زﯾﺒﺎﯾﯽ؛ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﭘﺴﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان در اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺧﻮد زﯾﺒﺎﯾﯽ زن را ﻣﻼک ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﻧﺘﺨﺎب دﺧﺘﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮد اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻟﺤﺎظ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد.
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ،ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد و در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺣﻮزه روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام اﺳﺖ ،در دﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻮزه ﭘﺮﺑﺎر و ﻣﻮﻟﺪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﯽدار در
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﺰو ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ
دارد ،ﺟﺰو ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﯽ -ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ
و دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺷﺎﻫﺪ ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،اﻟﺰﻫﺮا ،ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ( ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد )واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم،
ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﻌﺪاد  1126ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  432ﭘﺴﺮ و  694دﺧﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
دردﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اوﻟﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺪود  61.6درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ دﺧﺘﺮ و  38.4درﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ  22.3ﺳﺎل اﺳﺖ21.7 .
درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 18.1 ،درﺻﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 18 ،درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ 12.5 ،درﺻﺪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 12.4 ،درﺻﺪ از داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا 12 ،درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه آزاد 5.2 ،درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس ﺑﻮدﻧﺪ و  90.7درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و  9.3درﺻﺪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
5.1درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ،ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ
ﺣﺪود  95درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  4.5درﺻﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻢﺳﻦ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  73درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن از آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ 21 ،درﺻﺪ ﻫﻢﺳﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻨﻬﺎ  5.1درﺻﺪ از ﭘﺴﺮان،

ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب از دﯾﺪﮔﺎه دﺧﺘﺮان  4.5ﺳﺎل و از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﺮان  3.3ﺳﺎل
اﺳﺖ.
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺪود  64درﺻﺪ زﻧﺎن و  42درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻧﻪ ﮔﺮد و ﻧﻪ دراز( اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ 61 .درﺻﺪ دﺧﺘﺮان
رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺳﺒﺰه و  51درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺳﻔﯿﺪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺴﺮ از دﯾﺪﮔﺎه  48درﺻﺪ دﺧﺘﺮان
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  58درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ دﺧﺘﺮان را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ دﻫﺎن  87درﺻﺪ دﺧﺘﺮان و  51درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺷﮑﻞ دﻫﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺪود  45درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ
دﻫﺎن ﻏﻨﭽﻪای دﺧﺘﺮان را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ  70درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮدن ﭘﺴﺮان ﺑﻮد و  65درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ وزن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  20درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺒﮏ وزن
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﻣﺘﺄﻫﻞﻫﺎ ﺑﻪ وزن ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻮرت و ﮔﺮدن در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار دو ﮔﺮوه در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ وزن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ وﺟﻮد دارد و  8درﺻﺪ ﻣﺠﺮدﯾﻦ وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ را
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  20درﺻﺪ ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ،وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ؛ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﭘﺴﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ
ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان در اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺧﻮد زﯾﺒﺎﯾﯽ زن را ﻣﻼک ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﻧﺘﺨﺎب دﺧﺘﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮد اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻟﺤﺎظ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﻧﻘﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻦ ازدواج ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻗﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮضﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﭙﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺗﺒﻪ دوم اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دﺧﺘﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﺬابﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼکﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ،اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ازدواج در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی
ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﺮدان ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
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