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 چكيده

ي افراد در طول زندگي،         م هايتصم  نيمهم تريكي از     
هدف از اين   .  ي در مورد انتخاب همسر است       ريم گيتصم

پرسشنامه پژوهش بررسي روايي و پايايي و ساختار عاملي         
معيارهاي انتخاب همسر شوارتز و هاسيبروك، در فرهنگ        

 نفر بوده كه به      486پژوهش شامل    نمونه  .  ايراني است 
ي نسبي از ميان دانشجويان انتخاب شدند        رينمونه گشيوه  

و )  MSCI(ي انتخاب همسر     مالك هاي  پرسشنامه هاو  
همسرگزيني را     يمالك ها  اولويت بخشي  پرسشنامه

نتايج برازش مدل عاملي تأييدي نشان داد         .تكميل نمودند 
اب همسر  ـي انتخ اـه مالك ه ـرسشنامـپي  ـاملـ ع 9دل  ـم

)MSCI(   ايراني از برازش مناسب برخوردار          در نمونه 
 . است
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Abstract  

Mate selection is one of the most 
important decisions made by individuals 
during their lives. The purpose of this 
study was to examine the validity, 
reliability and factor structure of Schwarz 
and Hassebrauck Mate Selection Criteria 
Inventory (2012) in Iranian culture. The 
study sample was consisted of 486 indivi-
duals who were selected among university 
students through a partial sampling. The 
participants completed the Mate Selection 
Criteria Inventory (MSCI) and the Mate 
Selection Criteria Priority Questionnaire. 
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 مقدمه

ر معموالً د .  ي در مورد انتخاب همسر است     ريم گيتصمي افراد در طول زندگي،      م هايتصم  نيمهم تريكي از   
ي و  ررسميغطوالني آشنايي كه افراد اغلب درگير روابط           دوره  جوامع غربي معاصر، اين تصميم  از يك             

). 2006،  1فيسمن، اينگر، كمينكا و سيمنسون      (كندي م بسياري مانند قرارهاي عاشقانه هستند، پيروي        چندگانه
ي و متن فرهنگي در سه دسته       كيف/معيارهاي انتخاب همسر با در نظرگرفتن ماهيت كمي       نه  يمطالعات در زم  

معيارهاي از    از  ي مجموعه ا محققان  همسر،  انتخاب  معيارهاي  تحقيقات  اولدسته  در    : شده است  يطبقه بند
 جنسيت  عامل  گرفتن  نظر  در  با)  غربياكثراً    (ي مختلف فرهنگ هادر بافت     را  همسر  انتخابشده  پيش تعيين   

؛ لي، بيلي،   1990؛ كنريك، سادالال، گراث و تراست،         1993،  2كنريك، گراث، تراست، سادالال      (ده انديسنج
مطالعات، محققين  دوم از   دسته  ، در   )1994،  4؛ اسپرچر، ساليوان و هتفيلد     2002،  3كنريك و لينسن مير    

در يك شرايط ميان فرهنگي با تأكيد بر            را  غربي  شه  ي با ر   ن شدهييش تعي از معيارهاي از پ      يمجموعه ا
؛ 2002،  5 و سان  لئو؛ هيگنز، ژنگ،    1990 و همكاران،    بأس  (بررسي كردند   گي جنسيتي و فرهن   يتفاوت ها

 از  انگشت شماري   در آخر در تعداد      و )2003،  7، تورو مورن و اسپرچر      2005  ،6بأسشكلفورد، اسميت و     
 و  بأس  ( كيفي بدهند  يمحققين از شركت كنندگان خواستند تا به معيارهاي انتخاب همسر پاسخ ها          مطالعات  

 .)2015، 10؛ چن، آستين، ميلرو پيرسي2013، 9ويالن و ؛ باكسر، نونان1986 ،8بارنز
 كه از يك عشق خيالي ويژگي هايي است يا رگه هاي همسرگزيني، ادراك فرد در مورد   مالك ها و   ت هاياولو

، بأس  ( در ارتباط هستند   جان هايه آشكارا با    ادراك ها و تعداد زيادي از اين        شودي ميا همسر بالقوه مطالبه      
ي صحيح  مالك ها كه نسبت به      شوندي مبه اين نتيجه رسيد، وقتي افراد متوجه           )  2012  (11چو).  2008

 

 و به    91/0 تا    51/0 بين    عامل هاميزان آلفاي كرونباخ     
 به  72/0 تا    53/0 ماه بين     1روش بازآزمايي با فاصله       

 با  MSCIپرسشنامه  ي  عامل هاهمبستگي    .دست آمد 
ي همسرگزين  يمالك ها   پرسشنامه اولويت بخشي  يعامل ها

 كه  دهدي م نشان   افته هاي.   به دست آمد   داري معنمثبت و   
 براي انتخاب همسر در فرهنگ ايراني         عامل ها  ني ترممه

ي قابل اعتماد بودن و مهرباني و درك          عامل هابه ترتيب   
 .همسر است

 

ي انتخاب همسر، روايي، پايايي،        مالك ها:  دواژه هايكل
 .اختار عامليس

The results of the confirmatory factor 
model showed that the 9-factor model of 
Mate Selection Criteria Inventory (MSCI) 
had an appropriate fit in Iranian sample. 
The value of Cronbach’s Alpha of the 
factors ranged between 0.51 and 0.91, and 
it was between 0.53 and 0.72 using retest 
method with an interval of 1 month. The 
correlation among the factors of MSCI 
and the factors of Mate Selection Priority 
Questionnaire was positive and 
significant. The results of the study show 
that the most important factors of mate 
selection in Iranian culture are trustful-
ness, kindness, and understanding respe-
ctively.  
 

Keywords: Mate Selection Criteria, Vali-
dity, Reliability, Factor Structure. 
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به عبارت ديگر، انتخاب    .  كنندي م، احساس سرخوردگي و فرسودگي زناشويي        بوده اند  توجهي بهمسرگزيني  

به .  ي زندگي زناشويي باشد    يكي از منابع فرسودگي و زوال تدريج        تواندي مي همسرگزيني   مالك هانامناسب  
ي انتخاب همسر قبل از ازدواج، ضروري به نظر مالك هامنظور پيشگيري از فرسودگي زناشويي توجه جدي به 

 ).2006، 12لي و كنريك (رسدي م
، مهربان و    )2009،  14هولمز و جانسون     (13يي مانند جذابيت جسماني    هاي ژگيوي مختلف    پژوهش ها
، )2005،  19بارلد  (18، شخصيت مهيج  )1989،  بأس؛  1986،  17 و بارنز  بأس  (16بودن و باهوش    15فهميده بودن 

را به  )  2006،  26فيگيوردو  (25وفادار بودن    و 24خوش صحبت،  23، قابل اتكا  22، صادق 21، بامالحظه 20ياروياور
مدي، جبرائيلي، زاده مح    (داده اندعنوان شاخص انتخاب جفت و شريك زندگي در افراد، مورد تأكيد قرار                 

 ).1393، 27حيدري و حبيبي
 28هيل.  داده اند، محققان مطالعات زيادي براي درك بهتر معيارهاي انتخاب همسر انجام            1920دهه  از اواخر   

؛ 1945هيل،    (30ليسانس ريكس كالج  دوره  دانشجوي    29با استفاده از روشي كه هارولد كريستنسن       )  1945(
توسعه داده بود، از دانشجويان خواست تا اهميت هجده مالك          )  2012،  32، شوارتز و هاسيبروك   1971،  31پاور

 . سني قابل قبول را براي انتخاب همسر مشخص كنندمحدوده انتخاب همسر مناسب را برآورد كنند و 
. انتخاب همسر تكرار كردند   پرسشنامه  ديگر همين الگو را با استفاده از         مطالعه  ي بعد چندين    سال هادر  
 برجسته قلمداد آن هاي جنسيتي را در تفاوت ها تحقيق را مورد بررسي قرار داد و شدت 24) 1992 (33فينگلد
چهار ) 1969، 35؛ هودسون و هينز1981، 34؛ هويت و هودسون   1945هيل،  (،  )2001( و همكارانش    بأس.  كرد

افه كردند   به آن اض   1996 و   1985-1984ي  سال هاتحقيق را انتخاب كردند و دو مورد از تحقيقات خود را از             
. گذشته ارزيابي شده بود، به ثبت رساندنددهه  5 معيار انتخاب همسر كه در 18و تنها تغييرات كوچكي را در 

آمادور، چارلز،    (شودي مي جنسيتي استفاده    تفاوت ها براي بررسي     مالك هاحتي در مطالعات جديد از اين         
؛ 2002،  39 اسميت و ايگلي   -؛ جانسن 2009،  38؛ فرنهام 2006،  37؛ استويك و همكاران   2005،  36تايت و هلم  

در يكي از مشهورترين    )  1990 و همكاران،    بأس؛  1989،  بأس  (بأسديويد  ).  2003 مورن و اسپرچر،      -تورو
ي تفاوت ها فرهنگ متفاوت بررسي كرد و        37 را از    شركت كننده  10047مطالعات معيارهاي انتخاب همسر       

  .مالي موفق و جذابيت فيزيكي به ثبت رسانده يآتاهميت جنسيتي بين فرهنگي و نامتناقض را در 
در .  شودي م تفسير   40 در اغلب مواقع، البته نه هميشه، در انتخاب همسر از ديدگاه تحولي                افته هااين ي 
، بأس؛  1986 و بارنز،    بأس  (آن هاست  نيمطرح تر  بأسشناسان تكاملي كه ديويد      ، روان 90 و   80دهه  اواخر  
ي جنسيتي در معيارهاي انتخاب همسر را به طور گسترده مورد مطالعه قرار             تفاوت ها،  )1944،  1989،  1985
تحقيقاتي وسيعي شد كه روي معيارهاي انتخاب همسر و جذابيت فيزيكي           نه  يزمهمين موضوع، بنيان    .  دادند

ر، جانسون و وبست (شودي ممتمركز است و تا امروز به عنوان بخش بسيار مهمي از روانشناسي تكاملي شناخته 
 ).2007، 42؛ وبستر2009، 41اسكمبر

ي مختلف براي سنجش معيارهاي انتخاب همسر به كار برده           پژوهش هااز جمله ابزارهايي كه تاكنون در       
 بخش است، بخش اول شامل 3اين پرسشنامه شامل  .  است  43فاكتورهاي انتخاب همسر  پرسشنامه  ،  شده است 

بخش دوم شامل   .  جنس، وضعيت تأهل و تعداد خواهر و برادر است          ي مانند، سن،    ت شناختيجمعي  داده ها
 كوچك تري در خصوص سن مناسب ازدواج، اختالف سن موردپسند بين زن و شوهر يا تمايل براي                     سؤاالت

��
 ./..هايبررسي ساختار عاملي، روايي و پايايي پرسشنامه مالك                                /
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 آيتم 18 كه شودي مدر بخش سوم از پاسخ دهنده خواسته .  بودن همسر و تعداد فرزندان استبزرگ تربودن يا 
، ريجامعه پذشخصيت قابل اعتماد، باهوش،      :  مانند(ي كنند   رتبه بندبراي انتخاب همسر     را برحسب اهميت     

؛ هودسون و هينز،    1945هيل،  (قبلي است   افته   ويژگي برگرفته از يك ابزار توسعه ي        18اين  ).  عفيف و غيره  
ار گرفته   سال گذشته بسيار مورد استفاده قر       50كه در اياالت متحده در طول        )  1958،  44گينز، مك 1969
 آيتمي در تحقيق خود استفاده كردند و       18پرسشنامه  ، از اين    )2013(باكسر و همكاران    ).  1989،  بأس(است  

 خواسته شده بود     شركت كنندگان سؤال باز پاسخ را به پرسشنامه اضافه كردند كه در آن از                   3در پايان   
، از  سؤال  3 در تحليل كيفي اين      آن ها  .ي موردنظر خود را براي انتخاب همسر مطلوب عنوان كنند          ت هاياولو

 .مهم را براي انتخاب همسر مطلوب استخراج كردند) عامل( دسته معيار 27 شركت كنندگاني پاسخ ها
پرسشنامه صورت گرفت كه در آن از يك        )  2003(همچنين پژوهش ديگري توسط تورومورن و اسپرچر         

 همسر در اياالت متحده و جمهوري خلق چين         ي انتخاب مالك ها سؤالي براي سنجش اختالف جنسيتي       25
ي مورد سنجش در اين پژوهش بسيار شبيه به             مالك ها).  2003تورومورن و اسپرچر،     (استفاده كردند    

در پژوهش ديگري كه توسط شكلفورد .  بود)  2012(ي انتخاب همسر پرسشنامه شوارتز و هاسيبروك        مالك ها
 بعد  4 مالك انتخاب همسر در       18ختلف جهان اجرا شد،       فرهنگ م  37سه  يمقابراي  )  2005(و همكاران   

هوش در برابر   /  سالمت، آموزش /  مايخوش سقابل تكيه در برابر     /  منابع،  قابل اعتماد   /  عشق در برابر موقعيت   (
همه كه بيشترين نمره در       .  مقايسه شد )  ي در برابر مذهب مشترك      ريجامعه پذفرزندان،  /  تمايل به خانه   

 ).2005شكلفورد و همكاران، (مذهب مشترك بود / يريجامعه پذعامل  مربوط به فرهنگ ها
 مالك شخصيتي و رفتاري مطلوب و       60در پژوهشي   )  2002  (45تودوسيجويك، لجوبونكويك و آرانسيك   

. ي جنسيتي در انتخاب همسر در صربستان مورد آزمايش قرار دادند              تفاوت هانامطلوب را براي سنجيدن      
شوارتز و هاسيبروك در آلمان بود و خلوص و           پرسشنامه  ي  مالك هايار شبيه   ي مورد سنجش بس    هاي ژگيو

 .  بودندمالك ها نيرده مهم ترصميميت، وفاداري، بامالحظه و قابل اعتماد در 
ي مالك هاي  ت بخشيپرسشنامه اولو ،  شده است يي كه در اين زمينه در ايران كار               پرسشنامه هااز  

 مالك انتخاب همسر است و      22است كه شامل    )  1389  (46ي و شريفي  دع آبايشفهمسرگزيني رفاهي، ثنايي،    
ي فرآيندي  مالك هاي محتوايي و     مالك ها؛  دهدي مدو دسته مالك را در همسرگزيني مورد بررسي قرار              

 ).1389رفاهي و همكاران، (
 18ين  بشركت كننده    21245در آلمان انجام شد،     )  2012(ي كه توسط  شوارتز و هاسيبروك        مطالعه ادر  

 مالك انتخاب همسر براي  82عاطفي درگير نبودند، به سؤاالتي در مورد اهميت         رابطه   سال كه در هيچ      65تا  
 چند سال دارد و اينكه آيا        رنديپذي م همسري كه    نيجوان تر و   نيمسن تربلندمدت پاسخ دادند، اينكه     رابطه  
در اين مطالعه، در ابتدا، بجاي       .   يا خير  دكنني مي خاصي داشته باشد ازدواج       مشخصه ها با شريكي كه     آن ها

سپس، .   معيار انتخاب همسر را ارائه كردند       82ي تك موردي تكيه كنند، ساختار سازه اي         ل هايتحلاينكه بر   
ي انتخاب همسر در جنسيت و سن پيش بيني         ارهايمعي  سازه اي ميانگين تركيبي را از ساختار        هاي رتبه بند
 مربوط به شريك مستعد  سؤاالت شريك و هم چنين     نيمسن تر و   نيجوان تر به   ي مربوط تم هايآسپس،  .  كردند

با توجه به نقش مهم معيارهاي        .  تجزيه وتحليل كردند )  1994برگرفته از اسپرچر و همكاران،        (ازدواج را    
ي انتخاب همسر   مالك هاهمسرگزيني در ازدواج و تشكيل خانواده، در ايران تنها يك ابزار براي بررسي                    
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در .   است پرداخته  مالك هاوجود دارد كه فقط به بررسي تعداد محدودي از اين            )  1389اهي و همكاران،    رف(
ي مختلف فرهنگ هاي مشابه در    پژوهش هامطالعات خود با    سه  يمقاواقع ابزار جامعي كه به پژوهشگران امكان        

ابزاري جامع است   )  2012(معيارهاي انتخاب همسر شوارتز و هاسيبروك        پرسشنامه  .  را بدهد، وجود نداشت   
 در جامعه ايراني مورد مطالعه قرار       انيفارس و فرم    دهدي مي ممكن را مورد سنجش قرار       مالك هاكه بيشترين   
معيارهاي انتخاب  پرسشنامه  لذا هدف از اين پژوهش بررسي روايي و پايايي و ساختار عاملي                .  نگرفته است 

 .راني است، در فرهنگ اي)2012(همسر شوارتز و هاسيبروك 
 

 .   اين پژوهش از نوع همبستگي براي سنجش ساختار عاملي ابزار است:ي پژوهشروش شناس

 داده هاي و روش جمع آوري رينمونه گجامعه، نمونه، روش 

ي به  رينمونه گدانشجويان دختر و پسر دانشگاه كردستان و روش          همه  آماري اين پژوهش شامل     جامعه  
انساني، زبان، علوم پايه، فني، كشاورزي،       ( دانشكده   8دانشگاه كردستان   .   بود 47يخوشه اي  رينمونه گصورت  

 دانشكده و 5،  دانشكده هااز ميان   .   دانشجو دارد  9046و  )  منابع طبيعي، هنر و دانشكده فني و مهندسي بيجار        
 نفر  400  تعداد باالي )  2008(  48از نظر هرينگتون  .   كالس به صورت تصادفي انتخاب شدند      5از هر دانشكده    

 پرسشنامه در بين دانشجويان توزيع 600تعداد . شودي مبراي كارهاي تحليل عاملي تأييدي نمونه بزرگ تلقي   
 257 نفر پسر و     229 كامل بودند كه از اين تعداد        پرسشنامه ها عدد از    486شد كه از اين ميزان در مجموع         

 نفر در مقطع دكتري مشغول      12ناسي ارشد و     نفر كارش  192 نفر در مقطع كارشناسي،      282.  نفر دختر بودند  
  .تحصيل بودند

 

 ابزار

) 1389( اين پرسشنامه توسط رفاهي و همكاران         :ي همسرگزيني مالك ها  پرسشنامه اولويت بخشي 
 مالك انتخاب همسر است كه دو دسته مالك را در همسرگزيني مورد بررسي                 22ساخته شده است، شامل   

بر روي  )  1389رفاهي و همكاران،    ( اصليپرسشنامه  .  ي فرآيندي مالك هاي و   ي محتواي مالك ها.  دهدي مقرار  
 اصلي و مؤلفه هايروايي آن با استفاده از روش تحليل عاملي با روش          .   زوج به عنوان گروه نمونه اجرا شد       543

 75/0ن كننده  ييتبچرخش واريماكس انجام شد، روايي سازه پرسشنامه در دو عامل محتوايي و فرآيندي                   
در شهر يزد انجام شد،      )  1391( در پژوهشي كه توسط خادمي و صادقيان        .  واريانس كل پرسشنامه است    

ي شخصيتي، خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي،      هاي ژگيو:   كه شامل  گرفته اندي متفاوتي براي آن در نظر     عامل ها
: است اين صورت      عامل در پژوهش فعلي به       6آلفاي كرونباخ اين     .  اقتصادي هستند  سالمتي، ظاهري و   

ي هاي ژگيو،  )90/0(، سالمتي   )89/0(، فرهنگي و اجتماعي     )71/0(، خانوادگي   )87/0(ي شخصيتي   هاي ژگيو
 ).91/0(، وضعيت اقتصادي )85/0(ظاهري 

 )2012( اين پرسشنامه توسط شوارتز و هاسيبروك         :49)MSCI(ي انتخاب همسر    پرسشنامه مالك ها 
 مالك انتخاب   82 اهميت   شركت كنندگاندر اين مطالعه     .  مسر اجرا شد  براي ارزيابي معيارهاي انتخاب ه     

 نشان داد كه    آن هاارزيابي كردند كه بررسي     )  5- تا بسيار مهم     1=از بي اهميت   (رابطه بلندمدت همسر را براي    
 نشان با اين حال، اين نمونه. توزيع بهنجار و عادي انحراف دارنده  يفرض به مقدار چشمگيري از      رهايمتغبيشتر  
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برآورد نظري  .   به مقدار كافي همبستگي دروني دارند           داده هامقادير كلي در اين        همه   كه    دهدي م
، 51هر  (ده انديرسمتغيرها به همبستگي نسبي و كافي        همه  نشان داد كه تقريباً       50ي پاد تصوير  هاي همبستگ
: فرزندآوري(اختالف داشت » د نظريبرآور«تنها يك متغير با اين     ).  را پيشنهاد كرد   7/0؛ مقدار بحراني    2010
 مورد مالحظه قرار دهند      اشي نظر بر آن شد كه اين متغير را به دليل اهميت                آن ها، اما تصميم     )64/0
 -رـايزر مي ـي ك نمونه برداردر نتيجه، معيار كفايت       ).  ي مربوط به سن    تفاوت هابخصوص براي شناسايي     (
=PCA)  971/0راي  ـ براي اج  اـداده هد كه   ـان دادن ـ نش ،53رويت بارتلتِ ـاس ك ـو همچنين مقي    52نـكيـاول

KMO  709؛=X23321 ،642 /001/0<P (14 مالك انتخاب همسر، 82ي مؤلفه هاتحليل . مناسب هستند 
فابريگار، وجينير،  (  55و واريماكس   54 چرخش پروماكس  آن ها.   را نشان داد   1 از   بزرگ ترعامل با مقدار ويژه      

تنها (ي عاملي رسيدند     هاي بارگذاررا اجرا كردند و كم و بيش به همان             )  1999،  56 و استراهان  مك كالوم
بنابراين از ساختار بارگذاري     ).  ي چهار عامل بين دو چرخه به شكل قابل توجه تفاوت داشتند              هاي بارگذار

 روي  مورد18 معيار انتخاب همسر، در كل 82در ميان ( عامل استخراج شدند 12واريماكس چرخه عاملي در 
ي ديگر بيشترين بار را روي عامل       عامل هاهشت معيار انتخاب همسر در مقايسه با        ).  هيچ  عاملي بار نداشتند    

). 60، عاشقانه59بااحساس، 58باعاطفه: مانند  (شودي مهمسر مربوط   )  α=86/0(  57اول داشتند كه به مهرباني و درك      
، 62به نفس با اعتماد   :  ؛ مانند )α=83/0(  61سلطه جونه مالك انتخاب همسر بيشترين بار را روي عامل دوم كه             

داشت ) α=82/0 (64بيشترين بار را روي عامل سوم، همسر مطلوب        هشت معيار ديگر  .  را داشت   است)  63جسور
شش مالك انتخاب همسر بيشترين بار را روي عامل            .  دارد)  66، صميمي 65روراست، رك و     مطلوب:  مانند(

، 69، ثروتمند 68مرفه:  مانند( است   )α=83/0  (67همسر ثروتمند و سخاوتمند   چهارم داشت كه مربوط به عامل        
مانند،   (گرفتند  قرار همسر    )α=82/0( معيار ديگر در عامل پنجم يعني جذابيت فيزيكي              5).  سخاوتمند
) α=78/0  (73شش مالك انتخاب همسر هم به عنوان عامل بافرهنگ           ).  72، جذاب 71، سكسي 70خوش ظاهر

هم در  )  79شوخ طبعو    78بامزه  ،77بذله گو(سه مالك   ).  76، مؤدب 75خوش رفتار،  74انند؛ آراسته م(شناسايي شدند   
 بيشترين بار را روي عامل      آن هاچهار مالك از    .  رديگي م قرار   )  α=81/0(ي همسر   شوخ طبععامل هفتم يعني    

ي مالك ها:  ندمان( شناسايي شدند     )α=74/0( همسر    80هشتم داشتند كه به عنوان عامل اجتماعي بودن          
چهار معيار انتخاب همسر هم بيشترين بار را روي عامل نهم داشتند ). 83، اجتماعي82، خودجوش81ريسك پذير

 همسر  86يخانه دار،  85 در موسيقي   بااستعداد؛ خالق و     )α=56/0( همسر    84 را براي خالقيت    ت هاياولوكه  
 )α=67/0  (88بودن  اعتمادا روي عامل قابل     سه معيار هم بيشترين بار ر     .  دهندي منشان  )  87 خوب دست پخت(

عاليق   ( معيار 3در نهايت   .  شودي مكه عامل يازدهم محسوب     )  ، قابل اعتماد  90مانيباا،  89صادق(همسر داشت   
 را براي ت هاياولوبيشترين بار را روي عامل دوازدهم داشتند كه ) 93، تفاهم ارتباطي92، نظرات مشابه91مشترك
 .دهدي مر نشان همس) α=68/0(تشابهات 
 

 داده هاتحليل  و روش تجزيه 

 تحليل  و  SPSS-19  نرم افزار  از  استفاده  با  استنباطي  و  توصيفي  آمار  سطح  در  پژوهش  يداده ها  تحليل
 .گرفت انجام Amos24نرم افزار  از استفاده با عاملي تأييدي
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 افته هاي

 گام اول 

، به فارسي ترجمه    )2012(همسر شوارتز و هاسيبروك     ي انتخاب   پرسشنامه مالك ها در اين پژوهش ابتدا     
 نفر از   3.  شده و به دنبال آن از دو متخصص زبان انگليسي درخواست شد كه درستي ترجمه را بررسي كنند                  

 نفر از اعضاي هيئت علمي گروه روانشناسي كه سابقه پژوهش            3اعضاي هيئت علمي گروه مشاوره خانواده و        
 .  كردنددييتأ را بررسي كرده و آن را پرسشنامه داشتند، روايي محتواي در حوزه خانواده و ازدواج

 

 گام دوم

كه    عامل است  12 ويژگي و    64، شامل   )2012(ي انتخاب همسر شوارتز و هاسيبروك       پرسشنامه مالك ها 
ر  د آن ها توسط   به دست آمدهي  عامل هاتا مشخص شود كه آيا           تحليل عاملي تأييدي گرفته شد       از آن ابتدا  

 نه كردنيشيب بود و روش     داده ها درصد   05/0ي جاافتاده كمتر از     داده هاتعداد  .   يا خير  شودي م  دييتأايران هم   
ي داده هاماهاالنوبيس براي تعيين    فاصله  شاخص  .   جهت مديريت آن مورد استفاده قرار گرفت        )EM(انتظار  

 برازش و نتايج مقايسه شد و نشان داد         رافتادهدو با و بدون مقادير      مدل هاتمام  .  پرت مورد استفاده قرار گرفت    
 آمده از پژوهش شوارتز و به دستي برازش مدل عاملي بر اساس ساختار عاملي شاخص ها. تفاوتي وجود ندارد

 به دست آمد كه نشان       76/3 و ميزان خي دو نسبي        GFI  =76/0نشان داد كه ميزان     )  2012(هاسيبروك  
 .لذا در ادامه تحليل عاملي اكتشافي انجام شد. وردار نيست كه مدل از برازش مكفي برخدهدي م

، بامالحظه (و دركمهرباني :  ازعبارت اند تأييدشده عاملنه . در تحليل عاملي اكتشافي نه عامل كشف شد       
، )، مهربان، متعادل، سازشگر   ت گريحما،  مصالحه جو، رك و روراست، صميمي،       باصفاپايبند به اصول اخالقي،     

، )، موفق در شغل    واالمقام، مرفه، ثروتمند،     باسواد،  ل كردهيتحصداراي تحصيالت عالي،     (ماعي  پايگاه اجت 
، خانه داربامزه، خودجوش، تنوع عاليق، دست پخت خوب، بااستعداد در موسيقي، خالق،            (تشابهات و خالقيت    

، زيشهوت انگجذاب،  منحصربه فرد، سكسي،   (، جذابيت فيزيكي     )عاليق مشابه، تفاهم نظرات، تفاهم ارتباطي      
جسور، داراي استقالل   (ي  جاه طلب،  )خونگرم، فهميده، بردبار، صادق، قابل اعتماد      (، قابل اعتماد    )زيجان انگيه

باعاطفه، (، رمانتيك    )، اجتماعي ريسك پذير، نقدكننده، توانايي رويارويي با تعارضات،            هدف گرافكري،   
به با اعتماد   (و بافرهنگ   )  هوش، خوش رفتار و شوخ طبع   بامحبت، با (، خوش خلق   )بااحساس، همدل، رمانتيك  

 ).، كوشا، خوش لباس، خوش نيت و بذله گونفس
 KMOشاخص  .  دهدي منتايج  تحليل عاملي اكتشافي به روش چرخش واريماكس را نشان             )  1(جدول  

و )  p>001/0(ت   دست آمده و معني دار اس      به x2   =74/14048 و نتايج آزمون بارتلت نشان داد        90/0برابر با   
 معيار  64از بين   .  شده است  آمده تبيين    به دست ي  عامل ها از طريق    انس هايوار درصد   23/58در مجموع   
 مالك هم به دليل بار عاملي كم از ساختار عاملي             6 بار متقاطع داشتند و       آن ها مالك   6مذكور  پرسشنامه  
 .حذف شدند
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 با هم مثبت و      عامل هاهمبستگي  .  كندي م شده را بررسي      كشفي  عامل ها همبستگي دروني    2جدول  

 و )r ،01/0<p=638/0(باالترين ميزان ارتباط مربوط به همبستگي قابل اعتماد با مهرباني و درك .  استداري معن
 .است) r ،05/0>p=175/0(ي با رمانتيك و خوش خلقي و بافرهنگ خوش خلقبه همبستگي كمترين مربوط 

 
 

 ي به دست آمده در پژوهش فعليعامل هاماتريس همبستگي دروني : 2جدول 

 متغيرها مهرباني و درك اجتماعي پايگاه قابل اعتماد تشابهات و خالقيت جذابيت فيزيكي خوش خلقي جاه طلبي بافرهنگ

 مهرباني و درك 1       

 اجتماعي پايگاه 372/0** 1      

 قابل اعتماد 638/0** 295/0** 1     

 تشابهات و خالقيت 420/0** 390/0** 329/0** 1    

 فيزيكي جذابيت 340/0** 400/0** 191/0** 408/0** 1   

 خوش خلقي 146/0** 193/0** 244/0** 218/0** 149/0* 1  

 جاه طلبي 531/0** 459/0** 342/0** 424/0** 384/0** 202/0** 1 

 فرهنگ با 355/0** 264/0** 316/0** 335/0** 293/0** 175/0** 322/0** 1
 رمانتيك 409/0** 229/0** 363/0**  277/0** 221/0** 175/0** 343/0** 202/0**

 تحليل عاملي اكتشافي پژوهش حاضر: 1جدول 

 متغير بار عاملي متغير بار عاملي متغير  عامليبار

 و دركمهرباني  بردبار 5/0 جذابيت فيزيكي

 بامالحظه 36/0 صادق 56/0 منحصربه فرد 37/0

 پايبند به اصول اخالقي 52/0 قابل اعتماد 64/0 سكسي 74/0

 پسنديده 61/0 تشابهات و خالقيت جذاب 70/0

 رك و روراست 58/0 بامزه 38/0 زيشهوت انگ 72/0

 صميمي 65/0 خودجوش 38/0 زيجان انگيه 95/0

 مصالحه جو 56/0 تنوع عاليق 45/0 بافرهنگ

 حمايتگر 57/0 دست پخت خوب 37/0 به نفسبا اعتماد  41/0

 مهربان 56/0 بااستعداد در موسيقي 58/0 كوشا 54/0

 متعادل 59/0 خالق 52/0 خوش لباس 44/0

 سازشگر 54/0 دارخانه  63/0 خوش ظاهر 51/0

   عاليق مشابه 64/0 بذله گو 59/0

 پايگاه اجتماعي نظرات مشابه 65/0 رمانتيك

 داراي تحصيالت عالي 72/0 تفاهم ارتباطي 60/0 باعاطفه 45/0

 ل كردهيتحص 71/0 يجاه طلب بااحساس 67/0

 باسواد 54/0 جسور 51/0 همدل 52/0

 مرفه 71/0 داراي استقالل فكري 61/0 رمانتيك 53/0

 ثروتمند 74/0 هدف گرا 33/0 خوش خلق

 واالمقام 69/0 نقدكننده 66/0 بامحبت 55/0

 موفق در شغل 68/0 جاه طلب 47/0 باهوش 69/0

 قابل اعتماد تعارضات توانايي رويارويي با 40/0 خوش رفتار 55/0

 خونگرم 32/0 ريسك پذير 32/0 شوخ طبع 66/0

 دهفهمي 51/0 اجتماعي 39/0  

 .مشخص شده است) Bold(  با فونت برجستهعامل هانام * 
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رهاي عاملي استاندارد باه يكلبراي بررسي ساختار عاملي كشف شده، تحليل عاملي تأييدي صورت گرفت،    

 9 مدل برازش شد و برازش مدل      3.  كندي م كه براي تحليل عاملي تأييدي كفايت        دست آمده و باالتر به     30/0
 .عاملي نهايي در دو جنس نيز بررسي شد تا ثبات ساختار عاملي بين دو جنس مشخص شود

 

 

 ي برازش مدل شاخص ها: 3جدول 

RMSEA RMR CFI AGFI GFI X2 df X2/df مدل ها 

060/0  175/0  739/0  735/0  759/0  474/7089  1886 759/3 MSCI مدل     عاملي12

058/0  140/0  777/0  716/0  736/0  001/6707  1939 459/3   عاملي مرتبه دومMSCI 12 مدل 

058/0  076/0  953/0  899/0  931/0  621/4115  1556 645/2 )كل( عاملي پژوهش فعلي 9 مدل    

068/0  078/0  912/0  878/0  899/0  830/3542  1556 047/2 )زنان( عاملي پژوهش فعلي 9مدل    

071/0  079/0  901/0  870/0  887/0  929/3697  1556 147/2 )مردان( عاملي پژوهش فعلي 9مدل    

 
 عاملي مرتبه دوم شوارتز و        12مدل  .  دهدي مي عاملي را نشان      مدل هاي برازش   شاخص ها  3جدول  
 دوي خشاخص  .  ي بهتري برخوردار است   شاخص ها عاملي مرتبه اول از      12ل  نسبت به مد  )  2012(سايبروك  

 قرار دارد، شاخص نيكويي     3-1 به دست آمده است كه در كران         39/2نسبي در مدل نه عاملي پژوهش فعلي        
 به دست آمده كه     RMSEA(  05/0(  و شاخص ريشه ميانگين مجذورات باقي مانده        93/0)  GFI(برازش  
ي شاخص هااز  )  2012(بت به دو مدل مبتني بر ساختار عاملي شوارتز و هاسيبروك                و نس  كندي مكفايت  

در هر دو   .   عاملي در زنان و مردان با متغير طبقه اي جنسيت برازش شد           9مدل  .  برازش بهتري برخوردار است   
 ي برازش براي هر دو جنس در حد قابل قبول است و تفاوتي              شاخص ها شد و    دييتأ عاملي   9جنس ساختار   

 . با كل نمونه در وضعيت مناسب تري قرار دارندشاخص هااگرچه . ندارد
 

 گام سوم

اران ـرفاهي و همك  ه  ـپرسشناما  ـ ب  شده  كشفي  عامل هاي همگرا، ارتباط    ـراي سنجش رواي  ـدر گام سوم ب   
 . بررسي شد) 1389(

 
 

 مسرگزينيي هپرسشنامه مالك ها و MSCIپرسشنامه ماتريس همبستگي : 4جدول 

 )1389( رفاهي و همكاران 
ي پژوهش فعليعامل ها  

 قابل اعتماد جاه طلب رمانتيك بافرهنگ خوش خلق
 جذابيت
 فيزيكي

تشابهات و 
 خالقيت

 پايگاه
 اجتماعي

مهرباني و  
 درك

ي همسرگزيني مالك ها
 رفاهي

 شخصيتي 312/0** 218/0**  190/0** 150/0** 291/0** 212/0** 129/0** 133/0** 091/0*
 خانوادگي 526/0** 425/0** 375/0** 241/0** 524/0** 335/0** 297/0** 227/0** 163/0**
 فرهنگي و اجتماعي 425/0** 400/0** 429/0** 213/0** 388/0** 314/0** 201/0** 187/0** 127/0**
متيسال 437/0** 298/0** 261/0** 194/0** 564/0** 282/0** 251/0** 153/0** 141/0**  

 ظاهري  353/0** 368/0** 346/0** 313/0** 314/0** 223/0** 177/0** 220/0** 044/0

 اقتصادي 280/0** 692/0** 236/0** 253/0** 225/0** 388/0** 232/0** 165/0** 074/0
 آلفاي كرونباخ 91/0 86/0 87/0 78/0 80/0 57/0 83/0 66/0 57/0
 بازآزمايي 70/0 71/0 64/0 53/0 62/0 57/0 86/0 66/0 72/0
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نشان )  1389(رفاهي و همكاران    پرسشنامه  مورد بحث را با      پرسشنامه  ي  عامل ها همبستگي   4جدول  
بين رابطه  در كل   .  دهدي م  نشان)  بعد ازيك ماه  (همچنين پايايي پرسشنامه را از طريق بازآزمايي          .  دهدي م

است )  692/0( عامل اقتصادي و پايگاه اجتماعي       بيشترين همبستگي بين  .   مثبت و معنادار است    همه عامل ها 
 .است) 044/0(و كمترين همبستگي بين عامل خوش خلق و عامل ظاهري 

 

 يريجه گينتبحث و 
، موانع، معيارها و هنجارهايي را براي        ت هايمحدودهر جامعه و فرهنگي بنا به شرايط و مقتضيات خود             

 ممكن است، افراد مختلفي از جنس مخالف را به            در هر فرهنگي يك شخص     .  كندي مانتخاب همسر وضع    
ي خود داشته باشد، اما در هيچ فرهنگي انتخاب همسر، انتخابي تصادفي               ش رويپعنوان همسران احتمالي     

ي از  مجموعه ا و اميال فردي، جامعه نيز         ارزش هاي ناشي از     ت هايمحدود  بردر هر فرهنگي عالوه      .  نيست
 ).1393، 95؛ هاشمي، فوالديان و فاطمي امين1970، 94لب (كندي م ليتحم را ت هايمحدود

به دليل گستردگي تعداد معيارها و       )  2012(ي انتخاب همسر شوارتز و هاسيبروك        پرسشنامه مالك ها 
جديد بودن پژوهش آن نسبت به بقيه، براي بررسي روايي و پايايي و ساختار عاملي در ايران انتخاب شد و                       

ي روايي و پايايي اين ابزار در فرهنگ ايراني است كه با انجام تحليل                 هاي ژگيوهدف از اين پژوهش بررسي       
 .عاملي اكتشافي و تأييدي امكان آن فراهم شد

ي عامل ها عامل در بين     نيمهم تر،  دهدي م نشان   افته هاي فرهنگي، جالب است كه ي      تفاوت هابا توجه به    
لمان و پژوهش حاضر در ايران عامل قابل اعتماد          آجامعه  انتخاب همسر در پژوهش شوارتز و هاسيبروك در          

ي عامل هاي خونگرم، فهميده، بردبار، صادق و قابل اعتماد است و                مالك هابودن همسر است كه شامل        
پژوهش چن و   جه  ينتاين يافته با     .  دوم و سوم اهميت قرار دارند       رتبه  خوش خلق و مهرباني و درك در         

ي آمريكا و چين همسو است كه در آن          جمع گرافرهنگ فردگرا و    دو  سه  يمقادر خصوص   )  2015(همكاران  
، »حس شوخ طبعي «،  »صادق و قابل اعتماد    « آمريكايي، معيارهاي     شركت كنندگان معيارها براي     نيمهم تر

همچنين در  .  است»  مذهبي بودن «و  »  جذابيت فيزيكي «،  »تحصيالت عالي «،  »هيجان انگيز«،  »باهوش«
كه باالترين ميانگين را    »  مهرباني و درك  «و  »  صادق و قابل اعتماد   «بر مالك    چيني عالوه    شركت كنندگان

، »پتانسيل / ظرفيت بالقوه درآمد«، »ثروتمند«، »قدرتمند«، »وضعيت اجتماعي باال  « معيارها   نيمهم تردارند،  
 كه به   هددي م نشان   تفاوت هااين  .  بود»  خالق«و  »  محبوب«،  »سالم«،  »خانه دار«،  »خوب خانواده نه  يشيپ«

ي خانوادگي اهميت   هاي ريجهت گطوركلي، شركت كنندگان چيني بيشتر به معيارهاي مربوط به وضعيت و             
ي شخصيتي داشتند   هاي ژگيو آمريكايي الزامات باالتري را در خصوص        شركت كنندگان، در حالي كه     دهندي م
. بود»  صداقت و تواضع  « به معيار    در كل باالترين ميانگين در هر دو فرهنگ مربوط        ).  2015چن و همكاران،    (

براي مثال، مطالعات .  عامل براي انتخاب همسر همخوان است     نيمهم تري قبلي در مورد     افته ها با ي  افته هااين ي 
ي خاصي كه در     مشخصه هافهميدن    براي تالش هاكه اولين   )  1945(و هيل   )  1947(هارولد كريستنسن   

» ثبات احساسي و بلوغ    «و  »  شخصيت قابل اعتماد  «.  اشد، بود  ب تياهمي ب مهم يا     تواندي مانتخاب همسر   
همچنين ).  2013،  96استويك، الچيس، فينكل، هانت    (باالترين امتياز را در هر دو مطالعه دريافت كردند              

ي مختلف بيانگر اين هستند كه قابل اعتماد بودن همسر از معيارهاي            فرهنگ هاي صورت گرفته در     پژوهش ها
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دو فرهنگ در دو    سه  يمقا،  )2003(پژوهش تورومورن و اسپرچر     :  براي مثال (همسر است   مهم براي انتخاب    
 ).در صربستان) 2003(كشور جمهوري خلق چين و اياالت متحده و پژوهش تودوسيجويك و همكاران 

چهارمين عامل مهم در امر انتخاب همسر، عامل بافرهنگ بودن است و با توجه با جايگاهش كه باالتر از                    
اين .   كه فاكتور مهمي براي انتخاب همسر است        رسدي مابيت فيزيكي و پايگاه اجتماعي قراردارد، به نظر          جذ

 است و در پژوهش شوارتز و       بذله گوي اعتمادبنفس باال، كوشا، خوش لباس، خوش ظاهر و        مالك هاعامل شامل   
 . اضر هم راستاستپنجم را دارد كه با پژوهش حرتبه  عامل، 12هم در بين )  2012 (بروكيهاس

ششم اهميت قرار دارد كه باالتر از عامل         رتبه  جذابيت فيزيكي با كمي اختالف در ميزان ميانگين، در            
اين .   است زيجان انگيه و   زيشهوت انگي منحصربه فرد، سكسي، جذاب،     مالك هاپايگاه اجتماعي است و شامل      

ي سكسي بودن و    مالك هادر اين پژوهش    .  استهماهنگ  )  2003(پژوهش تورومورن و اسپرچر     افته  يافته با ي  
نيز، جذابيت  )  2012(در پژوهش شوارتز و هاسيبروك      .  جذابيت فيزيكي باالتر از وضعيت اجتماعي قرار دارد        

همچنين در پژوهشي . قرار گرفته است» باهوش«و حتي عامل » ثروتمند و سخاوتمند «فيزيكي باالتر از عامل     
معيارهاي انتخاب همسر در دو كشور اياالت متحده و          سه  يمقابراي  )  2011  (97كه توسط لي، والنتين و پاتل     

ي معيارها در هر دو فرهنگ بعد از جذابيت فيزيكي و              رتبه بندسنگاپور صورت گرفت، پايگاه اجتماعي در         
 ).2011لي و همكاران، (مهرباني قرارگرفت 

نتخاب همسر به اين موضوع اشاره دارد        در آخرين مرتبه براي ا    »  تشابهات و خالقيت  «قرار گرفتن عامل    
ي متفاوت و   هاي ژگيوكه شبيه بودن زوج براي زندگي در كنار هم مالك نيست و افراد بيشتر به دنبال                       

، 98وينچ، كتسان و كتسان   (نيازهاي مكمل   ه  ينظر در شريك خود هستند، اين يافته همسو با            ل كنندهيتكم
، افراد را به وصلت با همديگر        ل كنندهيتكمعتقدند كه صفات     م آن هااست كه در مجموع طرفداران       )  1955

ي بي اهميت براي   مالك هااست، از   »  تشابهات و خالقيت  «ي عامل   مالك هاخالقيت كه يكي از      .  داردي وا م
 . هم راستاست) 2011(انتخاب همسر است كه با نتايج پژوهش لي و همكاران 

 همگي  4ي پژوهش حاضر در جدول       عامل هاگزيني و   ي همسر پرسشنامه مالك ها ي  عامل هابين  رابطه  
رفاهي و همكاران   پرسشنامه  انتخاب شده با    پرسشنامه  گر اين است كه     ـمثبت و معنادار است، اين نتيجه بيان      

نتايج ارزيابي  .  تشابه محتوايي دارد و بيشترين همبستگي، بين عامل اقتصادي و پايگاه اجتماعي بود             )  1389(
 5/0بازآزمايي حاكي از آن است تمام ضرايب بازآزمايي از          وه  يشد از يك ماه با استفاده از        پايايي پرسشنامه بع  

 .بيشتر است و بيشترين ضريب، مربوط به عامل رمانتيك بودن است
 100، گوتيرز، كنريك و پارچ    )2010  (99ي بافت اجتماعي مانند بوونك، پارك و دانكن       چارچوب هاپژوهشگران  

ي انتخاب  مالك هابر اين نظر هستند كه عوامل بيروني، ادراك و             )  1993(اران  و كنريك و همك    )  1999(
 اهميت صفات   توانندي مي فرهنگي و اجتماعي متفاوت        بافت ها و   دهندي مهمسر افراد را تحت تأثير قرار         

وسيع اين صفات كه افراد در زمان انتخاب همسر در           گستره  با وجود   .  مختلف انتخاب همسر را تعيين كنند      
 .، برخي از پژوهشگران اولويت انتخاب همسر افراد را مورد توجه قرار دادندرنديگي م نظر

؛ تورورمورن و    2011لي و همكاران،     (ي مختلف    فرهنگ هاي صورت گرفته در       پژوهش هابا توجه به     
معيارهاي انتخاب همسر به    نه  يزمدر  )  2005؛ شكلفورد و همكاران،      2002؛ تودوسيجويك،   2003اسپرچر،  
 از اعتبار و روايي مطلوبي برخوردار است، هرچند در مقايسه با             پرسشنامه نتيجه گرفت اين     تواني مطور كلي   

 ./..هايبررسي ساختار عاملي، روايي و پايايي پرسشنامه مالك                                /���



338 

 
 

 
������� �
���������� / ������ �!" / � �#$%%/&����  '()*/  

 و چه در    نام گذاري ها چه در    تفاوت ها احتماال علت    رسدي ميي است كه به نظر       تفاوت هااصلي داراي   نسخه  
 .ف پژوهشي و باليني استفاده كرد براي اهداتواني ماز نتايج اين پژوهش . نتايج، ناشي از فرهنگ است

 
 سپاسگزاري

 Wuppertal از دانشگاه    Dr. Sascha Schwarz از   لهين وسيبدي علمي   امانت داربه رسم اخالق و      
 گذاشتن  اريدر اخت براي در اختيار گذاشتن ابزار و ارائه اجازه براي مطالعه و كاربست آن در نمونه ايراني و                      

همچنين از اساتيدي كه در     .  گرددي م و اطالعات ابزار در نمونه آلماني، تشكر          داده هانسخه اصلي پرسشنامه،    
از دانشگاه  .   در پژوهش سپاسگزاريم   مشاركت كننده مساعدت نمودند و از تمام افراد         فرم هابازبيني و تطبيق    
 .گرددي مي طرح پژوهشي اين مقاله نيز تقدير نه هايهز نيتأمكردستان به خاطر 
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 MSCI ي انتخاب همسرپرسشنامه مالك ها: 1پيوست 

 با انتخاب گزينه مناسب       لطفاً.  ي انتخاب همسر است    مالك هارو داريد در مورد       اي كه پيش   پاسخگوي گرامي، پرسشنامه   
 . مشخص نماييد هر ويژگي تا چه حدي در انتخاب همسر برايتان اهميت دارد

 بي اهميت كم اهميت بي تفاوت تاحدودي مهم خيلي مهم

5 4 3 2 1 
 رديف مالك ها

 1 با مالحظه     
 2 هدف گرا     
 3 پسنديده     
 4 رك و روراست     
 5 صميمي     
 6 مصالحه جو     
 7 حمايتگر     
 8 مهربان     
 9 متعادل     
 10 سازشگر     
 11 داراي تحصيالت عالي     

 12 تحصيل كرده     

 13 با سواد     

 14 مرفه     

 15 ثروتمند     

 16 واال مقام     

 17 موفق در شغل     

 18 خونگرم     

 19 فهميده     

 20 بردبار     

 21 صادق     

 22 قابل اعتماد     

 23 با مزه     

 24 خودجوش     

 25 تنوع عاليق     

 26 دست پخت خوب     

 27 بااستعداد در موسيقي     

 28 خالق     

 29 خانه دار     

 30 عاليق مشابه     
 31 نظرات مشابه     
 32 تفاهم ارتباطي     
 33 جسور     
 34 داراي استقالل فكري     
 35 هدف گرا     
 36 نقد كننده     
 37 جاه طلب     
 38 توانايي رويارويي با تعارضات     
 39 ريسك پذير     
 40 اجتماعي     
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 41 منحصربه فرد     
 42 سكسي      
 43 جذاب     
 44 شهوت انگيز      
 45 هيجان انگيز     
 46 به نفسبا اعتماد      
 47 كوشا     
 48 خوش لباس     
 49 خوش ظاهر     
 50 بذله گو     
 51 باعاطفه     
 52 بااحساس     
 53 همدل      
 54 رمانتيك     
 55 بامحبت     
 56  هوشبا     
 57 خوش رفتار     
 58 شوخ طبع     

 
 :نمره گذاريوه يش

 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1: عامل اول، مهرباني و درك

 17-16-15-14-13-12-11: عامل دوم، داشتن پايگاه اجتماعي

 22-21-20-19-18: عامل سوم، قابل اعتماد بودن

 32-31-30-29-28-27-26-25-24-23: عامل چهارم، داشتن تشابهات و خالقيت

 40-39-38-37-36-35-34-33: عامل پنجم، جاه طلبي

 45-44-43-42-41: عامل ششم، جذابيت فيزيكي

 50-49-48-47-46:  بودن عامل هفتم، بافرهنگ

 54-53-52-51: عامل هشتم، رمانتيك بودن

 58-57-56-55: عامل نهم، خوش خلقي
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