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 مقدمه

. گيـرد ازدواج اسـت     اش مـي   هايي كه يك فرد در دوران زندگي       يكي از بزرگترين تصميم   

ترين موضوعات براي افراد مجرد در كليه         براي ازدواج يكي از پرمخاطره     "فرد درست "انتخاب  

كوشش افراد بر اين اسـت كـه شـخص صـادق و             ). 1989،  1نون و اولس  والرس(كشورها است   

تواند با از دسـت دادن اسـتقالل فـرد همـراه             درستي را براي ازدواج پيدا كنند و اين رويداد مي         

  . باشد

تعـدادي از  . رسـد  به نظـر مـي   تعدادي از جوانان دشوار  يفرايند انتخاب همسر اغلب برا    

تواند فضاي زندگي زوج و ازدواج را تحت         ها ممكن است پيامدهايي داشته باشد كه مي        انتخاب

ــأثير ــان در عــشق بيــان مــي) 1968 (2ر و جكــسونرليــد.  قــرار دهــدت  3ورزي كننــد كــه جوان

. دهند سي قرار نمي  ها را مورد برر    گيرند يا آن   اند و مسائل دروني ازدواج را ناديده مي        مالحظه بي

مريكا با ناكامي و عدم رضايت      اي   بيان شده در جامعه     هاي  به عالوه، تعدادي از باورها و نگرش      

در ميـان ايـن باورهـا، باورهـاي         ). 1985،  5كروسـبي ( مشاركت دارند    4در فرايند انتخاب همسر   

  ).1992ن، والرس( انتخاب همسر هستند 6محدودكننده

كـوب، الرسـن   (راد انتظـارات يـا باورهـاي غيرواقعـي اسـت           علت زيربنـايي منازعـه افـ      

واقعـي بـه عنـوان تفكـرات يـا انتظـاراتي كـه غيرمنطقـي،                 باورهاي غيـر  ). 2003،  7و واتسون 

ــا واقعيــت هماهنــگ نمــيغيرعقالنــي اگــر افــراد باورهــاي . شــوند باشــند تعريــف مــي  و ب

 فراينــد انتخــاب همــسر هــا در غيرواقعــي را در رابطــه بــا انتخــاب همــسر داشــته باشــند، آن

ــي ــي  بـ ــه مـ ــامي را تجربـ ــصميمي و ناكـ ــد تـ ــاروز (كننـ ــاي  ).1981، 8 و رانيباگـ باورهـ

شـوند كـه ممكـن       محدودكننده در انتخاب همسر بـه عنـوان باورهـاي شخـصي تعريـف مـي               

                                                 
1-  Larson, & Olson 

2-  Lederer, & Jackson 

3-  courtship 

4-  mate selection 

5-  Crosby 

6-  constraining beliefs 

7-  Cobb, & Watson 

8-  Baggaqrozzi, & Rauen 
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  كنـد محـدود    فـرد را در رابطـه بـا چـه كـسي و چـه موقـع ازدواج مـي          هاي   انتخاب -1است  

 -3. دهـد  ا بـراي يـافتن يـك جفـت مناسـب افـزايش يـا كـاهش مـي                  تالش فرد ر   -2. نمايد

بـين فـردي و عوامـل پـيش از ازدواج كـه بـر                 هـاي   هـا و قـوت     بررسي انديـشمندانه ضـعف    

ــت ازدواج  ــأثيرموفقي ــيت ــي   م ــازداري م ــذارد ب ــد گ ــامي انتخــاب  -4و . كن ــشكالت و ناك  م

كنــد  دود مــيهــاي جــايگزين را بــراي مــشكالت محــ حــل همــسر هميــشگي و انتخــاب راه

 قبـــل از ازدواج ممكـــن هـــا ، زوجمـــثالً). 1994، 1ن و هـــولمنو؛ الرســـ2000ن، والرســـ(

شـان، بـراي غلبـه بـر كليـه مـشكالت كـافي اسـت، و بايـد بـه                      است معتقد باشند كـه عـشق      

دادي عــ، امـا ت )1992ن، و؛ الرســ1990، 2نـيس مـك گي (طـور طبيعـي منجــر بـه ازدواج شــود    

ــده ــسندگان اي ــراي ازدواج   3انتيــكي عــشق روم از نوي ــادي ب ــه بني ــك توجي ــوان ي ــه عن  را ب

يـك  " ايـن بـاور فـرد كـه فقـط            ).2000؛ الرسـن،    1985كروسـبي،    (انـد  مورد انتقاد قرار داده   

4و تنها 
يك همسر وجـود دارد ممكـن اسـت او را بـه ايـن وارسـي هـدايت كنـد نـه بـراي                    "

ايـن  . ف و صـادق ، امـا بـراي يـك همـراه صـا       )يكـي از چنـد گزينـه درسـت        (همراه مناسب   

جــستجو ممكــن اســت او را بــه انتظــار كوركورانــه بــراي كانديــداهاي ســازگار ســوق دهــد 

ــن، ( ــالك  ). 1985، 5؛ الزاروس1992الرس ــراد م ــن اف ــدادي از اي ــاي تع ــراي    ه ــااليي را ب ب

، 1992الرسـن،  (آيـد   هـا غيـرممكن بـه نظـر مـي        گيرند كه دسـتيابي بـه آن       ازدواج در نظر مي   

2000.(  

ها پيوند  كنند كه باورها با رفتارها و احساس ربوط به باورها در روابط بيان ميادبيات م

؛ رايت، واتسون و بل، 1992؛ برادبوري و فينچام، 1995باكوم، اپشتاين و رانكين، (اند  خورده

 قرار تأثيران را تحت م احساس  هاي  باورها شيوه). 2003، همكاران از كوب و رگرفته، ب1996

از كه  يي خود، بر رضايت كنند، كه به نوبه ها هدايت مي هايمان را به موقعيت پاسخدهند و  مي

 قبل از بايد كالً"، افرادي كه معتقدند، مثالً .گذارد  ميتأثيركنيم  و روابطه احساس ميزندگي 

                                                 
1-  Holman 

2-  McGinnis 

3-  romantic 

4-  one and only 

5-  Lazarus 
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 در مورد كفايتي و يأس ، ممكن است به قدري احساس بي"ميم كامل باشياينكه ازدواج كن

  .ها را از پيگيري سازنده براي يك همسر باز دارد كنند كه آنيشان  ها ضعف

ي انتخـاب همـسر در       درباره) قيد و بندها  (درك شيوع باورهاي محدودكننده     به هر حال،    

توانـد بـه    سـاز شـوند، مـي    ميان زنان و مردان مجرد و اينكه باورها ممكن است به ويژه مـساله    

ك نمايد كـه تـا بـه افـرادي كـه در شـرف ازدواج       درمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج كم   

   .هستند كمك كنند تا براي ازدواج آماده شوند

 باورهاي  تأثيريك موضوع برجسته در ادبيات تجربي در انتخاب همسر مربوط به نقش و              

هاي كميـابي در مـورد شـيوع باورهـاي           پژوهش). 1992ن،  والرس(است  فرايند  اين  شخصي در   

هـا در قبـل از    هايي كـه درمـانگران بتواننـد بـا آن      قبل از ازدواج و روش    محدودكننده در روابط  

  .ازدواج كه چنين باورهايي را دارند مداخله نمايند وجود دارد

نقش باورها در انتخـاب همـسر، نـه بـاور           مربوط به   از مطالعات ادبيات    ) 1992(ن  والرس

  . شناسايي نمودكنند  ميها اقتباس از آنمحدودكننده كه مكررا افراد در انتخاب همسر 

يك و فقط يك فرد درستكار در "با اين باور معتقد است كه  ي  فرد.يك و فقط يكي -1

اين به مانند اين باور است كه در هر كجاي دنيا هـر  . "دنيا براي ازدواج با من ساخته شده است 

. كنـد  كامل مي كه اين فردي است كه ازدواج        " داريم "نيمه دوم " يا   1يك از ما يك جفت همزاد     

يك "اين باور اغلب محدودكننده است، زيرا اين باور نياز به شخصي دارد كه بدانم چه موقع او               

همچنين اين بـاور    . گيرد روشن نيست   چگونه اين بينش صورت مي    .  حاضر است  " يكي طفق و

  .ه جادويي هدايت كندظممكن است فرد را به يك انتظار منفعالنه براي فرارسيدن يك لح

تا زماني كه يك فرد كامل را بـراي    كه  ،  گيرد  در فرد شكل مي     اين باور  .2ريك كامل ش -2

گيـري در    فردي كـه ايـن بـاور دارد ممكـن اسـت تـصميم             . ازدواج پيدا نكنم نبايد ازدواج كنم     

محدود كند، زيرا هيچ فردي در هر صورت كامل نيست و ممكن اسـت             را  خصوص ازدواجش   

   .ي را انتظار بكشدبراي يافتن اين فرد مدت طوالن

تا زماني كه به عنـوان يـك همـسر          "كند،    فردي با اين باور تصور مي      .3شخص كامل  -3

اين باور به داليل مشابهي ماننـد بـاور         . آينده از اين احساس برخوردار نباشد، نبايد ازدواج كند        

                                                 
1-  soul mate 

2-  The perfect partner 

3-  The perfect self 
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س  به عنـوان يـك همـسر احـسا    هيچ كس هميشه كامل نيست يا كامالً   . دوم محدودكننده است  

ي ايـن تـصميم      ست، اما افراد ممكن است درباره     احساس آمادگي شخص مهم ا    . ئني ندارد مطم

  .تاحدي اضطراب داشته باشند

مـان   ييـد كنـيم كـه رابطـه       أكند كه، بايد قبل از ازدواج ت       اين باور بيان مي    .رابطه كامل  -4

فقيت زناشـويي ماننـد     مهم مو   هاي  يبين عاقالنه است كه به پيش    ". ايدار و مستحكم خواهد بود    پ

همچنـين،  . هـا و باورهـا توجـه شـود     حـل مـساله و شـباهت ارزش         هاي  ارتباط خوب، مهارت  

دهنـد حـائز    هـا و خـصوصيات را پـرورش مـي       هايي كه اين مهارت    جستجوي روابط و شريك   

توان تضمين نمود، يـك بـاور بـا محـدوديت             چون موفقيت ازدواج نمي    بنابراين،. اهميت است 

  .است كه قبل از ازدواج روشي وجود ندارد كه آيا ازدواج دوام خواهد يافت يا نهكمتر اين 

توانم با هر فردي كه بـراي ازدواج          اين باور كه اگر سخت كار كنم، مي        .1رتتالش بيش  -5

بيان كرد كه اين باور دو فـرد  ). 1992(الرسن .  ازدواج شاد و موفقي داشته باشم  كنم انتخاب مي 

  .كند كه براي حل مسائل ازدواج با يكديگر كار كنند  را مهيا و آماده ميفهميده و بالنده

عشق به فـرد دليـل كـافي     " فردي با اين باور ممكن است بگويد،         .2عشق كافي است   -6

ي غربـي بـه عنـوان     عشق رومانتيك در جامعـه      هاي  ارزش. "براي ازدواج كردن با آن فرد است      

ها  كنند كه آن   وج مي ادي ازد افراقيقت، تعدادي از افراد با      در ح . نياز براي ازدواج است    يك پيش 

بنابراين، اين گفته كه عشق دليل كـافي        ). 1986،  3سيمپسون، كمپبل و برشايد   (را دوست ندارند    

در واقـع،  . نياز از ميان ديگر عوامـل اسـت        باشد و فقط يك پيش     براي ازدواج است درست نمي    

ت ادي براي ازدواج باشد، ممكن اسـت ديگـر خـصوصي   اگر عشق به عنوان مالك اساسي و بنيا     

   ).1992ن، والرس(شخصي و بين فردي مهم مورد مالحظه قرار نگيرند 

اگر همسر آينده و من قبل از ازدواج با يكديگر          "كند كه     اين باور بيان مي    .4همخوابي -7

ن مورد بيانگر مطالعات در اي . "يابد مان براي يك ازدواج مسرت بخش افزايش مي        ، شانس شيماب

 بيشتر احتمـال دارد كـه در زنـدگي          دان  بوده همخوابهايي كه قبل از ازدواج       اين است كه زوج   

انـد احتمـال      نبـوده  همخوابهايي كه در قبل از ازدواج        مشترك ناراضي باشند و نسبت به زوج      

                                                 
1-  try harder 

2-  love is enough 

3-  Simpson, Campbell, & Berscheid 

4-  cohabitation 
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) 2000 (2و وايـت و كـاالگر     ) 2000(ن  والرسـ ). 2000،  1سلتزر( طالق بگيرند    بيشتري دارد كه  

ها در رابطه با تعهـد نـسبت بـه زنـدگي             همخواب ها نسبت به غير    دند كه همخواب  كرمشاهده  

دادنـد و نـسبت بـه طـالق          اند، كمتر به دفاتر ثبت ازدواج اهميت مـي         زناشويي مشكالتي داشته  

  .تري داشتند نگرش مثبت

يـد بـراي   با"كنـد،   فردي با اين باور تـصور مـي  . 3كنند متضادها يكديگر را كامل مي    -8

اگرچه ايـن بـاور     . "اش مخالف با او باشد     شخصي  هاي  ازدواج فردي را انتخاب كند كه ويژگي      

كننـد،   يكديگر را تكميل مـي   هاي  ي رايج است كه دو فرد متفاوت نقاط ضعف و قوت    يك ايده 

هـا،   هـا، ارزش  هـا شـباهت در نگـرش    بـين  دهد كه يكي از نيرومندترين پيش    مطالعات نشان مي  

  ).1994الرسن و هولمن، (شخصيتي در موفقيت ازدواج است   هاي  رها و ويژگيباو

اين باور است كه انتخاب يك همسر بايـد آسـان باشـد و              . 4انتخاب بايد آسان باشد    -9

بنابراين، يك فرد ممكن است معتقد باشد كـه  . اينكه انتخاب همسر يك شانس و تصادف است  

ايـن فـرد    . دهد افتد، تا چيزي كه فرد انجام مي       تفاق مي انتخاب همسر چيزي است كه براي او ا       

رسد بدون تفكر و تعمـق دقيـق،         شود و در آغاز عشق به نظر مي        منتظر يك مالقات شانسي مي    

  .دهد هايي كه به نزديكتر شدن هدف منجر شود، رخ مي سازي يا فعاليت بدون آماده

بـر  ) چرخش واريمـاكس  (اصلي    هاي  لفهؤبا استفاده از تحليل م    ) 2003(كوب و همكاران    

 ازدواج به سيزده عامل بـا مقـادير ويـژه بـاالتر از            مربوط به  ماده باورهاي محدودكننده     52روي  

مقياس نگـرش نـسبت بـه عـشق و انتخـاب        هاي   درصد واريانس نمره 52يك دست يافتند، كه     

شـده هفـت عامـل را       ها با اسـتفاده از چنـد مـالك از قبـل تعيـين                اما آن . كنند تبيين مي  5همسر

 عامـل  پـنج  .كننـد  ن مـي يـي  را تبARMSS  هـاي   درصد واريانس ماده 7/48  رويهم پذيرفتند كه 

عشق كـافي  "، "يك و فقط يكي "از جمله   ) 1992(ن  واستخراج شده با پنج عامل باورهاي الرس      

 "كننـد  متـضادها يكـديگر را كامـل مـي        " و   "انتخـاب بايـد آسـان باشـد       "،  "همخوابي"،  "است

ابزار   هاي  ها از هر يك از هفت عامل، چهار ماده را براي تدوين خرده مقياس              آن .گي دارد هماهن

                                                 
1-  Seltzer 

2-  Waite, & Gallagher 

3-  opposites complement 

4-  choosing should be easy 

5-  Attitudes about Romance and Mate Selection Scale 
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 ارتباط مفهـومي بـاال      -1: ها براساس چهار مالك برگزيده شدند      اين ماده . نهايي انتخاب نمودند  

 -3. ييمنفي در ابزار نها     هاي   نياز براي ماده   -2. گيري توسط هر عامل    با مفهوم ويژه مورد اندازه    

هر   هاي   همساني دروني مناسب كل ماده     -4و  . بارهاي عاملي باال كه براي هر عامل باالتر بودند        

ضرايب آلفاي كرونباخ كل مقيـاس نگـرش نـسبت بـه            ) 2003(كوب و همكاران     .خرده مقياس 

.  به دسـت آوردنـد    98/0 تا   64/0 و براي هفت عامل از       88/0)  نفر 302(عشق و انتخاب همسر     

 و بـراي    90/0ي دو هفته براي كل نمونه         دانشجو به فاصله   41 پايايي بازآزمايي بر روي      ضرايب

همچنين، ضرايب روايي همزمان بين اين مقياس       .  متغير بود  92/0 تا   59/0هفت خرده مقياس از     

 49/0 تـا    -01/0 و در هفت خرده مقياس از        45/0در كل مقياس    )  نفر 151(با مقياس رومانتيك    

شد و با مقياس مطلوبيت اجتماعي در كل نمونه و در هفت خرده مقياس همبستگي               رابطه ديده   

  . نشده استمشاهده

ي شيوع اين نوع از باورهاي محدودكننده انتخاب همسر در ميـان جوانـان،               اگرچه درباره 

 آن بر روي روابط قبل از ازدواج و روابط زناشويي اطالعات كمـي              تأثيري   افراد مجرد يا درباره   

ر يـ زفرا(هايي وجـود دارد   ي باورهاي رومانتيك، عشق و روابط يافته شود، اما درباره هده مي مشا

 بـه   ، كـه نوعـاً    )2003،   و همكـاران   ، به نقل از كوب    1989،  2؛ اسپريچر و متز   1990،  1و استرالي 

 ي بـاره   با چهار باور محدودكننده از نـه بـاور در  لاند اما حداق    اشاره نشده  "محدودكننده"عنوان  

يك و فقط يكـي، عـشق كـافي اسـت، شـريك كامـل و رابطـه        (انتخاب همسر همپوشي دارند   

اي باورهاي رومانتيك براي ارزيابي اينكه تا چـه         ماده 15مقياس  ) 1989(اسپريچر و متز    ). كامل

. كنـد، و غيـرو را تـدوين كردنـد     دهندگان معتقدند كه عشق بر همه موانـع غلبـه مـي        حد پاسخ 

بگيـرم بـراي مـن       ي شـريكم يـاد     هرچيـز جديـدي كـه دربـاره       (ومانتيـك   همچنين باورهاي ر  

گيري روابـط پـيش      در مقياس تحريف آرماني كه براي اندازه      ) 1996بخش است، اولسون،     لذت

   .از ازدواج تهيه شده بود، گنجانده شدند

   بر ارتباط بين باورهـاي رومانتيـك و كيفيـت زنـدگي بـوده اسـت                 تحقيقات اخير عمدتاً  

بنابراين بايـد توجـه     ). 1990؛ فرايزر و استرلي،     1997،  3؛ ماري و هولمز   1999چر و متز،    اسپري(

كنند كه تا چه اندازه فرد شريك اخيرش را به صورت آرمـاني               ارزيابي مي  كرد كه اين مطالعات   

                                                 
1-  Frazier, & Esterly 

2-  Sprecher, & Metts 

3-  Murray, & Holmes 
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مـرتبط هـستند    موضوع  كننده انتخاب همسر با اين       كند، در حالي كه باورهاي محدود      تصور مي 

رد يـ شان قبل از اينكه ازدواج صورت بگ دگان تا چه اندازه معتقدند كه شريك آينده      دهن كه پاسخ 

بنابراين، باورهاي محدودكننده انتخـاب همـسر بـا انتظـارات بـراي انتخـاب               . بايد آرماني باشد  

  هـاي   محدوديت ديگر اسـتفاده از مقيـاس      . همسر مرتبطند تا ادراكات اخير مربوط به يك رابطه        

هـا    موجود براي ارزيابي باورهاي محدودكننده انتخاب همسر اين است كـه آن            گرايي رومانتيك

باشند، اما بيشتر باورهاي مربوط بـه         مربوط به فرايند انتخاب يك شريك زناشويي نمي        ضرورتاً

عاشـقانه    هـاي   گرايـي بـر اهميـت احـساس     هاي رومانتيـك  در آخر، اغلب مقياس  . عشق هستند 

  هاي  و احساس ) تهييج يا شنگولي  (، تجارب فيزيكي    " كامل است  عشق در نگاه اول و عشق ما      "

در مقابل، الرسن تعدادي از باورها را       ). 1990ر و استرلي،    يفراز(اسرارآميز بودن همبسته بودند     

و ديگـر باورهـايي   ) باور يك و فقط يكي يا باور عشق كافي اسـت         (گرايي    با رومانتيك  كه نوعاً 

  . تهيه كرده بودند و با تجارب فيزيكي كمتر ارتباط داشتند،گرايي همبست كه با رومانتيك

گيـري   گزارشي بـراي انـدازه    - يك ابزار خود   سنجي بررسي كفايت روان  هدف اين مطالعه    

نتخاب همسر با استفاده از باورهاي توصـيف شـده    اباره   در) قيد و بندها  (باورهاي محدودكننده   

بـر اسـاس بافـت      شـهيد چمـران      دانـشگاه    بر روي دانشجويان  ) 2000،  1992(ن  وتوسط الرس 

مقيـاس باورهـاي     -1: دهـيم   زيـر پاسـخ مـي      سؤال تحقيق به سه     ندر اي . فرهنگي ايراني است  

باورهـاي   مقيـاس    پايـايي  -2محدودكننده انتخاب همسر از چند سـازه تـشكيل شـده اسـت؟              

سر در بين   انتخاب هم كننده   محدودآيا باورهاي    -3و    است؟ چقدرانتخاب همسر   محدودكننده  

  جويان دختر و پسر متفاوت است؟شدان

  

  روش

  گيري جامعه و نمونه

ي  جامعـه . كوواريانس تحليل عاملي است   -اين پژوهش از نوع همبستگي تحليل واريانس      

 200.  بـود  شـهيد چمـران   كارشناسـي دانـشگاه       هاي  آماري تحقيق حاضر كليه دانشجويان دوره     

 بـه ) 1956 (1بر اساس نظر گيلفـورد    ) )  درصد 41 ( پسر 82و  )  درصد 59( دختر   118(دانشجو  

 دانـشگاه  يـن ا از بـين كليـه دانـشجويان موجـود در           اي  چند مرحلـه   تصادفيگيري   روش نمونه 

                                                 
1-  Guilford 
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 دانـشجوي غيربـومي     58و  ) درصـد  4/67( دانشجوي بـومي     120 از اين تعداد     .برگزيده شدند 

، در  86/1 و   23/21نشجويان  همچنين ميانگين و انحراف معيار سن كل دا       . بودند)  درصد 6/32(

  .باشد مي 53/1 و 03/21 و در دانشجويان دختر 23/2 و 57/21دانشجويان پسر 

  

  ابزار سنجش

) 1992ن،  والرسـ ( انتخاب همسر    باورهاي محدودكننده ها از مقياس     آوري داده  براي جمع 

نـشجويان  الرسن در سه مرحله متوالي براساس مقياس رمانتيك پيشين بـر روي دا            . استفاده شد 

 .مجرد و اصال ازدواج نكرده در سه منطقه جغرافيايي اياالت متحده اين مقياس را تـدوين كـرد             

، و   ماده تقليل يافته اسـت     32مقياس بعد از چند نوبت تحليل عاملي و معيارهاي خاص به            اين  

 فقـط  يـك و (مختلـف ازدواج    هاي  گيري در مورد نه باور محدودكننده در زمينه يك ابزار اندازه 

در يـك پيوسـتار     مقيـاس   هاي اين    ماده. باشد مي) يكي، شخص كامل، عشق كافي است و غيره       

ها  ها بيانگر نگرش   بندي شده است، كه پاسخ به اين ماده         رتبه 5= موافق  تا كامالً  1= مخالف كامالً

هـر  بـدين ترتيـب نمـره     .كنندگان نسبت به عـشق و انتخـاب همـسر اسـت        و باورهاي شركت  

متغيـر باشـد، كـه     5 تا 1تواند بين  ميشود كه   تقسيم مي 32در اين مقياس بر عدد       هكنند شركت

ايـن  . ت به عشق و انتخاب همسر در افـراد اسـت          بمحدودكننده نس   هاي  نمره باال بيانگر نگرش   

گزينـي    از زبان انگليسي به فارسي ترجمه شده، و از نظر معنا و واژه     نويسنده اول مقياس توسط   

  . مورد مقابله قرار گرفتبا متن اصلي 

  

  ها يافته

KMO=86/0گيـري   شاخص كفايـت نمونـه    هاي   آزموننتايج
1

كرويـت  گيـري   انـدازه و  

152/512 2بارتلت
=χ)0001/0< P (      تحليـل هـا بـراي تجزيـه و         بيانگر اين هـستند كـه داده 

ـ  مقياس باورهاي محـدود   براي تحليل عاملي    . باشند مناسب مي عاملي   ده انتخـاب همـسر در      كنن

   .استفاده شد اصلي  هاي  لفهؤتحليل مروش از  آغاز

                                                 
1-  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2-  Bartlett,s Test of Sphericity 
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د، از روش نده  را تشكيل ميمقياسبناي  براي تشخيص عوامل بنيادي كه زيرپس از آن 
 ارزش دهد كه نشان مي تحليل عاملي اكتشافي .استفاده شد) 2واريماكس( 1متعامدچرخش ج

  هاي  مادهدرصد واريانس  14/44 جمعاً، كه باشند ميتر باالاز يك  اول تا ششمهاي   عامل3ويژه
براي ).  به باال استفاده شد50/0در اين تحليل از بارهاي عاملي (كنند   را تبيين ميمقياس

باالترين سهم را در تبيين مقياس بر عهده واريانس ) همخوابي (14/9 %عامل اولدسترسي به 
بارهاي عاملي . باشد  مي70/20 %اريانس مشترك؛ و)27 و 20، 19، 12، 4  هاي ماده (دارد

اطمينان " 41/8% با واريانس  عامل دوم. در نوسان است65/0 تا 81/0اين عامل از   هاي  پرسش
 70/0اين عامل از   هاي   بارهاي عاملي پرسش05/19% ناميده شد؛ و با واريانس مشترك "كامل

 با "يكي و تنها يكي"سومين عامل .  استدر نوسان) 21، و 14، 13، 5  هاي  ماده (53/0تا 
 53/16%با واريانس مشترك ) 25 و 2  هاي  ماده (56/0 تا 74/0 و بارهاي عاملي 30/7%واريانس 
 واريانس 26/7% است، كه "كنند متضادها يكديگر را كامل مي" عامل چهارم. شود شامل مي

بارهاي عاملي آن از .  است44/16%آورد، كه واريانس مشترك آن  ها را به حساب مي پرسش
 "گرايي آرمان"پنجمين عامل . به دست آمد) 32 و 24، 16، 8  هاي  ماده (59/0 تا 76/0

 06/15%ها را تبيين نمود؛ و واريانس مشترك آن   واريانس پرسش65/6%نامگذاري شد، كه 
ر، ششمين در آخ. است) 29 و 6  هاي  ماده (- 60/0 تا -67/0بارهاي عاملي آن از . باشد مي

كند، و واريانس  ها را تبيين مي  واريانس پرسش36/5% مطرح شد؛ كه "آساني تالش"عامل 
به ) 31 و 17، 7  هاي  ماده (57/0 تا 53/0بارهاي عاملي آن از . باشد  مي14/12%مشترك آن 

 32 پرسش از 12 در اين تحليل،. دهد  اول تحقيق پاسخ ميسؤالها به  اين يافته. دست آمد
ش به اين دليل كه بر روي شش عامل به دست آمده بار عاملي نداشتند از كل مقياس پرس

اين   هاي  در كل، تعداد ماده .)30 و 28، 26، 23، 22، 18، 15، 11، 10، 9، 3، 1 (حذف شدند
   ). مراجعه كنيد1به جدول ( ماده تقليل يافت 20مقياس به 

   انتخاب باورهاي محدودكننده نگرشتري از مقياس  اي دسترسي به تفسير واضحبر
  

 به محورهاي واريماكسروش چرخش از هاي استخراج شده با استفاده  ، عاملهمسر
 20ضرايب آلفاي كرونباخ كل . ها امكان پذير شود جديد انتقال داده شدند تا ساختار ساده آن
 . درج شده است2ماده و شش عامل استخراج شده در جدول 

                                                 
1   - Orthogonal 

2   - Varimax 

3-  Eigenvalue 
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  )n=200( ضرايب عاملي چرخش يافته واريماكس بر روي دانشجويان  .1جدول 

  ها عامل

مل عا
  ششم

  عامل 
  پنجم

عامل 
  چهارم

عامل 
  سوم

  عامل
   دوم

  عامل 
  اول

  ها سؤال

 1  حذف حذف حذف حذف حذف حذف

- - - 56/0 - - 2  
 3 حذف حذف حذف حذف حذف حذف

- - - - - 73/0 4 

- - - - 67/0 - 5 

- 60/0- - - - - 6  
53/0 - - - -  - 7  
- - 67/0 - - - 8  

  9 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
  10 حذف حذف حذف حذف حذف حذف

  11 حذف حذف حذف حذف حذف ذفح
- - - -  52/0 12  
- - - - 70/0 - 13  
- - - - 54/0 - 14  

  15 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
- - 59/0 - - - 16  
53/0 - - - - - 17  

  18 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
- - - - - 81/0 19  
- - - - - 65/0 20  
- - - - 53/0 - 21  

  22 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
  23 حذف حذف حذف حذف حذف حذف

- - 65/0 - - - 24  
- - - 74/0 - - 25  

  26 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
- - - - - 75/0 27  

  28 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
- 67/0- - - - - 29  

  30 حذف حذف حذف حذف حذف حذف
57/0 - - - - - 31  
-  76/0 - - - 32  
  مقادير ويژه  92/2  69/2  33/2  32/2  12/2  71/1
  اريانسودرصد   14/9  41/8  30/7  26/7  65/6  36/5
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كننده  مقياس باورهاي محدودمقياس ) آلفاي كرونباخ(ضرايب همساني دروني  . 2جدول 

  شدهاستخراج   هاي  ل و در عاملدر كانتخاب همسر 

  كل نمونه  نمونه

  آلفاي كرونباخ  ها تعداد ماده  ها املع

  60/0  20  كل
  78/0  5  همخوابي
  63/0  4  كاملاطمينان 

  51/0  2  يكي و تنها يكي
  67/0  4  كنند متضادها يكديگر را كامل مي

  50/0  2  گرايي آرمان
  37/0  3  آساني تالش

  

 انتخاب همسر با يكديگر كننده باورهاي محدودماتريس همبستگي عوامل مقياس ها و  ميانگين . 3جدول 

  و با نمره كل

6  5 4 3 2 1 
انحراف  ± ميانگين

 معيار
 عوامل

     - 81/0±93/2 1 

    - 
*22/0 70/0±77/3 2 

   - 
*16/0 07/0 95/0±06/3 3 

   09/0- 05/0- 
*17/0 69/0±50/2 4 

  08/0- 16/0- 07/0 27/0- 93/0±12/3 5 

- 001/0 03/0 03/0 10/0 11/0 68/0±83/2 6 
**41/0 06/0 

**43/0 
**30/0 

**58/0 
 نمره كل 36/0±03/3 70/0**

05/0 ≤p*   001/0 ≤p**   

  

شود، ضرايب آلفاي كرونباخ مقياس باورهاي   مالحظه مي2همان گونه كه در جدول 

 37/0 تا 78/0 اول تا ششم از  هاي  امل، در ع60/0كننده انتخاب همسر در كل نمونه  محدود

 اول تا پنجم و  هاي  دهند كه ضرايب همساني دروني در عامل ها نشان مي اين يافته. متغير است

نتايج به دست آمده از ضرايب پايايي به . ها قابل قبول هستند، و نه در عامل ششم در كل ماده

  . روش آلفاي كرونباخ پاسخگوي سؤال دوم پژوهش است
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 استخراج شده ششگانه به جز عامل  هاي  آيد، بين عامل  بر مي3همان طور كه از جدول 

    در سطح آماري )  ماده20(با نمره كل ) واريماكس(پنجم با استفاده از چرخش متعامد 

001/0 < Pشود، كه حاكي از روايي همگرا مقياس است داري ديده مي  رابطه معني.  

دهد كه فقط بين دانشجويان  نشان مي 4جدول هاي مستقل  نتايج آزمون تي تست گروه

    "يكي و تنها يكي"و  )t ،0001/0 ≤p=46/4 ("همخوابي"هاي  پسر و دختر در عامل

)68/2-= t ،008/0 ≤p (اولييافتهبه عبارت ديگر، در . دار آماري وجود دارد تفاوت معني  

در ر دختنسبت به دانشجويان پسر يان  آمده در راستاي ميانگين باالتر دانشجوتفاوت به دست

دانشجويان است تا در يافته دومي ميانگين باالتر به سمت دانشجويان دختر عامل همخوابي و 

 سؤالاين يافته به ).  مراجعه كنيد4توانيد به ستون سوم جدول  براي اطالعات اضافي مي (پسر

  .دهد سوم پژوهش پاسخ مي

  

  در بين دانشجويان پسر و دخترننده انتخاب همسرمحدودك مقايسه باورهاي . 4جدول 

  ها شاخص
   جنس  ها عامل

 ميانگين و انحراف 
  معيار

  pسطح   tمقدار 

  كل مقياس  05/3± 37/0  مرد
   01/3±37/0  زن

62/0  537/0  

  22/3± 76/0  مرد
  همخوابي

   72/2±/79/0  زن
46/4  0001/0 ≤  

   68/3±74/0  مرد
  اطمينان كامل

  83/3± 66/0  زن
51/1-  131/0  

  85/2±88/0  مرد
  يكي وتنها يكي

  21/3± 97/0  زن
68/2  008/0 ≤  

متضادها همديگر را كامل   53/2± 67/0  مرد
  48/2± 70/0  زن  كنند مي

51/0  610/0  

  گرايي آرمان
  مرد
  زن

85/0± 3  
97/0 ±20/3  

50/1-  135/0  

  آساني تالش
  مرد
  زن

59/0± 76/2  
74/0 ±87/2  11/1  269/0  
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  بحث 

گزارشي -خودقياس م) پايايي و روايي (بررسي كفايت روانسنجيدف پژوهش حاضر ه

، 15، 11، 10، 9، 3، 1( ماده 12 ماده مقياس 32از .  انتخاب همسر بودكننده باورهاي محدود

اين نسخه ايراني . ها حذف شدند  از كل مادهپس از تحليل عاملي) 30 و 28، 26، 23، 22، 18

 باور 9 مشابه اين نسخه نهايي دقيقاً.  خرده مقياس استشش ماده در 20ل  شاممقياس

 )2003( عامل به دست آمده كوب و همكاران 8و ) 1992(ن وكننده توسط الرس محدود

و با ) 1992(ن و با عامل همخوابي الرس"همخوابي"عامل اول اين پژوهش با نام . باشد نمي

 به ذهن متبادر سؤالحال اين . همخوان استين نام به هم) 2003( كوب و همكاران اولعامل 

نگرش نسبت به انتخاب ) 14/9%(ديگر واريانس   هاي  شود كه چرا اين عامل بيش از عامل مي

نسل كنوني نسبت به نسل چند   هاي   آيا نگرش؟كند تبيين ميرا ي ايراني  همسر در جامعه

دختر ( آيا صرف با هم بودن دو شريك ؟تي قبل ايران براي انتخاب همسر تغيير يافته اس دهه

رسد در جوامع  زدواج مطلوب و خوشحال خواهد شد؟ به نظر مياكننده يك  تضمين) و پسر

ي كنوني ايران دخترها و پسرهايي كه در قبل از ازدواج رابطه  ديگر و به ويژه در جامعه

ندگي مشترك از بودن با داشته و دارند بيشتر احتمال دارد كه بعد از ز) هم بستري(همخوابي 

يكديگر و زندگي خويش ناراضي باشند و حتي احتمال جدايي و طالق در اين افراد بيشتر 

آيا نسل امروزي جا پاي فرهنگ غربي  ).2000؛ وايت و كاالگر، 2001ن، والرس (است

ها و فرهنگ ايراني  رسد تا حدي اين زنگ خطري براي خانواده نگذاشته است؟ به نظر مي

هاي قديمي كه   الگوهاي نسلالزم است كه ازمسئولين فرهنگي و آموزشي كشور بر  كه باشد

ديدند اما تا آخر عمر در كنار هم به خوبي و  حتي قبل از ازدواج صورت يكديگر را هم نمي

 اند كردهها و تفكرات سالم را در جامعه ايجاد   انديشهباهايي  كردند و نسل خوشي زندگي مي

 با عامل هفتم كوب و همكاران " از ازدواجكاملاطمينان "عامل دومين . داستفاده نماين

و به لحاظ مفهومي با  21 و 14، 13 ،5  هاي  تحت همين عنوان به ويژه با ماده) 2003(

اگر افرادي با  .باشد يكي مي) 1992(ن وشريك كامل، خود كامل و رابطه كامل الرس  هاي  عامل

گيري در مورد انتخاب همسر  بسياري از مواقع براي تصميماين سبك تفكر پيدا شوند در 

ها نه به خود و نه به شريك ديگر اطميان ندارند و  دچار ترديد و دودلي خواهند شد، زيرا اين
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د ازدواج كنند و به ررا صرف اطمينان خاطر پيدا كردن در موي عمر خود ها ممكن است سال

 است و امروزه مشاوران ازدواج به افراد توصيه اما اين يك باور غلط. اي هم نرسند نتيجه

تواند باعث جستجوي رابطه و در نهايت منجر به  هاي ارتباطي مي داشتن مهارتكنند كه  مي

 عامل .ايجاد تسلي و اطمينان خاطر هر دو طرف در يك رابطه انتخاب مناسب همسر شود

 25 و 2  هاي  در ماده) 2003( به عامل دوم كوب و همكاران "فقط يكي و تنها يكي"سوم 

آيا شخص بايد به اين باور نادرست متوسل شود كه فقط يك فرد براي زندگي . مشابه است

مشترك او ساخته و پرداخته شده است كه با او ازدواج كند؟ اين باور افراد را به يك انتظار 

ند كه ك منفعل براي يك لحظه جادويي و براي قدم گذاشتن به زندگي مشترك هدايت مي

معتقد بود افرادي با اين باور تصور ) 1992(ن والرس.  براي آنها اتفاق نيفتدممكن است اصالً

داريم كه اگر با او ازدواج كنيم نيمه دوم ما  "نيمه دوم"كنند كه در هر جاي دنيا ما يك  مي

  هاي  ماده با دقيقاً "كنند متضادها يكديگر را كامل مي"امل كه با نام مين عچهار .شود كامل مي

 در هر دو جامعه  دقيقاً كهمشترك است) 2003(عامل نامگذاري شده پنجم كوب و همكاران 

ن و همچنين با باور الرس.اند  ماده را تحت محتواي يكساني پاسخ دادهچهاركنندگان  شركت

ه كنند كه بايد با فردي ازدواج كنند ك كه مطرح كرده بود افرادي با اين باور فكر مي) 1992(

اگرچه در جامعه اين انديشه رايج . هاي مخالف با او را داشته باشد همخواني دارد ويژگي

كنند و  هاي يكديگر را كامل مي ها و قوت وجود دارد كه دو شخص بسيار متفاوت ضعف

هايي در  دهند كه شباهت هاي موفق نشان مي هايي براي يكديگر دارند، اما ازدواج حرف

انديشند، چگونه با يكديگر  چگونه مي(ها، باورها  ، ارزش)س و رفتارشناخت، احسا(ها  نگرش

دوام زندگي زناشويي در   هاي  بين توانند پيش شخصيتي مي  هاي  و ويژگي) كنند برخورد مي

ها آموزش  ي آن اين وظيفه بر عهده مراكزي است كه وظيفه. دوران بعدي زندگي باشند

 .عاطفي استساس معيارهاي عقالني و تا حدودي دختران و پسران در انتخاب همسر بر ا

 با ششمين عامل كوب و 29 و 6ي   نامگذاري شد كه دو ماده"گرايي آرمان"عامل پنجم 

عاطفي است -  در اينجا بايد گفت كه ازدواج يك فرايند عقالني.يكي است) 2003(همكاران 

عيني   هاي  ظر گرفتن واقعيتتوانند با در ن و در اين زمينه مشاوران و درمانگران ازدواج مي

و . هلي واقعي قرار دهندأازدواج مراجعان را در يك مسير خوشايند و رضايت از زندگي مت

در ) 2003( ناميده شد كه با عامل چهارم  كوب و همكاران "آساني تالش"شمين عامل ش
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ل بسپاريم و اگر ازدواج را به دست تصادف و شانس و اقبا.  مشابه است31 و 17، 7  هاي  ماده

م با عشق و محبت را انجام ندهيم در اين زمينه أهيچگونه تالش و جستجويي عقالني تو

ازدواج و انتخاب همسر يك حادثه نيست بلكه . دانيم كه در اين فرايند موفق نخواهيم شد مي

به يك زندگي هدفمند سوق را ها  شناختي است كه انسان يك فعاليت زيستي، اجتماعي و روان

  ).1جدول (م با يك حس لطيف أهاي عقالني تو هدهد اما با ديدگا مي

عشق   هاي  ربي و تاحدودي در كشورهاي سنتي منجمله ايران ارزشغدر كشورهاي 

ها به اين باور معتقد باشند  اما اگر انسان. شود رومانتيك يك پيش نياز براي ازدواج محسوب مي

اش  گيرد همه  صورت مي، دوستان و افراد آشنانوادهسنتي كه بر اساس معرفي خا  هاي  ازدواجكه 

توان گفت كه اين نوع باورها از نوع باورهاي سختگيرانه است كه فرد   اما مي.رود  ميسؤالزير 

چنين  .ها دست بردارند توانند از اين كنند و بعد نمي يا افراد جامعه براي خودشان ايجاد مي

نوان يك مالك اساسي در نظر بگيرند اين گونه به نظر افرادي اگر بيش از اندازه عشق را به ع

در زندگي بين فردي و شخصي مهم كه   هاي  از جمله ويژگيها به عوامل ديگر  رسد كه آن مي

   .مشترك بسيار مهمند توجه كمتري دارند

 عامل استخراج شده به ششضرايب آلفاي كرونباخ به دست آمده در كل مقياس و در 

اصلي از همساني متوسط و قابل قبول برخوردار   هاي لفهؤمريق تحليل از طششم جز عامل 

ذكر شده توسط كوب و همكاران   هاي  ها تاحدودي با شاخص اين شاخص). 2جدول (بودند 

   .نزديك است

انتخاب همسر اين است كه بين باورهاي محدودكننده سنجي مقياس  روان  هاي  از ويژگي

 دست آمده به جز براي عامل پنجم همبستگي مثبت و نمره كل مقياس و هشت عامل به

 اين يافته بيانگر اين است كه .معنادار ديده شد كه نشان دهنده روايي همگرا مقياس است

به دست آمده با موضوع و محتواي اصلي مقياس يعني، باورهاي   هاي  محتواي عامل

نشان دادند كه ) 2003(ان كوب و همكار). 3جدول (محدودكننده انتخاب همسر مشابهت دارد 

بين نمره كل مقياس و هفت عامل استخراج شده با مقياس باورهاي رومانتيك همبستگي ديده 

و با مقياس ) كنند همخوابي و متضادها يكديگر را كامل مي  هاي  به جز براي عامل(شود  مي

  .اي ندارد مطلوبيت اجتماعي رابطه
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نشان داد كه در اين نمونه زن و مرد نندگان ك شركتانتخاب همسر باورهاي محدودكننده 

در عامل همخوابي پسران بيشتر از دختران تمايل به اين نوع ارتباط قبل از ازدواج دارند و در 

ديگر   هاي اما در عامل. عامل فقط يكي و تنها يكي زنان بيشتر از مردان به اين باور اعتقاد دارند

  .  در مورد انتخاب همسر تفاوت ديده نشدكننده زنان و مردان بين باورهاي محدود

در تحقيقات بعدي محققان خانواده بايد به دنبال بررسي موشكافانه اين باشند كه چرا 

دارند و آيا اگر با اين باور وارد يك زندگي همخوابي بل از ازدواج اصرار بر عامل قپسران در 

اين باور هم در بسياري از . دها به سرانجام خواهد رسي شوند تا چه حد ازدواج آنمشترك 

توانيم با او زندگي  شود كه فقط يك شخص است كه مي افراد از جمله زنان در جامعه ديده مي

در يك رابطه زناشويي كه آيا زنان . كنيم در غير اين صورت ازدواج كردن بيهوده است

تواند  ها مي ؤالسدارند؟ اين دلبستگي بيشتري خواهند ايجاد كنند نسبت به مردان احساس  مي

هاي مبهم  سؤالهايي را ايجاد نمايد كه پاسخگوي بسياري از  چالشخانواده براي پژوهشگران 

   .فرايند انتخاب همسر است

مقياس با توجه به اطالعات به دست آمده در اين نمونه دانشجويي به طور خالصه، 

 باشد كه بسياري از تواند راهگشاي اين تاحدودي مي انتخاب همسر باورهاي محدودكننده

شود سختگيرانه و نادرست  ها و باورهايي كه در بين جوانان در انتخاب همسر ديده مي نگرش

كننده و تشخيص اين نوع از افراد در  تواند در شناسايي باورهاي محدود است و اين ابزار مي

ن، كارشناسان همچني. تحقيقاتي و مشاوره ازدواج مفيد و سودمند باشد  هاي  جامعه در زمينه

خانواده بايد جوانان و بزرگساالن مجرد به بررسي و چالش باورهايشان نسبت به انتخاب 

آمادگي پيش از   هاي  آموزش دورههاي پيش از ازدواج،  تشكيل گروه.  تشويق كنندرهمس

مختلف علوم   هاي  بحث توسط كارشناسان در حيطه  هاي   يا تشكيل جلسات و پانلازدواج

ها و انتظارات مربوط به  ها، ارزش  نگرش، بررسياكتشافي تواند جوانان را به خود ميرفتاري 

   .دنازدواج و انتخاب همسر هدايت كن

پوشي نمايند چرا كه  اي چشم هاي فرهنگي يا منطقه  محققان نبايد از تفاوتتدر تحقيقا

ها  دادي از فرهنگ، تعمثالً. دهند ها پاسخ نمي  به پرسشي افراد مجرد به روش يكسان همه

نياز براي ازدواج يا به عنوان يك روش انتخاب  كيد بيشتري به عشق رومانتيك به عنوان پيشأت

مقياس شود كه  توصيه مي. كيد دارندأديگري ت  هاي  همسر دارند و در فرهنگ ديگر به عامل
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هاي دبيرستاني كه ممكن است باور  هاي   در جمعيتباورهاي محدودكننده انتخاب همسر

. تر در مورد ازدواج و انتخاب همسر قبل از رسيدن به بلوغ داشته باشند استفاده كنيم واقعي

همچنين، بررسي تعدادي از متغيرها كه ممكن است با فرايند انتخاب همسر در ارتباط باشند و 

ه  بگذارند مهم است، از جمله اين متغيرها تجربه رابطه، متغيرهاي شخصيتي، مرحلتأثيربر آن 

 ما در يك پژوهش جداگانه به دنبال .آشنايي، متغيرهاي خاستگاه خانواده، مذهب و قوميت

كننده هستند و با يك طرح  دانشجويان دختر هستيم كه داراي اين نوع باورهاي محدود

آموزشي در جهت از بين بردن باورهاي نادرست و تونلي هستيم و اميد داريم كه با تحقيقات 

ازدواج داشته   هاي  جديدتري براي گفتن در مشاوره  هاي   حرفنه خودمانبيشتر در اين زمي

  .باشيم

پذيري  شود و براي اينكه تعميم اين مطالعه به جامعه دانشجويي محدود مي  هاي  يافته

غير دانشجويي و بزرگساالن مجرد استفاده   هاي  شود از جمعيت ها بيشتر شود توصيه مي يافته

ن است كه براي بررسي روايي سازه اين مقياس از يك ابزار معتبر در توصيه ديگر اي. شود

  .ييدي استفاده شودأفرايند انتخاب همسر و تحليل عامل ت

اند و نيز از مسئولين  اين پژوهش شركت داشتهكنندگان كه در  در آخر، از كليه شركت

كنندگان ياري  به شركتمختلف دانشگاه كه ما را در دسترسي   هاي  آموزش دانشكده  هاي  اداره

  .كنيم اند تشكر مي نموده
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