاهدار تأکیاد
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میکردند .در سالها بعد ،مطالعا متعدد ای الگاو را باا اساتفاده از پرساشناماة انتخااب
همسر تکرار کردند .و پس از مطالعة هی ای روش برا ارزیابی ترجیحا دانشاجویان و افاراد
جامعه در بسیار از مطالعا بیش از شش دهة گذشته استفاده شده است (برا مثال ،بااس و
همکاران 2001؛ هیو و هودسون 1981؛ هودسون و هناز 1969؛ ماک گیناز  .)1958اماا در
مطالعة فراملی دیوید باس ( ،)1989با  10هزار مشارکتکننده در  37کشور ،لیستها دیگر
از ترجیحا همسرگزینی مطرح شدند که شمار ترجیحا ارزشگذار شده را از  15ترجیح باه
 75ترجیح رساندند [559 ،17؛ 577 ،34؛  .]33 ،59برخی از مطالعا به ای نکته اشاره
میکنند که مجموعة کوچکی از ترجیحا ممک اسات مجموعاة بازرگتار از ترجیحاا را
درون خودشان جا داده باشند .در ای مواصاع ،طیاف گساتردها از ترجیحاا را باه وسایلة
تحلی عاملی مطالعه میکنند؛ مثالً ،سیمسون و گانگستند ( ،)1992از طریاق تحلیا عااملی،
 15ویگگی در بعد ترجیحا همسرگزینی را شناسایی کردند و آنهاا را کیفیاتهاا شخصای/
والدینی و جذابیت /جایگاه اجتماعی نا گذار کردند .گودوی و تانگ ( )1991ه از یک طیف
شام  15ترجیح اساتفاده کردناد و دریافتناد کاه ساه جنااه ،بهتار از بقیاه ،گونااگونیهاا
درجهبند ترجیحا را توضیح میدهد :مهربانی /توجه ،برونگرایی و حساسیت.
سایر محققان فهرست بزرگتر از ویگگیها را آزمودند به امید اینکه یاک سااختار ماناایی
برا ترجیحا همسرگزینی بیابند .باس و برنز ( )1986و فلچر و همکاران ( )1999بیش از 75
ویگگی را به تحلی ها عاملی تادی کردند .در هماة ایا مطالعاا  ،تفااو هاا آشاکار در
ترجیحا همسرگزینی زنان و مردان دیده شده است که برخی از آنها منحصراً به ای تفاو ها
پرداختاهاناد؛ ماثالً ،فینگولااد ( )1992در هماة  24مطالعاها کاه شناسااایی مایکناد شااد
تفاو ها جنسیتی را پررنگ کرده است .بااس و همکااران ( 4 )2001مطالعاه (هیا 1945؛
هیو و هودسون 1981؛ هودسون و هناز 1969؛ ماک گیناز  )1985را انتخااب و دو مطالعاة
خودشان ،مربوط به سالهاا  1985 ،1984و  ،1996را نیاز باه آنهاا اضاافه کردناد و فقاط
تغییرا بسیار کمی را در  18ترجیح همسرگزینی انادازهگیار شاده در ایا  5دهاه گازارش
کردند .حتی مطالعا اخیر ه از ای معیارها برا آزمون تفاو ها جنسیتی بسایار اساتفاده
میکنناد [689 ،31؛ 252 ،27؛ 570 ،26؛ ]166 ،63؛ ماثالً ،صارفنظار از دورههاا
زمانیِ مطالعهشده یا روشها تحقیق یاا فرهناگهاا گونااگون ،ماردان بیشاتر در زناان باه
جذابیتها فیزیکی در روابط بلندمد اهمیت میدهند .درحالیکه زنان بیشتر از مردان بارا
چش اندازها مالی در روابط بلندمد اهمیت صارا اناد [32 ،18؛ 501 ،21؛ 557 ،36؛
196 ،40؛ 777 ،41؛ 371 ،49؛  .]116 ،66همچنی  ،ویگگیهایی در انتخااب شاریک
وجود دارد که زنان و مردان به یک اندازه به آنها اهمیت میدهند؛ مثالً ،زنان و ماردان هار دو
به ویگگیها بشاشبودن و ثاا عاطفی داشت اهمیت میدهند [.]22 ،18
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در ایران نیز ،مانند دیگر کشورها ،مطالعا گوناگونی بر رو ترجیحا همسارگزینی انجاا
شده است .یکی از ای مطالعا بزرگ ،پیمایش ارزشها و نگارشهاا ایرانیاان ( )1380باوده
است .براساس دادهها پیمایش ارزشها و نگرشها ایرانیان ( )1380ایمان و تقاوا ،اخاالق و
رفتار خوب ،نجابات ،صاداصت و حجااب جازء خصوصایت مها زن خاوب بارا ازدواج اسات.
خصوصیت مه مرد خوب برا ازدواج نیز شام موارد چاون اخاالق خاوب ،باایماان باودن،
صداصت ،فعال و پرتالش و داشت شغ مناسب است .اما ،بهطاورکلای ،مطالعااتی کاه در ایاران
دریارة تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسرگزینی انجا شادهاناد مریاد ایا نکتاهاناد کاه
خان ها بیشتر بر معیارها پایگاه اجتماعی همسار [1؛  ،]8ماذهایباودن و معیارهاا ماذهای
نظیر صرآن خواندن شوهر [5؛  ،]4موصعیت اجتماعی و شغ همسر [ ،]7وضعیت اصتصااد [،]4
معیارهااا روانشااناختی و اجتماااعی از جملااه طاارز برخااورد ،رفتارهااا اجتماااعی ،صاادر
تصمی گیر فرد مقاب  ،سطح تحصیال  ،اشاتراک ماذهب و فرهناگ [ ]10و اخاالق و رفتاار
خوش [ ]3تأکید داشتهاند؛ درحالیکه مردان بیشتر بر معیارهاا فارد (زیااایی ظااهر ،صاد و
صامت ،عشق) [1؛  ،]8پایگاه خانوادة همسر [ ،]8معیاارهاا ماذهای [3؛ 6؛  ،]8زیااایی چهاره
[ ،]5وضعیت جسمانی ،رشد فکر [ ،]7معیارها زیستشناختی ،نظیر سالمت جسا  ،وضاعیت
ظاهر و جذابیت فرد [ ]10تأکید داشتهاند.
هرچند همة ای مطالعا به نحو تصویر کلای از تفااو هاا جنسایتی در ترجیحاا
همسرگزینی اراره میدهند ،هنوز ه لزو مطالعة ای موضوع در همسریابی اینترنتی باهمنزلاة
شیوة جدید همسریابی احساس میشود،زیرا بیشتر ای مطالعا مربوط به ترجیحاا افاراد در
محیطها غیرمجاز اند .بنابرای  ،ما در ای مطالعه برآنی تا بسنجی آیا تفاو ها جنسایتی
در ترجیحا همسرگزینی در محیطها مجاز و آنالی وجود دارد و چگونه است؟

روششناسی مطالعۀ تفاوتهای جنسیتی ترجیحات همسرگزینی ساایت
طوبی
روشها تجربی بسیار در تحقیقا علو اجتماعی برا اندازهگیر یا نشاندادن ترجیحاا
همسرگزینی وجود دارد ،که صابلیت بالقوة هریک از آنهاا در اراراة اطالعاا و نظریاه متفااو
است و همچنی هریک مشاکال روششاناختی خاا خاود را دارناد [ .]100 ،55در ایا
مقاله ،به منظور تحلی تفاو هاا جنسایتی در ترجیحاا همسارگزینی افاراد ،از ترجیحاا
اظهارشدة کاربران سایت همسریابی طوبی در سال  1390استفاده کردهای  .باید توجه داشت که
تعیی ترجیحا همسرگزینی در همة بساترها موجاود اجتمااعی کاار مشاکلی اسات ،زیارا
نگرشها و ارزشها شارکا ازدواج اغلاب باا سااختارها مختلافِ ترجیحاا هماساتگی و
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سازگار دارند .ما به جا ترجیحاا نهاایی ازدواج افاراد ،از ترجیحاا افاراد پایش از ازدواج
استفاده کردهایا  .بناابرای  ،مطالعاة خاود را باه ترجیحاا همسارگزینی پایش از ازدواج (ناه
ترجیحا نهایی) در سایت همسریابی طوبی اختصا دادهای و نتای تجربی خود را بر یکای از
ابعاد رفتار انتخابی استوار کردهای  .یکی از روشها معمول در تحقیقاا همسارگزینی تایای
انتخاب و گزینش همسر یا شریک به وسیلة ترجیحا ذهنی است .ای رویکرد ترجیحاا را در
یک سطح ذهنی نهفته در دادههاا رفتاار مایسانجد .بادی منظاور ،بیشاتر پیماایشهاا از
پرسشها استاندارد استفاده میکنند و شاخصة ای رویکرد مفهاو اولویاتبناد ترجیحاا
همسرگزینی است .در ای رویکرد «ترجیحا اظهارشاده» باه وسایلة انتخااب یاا رتااهبناد
کنشگران در مجموعها از موصعیتها تصمی گیر فرضی سنجیده میشود.
در زمینة انتخاب مجاز همسر ،پروفای ها شخصی کاربران و نظرسنجیهاا آنالیا یکای از
ابزارها متداول سنجش ترجیحا همسرگزینی بهمنزلة ترجیحا اظهارشاده اسات [.]689 ،31
بنابرای  ،پروفای ها شخصی کاربران ،که شام پرسشهایی دربارة انتظارا آنها نسات باه همسار
مطلوب است ،و نظرسنجیها آنالی یکای از ابزارهاا متاداول سانجش ترجیحاا همسارگزینی
بهمنزلة ترجیحا اظهارشده است [ .]690 ،31در ای مقاله ،برا مطالعة تفاو ها جنسایتی در
ترجیحا همسرگزینی آنالی از اطالعا  ،آگهیها ازدواج و پروفایا هاا شخصای هماة کااربران
سایت طوبی در سال  1390استفاده شده است .سایت همسریابی طاوبی ناوعی شااکة اجتمااعی بار
محوریت همسرگزینی است که مشاهدة اطالعا و دادههاا ایا ساایت بارا هماة کااربرانی کاه
پروفای دارند امکانپذیر است .از طریق عضویت در سایت اطالعا پروفای هماة کااربران ساایت در
سال 1390جماعآور و از طریاق دو نار افازار  Rو  pro Sequelپااالیش شادند .بناابرای  ،در ایا
پگوهش نمونهگیر انجا نشده است و نمونه برابر با جامعة ک کاربران سایت (تماا شامار ) اسات.
شایان ذکر است در سال  ،1390سایت همسریابی طوبی در مجموع  84هزار و  280نفر عضو داشاته
است که از ای تعداد 28 ،هازار و  515کااربر زن و  55هازار و  765کااربر مارد باودهاناد .بناابرای ،
33/8درصد از جامعة مطالعهشده را زنان و 66/2درصد را مردان تشکی دادهاند .جامعة آماار (نموناه
با جامعة آمار برابر است) شام کاربران ک کشور است .اما در ای بی  ،استان تهران با 33/4درصاد
باالتری فراوانی را دارد .مقطع سنی کاربران سایت همسریابی طوبی بهطور میانگی بای 27ساال تاا
 33سال است .بناابرای  ،ایا مقالاه از یاک پایگااه اطالعااتی بازرگ و باینظیار آنالیا ترجیحاا
همسرگزینی  84هزار کاربر از شاهرها و اساتانهاا مختلاف کشاور ،بارا مطالعاة ابعااد مختلاف
تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسرگزینی آنالی بهره میگیرد.
دادهها ای پگوهش شام  10ترجیح همسرگزینی میشود که هماة آنهاا در جادولهاا
لیست شدهاند .کاربران سایت طوبی به هریک از ای ترجیحا  ،با توجه به اینکه چهاندازه بارا
انتخاب شریک زندگی به آنها اهمیت میدهند ،عدد بی ( 1یعنی خیلی مها نیسات) تاا 9
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افازار  Rو pro Sequel

(بسیار مه ) دادهاند .پس از پاالیش و آمادهساز دادهها از سو دو نار
برا تحلی دادهها از روش تحلی عاملی استفاده شده است؛ به گونها که طیف گستردها از
ترجیحا اظهارشده به دو عام اصلی کیفیتها شخصی /والدینی (شام صاداصت ،مهرباانی،
ایمان ،وفادار  ،اه سفر و تفریح باودن) و کیفیاتهاا جاذابیت /منزلات اجتمااعی (شاام
وضعیت ظاهر مناسب ،تحصیال  ،وضعیت مالی مناسب ،وضعیت خانوادگی مناساب ،تهرانای
بودن) تادی شدهاند و تفاو ها اظهارا دو جنس در ای دو عام آزمون شدهاند .با توجه به
اینکه تأ کیاد ایا مطالعاه تایای تفااو جنسایتی در همسارگزینی اسات ،بارا اجتنااب از
طوالنیشدن مقاله ،فقط به توصیف متغیرها زمیناها کااربران (جانس ،سا  ،اساتان محا
سکونت) بسنده و از توص یف بیشتر مشخصا اصتصاد و اجتماعی آنان خوددار شاده اسات.
مستقیماً به آزمون آمار تفاو ها جنسیتی در بی ترجیحا همسارگزینی کااربران ساایت
همسریابی طوبی پرداخته شده است.

یافتههای پژوهش
همانگونه که پیش از ای نیز گفته شد ،پگوهشها پیشی درباارة ترجیحاا همساریابی دو
جنس ،مرد و زن ،نشان می دهناد کاه ماردان و زناان بارا انتخااب شاریک عشاقی خاود بار
ترجیحا متفاوتی تأکید دارند (برا مثال رجوع شود به باس و باارنز 1986؛ هادساون و هناز
 ،)1969بنابرای  ،در ای مقاله ابتدا برا آزماون تاأثیر باالقوة متغیار جنسایت بار  10تارجیح
اظهارشده ،از آزمون رگرسیون خطی ساده بهره گرفتهای  .براساس یافتههاایی کاه در جادول1
آمده است ،مردان به وضعیت ظاهر مناسب (جذابیتها فیزیکای) (  ،)R2= 0/712صاداصت
( ،)R2= 0/476وفادار ( ،)R2= 0/218نسات به زنان اهمیت بیشتر میدهند.
جدول .1رگرسیونهای خطی پیشبینی ترجیحات همسریابی از نظر جنسیت (مرد)
ترجیحات همسرگزینی مردان

صداصت
مهربانی
ایمان
وفادار
اه سفر
وضعیت ظاهر مناسب
تحصیال
وضعیت مالی مناسب
وضعیت خانوادگی مناسب
تهرانیبودن

خود

همسر دلخواه

R2

)0( 0/46
)0/043( 0/32
)0/005( 0/24
)0/011( 0/12
)0/015( 0/08
)0/021( 0/32
)0( 0/22
)0/025( 0/12
)0/005( 0/19
)0/009( 0/11

)0/011( 0/49
)0/018( 0/29
)0/009( 0/27
)0/021( 0/17
)0( 0/12
)0/006( 0/56
)0/053( 0/27
)0/009( 0/16
)0/016( 0/21
)0( 0/17

0/476
0/211
0/098
0/218
0/087
0/712
0/378
0/261
0/209
0/107
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در مقاب  ،زنان بهترتیب به تهرانایباودن ( ،)R2= 0/624تحصایال ( ،)R2= 0/573ایماان
( ،)R2= 0/418وضعیت خانوادگی ( ،)R2= 0/413وضعیت مالی ( )R2= 0/331بایش از ماردان
اهمیت میدهند (جدول .)2اهمیت ترجیح مهربانی تقریااً بارا هار دو جانس ( R2= 0/211و
 )R2= 0/203به یک اندازه است.
جدول .2رگرسیونهای خطی پیشبینی ترجیحات همسریابی از نظر جنسیت (زن)
ترجیحات همسرگزینی زنان

صداصت
مهربانی
ایمان
وفادار
اه سفر
وضعیت ظاهر مناسب
تحصیال
وضعیت مالی مناسب
وضعیت خانوادگی مناسب
تهرانیبودن

خود

همسر دلخواه

R2

)0/005( 0/18
)0/001( 0/54
)0( 0/43
)0/029( 0/35
(0/11)0/005
)0/011( 0/07
)0/035( 0/34
)0( 0/19
)0/015( 0/27
)0/024( 0/54

)0/020( 0/22
)0/028( 0/57
)0/033( 0/47
)0/026( 0/21
)0/020( 0/10
)0/09( 0/11
)0/011( 0/41
)0/007( 0/07
)0/021( 0/22
)0/003( 0/51

0/203
0/203
0/418
0/192
0/105
0/01
0/573
0/331
0/413
0/624

برا آزمون و تایی اینکه آیا ای  10ترجیح اظهارشده از سو کاربران ساایت همساریابی
طوبی زیر چتر یک یا دو عام کلی صرار میگیرند یا خیر ،از روش تحلی عاملی استفاده کردی .
براساس مقادیر ویگة آزمون سنگریزه (کات  2 )1966،فاکتور که بیشتر از  40درصد تفاو ها
را شام شوند برا هر دو جنس استخراج و براساس روش واریماکس چرخش داده شادند کاه
وضعیت ای دو عام در جدول 2به نمایش گذاشته شده اسات .باراسااس ایا جادول ،چهاار
ترجیح در عام اول بار عاملی بیشتر دارند ( 0/35یا بیشتر برا هر دو جنس) که ما آنهاا را
کیفیتها والدینی /شخصی نامیدی کاه شاام صاداصت ،مهرباانی و محاات ،ایماان ،تعهاد و
وفادار و اه سفر و گردش باودن مایشاوند .در مقابا  5تارجیح در عاما دو باار عااملی
بیشتر دارند ( 0/35یا بیشتر برا هر دو جنس) که ما آنها را کیفیتهاا جاذابیت /منزلات
اجتماعی نامیدهای و شام وضعیت ظاهر مناسب ،تحصیال  ،وضعیت مالی مناسب ،وضاعیت
خانوادگی مناسب و تهرانیبودن است .پس ،براساس یافتهها منادرج در جادول ،2باار عااملی
ترجیح اه سفر و گردش بودن ( )0/73برا زنان ،با توجه به ویگگیها و کیفیت ها شخصای
یا والدینی ،بیشتر است .پس از آن ،صداصت ( ،)0/67ایماان ( ،)0/53تعهاد و وفاادار ( )0/47و
مهربانی و محات ( )0/41بیشتری بار عاملی را در کیفیت ذکرشده برا زنان به خود اختصا
دادهاند .ای بدی معناست که کاربران زن سایت همسریابی طوبی برا انتخاب شاریک زنادگی
در میان کیفیتها شخصی /والدینی بیش از همه به اه سفر و گردش بودن همسار اهمیات
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میدهند و پس از آن بهترتیب صداصت ،ایمان ،تعهد و وفاادار و مهرباانی بارا آناان اهمیات
دارد .ای در حالی است که بار عاملی مهربانی ( )0/63در کیفیت شخصی والدینی بارا ماردان
بیشتر است .پس از آن وفادار ( ،)0/59صداصت ( ،)0/51اه سفر بودن ()0/47و ایمان ()0/31
بیشتری بار عاملی را در کیفیت ذکرشده بارا ماردان باه خاود اختصاا دادهاناد .بناابرای ،
کاربران مرد سایت همسریابی طوبی برا انتخاب شریک زندگی در میان کیفیتها شخصای/
والدینی بیشتر به مهربانی و محات همسار اهمیات مایدهناد و پاس از آن باهترتیاب تعهاد و
وفادار  ،صداصت ،اه سفر بودن و ایمان برا آنان اهمیت دارد.
جدول . 3بار عاملی  10ترجیح انتخاب شریک زندگی
ترجیحات همسرگزینی

زنان /عامل اول

زنان /عامل دوم

مردان /عامل اول

مردان /عامل دوم

صداصت
مهربانی
ایمان
وفادار
اه سفر و تفریح بودن
وضعیت ظاهر مناسب
تحصیال
وضعیت مالی مناسب
وضعیت خانوادگی مناسب
تهرانیبودن

0/67
0/41
0/53
0/47
0/73
-0/15
0/26
0/31
0/29
0/1

-0/03

0/51
0/63
0/31
0/59
0/47
0/12
0/31
0/10/030/02

0/09
-0/1
0/1
0/09
0/12
0/74
0/22
0/34
0/31
0/35

-0/11

0/03
0/32
0/24
0/49
0/71
0/62
0/41
0/33

جدول  4هماستگی ترجیحاتی که فرد برا همسر یا شاریک ایادهآل خاود در نظار گرفتاه
است را با ویگگیها فرد ا که برا خودش اظهار داشاته اسات نشاان مایدهاد .باراسااس
یافتهها جدول تقریااً بیشتر ترجیحا همسر ایدهآل زنان با ویگگیها خوداظهارکاردة آناان
هماستگی مثات دارد .بدی معنا که زنانی که وضعیت مالی مناسای دارند ،همسر یا شاریکی را
ترجیح میدهند که او نیز وضاعیت ماالی مناساای داشاته باشاد .همچنای  ،زناانی کاه اظهاار
داشتهاند متولد شهر تهراناند ،ترجیح میدهند که همسر آیندهشان نیز تهرانی باشد .و زنانی که
خود را باایمان ،با وضعیت ظاهر مناسب ،عالصهمند به سفر و تفریح معرفی کردهاند ،باه دنااال
شریک یا همسر میگردند که اون نیز با ایمان ،با وضعیت ظاهر مناسب ،اه سفر و تفاریح
باشد .اما ای در حالی است که زنانی که ویگگیها صداصت ،مهرباانی ،وفاادار را خصوصایا
فرد خودشان اظهار داشتهاند ،برا همسر و شریک ایادهآل خاود ایا ویگگایهاا را در نظار
ندارند .هماستگی میان ترجیحا همسرگزینی ماردان و ویگگایهاا خاوداظهاارکاردة آنهاا
ای گونه نشان میدهد که مردانی که خود را باایمان معرفی کردهاند ،در انتخاب شاریک زنادگی
ه به دناال فرد باایماناند .مردانی که خودشان باصداصتاناد ،باه دنااال فارد بااصاداصت و
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آنهایی که وضعیت خانوادگی مناسای دارند ،به دناال شریک ایدهآلیاناد کاه وضاعیت زنادگی
مناسای داشته باشد.
جدول . 4همبستگی بین ویژگیهای خوداظهاری فردی کاربران دربارة خود و همسر مطلوبشان
ترجیحات همسرگزینی

صداصت
مهربانی و محات
ایمان
متعهد و وفادار
اه سفر و تفریح بودن
وضعیت ظاهر مناسب
تحصیال
وضعیت مالی مناسب
وضعیت خانوادگی مناسب
تهرانیبودن

زنان

مردان

0/03
- 0/01
0/32
-0/1
0/28
0/31
0/26
0/42
0/19
0/39

0/19
0/12
0/23
0/06
0/04
-0/03
0/11
-0/01
0/13
0/01

بحث و نتیجهگیری
یافتهها صاب استناد در تحقیقا پیشی در زمینة ترجیحا همسارگزینی وجاود دارد کاه
نشان میدهد توانایی درآمدزایی شریک بالقوه برا زنان برجساتهتار از ماردان اسات و ماردان
برعکس ،در مورد شریک بالقوه ارزش بیشتر را برا جذابیت فیزیکای صارا اناد .ایا تفااو
جنسیتی در مطالعة حاضر نیز تکرار شده است .توضیح و تشریح تفاو جنسیتی در الویتهاا
انتخاب همسر به وسیلة هر دو دیدگاه ،ه دیدگاه تکاملی و ها دیادگاه اجتمااعیا اصتصااد ،
اراره شده است .تئور ها تکاملی به ای نکته اشاره دارند که در دنیا معاصر ،زناان و ماردان
در مکانیز ها روانشناختیشان که به انتخاب شاریک زنادگی منجار مایشاود ،متفااو اناد.
گذشته از فرضیهها تفااو جنسایتی در اساتراتگ همسارگزینی ،بسایار از فرضایههاا در
مطالعا اخیر بر رو آگهیها همسریابی اینترنتی مطرح و آزمون شدهاند .نتای آنها عمادتاً
از پیشفرضها نظریة تکاملی حمایت میکنند؛ بهطور که مردان بیشتر از زنانی که به دناال
منابع مالی و صداصت هستند به دناال جذابیت و زیاایی شریک و همسر باالقوة خودناد و زناان
بالعکس بیشتر به دناال منابعی که به وضعیت مالی خوب خت مایشاود و صاداصت در همسار
بالقوة خودند .یک مسئلة مه  ،که بسیار از محققانی که دیدگاه تکاملی را اتخاذ کردهاند با آن
روبهرو هستند ،ای است که دیدگاه مورد نظر تنوعها بیشتر را که بهطور معماول در اغلاب
صفا مورد انتخاب همسر در بی دو جنس وجود دارد به حساب نمیآورد .تا باه اماروز توجاه
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نظر و تجربی عمدتاً به بررسی تفاو ها جنسی در انتخاب همسر اختصا داده شده اسات.
با ای حال ،تفاو ها جنسیتی فقاط بخشای از واریاانس ترجیحاا همسارگزینی را توضایح
میدهد .بسیار از اثرا اجتماعیا جنسیتی که در ای مطالعا گازارش شاده اسات درواصاع
چیز بیشتر از تأثیرا جنسیتی هستند .با توجه به یافتهها موجود چگونه ممکا اسات باه
درکی جامعتر و تکاملی از پدیدة همسر رسید؟
گانگستند و سیمسون ( )1990اظهار میکنند که تفاو ها در انتخااب همسار و ها در
جهتگیار اجتمااعیا جنسایتی ممکا اسات باه دو دلیا وجاود داشاته باشاد .1 .رصابات
درونجنسیتی ممک است موفقیتها تولیاد مثلای مختلفای را فاراه آورد .افاراد کاه باا
استراتگ ترجیحی (برابر همهچیز) موفقیتی به دست نیاوردهاند ممکا اسات موفقیاتهاا
بیشتر را با جایگزی کردن یک ترجیح بهدست آورند .بنابرای  ،انتخاب میتواناد بایش از یاک
استراتگ تولید مث در هر جنس را بهوجود آورد .2 .سرمایهگذار والدینی همة آن چیز کاه
یک مرد میتواند به همسرش بدهد نیست .او همچنی مایتواناد چیزهاا دیگار را ها باه
همسر خود منتق کند [.]169 ،64
اگرچه یافتهها بیشاتر مطالعاا  ،همچاون مقالاة حاضار ،معماوالً از فرضایههاا نظریاة
روانشناسی تکاملی حمایت میکنند ،همة محققان بر ای باور نیستند که تفاو ها جنسایتی
حاص مکانیز ها جنسی دوگانة مغزند .توضیحا بدی معموالً بر ای پایه استوارند که مردان
و زنان تواناییِ یکسانی برا فراگرفت ترجیحا گزینش همسر از فرهنگ محیطای دارناد .اماا
ای زنان و مردان نوعاً به دلی تفاو ها جنسیتی در دسترسی به منابع متفااو اناد (فرضایة
بیصدرتی ساختار باس و بارنز .)1986 ،بسیار از محققان معتقدند که تفاو هاا جنسایتی
در ترجیحا همسریابی بهصور خال حاص تفاو ها کلی بی سرمایة شخصای ماردان و
زنان در یک جامعة مشخ است [ .]122 ،66بهطور خالصه ،اگار ماردان و زناان دسترسای
برابر به منابع ماد داشته باشند ،زنان بیشتر به دناال مرد که از آنها به لحاظ سنی بزرگتر
است یا شریکی که دارا منابع مالی فراوانی است نخواهد باود .هارچناد تحقیقاا نشاان داده
است که ورا تفاو ها جنسیتی در ترجیحا همسریابی ،بی نموناههاایی کاه زناان بسایار
ثروتمند بودهاند ،درآمد شخصیشان معموالً با ارزشگذار آنها برا منابع ماد شریک بالقوه
بیارتااط بوده است [47 ،18؛ 119 ،66؛ 10 ،63؛ .]130 ،43
در ای مقاله ،با استفاده از یک پایگاه اطالعاتی بزرگ آنالیا  ،ترجیحاا همسارگزینی 84
هزار کاربر از شهرها و استانها مختلف کشور ،ابعاد مختلف تفاو ها جنسیتی در ترجیحا
همسرگزینی آنالی را شناسایی کردی  .مشارکتکنندگان یا کاربران سایت همسریابی طوبی در
متغیرها مختلف جمعیتشناختی مانند سطح تحصیال  ،صومیات ،ماذهب ،زمیناة اجتمااعی،
وضعیتها مالی و اصتصاد با یکدیگر متفاو اند .تحلی ها آمار استفادهشده در ای مقالاه
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به گونها انتخاب شدند که برا هر جنس و همة افراد در فرهنگها مختلف در یاک پایگااه
اطالعاتی بزرگ صاب اجرا باشند .دو عام اصلی ،کیفیتها شخصی /والدینی (شام صاداصت،
مهربانی ،ایمان ،تعهد و وفادار  ،اها سافر و تفاریح باودن) و کیفیاتهاا جاذابیت /منزلات
اجتماعی (شام وضعیت ظاهر مناسب ،تحصیال  ،وضعیت مالی مناسب ،وضعیت خاانوادگی
مناسب ،تهرانیبودن) از میان تعداد زیاد از ترجیحاا همسارگزینی انتخااب شادند .تارجیح
وضعیت مالی مناسب و وضعیت خانوادگی مناسب از عام دو به لحاظ کیفی شاایه اسات باه
بُعد شناساییشدة موصعیت اجتماعیا مالی و منابع که در کارها پیشای (بارا مثاال بااس و
بارنز 1986؛ فلچر و همکاران 1999؛ کنریک و همکاران 1990؛ پارمر 1998؛ ریگان و همکاران
 )2000به آن اشاره شده است .ترجیح وضعیت ظاهر مناسب از عام اول شایه است باه بعاد
شناساییشدة جذابیت /ساالمتی در مطالعاا پیشای (بارا مثاال فلچار و همکااران 1999؛
کنریک و همکاران 1990؛ پارمر 1998؛ ریگان 1998؛ سیمسون و گانگستند  .)1992در آخار،
ترجیح مهربانی از عام اول شایه است به بّعد مهربانی و خونگر بودن که در مطالعاا پیشای
شناسایی شده است [668 ،17؛ 74 ،32؛ 582 ،34؛ .]18 ،53
در پایان ،باید یادآور شد که ابعاد مشاخ شادة ترجیحاا همسارگزینی دو جانس فقاط
بخشی از ابعاد مختلف و متفاو ترجیحا همسرگزینی است ،اما ای پگوهش به دلی اینکه بر
مانا یک پایگاه اطالعاتی و دادة بیسابقه از ک کشور انجا پذیرفتاه اسات ،بهتاری تقریاب
موجود از ابعاد ترجیحا همسرگزینی زنان و مردان در کشور را بهدست میدهد.

منابع
[ ]1باستانی ،سوس ؛ آخوندان ،زهره (« .)1388همسریابی اینترنتی :بررسای انگیازه ،اعتمااد و
معیارها همسرگزینی از منظر کاربران سایتها همسریابی» ،دانشگاه الزهرا.
[ ]2پیمایش ملی نگرشها و ارزشها ایرانیان ( .)1380وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی.
[ ]3جهانگیرزاده ،جواد (« .)1375بررسی زمینهها اصتصاد ا اجتمااعی مارثر بار شایوههاا
همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز» ،پایاننامة کارشناسای ارشاد ،دانشاگاه
شیراز.
[ ]4حسی زاده ،هاد (« .)1380مطالعة معیارها همسرگزینی و ازدواج در بی جوانان مجرد
شهر شاندیز» ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
[ ]5زارع شاهآباد  ،اکار؛ زارع شاهآباد  ،علیرضا (« .)1379بررسی عوام ماوثر بار معیارهاا
همسرگزینی بی دانشجویان دانشگاه یزد» ،دانشگاه یزد.
[ ]6ساالطانی ،افساار (« .)1378معیارهااا همساارگزینی و ازدواج همااراه بااا تحقیقاای دربااارة
معیارها همسرگزینی بی کارمندان جوان صدا و سیما شهر تهران» ،تهران ،دانشکدة

241 ...آنچه زنان و مردان میخواهند

.سیما

صدا و
 «بررسای معیارهاا انتخااب همسار در.)1379(  کیاومرث، داریاوش؛ فارحبخاش، ] عابد7[
.39 ، نشریة طب و تزکیه،»دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علو پزشکی اصفهان
 «بررسی عوام مرثر بر معیارها همسارگزینی در بای دانشاجویان.)1377(  ایرج،] فیضی8[
. دانشگاه عالمه طااطاایی، پایاننامة کارشناسی ارشد،»مجرد دانشگاه عالمه
 ساازمان، ترجمة ناصر موفقیان،  سیر جوامع بشر.)1369(  جی، گرهارد؛ لنسکی،] لنسکی9[
.انتشارا و آموزش انقالب اسالمی
 «بررسی معیارها همسرگزینی از دیادگاه.)1385(  محمدحسی، لیال؛ کارگر،] مصلینگاد10[
، نشاریة طاب و تزکیاه،» دو گروه دانشجویان دختر و پسر دانشکدة علو پزشکی جهار
.14

[11] Bak, P.M.(2010). “Sex Differences in the Attractiveness Halo Effect in the
Online Dating Environment”. Journal of Business and Media Psychology. 1,
pp 1-7.
[12] Baker, A. (2005). Double Click: Romance and Commitment Among Online
Couples. Cresskill, NJ: Hampton Press.
[13] Becker ,G.S. (1973). A Theory of Marriage: part I.The Journal of Political
Economy, Vol. 81, No. 4., pp 813-846.
[14] Bisin, Alberto, Giorgio Topa, and Thierry Verdier, (2004), “Religious
Intermarriage and Socialization in the United States,”Journal of Political
Economy, pp 615–664
[15] Brym, R J. & Lenton, R. L. (2001). “Love Online: A Report on Digital Dating
in Canada”. A Report on surveys funded by:
msn.ca. http://projects.chass.utoronto.ca/brym/loveonline.pdf.
[16] Burdett, Kenneth, and Melvyn Coles, (1997),, “Marriage and Class,”Quarterly
Journal of Economics, pp 141–168.
[17] Buss, D. M. & Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection. Journal
of Personality and Social Psychology, 50, pp 559-570.
[18] Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary
hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, pp 1–49.
[19] Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary
perspective on human mating. Psychological Review, 100, pp 204–232.
[20] Buss, D. M., and Kenrick, D. T. (1998). Evolutionary social psychology. In D.
T. Gilbert, S. T. Fiske, and G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social
Psychology(4th ed., Vol. 2, pp. 982-1026). New York: McGraw-Hill.
[21] Buss, D. M., Shackelford, T. K., Kirkpatrick, L. A., & Larsen, R. J. (2001). A
half century of American mate preferences: The cultural evolution of values.
Journal of Marriage and the Family, 63, pp 491–503.
[22] Casimiro,C.(2014) Portuguese online dating:exploring gender differences in
self-presentations. Revista Teknokultura , Vol. 11 N. 1: pp 117-14
[23] Child, M , Low, K. G., Mccormick,Y. , Cocciarella,A. (1996) "Personal
advertisements of male-to-female transsexuals, homosexual men, and
heterosexuals." Sex Roles. 34 (5-6), pp 447-455.
[24] Dutton, W. H. , Helsper, E. J., Whitty, M. T., Buckwalter, J. G. , Lee, E (2008).

1394  تابستان،2  شمارة،13  دورة، زن در توسعه و سیاست242

“Mate Selection in the Network Society: The Role of the Internet in
Reconfiguring Marriages in Australia, the United Kingdom and United
States”. Working paper presented at: ‘Meeting, Dating, Marriage and the
Internet’, Oxford Internet Institute, University of Oxford, 3 October 2008.
[25] Eagly, A. H. & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human
behavior: Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist,
54, pp 408- 423.
[26] Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., & van Engen, M. (2003).
Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A metaanalysis comparing women and men.Psychological Bulletin,95, pp 569–591.
[27] Eastwick, P. W., & Finkel, E. J. (2008). Sex differences in mate preferences
revisited: Do people know what they initially desire in a romantic partner?
Journal of Personality and Social Psychology, 94, pp 245–264.
[28] Feingold, A. (1990). Gender differences in effects of physical attractiveness on
romantic attraction – a comparison across 5 research paradigms. Journal of
Personality and Social Psychology, 59, pp 981–993
[29] Feingold, A. (1992). Gender differences in mate selection preferences: A test of
the parental investment model. Psychological Bulletin, 112, pp 125–139.
[30] Fiore, A. T., Taylor, L. S., Mendelson, G. A., Hearst, M (2008). “Assessing
Attractiveness in Online Dating Profiles”. Proceeding of the twenty-sixth
annual SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM
Press, pp 797-806.
[31] Fisman,R,Sh. ,Iyengar,E. K., and Itamar S.(2006). “Gender Differences in Mate
Selection: Evidence from a Speed Dating Experiment.” Quarterly Journal of
Economics,121(2): pp 673–97.
[32] Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., Thomas, G., & Giles, L. (1999). Ideals in
romantic relationships. Journal of ذPersonality and Social Psychology, 76, pp
72–89.
[33] Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating:
Trade-offs and strategic pluralism. Behavioral and Brain Sciences, 23, pp
573–644.
[34] Goodwin, R., & Tang, D. (1991). Preferences for friends and close relationship
partners: A cross-cultural comparison. Journal of Social Psychology, 131, pp
579–581.
[35] Harrison, A.A. & Saeed, L. (1977). 'Let's make a deal: an analysis of
revelations and stipulations in lonely hearts advertisements.' Journal of
Personality andSocial Psychology (35), pp 257-64.
[36] Hill, R. (1945). Campus Values in Mate Selection. Journal of Home
Economics, 37, pp 554-558.
[37] Hitsch, G. J., Hortaçsu, A., & Ariely, D. (2006). “What Makes You Click: An
Empirical Analysis of Online Dating,” Working Paper.
[38] Hitsch, G. J., Hortaçsu, A., & Ariely, D. (2010b). What makes you click? Mate
preferences in online dating. Quantitative Marketing and Economics, 8, pp
393–427.
[39] Howard, J. A., Blumstein, P., & Schwartz, P. (1987). Social or evolutionary
theories? Some observations on preferences in human mate selection. Journal
of Personality and Social Psychology, 53, pp 194-200.
[40] Hoyt, L. L., & Hudson, J. W. (1981). Personal characteristics important in mate

243 ...آنچه زنان و مردان میخواهند

preferences among college students Social Behavior and Personality, 9, pp
93–96.
[41] Hudson, J. W., & Henze, L. F. (1969). Campus values in mate selection: A
replication. Social Forces, 31, pp 772–775.
[42] Humphreys, L (2006). “Photographs and the presentation of self through online
dating services”. In: Messaris, P, & Humphreys, L (eds.). Digital Media:
Transformations in Human Communication (pp. 39-49). New York: Peter
Lang.
[43] Kenrick, D. T., & Keefe, R. C. (1992). Age preferences in mates reflect sex
differences in human reproductive strategies. Behav- ioral & Brain Sciences,
15, pp 75–133.
[44] Kenrick, D. T., Groth, G. E., Sadalla, E. D., & Trost, M. R. (1993). Integrating
evolutionary andsocial exchange perspectives in relationships: Effects of
gender, self-appraisal and involvement level on mate selection criteria.
Journal of Personality and Social Psychology, 64, pp 951-969.
[45] Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Zierk, K. L., & Krones, J. M. (1994). Evolution
and social -cognition: Contrast effects as a function of sex, dominance, and
physical attractiveness. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, pp
210–217.
[46] Kenrick, D. T., Sadalla, E. K., Groth, G., & Trost, M. R. (1990). Evolution,
traits and the stages of human courtship: Qualifying the parental investment
model. Journal of Personality,,58, pp 97-116.
[47] Leary, M.R. & Kowalski, R. M. (1990). "Impression Management: A Literature
Review and Two-Component Model." Psychological Bulletin. 107(1), 34-47,
Vol. 11 N. 1
[48] Madden, M. & Lenhart, A (2006). “Online Dating”. Pew Internet Project &
American Life Project, pp 1-35
[49] McGinnis, R. (1958). Campus values in mate selection: A repeat study. Social
Forces, 36, pp 368–373.
[50] Morgan, E.M., Richards, T.C. & Vanness, E. M. (2010). “Comparing narratives
of personal and preferred partner characteristics in online dating
advertisements”. Computers in Human Behavior. 26 (5), pp 883-888.
[51] Mortensen, Dale T., and Christopher A. Pissarides, “New Developments in
Models of Search in the Labor Market,” in O. Ashenfelter and D. Card,
eds.,Hand book of Labor Economics,Vol. 3 (Amsterdam: Elsevier Science,
1999), pp 2567–2627.
[52] Parmer, T. (1998). Characteristics of preferred partners: Variations between
African American men and women. Journal of College Student Development,
39, pp 461–471.
[53] Regan, P. C., Levin, L., Sprecher, S., Christopher, F. S., & Cate, R. (2000).
Partner preferences: What characteristics do men and women desire in their
short-term sexual and long-term romantic partners? Journal of Psychology
and Human Sexuality, 12, pp 1–20.
[54] Rosenfeld, P., Edwards, J. E., & Thomas, M. D. (2012). Searching for a Mate:
The Rise of the Internet as a Social Intermediary”. American Sociological
Review. 77 (4), pp 523-547.
[55] Schmitt, D. P., Alcalay, L., Allik, J., Ault, L., Austers, I., Bennett, K. L (2003).
Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52

1394  تابستان،2  شمارة،13  دورة، زن در توسعه و سیاست244

nations, 6 continents, and 13 islands. Journal of Personality and Social
Psychology, 85, pp 85–104.
[56] Shackelford, T. K., Schmitt, D. P., & Buss, D. M. (2005a). Mate pref- erences
of married persons in the newlywed year and three years later. Cognition &
Emotion, 19, pp 1262–1270.
[57] Shackelford, T. K., Schmitt, D. P., & Buss, D. M. (2005b). Universal
dimensions of human mate preferences. Personality and Individ- ual
Differences, 39, pp 447–458.
[58] Shimer, Robert, and Lones Smith(2000), Assortative Matching and Search,
Econometrica, pp 343–369.
[59] Simpson, J. A., & Gangestad, S. W. (1992). Sociosexuality and romantic
partner choice. Journal of Personality, 60, pp 31–51.
[60] Sprecher, S., Sullivan, Q., & Hatfield, E. (1994). Mate selection preferences:
Gender differences examined in a national sample. Jour- nal of Personality
and Social Psychology, 66, pp 1074–1080.
[61] Strassberg, D. S., & Holty, S. (2003). An experimental study of women’s
Internet personal ads. Archives of Sexual Behavior, 32, p 253.
[62] Toro-Morn, M. & Sprecher, S. (2003). A cross-cultural comparison of mate
preferences among university students: The United States vs. the People’s
Republic of China (PRC). Journal of Comparative Family Studies, 34, pp
151-170.
[63] Townsend, J. M. (1998). What women want—what men want: Why the sexes
still see love and commitment so differently. New York: Oxford University
Press.
[64] Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In Campbell, B.
(Ed.), Sexual Selection and the Descent of Man.Chicago: Aldine. pp 136-179.
[65] Whitty, M.T. & Carr A. N. (2006). Cyberspace romance. The psychology of
online relationships. New York: Palgrave Macmillan.
[66] Wiederman, M. W., & Allgeier, E. R. (1992). Gender differences in mate
selection criteria: Sociobiological or socioeconomic explanation? Ethology &
Sociobiology, 13, pp 115–124.
[67] Woll, S. B. & Young, P (1989). "Looking for Mr. or Ms. Right: SelfPresentation in Videodating". Journal of Marriage and the Family. 51 (2), pp
483-488.

