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 چکیده

ترین نهاد اجتمااع  و یکا  از   عنوان بنیادیگیری خانواده بهازدواج، اولین گام در شکل

های مختلف باه  دهد. پژوهشم م های  است که فرد در طول زندگ  انجاترین انتخابمهم

اند، اما دالیل متعاددی ازجملاه   نقش مهم انتخاب آگاهانه در رضایت زناشوی  اشاره داشته

های سریع اجتماع ، اقتصاادی و فرهنیا  و ... باعا     فردی، دگرگون مسائل فردی و بین

الت زناشاوی ،  آسان  نباشد. افزایش روزافزون آمار طالق و مشکدستیاب  به آن کار اند شده

های انتخاب همسار از دیاد   محقق را برآن داشت تا با نیاه پیشییرانه و هدف کشف مالک

و از زنادگ  زناشاوی  خاود     اناد  تازگ  فرایند انتخاب را پشات سار گشاشاته    افرادی که به

وابسته در اولین دوره از چرخة خاانواده   تری به این مفهوم فرهنگرضایت دارند، نیاه دقیق

حاضار باه شایوی کیفا   باا اساتفاده از رو         دوران عقد داشته باشد. مقاله پژوهش یعن  
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کننادگان از باین افاراد    گیری هدفمند شارکت تحلیل مضمون انجام شد. با استفاده از نمونه

راض  از ازدواج در دوری عقد ساکن شهر مشهد انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظاری  

ساختاریافته انجاام شاد.    مرد( مصاحبة کیف  نیمه 8زن و  12فر )ن 20انتخاب ادامه یافت. با 

 650آوری، ثبت، کدگشاری و تحلیل شدند. از مجماوع  ساله جمع ها در طول دوری یکداده

ترتیب فراوان  کادها شاامل     مقولة فرع  استخراج شد که به 14مقولة اصل  و  3کد اولیه، 

هاا از  هاای خاانوادگ  باود. در تبیاین یافتاه     های رابطه و ویژگ های فردی، ویژگ  ویژگ 

تواناد   شاناخت  مارتبا اساتفاده شاد. نتاایه پاژوهش ما        شناخت  و جامعه های رواننظریه

 اندرکاران حوزی پیش از ازدواج و افراد در شرف ازدواج باشد.  راهیشای دست

 های ازدواج، دوران عقد، تحلیل مضمون، رو  کیف  مالک ها: کلیدواژه

 

 همقدم.1

ترین نهاد اجتماع  است که بسیاری از پژوهشیران به لحاا  نقشا  کاه در     خانواده مهم

عناوان خشات اول   اناد. ازدواج نیاز باه    حفظ سالمت و ثبات جامعه دارد، به آن توجه کارده 

ست که فرد در طول های  اترین انتخابگیری این بنا اهمیت  ویژه دارد و یک  از اصل شکل

دهد )نئوستدرم انجام  ا  زندگ 
1
(. رضایت از ایان انتخااب باه مفهاوم رضاایت از      2012،

شود )عدالت  و ردزوان جانبة فردی و اجتماع  م  زندگ  است و موجب رشد همه
2
 ،2010 .)

 نسال  ساالمت تنها در سالمت روان زوجین، بلکه در  پیامدهای مثبت متعدد ازدواج پایدار نه

تاوان گفات   یاباد و ما   ب شریک زندگ  اهمیت ویژه م رو انتخا نیز مؤثر است؛ ازاین ندهیآ

هاالو  )موفقیت در دییر مراحل زندگ  تا حدود زیادی در گرو این انتخاب است 
3
؛ 2010 ،

سامر و جاستینو
4
 ،2015 .) 

                                                      
1. Neustader 

2. Redzuan 

3. Hahlweg 

4. Sommer & Justino 
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های سریع اجتماع ، اقتصادی فردی، دگرگون دالیل متعددی ازجمله مسائل فردی و بین

  تغییرات بسیار کرده است و باع  شده اسات دساتیاب    و فرهنی  نهاد خانواده را دستخو

آسان  اتفاق نیفتد. آمار روزافزون طالق، رشد آماار مرباوب باه دعااوی      به انتخاب مناسب به

ها و مراجعه زیاد زوجین دارای مشکالت زناشاوی  باه مراکاز خادمات      خانوادگ  در دادگاه

پاور،  ای کاه داناش  (. در مطالعاه 1384ای، گواه  بر این ادعاست )میرمحمدصادق ،  مشاوره

ها در درصد از طالق 53( انجام دادند، گزار  شد 2011آسوده، خلیل ، لواسان  و دادرس )

درصد در دوران عقاد اسات.    50افتد که از این تعداد پنه سال اول زندگ  مشترک اتفاق م 

وری ا کاهش بهرهست که بزا در زندگ  اطالق و مشکالت زناشوی  جزو رویدادهای تنیدگ 

شغل )بلکسان و بارت
1
(، بروز مشکالت جسم  و روان ، ضعف در عملکرد سیساتم  2005، 

گالسر-ایمن  )رابلس، کیکالت
2
نفاس و شاادمان  و   (، کاهش بهزیست  روانا ، عازت  2003، 

شناخت  )مو های روان افزایش آشفتی 
3
 ( ارتباب دارد. 2007، 

ارد ذکرشاده و اساتحکام ازدواج ایان اسات کاه دو      های پیشییری از بروز مویک  از راه

؛ چراکاه  طرف معیارهای مناسب  برای خود تعیین کنند و به بررس  و تطابق آن باهم بپردازند

های همسار از علال عمادی نارضاایت  از      ندادن به ویژگ  نداشتن معیارهای درست و اهمیت

 (. 2014ق، )علوی، الهداد و شافشود زندگ  زناشوی  و طالق محسوب م 

های اخیر، خانوادی ایران  همیام باا تغییارات سااخت  و    شده، در سال بر موارد گفته عالوه

هاا و  هاای مهما  از جملاه تغییار در ویژگا      پیوند گسترده با جامعة جهاان ، باا دگرگاون    

مشخصات خانواده، ساختار قدرت و کارکردهای آن، حرکت از ساختار خانوادی گساترده باه   

هاای  ای زناان و تغییار در شایوه   نقدکشیدن برتری جنسیت  مردانه و نقش حاشیه بهای، هسته

در حاوزی خاانواده، محققاان نیازمناد      (.1389رو بوده اسات )آزادارمکا ،    همسرگزین  روبه

                                                      
1. Blekesaune & Barrett 

2. Robles & Kiecolt-Glaser 

3. Mo 
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-بندی مجدد مادل  ها امکان فرمول های  هستند که با ظهور تغییرات جدید به آنتوسعة رو 

از این طریق پاسخیوبودن و کاربردپاشیری نظریاات در برابار     های مفهوم  قبل  را بدهد تا

گششاته از  (. 1393تغییر حفظ شود )بنیستون، کاک، آلن و اندرسون،  شرایا اجتماع  درحال

هاا اسرارشاان   خاطر حریم  که وجود دارد، معموالً آدم آن، درباری تحقیقات حوزی خانواده به

تار اسات. باا توجاه باه ایان       وع پررناگ ضا ایان مو  کنند که در خانوادی ایرانا  را بازگو نم 

مطالعات کیف   (؛ بنابراین1393های کمّ  معموالً اصالت کمتری دارند )لبیب ، حساسیت، داده

کننادگان و همنناین   های دارای حساسایت از ساوی مشاارکت    با هدف بررس  عمق  پدیده

رادی که تجرباة عینا  از آن   طور خاص از منظر اف بر فرهنگ، به تغییر مبتن  های درحالپدیده

انادرکاران حاوزی    توانند اطالعات مفیدتری را در اختیار پژوهشیران و دستپدیده دارند، م 

هاای  از دنیاای   ازدواج و خانواده قرار دهند؛ چراکه پژوهش کیف  فرایند بررس  دقیق جنباه 

 (. 1391سازند )هومن، ها را م بر معناهای  است که از طریق آن افراد واقعیت اجتماع  مبتن 

های انتخاب همسر از دید افرادی که ایان تجرباه   مطالعة حاضر با دو هدف بررس  مالک

و از انتخاب و رابطة خود رضایت دارند و همننین بررسا    اند تازگ  پشت سر گشاشته را به

 ها بر اثر تجربه طراح  شده است.تغییرات مالک

 مبانی نظری تحقیق .2

 تحقیق پیشینة. 1. 2

از  های همسرگزین  تاریخنة طوالن  دارد و مورد توجاه بسایاری  مطالعه در حوزی مالک

بار   بیشاتر  انتخااب همسار   های مربوب به حاوزه بررس  پژوهش در پژوهشیران بوده است.

های  مانند سالمت جسامان  و روانا ، سان، شاکل بادن، عوامال اجتمااع ، عوامال         مالک

شناخت ، عوامال فیزیکا  و    ب و طرز پوشش، عوامل روانآموزش ، عوامل فرهنی  مثل مشه

هاای مختلاف معاان     هاا در فرهناگ  شود؛ البته این ماالک زیبای  و عوامل ژنتیک  تأکید م 

هاای  های انتخااب همسار در دوره  (؛ بنابراین مالک2014متفاوت  دارند )علوی و همکاران، 
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عنوان یک فرایند رای زندگ  بهفرهنی  و اجتماع  مختلف متفاوت است و انتخاب شریک ب

تواناد برحساب   های انتخاب همسر نیز م بندی مالکشود. اولویتوابسته تعریف م  فرهنگ

میزان فردگرابودن فرهنگ متفاوت باشد )خالد
1
 ،2005 .) 

هاا  (، برخ  از ویژگ 1989شناس  تکامل  دیوید باس ) باوجوداین، براساس دیدگاه روان

عنوان جفات   ها مردان  را بهیکسان است؛ مثالً زنان در بیشتر فرهنگهای مختلف در فرهنگ

توانند منابع حمایت  و مال  الزم را فراهم کنند. در تحقیق جاامع  کاه   کنند که م انتخاب م 

کشور جهان ازجمله ایران انجام شد، پنه معیار عمدی همسرگزین  عبارت بودناد   37باس در 

ترتیاب باه درآماد،     ، جاوان ، عفات و پاکادامن . زناان باه     از: درآمد، بلنادپروازی، کوشاش  

اند، اهمیت بیشتری  آوردن منابع و لوازم حیات دست بلندپروازی و کوشش که هر سه عامل به

دادند. از طرف دییر، مردان به جاشابیت، جاوان  و عفات نماری بیشاتری دادناد. باا وجاود         

هاا  ای میاان تماام نموناه   تراک عماده فرد فرهنی  مربوب به هر نمونه، اش پراکندگ  منحصربه

 های همسرگزین  خاص خود را داشت. وجود داشت، اما هر فرهنگ مالک

هاای انتخااب   تارین ماالک  اند کاه مهام  های بسیاری در خارج از ایران نشان دادهپژوهش

ند از: جاشابیت فیزیکا  )شااکلفورد، اسامیت و بااس      همسر عبارت
2
؛ عبادا،، لا  و   2005، 

دیوید
3
؛ ملیکا  2005(، سالمت جسمان  )شاکلفورد و همکااران،  2011،

4
(، وضاعیت  2009، 

؛ علااوی و همکاااران، 2011؛ عباادا، و همکاااران، 2005اقتصااادی )شاااکلفورد و همکاااران، 

؛ اوناااو و آرمساااترانگ2009(، تحصااایالت )ملیکااا ، 2014
5
( و ماااشهب )اوناااو و 2013، 

 (.2013آرمسترانگ، 

                                                      
1. Khallad 

2. Shackelford Schmitt & Buss 

3. Abdullah, Li & David 

4. Maliki, A. E. 

5. Onu & Armstrong 
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هاای  کنند که در انتخاب تأکید بیشتر بار ویژگا   وان م ( عن2005شاکلفورد و همکاران )

ای در رضایت همساران بعاد از ازدواج   شخصیت  همسر وجود دارد و این مالک نقش عمده

کنناد، در  های  که از نظر اجتماع  جشابیت ایجااد ما    ویژه آنهای شخصیت  بهدارد. ویژگ 

بال یافتن افرادی مشابه با خودشاان بارای   دن ها به درجة اول توجه زنان قرار دارند و بیشتر آن

 گردند.ازدواج م 

مجاد   توان به پژوهش حسین ، محمدی، یغمای  و عل های داخل  نیز م ازجمله پژوهش

ترین معیارهای دختران در انتخاب همسار را اصاالت خاانوادگ ،    ( اشاره کرد که مهم1386)

قاد به براباری زن و مارد دانساتند.    بودن و اعت نداشتن نقص عضو ظاهری، صداقت، معاشرت 

ترین عوامل انتخاب ( نشان دادند مهم1387حیدری، جعفری، افضل ، محمدپور و محمودی )

پاشیری و زیباای  اسات.    ترتیب تفاهم اخالق ، وفااداری، مسائولیت   همسر در دانشجویان به

نجابات،   ترتیاب شاامل   معیار مهم بارای زناان در انتخااب همسار را باه      10( 2007سامان  )

هاای  های خانواده، مناابع ماال ، شاغل، تعهاد، مهاارت     ، مشهب، تحصیالت، ویژگ پاکدامن 

که برای مردان این معیارها شامل ظاهر فیزیک ،  اجتماع  و پرستیژ اجتماع  برشمرد؛ درحال 

هااای شخصاایت ، هااای خااانواده، پاکاادامن ، مااشهب، ویژگاا نجاباات، تحصاایالت، ویژگاا 

 داری، تعهد و منابع مال  بود.، خانههای اجتماع  مهارت

در بررس  دییری روی نمونة ایران ، چهار عامل مهم انتخاب همسار هام از دیاد افاراد     

پاک  و سالمت  بود. تجرباة ازدواج در ماردان    متأهل و هم افراد مجرد، شامل تعهد، نجابت،

خاانوادگ  و سان   زمیناة  های پختی ، پرستیژ اجتماع ، پایش  ترشدن مالکمتأهل باع  مهم

های اجتمااع  و اقتادار در   های مهارتبرای انتخاب همسر بود. درباری زنان متأهل نیز مالک

تر شده بود )سامان  و رایانمقایسه با قبل مهم
1
محمادی و حیادری    (. جبرائیلا ، زاده 2008، 

رای صورت کاه با  های ازدواج تأکید کردند؛ به این ( به تفاوت بین دو جنس در مالک1392)

تار بودناد.   های نشاانیر زیباای  مهام   دختران وضعیت مال  و تعهد مرد و برای پسران مالک

                                                      
1. Ryan 
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( در پژوهش خود به شش عامال مهام در انتخااب همسار     1394خانزاده و همکاران )حسین

باودن،   اجتماع ، مشهب -شناخت ، وضعیت اقتصادی دست پیدا کردند که شامل وضعیت روان

های انتخاب دند. با اینکه در بین دو جنس تفاوت معناداری درمالکزیبای ، ظاهر و اخالق بو

های وفاداری، صداقت و تعهد برای هر دو جنس اولویات اصال    همسر وجود داشت، مالک

هاای عشاق و عالقاه، عفات و     ( ماالک 1395شادند. الالمعلیئا  و همکااران )    محسوب ما  

های انتخاب افراد دانساتند.  بین مالکترتیب سه عامل برتر در  پاکدامن  و سالمت روان  را به

هاای شاغل و درآماد همسار     ها نیز دختران به مالکاز نظر تفاوت جنسیت  در اولویت مالک

 توجه بیشتری نشان دادند.

شاده در مطالعاات    خورد، تنوع عوامال اساتخراج  ها به چشم م آننه در بررس  پژوهش

اند  های کمّ  انجام شدهبراساس شیوه هاهای متفاوت است. بیشتر پژوهشمختلف و در زمان

هاای کیفا  بارای بررسا      اند؛ حال آنکاه پاژوهش  و گروه هدف را افراد مجرد تشکیل داده

تاازگ    تغییر و همننین تجربة افرادی که این مسیر را باه  های متأثر از فرهنگ و درحالپدیده

ها و بررس  تغییرات  نتخاب آنهای اتری را درباری مالکتواند اطالعات دقیقاند، م  ط  کرده

ها در اثر تجربه در اختیار افراد در شرف ازدواج  و متخصصان این حوزه قرار احتمال  مالک

های تواند اعتبار بیشتری به مالک بودن افراد از انتخاب و ازدواجشان م  دهد. از طرف ، راض 

 شده بدهد. بررس 

 تحقیق . چارچوب نظری2. 2

های همسرگزین  تاریخنة طوالن  دارد و مورد مطالعه در حوزی مالکبه لحا  نظری نیز 

شناساا  و شناساا  تکااامل  و جامعااههااای علماا  از قبیاال زیسااتتوجااه بساایاری از رشااته

شناساان باا تأثیرپاشیری از نظریاة     عنوان مثال، بسایاری از زیسات   شناس  بوده است؛ به روان

طور الریزی برای تکثیر جنس  د و انسان بهتکامل  داروین معتقدند عشق ریشة بیولوژیک دار

حداکثررساندن  زند. مطابق این دیدگاه تکامل ، انسان برای بهخود به انتخاب جفت دست م 

کوشد؛ به همین دلیل، مردان در انتخاب همسار بیشاتر جاشب    های خود م احتمال تکثیر ژن
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ری زناان اسات،   صفات ظاهری مانند جاشابیت و سان کاه از نشاانیرهای مطمائن در باارو      

کنناد  شوند و درمقابل زنان بیشاتر باه مناابع و موقعیات همسار آینادی خاود توجاه ما           م 

)گوستاوسون
1
 ،2008 .) 

تاری از انتخااب همسار    نظریة مبادله در مقایسه با الیوی سادی بیولوژیک، برداشت جامع

ای اگر هزینه است کند و معتقد بستان تأکید م  دهد و در انتخاب همسر بر جریان بدهارائه م 

عنوان مثاال، ساط     آورند )بهپردازند با آننه به دست م که دو طرف برای مبادلة ازدواج م 

درآمد مرد و زیبای  زن( برابری نکند، زنادگ  مجاردی انتخااب خواهاد شاد )آزادارمکا ،       

1389.) 

اند که دادهبودن فرایند انتخاب همسر معتقدند، اما مطالعات متعدد نشان  برخ  به تصادف 

ها از لحا  جسم  و روان  به هم شابیه  رود، زوجصورت تصادف  انتظار م  بیش از آننه به

دهناد افاراد تمایال دارناد     هستند. همننین شواهد درخور توجه  وجود دارد که نشاان ما   

هاای فیزیکا ، جاشابیت، هاو ، تحصایالت، طبقاة       های مشابه  به لحا  سن، ویژگ  زوج

شناخت  انتخاب های آسیبهای اجتماع  و جنبه، مشهب، شخصیت، نیر اجتماع ، اقتصاد

ها را به سوی یکدییر جاشب   تنها آن همسری، همسان  میان دو نفر نه کنند. در نظریة همسان

کند )استریکلند ها را نیز استوار م  کند، بلکه پیوند میان آنم 
2
 ،2006 .) 

ینچبودن که اولین بار و درمقابل، نظریة مکمل
3
( آن را مطرح کرد، بار ایان عقیاده    1958) 

ها را برآورده کند و تمایالتشان  است که افراد به انتخاب همسری تمایل دارند که نیازهای آن

ویاژه  شاباهت  و ناهمساان  و باه   را تکمیل کند. درواقع این نه شباهت و همسان ، بلکاه با   

 (. 1967ارد )وینچ، د صفات مکمل است که افراد را به وصلت با دییری وام 

                                                      
1. Gustavsson 

2. Strichland 

3. Winch  
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مطابق با نظریة مجاورت، احتمال بیشتری وجود دارد انسان با شخص  ازدواج کند که در 

کناد. بارای افارادی کاه در مجااورت هام زنادگ         مجاورت وی زندگ ، کار یا تحصیل م 

ها و احساسات کم و بیش یکسان  درباری مسائل کنند، این امکان وجود دارد که به نیر  م 

هاا تااثیر بیاشارد )اساتریکلند،      تواند بر دلبساتی  میاان آن  خود م  نوبة ابند که این بهدست ی

2006.) 

عناوان  برخ  نظریات بر اثرهای والدین و نقش خانواده بر انتخاب همسر تمرکز دارند؛ به

کاردن معتقاد اسات تصاویر والاد جانس مخاالف هار فارد، هادایتیر            مثال، نظریة اجتماع 

کند. بنا باه نظار   است و والد همجنس برایش الیوی نقش ایجاد م وجوی همسر وی  جست

هاای خاانواده، ترجیحاات همسار را در     ای از ویژگا  کردارشناسان، تثبیت اولیه در مجموعه

بزرگسال  شکل خواهد داد )برزک ، گیوریس و ویسفلد
1
 ،2004.) 

ده است. بر طبق ایان  مشابه با این دیدگاه در نظریة انتخاب ناهشیار )ایماگو( نیز مطرح ش

توانیم با هر زن و مردی که بر سر راهمان سبز م  شود، بسته باه اینکاه چقادر    نظریه ما نم 

جشاب، توانمند یا شبیهمان باشد، ازدواج کنیم؛ بلکه این فرد باید شبیه به کس  باشاد کاه در   

ساان   کننادی ک درون ما موجب ایجاد احساسات عمیق  از شناخت شود و درحقیقت تاداع  

اند )هندریکس باشد که در کودک  بیشترین تأثیر را بر ما گشاشته
2
 ،1383.) 

 روش تحقیق.3

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیف  و رو  تحلیل مضمون
3
انجاام شاد. رویکارد     

گیاری  کننادگان و چیاونی  شاکل   دهد به تجارب درون  مشارکتکیف  به محقق امکان م 

هاا را کشاف کناد )هاومن،      جای آزمودن متغیرها، آن یابد و به معان  از طریق فرهنگ دست

بر استقرای تحلیل  که ط  آن محقاق از   (. تحلیل مضمون عبارت است از تحلیل مبتن 1391

                                                      
1. Bereczkei, Gyuris & Weisfeld 

2. Hendrix 

3. Thematic Analysis 
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شناس  تحلیلا  دسات   ای به سنخدادهای و بروندادهها و الیویاب  درونبندی دادهطریق طبقه

 (.1389یابد )محمدپور، م 

ن پژوهش از بین افراد داوطلاب در دوران عقاد سااکن در شاهر مشاهد باا       کنندگاشرکت

های شمول داشتن رضایت متوسا به باال از زنادگ  زناشاوی  )طباق گازار  صاری       مالک

شاناس یاا    خودشان(، مبتالنبودن به اختالالت روان  )براساس پرسش درباری مراجعه به روان

صاورت   مصارف ماواد مخادر، باه    تن ساو  پزشک(، داشتن حداقل مدرک دیپلم و نداشا  روان

هدفمند انتخاب شدند. براساس براون و کالرک
1
(، با کمک فرایند رفت و برگشت  در 2006) 

وجوی  ها، ایجاد کدهای اولیه، جستشدن در داده سازی، مرور مکرر و الرقشش مرحلة پیاده

ها تجزیه و تحلیل ادهها و درنهایت تهیة گزار ، د گشاری آنها، مرور، تعاریف و ناممضمون

 شدند.

مارد( کاه دارای شارایا ذکرشاده بودناد،        8زن و  12نفار )  20ساله باا  در یک دوری یک

دقیقه بود و پس  75تا  45ساختاریافته انجام شد. مدت زمان هر مصاحبه مصاحبة عمق  نیمه

دادن  شاد و باا گاو    ساازی  صورت دقیق پیااده  شدی به شدن مصاحبه، مصاحبه ضبا از انجام

مجدد، صحت و اعتبار مطالب بررس  شد و سپس فرایند کدگشاری آالاز شد. متن مصاحبه و 

 MAXqda10افازار  های حین مصاحبه پس از چندین باار مطالعاه، باا کماک نارم     یادداشت

هاای خاام صاورت گرفات و     کدگشاری شد. کدگشاری باز با هدف استخراج مفااهیم از داده 

بودن با پدیدی قبل  تلفیاق شاوند    یسه شدند تا در صورت مشابهسپس مفاهیم پیوسته باهم مقا

بودن بر مفاهیم قبل  افزوده شوند. سپس با هدف یافتن روابا موجاود   و در صورت متفاوت

ها پرداخته شد. پاس از مصااحبة هفادهم اطالعاات جدیادی باه       بین مفاهیم به کشف مقوله

ان از حصول اشباع نظاری، ساه مصااحبة    شدی قبل  اضافه نشد و برای اطمین مفاهیم استخراج

منظور رعایت اصول اخالق  از  شدن پژوهش به دییر نیز انجام و کدگشاری شد.  قبل از انجام

کنندگان برای شرکت در مطالعه و ضبا صدا رضایت کتبا  گرفتاه شاد و راجاع باه       شرکت

                                                      
1. Braun & Clarke 



 51                        ...های انتخاب همسر از دید افراد  اضي از ازدواجمالک                    دومشما ة 

 

ت الزم هاا توضایحا   ماندن اطالعاات و هویات آن   اهداف پژوهش، علت ضبا صدا، محرمانه

ازدواج بادون  ها کتاب  شدن مصاحبه نیز برای قدردان  از مشارکت آن ارائه شد. پس از انجام

 ها تقدیم شد. عنوان هدیه به آنبه شکست

های پژوهش کیفا  از چهاار شااخص اعتباار گاباا و      منظور تأمین صحت و اعتبار داده به

لینکلن
1
لیت اطمینان و تأییدپشیری استفاده شد. پشیری، قاببودن، انتقالقبول( یعن  قابل1989) 

زاده و  ( و ذباای 2003افشااان  ) شااده و همننااین نظاارات گاال    براساااس مااوارد گفتااه  

هاا، محقاق باا صارف زماان کااف  بارای        (،  برای تضمین قابلیت اعتبار داده1397همکاران)

کااردن تنااوع در   هااا و همننااین لحااا  هااا، آمااد و شااد مکاارر در داده  آوری داده جمااع

های  چون مدت گششته از عقاد، ساط  تحصایالت، شایوی     شوندگان از نظر شاخص بهمصاح

های دییار، در راساتای افازایش    آشنای  و ... برای افزایش قابلیت تعمیم و انتقال به موقعیت

تارین فان   که مهم« بازبین  اعضا»برآن، از  ها گام برداشت. عالوهپشیری دادهمقبولیت و اعتماد

های پژوهش کیفا  اسات )کرساول   نواع رو اعتمادپشیری در ا
2
( نیاز اساتفاده شاد.    2013، 

شادن آن نیاز    هاا، پاس از انجاام   کنندگان در طول تحلیال داده ضمن حفظ ارتباب با مشارکت

هاا از  ها ارائه شد تا صاحت نتاایه و برداشات    ها در قالب یک گزار  به چند نفر از آنیافته

منظور تضامین قابلیات تصادیق طباق      نجام شود. بهها بررس  شود و اصالحات الزم ا دید آن

های پیشین خاود را تاا حاد امکاان در     فرضقاعدی اپوخه سع  بر آن بود که پژوهشیر پیش

وتحلیل اطالعاات دخالات ندهاد )الاوان ، خانباشا  و باودالی ،        آوری و تجزیهفرایند جمع

ت همکااران متخصاص   (. برای تضمین قابلیت اطمینان و کفایت از راهنماای  و نظاار  1393

بندی مقوالت با نظارت همکاران پژوهش صورت گرفات  استفاده شد و بررس  کدها و دسته

 تا به اجماع الزم منته  شد. 

 

                                                      
1. Guba & Linkoln 

2. Creswell 
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 های تحقیقیافته.4

 بود. 1کنندگان در پژوهش به شرح جدول شناخت  شرکتهای جمعیتویژگ 
 

 کنندگانشناختی شرکتهای جمعیتویژگی -1جدول 

 ردیف
 نام

مستعار
1

 

 شغل تحصیالت سن
مدت 

 عقد

مدت 

آشنایی 

 قبل عقد
 همسر خود همسر خود همسر خود

 دارخانه آزاد دیپلم دیپلم 18 25 محمود 1
 ماه 7 ماه 16

 آزاد دارخانه دیپلم دیپلم 25 18 مریم 2

 ماه 36 ماه 12 آزاد دانشجو کارشناس  کارشناس  24 24 مهدی 3

 آزاد دانشجو کارشناس  شناس کار 23 20 کتایون 4
 ماه 12 ماه 8

 دانشجو آزاد کارشناس  کارشناس  20 23 آر  5

 مهندس پزشک ارشد کارشناس  دکتری 25 24 هدیه 6
 ماه 48 ماه 2

 پزشک مهندس دکتری ارشد کارشناس  24 25 حمید 7

 ماه 6 ماه 15 آزاد دانشجو کارشناس  کارشناس  27 23 نسیم 8

 

کننده زوج بودناد. دو نفار   شرکت 4مرد(  8زن و  12کننده در پژوهش )فر شرکتن 20از 

نفار   3نفار کارشناسا ،    10نفار کااردان ،    2کنندگان دارای مدرک تحصیل  دیپلم، از شرکت

ساال، میاانیین    5/23کننادگان  نفر دکتری بودند. میانیین سان  شارکت   2ارشد و کارشناس 

مااه و میاانیین مادت     10یانیین مدت زمان گششته از عقد ماه، م 21تفاوت سن  با همسران 

 ماه بود.  5/10آشنای  قبل از عقد 

نفر بدون عالقة قبل  ازدواج کارده بودناد.    10کنندگان با عالقة قبل  و نفر از شرکت 10

نفر دوسات    5نفر از طریق معرف  اطرافیان،  4نفر رابطة خویشاوندی، در  8شیوی آشنای  در 

                                                      
 ا اسام  مستعار جاییزین شده است.کنندگان برای حفظ رازداری ب. اسام  شرکت1
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مورد آشنای  قبلا    12نفر دوست  بدون اطالع خانواده بود. درواقع، در  2خانواده و با اطالع 

 واسطة ازدواج اتفاق افتاده بود.  مورد دییر آشنای  به 8ها وجود داشت و در  بین خانواده

مقولة فرع  استخراج شاد   14مقولة اصل  و  3کد اولیه، درنهایت  650از مجموع بالغ بر 

 بود. 2ان  کدها شامل موارد جدول که به ترتیب فراو
 

 کنندگانشناختی شرکتهای جمعیتویژگی -1ادامة جدول 

 ردیف
نام 

مستعار
1

 

 شغل تحصیالت سن
مدت 

 عقد

مدت 

آشنایی قبل 

 عقد
 همسر خود همسر خود همسر خود

 ماه 3 ماه 13 دانشجو دانشجو دکتری کارشناس  27 20 انسیه 9

 ماه 2 ماه 2 آزاد دارخانه ارشد ارشناس ک کاردان  28 26 ناهید 10

 ماه 1 ماه 3 دانشجو دانشجو کارشناس  لیسانس 20 23 محمد 11

 ماه 5/1 ماه 36 آزاد دارخانه کارشناس  کاردان  26 24 شیدا 12

 ماه 2 ماه 31 مهندس دارخانه  کارشناس  کارشناس  28 25 سیمین 13

 ماه 3 ماه 12 کارمند دانشجو کارشناس  دکتری 28 28 زهرا 14

 ماه 24 ماه 12 کارمند دانشجو دیپلم کارشناس  25 22 الله 15

 کارمند معمار ارشد کارشناس  ارشد 30 27 شیرین 16
 ماه 4 ماه 6

 معمار کارمند ارشد کارشناس  ارشد 27 30 سهیل 17

 ماه 48 ماه 12 دانشجو آزاد کارشناس  کارشناس  22 23 محسن 18

 ماه 8  ماه 6 مهندس دندانپزشک ارشد کارشناس  دکتری 38 37 یلدا 19

 ماه 10   ماه 14  مدرس مهندس کاردان  لیسانس 28 27 مهران 20

 

های ازدواج از دید افراد در دوری عقد باود،  دنبال هدف اول پژوهش که شناسای  مالک به

 یم پرداخت.شده خواه های استخراجدر ادامه به بررس  بیشتر هرکدام از مقوله

 ترین شاخص انتخابهای فردی؛ برجستهویژگی. 4.1

                                                      
 . اسام  شرکت کنندگان برای حفظ رازداری با اسام  مستعار جاییزین شده است.1
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رسد در فرایند انتخاب همسر آننه برای افراد بیش از هر چیازی اهمیات دارد،   نظر م به 

های شخصیت ، دموگرافیک، ظاهری، اعتقادی و همننین ساالمت  های فردی )ویژگ  ویژگ 

 روان ( طرف مقابل است. -جسم 

 
 ی اصلی و فرعیها مقوله -2جدول 

 های فرعیمقوله مقولة اصلی

های ویژگ 

 کد( 320)فردی 

کد(،  37های ظاهری )کد(، ویژگ  39های دموگرافیک )کد(، ویژگ  209های شخصیت  )ویژگ 

 کد( 8روان )-کد( و سالمت جسم  30های اعتقادی )ویژگ 

های رابطه ویژگ 
 کد(156)

ها کد( و پشیر  شروب و توافق18مندی ) کد(، عالقه 45) کد(، شناخت 79ها )ها و تفاوتشباهت

 کد( 14)

های ویژگ 

 کد(99)خانوادگ  

های کد(، ویژگ  25کد(، روابا صمیم  خانوادگ  ) 35تناسب و شباهت بین دو خانواده )

 9کد(، الیوهای سالم در خانواده ) 10ها )کد(، موافقت و همراه  خانواده 13برجستة خانواده )

 کد( 7های دموگرافیک خانواده )و ویژگ کد( 

 

-شده از سوی بیشاتر مشاارکت   ترین مفهوم اشارههای شخصیت  کلیدیدر بررس  ویژگ 

کنندگان، مفهوم پختی 
1
شاان در  بود. افراد فارغ از جنسیت انتظار داشتند که همسران آینادی  

کاد(   8کد(، شناخت  ) 29کد(، روان  ) 34کد(، اجتماع  ) 45هیجان  )-ابعاد مخالف عاطف 

-کد( به حد قابل قبول  از پختی  دست یافته باشند. منظور از پختی  عاطف  8و اقتصادی )

طبع ، تواناای  درک و   خلق ، شوخها، خو  ها، توانای  مدیریت آن هیجان ، شناخت هیجان

 همدل ، حمایت و همراه  است.

زده اسات و   ضاو  باودیم، جاو هیجاان    دیدم که وقت  توی گروه  که هر دو ع اینو م »حمید: 
 «.ممکنه تصمیم اشتباه بییریم، چطور میتونه به هیجانش اللبه کنه و تصمیم منطق  بییره

                                                      
1. Maturation 
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کننادگان  نکتة جالب توجه  که وجود داشت، انتظاری باود کاه از ساوی بیشاتر شارکت     

، همراها ،  «باودن  پایاه »مطرح شده بود. منظور از « بودن پایه»عنوان مالک انتخاب با عنوان  به

 حمایت و حس رفاقت بود. 

 «.بخشه یک  مثل یه دوست تو کارا همراهت باشه همسر آدم باید پایه باشه. خیل  لشت»کتایون: 

منظور از پختی  اجتماع ، توانای  برقاراری و حفاظ رواباا اجتمااع  مطلاوب، رفتاار       

ترهاا و   ژه باا بازر   وی مناسب اجتماع ، انتخاب دوستان مناسب، رعایت احترام در روابا به

 همننین رعایت حد اعتدال در روابا بود. 

کناه، چطاور رفتاار     ا  برام مهم بود؛ اینکه تو جمع چطور صاحبت ما   ارتباب اجتماع »آر : 

 «.کنه م 
  خیل  معقول ا دیدم روابا دوست م خیل  ارز  داشت تو دوران آشنای  م ا این واسه»هدیه: 

 «.خوب  داره ست و دوستایا و به اندازه

-کاد( و همنناین انعطااف    15پختی  روان  در دو بعد اصل  استقالل و تمایزیاافتی  ) 

باودن و   کد( خالصه شد. منظاور از اساتقالل و تمایزیاافتی ، خودسااخته     14پشیری روان )

 گیری بود.داشتن شخصیت مستقل از خانواده به لحا  عاطف  و تصمیم

این خیل  باع  شد که بهش اعتماد کنم. تا حاد زیاادی    از اول روی پای خود  بود.»سیمین: 
 «.گیره  تصمیم م ا ه مستقل از خانواد

کانن. مان ایناو دوسات نداشاتم. دلام       یه قشر زیادی از خانومای ما وابسته زنادگ  ما   »حمید: 
خواست همسرم شخصیت مستقل  داشته باشه و بتونه محکام و مساتقل راه خودشاو بااز کناه و       م 

 «.امه بدهمسیرشو اد

دادن خود باا شارایا مختلاف، ساازگاری، پاشیر        پشیری، توانای  وفقمنظور از انعطاف

 نبودن و دوری از تعصب و کنترل بود.  بعدیها، تکتفاوت

ای دارن، اینجاوری نباودن کاه بخاوان     با همسرم که صحبت کردم، دیدم دید روشنفکرانه»نسیم: 

شونو خیل  دوسات داشاتم   این حیطه است. این ویژگ  محدود کنن بین نه فقا وظایف خانوما تو
 «.شدنکه مانع فعالیت اجتماع  من نم 
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عناوان   مواردی مانند اطالعات عموم  زیاد، اهل مطالعه بودن و توانای  تفکر و تحلیل باه 

 شدند. پختی  شناخت  مطرح 

معلوماات  جاوری نباشاه کاه خیلا       خواستم که فرد مطلع  باشه. این یه نفری م »شیدا: 
 «.سط  پایین داشته باشه. دید  به مسائل مختلف باز باشه

منظور از پختی  اقتصادی، داشاتن اساتقالل ماال  از خاانواده در حاد معماول، تواناای         

پاشیری در اماور اقتصاادی، قناعات یاا       ریازی بارای آیناده، ریساک    مدیریت ماال  و برناماه  

  ودلبازی در مواقع الزم بسته به موقعیت بود. دست

دوست داشتم همسرم دخل و خرج سر  بشه و بتونه مقاداری کاه خاود  یاا خاودم      »انسیه: 

 «.درمیاریم رو به بهترین شکل مدیریت کنه

کننادگان مهام ارزیااب     های شخصیت  دییری نیز از نظر مشارکتجدا از پختی ، ویژگ 

 22ار جنسایت  ) های ماورد انتظا  کد(،  ویژگ  23پشیری )شده بود؛ ازجمله تعهد و مسئولیت

هاای  کاد( شاامل انتظاارات افاراد از ویژگا       8کد( و زنانی  ) 14کد( در دو بعد مردانی  )

شان انتظار داشتند که کنندگان خانم از همسران آیندیمتناسب با جنسیت طرف مقابل )شرکت

الیاارت و مردانیاا ، جرباازی کااار، جشبااه و شخصاایت مردانااه داشااته باشااند. درمقاباال،     

خانم از همسران آیندی خود انتظار حجب و حیاا، متانات و وقاار و آماادگ       کنندگان شرکت

کد( باه   21داری داشتند(، وفاداری )های زنانه مثل دستپخت خوب و مهارت خانهبرای نقش

 16نداشتن با جنس متفاوت و همننین هدفمندی و پشتکار ) معن  قابل اعتماد بودن و ارتباب

ها  تن برای زندگ  شخص  و جدیت و پشتکار در پیییری آنکد( به معن  برنامه و هدف داش

 بود. 

های دموگرافیک طارف  های فردی مهم در انتخاب همسر، ویژگ دومین شاخه از ویژگ 

کد( از نظر وجهة اجتماع  و ساط  درآماد کاه بیشاتر بارای       12بود؛ ازجمله شغل مناسب )

هاا و هام بارای آقایاان      رای خانمکد( که هم ب 10شد و سط  تحصیالت )ها مهم تلق  خانم

 آمد. مهم بود و جدای از مدرک، مالک  برای سنجیدن سط  درک و نوع تفکر به حساب م 
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خااطر مقطعاش.    گم شاید کلیشه به نظر بیاد، اما تحصیالت مهم بود؛ نه به اآلن اینو که م »شیدا: 
حایا دانشاجوی  باشاه. محایا     این برام مهم بود که درس و دانشیاه رو انتخاب کرده باشه و تاو م 

 «.کنه دانشیاه ذهن آدمو باز م 

منظور داشتن تمکن مال  در حد عرف جامعاه کاه بیشاتر از     کد( به 8وضعیت اقتصادی )

شاد. سان مناساب و متناساب )باا      عنوان مالک برای انتخاب در نظر گرفتاه   ها به سوی خانم

فاصلة سن  با همسار تأکیاد داشاتند.     بودن  کنندگان به نزدیککد( که بیشتر شرکت 5فراوان  

کنندگان مهم بود، تناسب سن عقلا  باا همسار    آننه بیش از عدد اختالف سن  برای شرکت

 بود. 

های ظاهری طرف مقابل شامل زیبای  ظاهری، قد های دموگرافیک، ویژگ بعد از ویژگ 

ب رنگ پوست و بلند، تناسب قد و جثة بدن ، داشتن ظاهر متناسب با عرف و جنسیت، تناس

 ها برای انتخاب، مهم ارزیاب  شدند. حت  شباهت و تناسب اسم

 14هایشان را در سه زیرشاخة اعتقادات مشهب  ) های اعتقادی افراد اولویتدرباری ویژگ 

کاد( شاامل    9دادن به بایدها و نبایدهای مشهب و فرایض دینا ، باورهاا )   کد( شامل اهمیت

هاای  مانناد   کاد( شاامل ارز    7هاای اخالقا  )  نناین ارز  طرز نیاه فرد به زندگ  و هم

بودن فارغ از نیاه مشهب  و دین ، مطرح کردند. آننه بیش از وجود ایان   صداقت و باوجدان

ها مهم بود، وجود هماهنی  بین باورهای خودشان و طارف مقابال    کنندهباورها برای شرکت

 بود. 

ی  رو داشته باشه؛ نه اینکه خیلا  سافت و   هاخواستم یه حداقل از نظر مشهب  م »هدیه: 
 «.سخت باشه مثل خودمون

گشره؛ جور م سع  کردم به این ایمان بیارم که زندگ  رو هر جور بییری همون»مهدی: 
 «.کردطور فکر م نباید سخت بییریم. همسرم هم همین

  روانا -های فردی طرف مقابل، سالمت جسام  شده در بین ویژگ  آخرین مورد بررس 

ا  بود. مسائل  مانند اعتیادنداشاتن باه ماواد مخادر و همنناین      کد( خود فرد و خانواده 8)
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عناوان ماالک انتخااب، بیشاتر از ساوی      های ارث  جسم  و روان  باه ابتالنداشتن به بیماری

 ها لحا  شد. خانم

 های رابطه؛ دومین عامل مهم در انتخابویژگی.4.2

هاا و  برای انتخاب همسار در چهاار زیرشااخة شاباهت    های افراد دومین مقوله در مالک

ها، بیانیر ارزیاب  و انتظاار افاراد از   مندی و پشیر  شروب و توافق ها، شناخت، عالقهتفاوت

 شان بود. های رابطه با شریک زندگ ویژگ 

دنبال شاباهت یاا تفااوت در     عنوان مالک انتخاب، افراد بههای ذکرشده بهدر بیشتر حوزه

هاای  ای مجازا از ویژگا   صورت زیرمقوله ها بودند؛ به همین دلیل این دو شاخه را بهویژگ 

تر بتوانیم آن را بررس  کنیم. با اختالف درخور توجه  افراد در رابطه در نظر گرفتیم تا دقیق

دنبال وجود تفاوت  کد( با همسر آینده و با فراوان  کمتری به 61دنبال وجود شباهت ) ابتدا به

 د( بودند.ک 18)

های ظاهری که قبالً ها و همننین در ویژگ  بر وجود شباهت و تناسب بین خانواده عالوه

شد نیاز  ها نیز که بیشتر به رابطة بین دو نفر مربوب م ها اشاره شد، افراد در باق  حوزه به آن

ق مشاترک،  شان بودند. مواردی مانند اهداف مشابه، عالیدنبال یافتن شباهت با همسر آیندی به

های شخصیت  مشاابه، شاباهت فکاری و اعتقاادی و     های مشترک، ویژگ تفری  و سرگرم 

شد که دو نفر بیشتر به هم نزدیک شوند و به های ازدواج باع  طورکل  تناسب بین مالک به

 داشتن آیندی مشترک با هم فکر کنند.

ماون از زنادگ    کاه خواساته   چیزی که بیشتر از همه من رو جشب همسرم کرد، این بود»ناهید: 
 «.یک  بود

دیدمون به مسائل اجتماع  و سیاس  حت  هنری شبیه به هم بود. بعد دیدن یه فایلم یاا   »مهدی: 
شه حرف مشترک خیل   ها راجع بهش حرف بزنیم. این باع  م تونستیم ساعتشنیدن یه آهنگ م 

 «. داشته باشیم



 59                        ...های انتخاب همسر از دید افراد  اضي از ازدواجمالک                    دومشما ة 

 

عناوان  کننادگان باه    کمتری از ساوی شارکت  بودن با فراوان بودن نسبت به مشابه متفاوت

شاد کاه   هاای شخصایت  محادود    مالک  برای انتخاب ذکر شاد و فقاا باه برخا  ویژگا      

بودن در برابر  عنوان مثال، آرامداد؛ بهشدن بیشتر م  ها به افراد امکان نزدیک بودن در آن مکمل

 گیری. سهلگیری در برابر پشیری و سختگری در برابر سلطهزودجوش ، سلطه

از لحا  شخصیت  بعض  صفات متفاوت بود، ول  شاید اثر مکمل برامون داشت مثالً من »هدیه: 

تره. گاه  تو این حالات تونساتیم   تر گاه  هم عصب تری هستم؛ برعکس اون خیل  جدیآدم آروم

 «.مکمل هم باشیم و باع  تغییر هم بشیم

 شد. یجاد جشابیت بیشتر م گاه  هم تفاوت در زاویة نیاه دو نفر باع  ا

تو دوری آشنای  که یه بار اومده بود شهر محل تحصیل من با هم رفتیم یه بنای تاریخ  »شیرین: 
زدیم. من مسائل معماری و رو دیدیم. جالب بود که هر کدوم از نیاه خودمون راجع بهش حرف م 

زد. انیاار تفااوت    ف ما  ساخت بنا برام جالب بود و اون راجاع باه روح معناوی اون فضااها حار     
 «.تر ببینیم و درک کنیمشد اونجا رو خیل  کامل نیاهمون باع  م 

کد( از طریق رابطاة   22مجموعة اطالعات  که فرد براساس میزان آشنای  پیش از ازدواج )

کاد( از   13قبل از ازدواج، نسبت فامیل ، دوست  خانوادگ  یا معرف  فرد معتمد، تحقیقاات ) 

ها، محال کاار و فضاای مجاازی و همنناین       فامیل، محل زندگ  و همسایه طریق دوستان و

ا  کساب کارده باود، زیرشااخة     کد( راجع به همسر و خانواده 10مشاوری پیش از ازدواج )

واساطة   ها اولویت اول را به شناخت  دادند که خودشاان باه  کنندهشناخت قرار گرفت. شرکت

کسب کرده بودند و در مرحلاة بعاد، شاناخت     وگو نسبت به هم رابطة قبل  یا جلسات گفت

کنندگان در فرایند انتخاب از مشااوری پایش از   ها را مهم دانستند. تقریباً بیشتر شرکت خانواده

صورت تخصص  کمک گرفته بودند و برخ  تأییاد مشااور را دلیال مهما  بارای       ازدواج به

ی مختلف عامال مهما  در   هاانتخابشان دانستند. درواقع، صرف وقت برای شناخت به شیوه

 پیشییری از مشکالت بعدی و شکست در ازدواج عنوان شده بود.
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ها که  کنندگان بود؛ چه آنکد( نیز مالک مهم  از دید بیشتر شرکت 18مندی ) عامل عالقه

کاه برخا  از    ها که به هم معرف  شده بودند؛ تاجای  شناختند و چه آن از قبل همدییر را م 

 معن  ارزیاب  کردند.وجود عالقه را ب  ها زندگ  بدون آن

تاون   اینکه دوستش داشته باشم خیل  مهمه واقعاً؛ چون اگه طرفو دوست داشته باش ، م »یلدا: 

 «.تو لحظات سخت کنار  بمون 

کننادگان تاا حادود زیاادی      هاای رابطاه از دیاد شارکت    مسائل ذکرشده دربااری ویژگا   

ها، ارزیاب  شد. ازآنجاکه با وجود رعایت تمام ویژگ کنندی نبود تضاد و اختالف نظر  تضمین

هاای فاردی و خاانوادگ     خااطر تفااوت  وجود اختالف نظر در روابا نزدیک و صمیم  باه 

دنبال راهکاری برای حل موارد احتمال  اخاتالف نظار   کنندگان بهناپشیر است، شرکتاجتناب

کاد( و همنناین توافاق دربااری      7نیز بودند؛ به همین دلیل، پشیر  شروب قبال از ازدواج ) 

کنندگان  عنوان مالک  برای انتخاب از سوی مشارکتکد( به 7مسائل مشترک بعد از ازدواج )

 درنظر گرفته شده بود.

ام و عقادمون بایاد طاوالن      خواستم دوران دانشجوی  برم سار خوناه و زنادگ    من نم »زهرا: 
 «. شد. اونا با این مسئله مشکل  نداشتن م 

هاا رو مادیریت کنایم،    درباری اینکه بعداً درآمدمون چطوری هزینه بشه و چجوری خرج»ه: انسی
باهم توافق کردیم. حت  درباری اینکه در آینده چند تا بنه داشته باشیم و اینکه نظر  درباری تربیات  

 «.ها چیه، حرف زدیم. دیدم نظر  به نظر من نزدیکهبنه

 برای انتخاب همسر های خانوادگی؛ مالکی مهمویژگی.4.3

های خانوادگ  طرف مقابل با شاش  های افراد برای ازدواج، ویژگ سومین دسته از مالک

هاای برجساتة   ها، روابا صمیم  خانوادگ ، ویژگا  زیرمقولة شباهت و تناسب بین خانواده

های دموگرافیک خانواده بود.ها، وجود الیوهای سالم و ویژگ خانواده، موافقت خانواده
1

 

                                                      
 اند. ها به ترتیب فراوان  کدها آمده . زیرمقوله1
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ها در ابعااد مختلاف فرهناگ، ساط       ها، هماهنی  آننظور از تناسب و شباهت خانوادهم

مشهب  و حت  شکل ظاهری خانواده به لحاا  تعاداد   -اجتماع ، باورهای اعتقادی-اقتصادی

 اعضا و سبک زندگ  است. 

فرهنیا  باه ماا    ای باشه هام از لحاا  ماشهب ،      برام مهم بود. خانوادها بح  خانواده»سهیل: 

تار یاا   بخورن و هم از لحا  ارتباطاتشون و جاییاهشون؛ یعن  جوری نباشه که خیلا  از ماا پاایین   
 «.باالتر باشن. تقریباً تو یه سط  باشیم

« کفاو باودن   هم»و « بودن شأن هم»در بیان این شباهت و تناسب، افراد از اصطالحت  مانند 

 کردند.استفاده 

بر پشیر  و حمایت با والدین،  ها، روابا خوب مبتن ین خانوادهبر وجود شباهت ب عالوه

رابطة صمیم  بین پدر و مادر، تربیت صاحی  و همنناین صامیمیت باا خاواهر و برادرهاا       

فرد ارزیااب  شاود،    کنندی نیازهای عاطف  و روان صورت تأمین که فضای خانواده بهطوری به

رفته شده بود. نکتة جالب توجه این بود که از دید عنوان عامل  مهم در نظر گ برای انتخاب به

شان در آینده انعکاس زندگ  خانوادگ  فعلا  هار   کنندگان، زندگ  زناشوی بیشتر مشارکت

 ها بود. دوی آن

من آدم  بودم که از بنی  با مامان و خواهرم خیلا  صامیم  باودم و هار حرفا  رو      »شیرین: 
ا  همناین   خواست همسارم هام تاو خاانواده     دن. دلم م گفتم. اونا هم همیشه پشتم بو بهشون م 

 «.ای رو تجربه کرده باشه؛ چون خودم دیده بودم چقدر مؤثره پشتیبان 

طور خاص، نقش مهم  کننده در تحقیق، رابطة خوب پدر و دختر به از دید آقایان شرکت

زدواج( همسار  ها به وفاداری و پاک  )نبود رابطاه باا جانس متفااوت قبال از ا      ن در اعتماد آ

 شان داشت.  آیندی

کنه کاه محباتش   دونستم جوری با دخترا  رفتار م با شناخت  که از حاج آقا داشتم، م »آر : 
براشون کافیه؛ یعن  خیالم از بایت رابطه با پسرای دییه و اینا کامالً جمع بود. نیااز باه کاس دییاه     

 «. شون وجود داشتنداشتن، عشق تو خانواده
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های برجسته و مثبت  از خانوادی طارف مقابال رسایده    در تحقیقات به ویژگ برخ  افراد 

شدند. تصور بر ایان باود کاه    که بیشتر افراد خانواده با آن ویژگ  شناخته م طوریبودند؛ به

کنندی وجود آن در همسر ها در بیشتر افراد خانواده تا حدود زیادی تضمینوجود این ویژگ 

 شان نیز است. آیندی

گفتن خانوادی خیلا    بودن انیار به مهربون . فامیل دورمون بودن دییه. همه م  معروف»مود: مح
 «.مهربون  داره

شاون اسات.    نیرن و حواسشاون باه زنادگ     ان و آینده ریزی  خیل  اهل برنامها خانواده»شیدا: 
 «.طورههمین حتماًدونستم خود  هم  م 

کنندگان نقاش مهما  در رابطاة زوج    ی از شرکتموافقت خانواده با ازدواج از دید بسیار

 ها آن را معیاری برای ازدواجشان در نظر گرفته بودند. کند؛ تا حدی که برخ  از آنایفا م 

ا  رضایت داشته باشن به ازدواج ما. دوست نداشتم سخت  خیل  برام مهم بود خانواده»کتایون: 
تو دوستام که با مخالفت خانواده ازدواج کرده  بخوان منو در جمع خودشون بپشیرن؛ چون دیده بودم

 «.بودن و چقدر بعد  تو ارتباطشون مشکل پیش اومده بود

های برجستة خانوادگ  که قبالً ذکر شد، رفتارهای اعضای مهم خانواده از بر ویژگ  عالوه

 عنوان الیو در زندگ  آنها نیز نقش مهم  داشته باشد.توانست بهکنندگان م دید شرکت

تونه یه زنادگ  رو بنرخوناه؛ خیلا  مادیریت خاوب  داره. بهرحاال       مادر  راحت م »آر : 

 «.شهدونستم همسرم هم مثل مادر  م گن مادرو ببین دخترو بییر. م  الیوی دختر، مادرشه. م 

های دموگرافیک خانواده شامل سط  تحصیالت اعضای خانواده، سط  اقتصاادی،  ویژگ 

کننادگان  د و سن اعضای خانواده ازجمله مواردی بودند که شارکت محل زندگ  و حت  تعدا

ها و هم تأثیری کاه بار   ها پرداخته بودند. هم خود این ویژگ  در فرایند انتخاب همسر به آن

 ها بااهمیت تلق  شده بود.  گشارند، از نظر آنشخصیت طرف مقابل م 

گفتم هست، اما لشون برات مهمه؟ م گفت پوخانوادی خیل  ثروتمندی داره. خواهرم م »مهران: 

 «.کنین؛ به دلیل اینکه اون همه چ  در اختیار  بوده و چشم و دل سیرهجور که شما فکر م  نه اون
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 های ازدواج در اثر تجربهتغییر مالک.4.4

هاای افاراد قبال از تجرباه     دنبال هدف دوم پژوهش که بررس  وجود تفاوت بین مالکبه

بار تغییار    کاد مبنا    22ها بر وجود این تفاوت تأکیاد داشاتند.   بود، یافته ازدواج و بعد از آن

دست آمد که باه ترتیاب فراوانا     کنندگان قبل و پس از تجربة ازدواج بههای شرکتاولویت

 اند از: شامل موارد زیر بود که عبارت

 کد(: برخا  از  8های شخصیت  )شدن ویژگ  شدن زیبای  ظاهری و برجسته اهمیت کم -

هاای  کنندگان پس از تجربة رابطة زناشوی  در دوری عقد متوجه اهمیت بیشتر ویژگا  شرکت

 های ظاهری و زیبای  طرف مقابل در انتخاب شده بودند؛ شخصیت  در مقایسه با ویژگ 

کنندگان قبل از تجربة کد(: برخ  از شرکت 5تعدیل نیر  درباری وضعیت اقتصادی ) -

تر در نظر گرفتاه بودناد و پاس از    اهمیتادی همسر آینده را کمازدواج، مالک وضعیت اقتص

 کردند؛ست که قبالً تصور م تر از چیزی اایجاد این تجربه حس کردند که این مسئله مهم

  خیلا  چیازا   گفتم مهم نیست. خُب آدم تاو زنادگ   با خودم م  قبالًدرباری مادیات من »الله: 

کنه، ول  اآلن به این نتیجه رسایدم کاه در حاد     تر  م ین شیریندست میاره و انداره و با تال  به
 «.تعادلش باید باشه و خیل  هم خوبه

کااد(: باارای برخاا   4هااای شخصاایت  )کاااهش اهمیاات مااالک شااباهت در ویژگاا   -

کنندگان، تجربة ازدواج باعا  تغییار نیار  باه  اهمیات وجاود شاباهت کامال در          شرکت

رساد تجرباة ازدواج هماراه باا رضاایت       ود. به نظر م های شخصیت  با همسر شده ب ویژگ 

 شود؛ها در افراد م پشیری و توانای  پشیر  تفاوتباع  افزایش انعطاف

برام مهم بود که طرف مقابلم هم به همین میزان دقیق باشه و منظم باشه. حواسش همیشه »هدیه: 
کردم باا یاه   نیست. همیشه فکر م طور  به همه چیز باشه، ول  خوب اآلن بعد یه مدت دیدم که این

خاودمم از   ًبینم آسمون به زماین نیوماده و اتفاقاا   تونم کنار بیام، ول  اآلن م آدم الیر این اصالً نم 
 «.م کم شده در مقایسه با قبلا گیری سخت
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های کنندگان معتقد بودند ویژگ کد(: برخ  شرکت 3افزایش اهمیت مالک خانواده ) -

ها با  کردند و بر رابطة آناست که قبالً فکر م  تر از چیزیبل مهمخانوادگ  طرف مقا

 همسرشان تأثیر زیادی دارد؛

 کد(؛ 2تغییر نیر  به لزوم وجود عشق قبل از ازدواج ) -

گفاتم ناه مان بایاد اول      یومد، م  مون پیش م از همون اول که حرف خواستیار تو خونه»یلدا: 
کردم اونجوری زندگ  آدم خوب پایش   ا  ازدواج کنم. فکر م یک  رو دوست داشته باشم بعد باه

جوری پیش رفات و باا کسا  ازدواج کاردم کاه از قبال همدییاه رو         میره، ول  اآلن که شرایا این
 «.تونه بعد ازدواج هم به وجود بیادبینم عشق م شناختیم، م  نم 

 گیری و پیشنهادها نتیجه.5

باودن و دوام   بخاش انتخاب همسر در رضاایت  های درستبا توجه به اهمیت نقش مالک

تازگ  تجربة انتخاب همسار و ازدواج   ازدواج برآن شدیم از دید افراد راض  از ازدواج که به

هاای انتخابشاان بپاردازیم و نقاش تجرباه را در      بودند، به بررس  مالک را پشت سر گشاشته

هاای  ها نظریاه ه کنیم. در تبیین یافتهها با دقت بیشتری مطالع بندی آنها یا اولویتتغییر مالک

توانند در فهم بیشتر ایان پدیاده و تغییارات حااکم بار آن      شناخت  م  شناخت  و روانجامعه

 کمک کنند.

آید، فراوانا  کادها در ساه مقولاة اصال       ها به چشم م اولین چیزی که در بررس  یافته

هاای  ول و بعاد از آن ویژگا   های فردی باا اخاتالف در جاییااه ا   ترتیب ویژگ  است که به

هاای دوم و ساوم قارار دارناد. هرچناد       های خانوادگ  در جاییااه مربوب به رابطه و ویژگ 

رساد  نظار ما    هاا نظار داد، باه   توان از فراوان  کدها با قطعیت راجع به اولویات مقولاه   نم 

اجتمااع   تاأثیر تغییارات    های دییار تحات  های انتخاب همسر نیز مانند بسیاری پدیده مالک

 وجودآمده در ساختار خانواده و جامعه قرار گرفته است.  به

تأثیر شرایا اقتصادی، افزایش سط  تحصایالت،   خانوادی ایران  در چند دهة گششته تحت

ای ازجمله های جمع  و ... دچار تغییرات عمده مشارکت اجتماع  بیشتر زنان، توسعة رسانه
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، کاارکرد و جاییااه آن در میاان دییار نهادهاای      هاا و مشخصاات خاانواده   تغییر در ویژگ 

اجتماع ، وضعیت افراد در آن، ساختار قدرت و کارکردهای آن شاده اسات. ایان تغییارات     

ای، از برتاری جنسایت  مارد باه نقاد      دهندی حرکت خانواده از ساختار گسترده به هستهنشان

(. بخش 1389زاد ارمک ، ای زنان به وضعیت کانون   ... است )آجنسیت ، از وضعیت حاشیه

دییری از این تغییر و تحوالت در جامعة در حال گشار ایران، فروپاش  ساختارهای سانت  و  

کند )ذهب ، است که تحوالت عمیق  در خصایص افراد ایجاد م  گرا و تحقق فردگرای جمع

 (. 1397کاشان ، ماسوله و برادران ؛ کرمان ، اصغرپور 1395نژاد و فرهمند، عال 

خانوادی ایران  در شرایا کنون  به فردیت و فردگرای  متمایل شده است. این گرایش تاا  

گاشارد کاه از آن باا ناام     ای از خانواده پا به عرصة هست  ما  رود که نوع تازهجای  پیش م 

ای کاه در آن ارتباطاات و انتظاارات اعضاا کااهش      شاود؛ خاانواده  خانوادی تفردیافته یاد ما  

یابد و دییر خانواده برای فرزناد  همسار انتخااب    ناسک سنت  خانواده تقلیل م یابد، م م 

هاای فاردی در   (. بیشتربودن کدهای مربوب به ویژگا  1393کند )بنیستون و همکاران، نم 

 گرفته از این تغییرات است.  انتخاب همسر نیز نشأت

پارور، پنااال  و   نیاک  های این مطالعه همسو با مطالعات ذکرشده و همننین مطالعاة یافته

دهد کاه تغییار شاکل خاانواده از خاانوادی گساترده باه خاانوادی         ( نشان م 1390مظاهری )

بر شاکل مسالا و تأثیرگاشار خاانواده بار ازدواج را       ای، الیوهای رایه در گششته مبن  هسته

گیری برجسته کارده اسات.   تاحدودی کمرنگ کرده است و نقش فرد را در انتخاب و تصمیم

( نیز به تغییرات الیوی همسرگزین ، حرکت از محوریت والدین در 1396ژوهش قاض )در پ

هاای جنسایت  مردسااالرانه و    انتخاب همسر به سمت عشق و عالقاة فاردی، تغییار نیار     

عنوان تغییرات خانوادی مدرن ایرانا  اشااره شاده    های برابرگرا بهگرا به سمت نیر تبعیض

 است.
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هاای تغییار اجتمااع  خاانواده از گساترده باه       دییر از جلوه طورکه گفته شد، یک همان

ای، طبق نظر پارسونزهسته
1
منادی و   شناسان دییر، انتخاب همسار براسااس عالقاه    و جامعه 

شاود،   ای که امروزه شکل مسلا خانواده در جامعه شناخته ما  عشق است. در خانوادی هسته

شوند؛ به همین سبب در ی اصل  وارد نم هایک از خانواده زوج جوان پس از ازدواج به هیچ

شوند و براساس میال و عالقاة قلبا  همادییر را      انتخاب همسر نیز از قیود خانواده آزاد م 

هاای  (. در پژوهش حاضر نیز وجود عشق و عالقه جزو ماالک 1393کنند )لبیب ، انتخاب م 

هماة ایان تغییارات هناوز     کنندگان بود؛ البته خانوادی ایرانا  باا وجاود    مهم از دید مشارکت

محوریت خود را تاحدود زیادی حفظ کرده است. درواقع فردیت ایران ، فردیت  در تعامل با 

مادار  آمده از آن است؛ نه در تعارض با آن. فردیت معاصار ایرانا ، خاانواده    خانواده و بیرون

(. در تحقیاق هافساتید  1389است )آزاد ارمک ، 
2
ایا  و  ( نیاز کاه باه بررسا  فردگر    2004) 

گارا محساوب   گرای  در جوامع مختلف پرداخته است، ایران هنوز در زمری جوامع جمع جمع

اساتان کشاور نیاز     28گرفته در  های پیمایش صورت(. در بررس  یافته1389شود )ساالر،  م 

درصد آرا همننان نهاد خانواده را بااهمیت ارزیاب  کرده بودند و باه   99مردم ایران با حدود 

 (.1390یرگشار آن واقف بودند )شکربیی ، نقش تأث

ها مهم ارزیاب  شده باود. تعاامالت    کنندگان، موافقت خانواده با ازدواج آناز دید شرکت

شاده نقاش    ها در فرایند انتخاب همسر برای فرزنادان در مطالعاات انجاام   زوجین با خانواده

تنها در انتخاب همسار، بلکاه    مهم  در سازگاری زناشوی  بعد از ازدواج دارد. پدر و مادر نه

ها نیز تأثیرگشار هستند )چراال ،  دارشدن آندر تنظیم روابا جنس  زوج بعد از ازدواج و بنه

(. مطاابق باا   1396؛ چراال ، مظااهری، موتااب  و سالمان ،    1394مظاهری، پناال  و صادق ، 

ظااهری  ( و سالیمان ، فتحا   و   1396های ضرالام  حااجب ، کمالیاان و ارجمناد )   پژوهش

( مبن  بر اینکه زوجین  که به شکل مدرن و با انتخاب خودشان همراه باا رضاایت و   1390)

                                                      
1. Parsons 

2. Hofstede 
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نظارت خانواده ازدواج کرده بودند، از میزان رضایت بیشتری در رابطه برخاوردار بودناد، در   

کنندگان با رضایت خاانواده ازدواج کارده بودناد و ارتبااب     پژوهش حاضر نیز تمام  شرکت

 ا قبل از ازدواج با اطالع و با نظارت خانواده اتفاق افتاده بود.ه بیشتر آن

کننادگان بارای   آمده در بعد فردی، بیشترین عامل  که از نظار شارکت   دستطبق نتایه به

هاای بسایاری در   های شخصیت  باود. پاژوهش  انتخاب همسر مهم ارزیاب  شده بود، ویژگ 

مطلق و صدریان مله پژوهش حرازی، حسین اند؛ ازجگششته نیز بر این موضوع صحه گشاشته

(، 1386اکباری دهکاردی )   (، علا  1386مجاد ) (، حسین ، محمادی، یغماای  و علا    1380)

(، حسااین خااانزاده و همکاااران 1387حیاادری، جعفااری، افضاال ، محماادپور و محمااودی )

(، بوتوین1394)
1

گاردن (، وین2007(، سامان  )2006، باس و شاکلفورد )
2
ی ( و علاو 2010) 

-شناخت  افاراد نقاش مهما  در شاکل     های روانرسد ویژگ (. به نظر م 2014و همکاران )

دادن به ایان   کند. اهمیتده  به روابا نزدیک ایفا م ها و همننین جهت گیری شخصیت آن

تواند انتظار افراد برای دستیاب  به رابطه صمیمانه هماراه باا درک متقابال را فاراهم     مالک م 

 در سایه آن بتوانند به ارضای نیازهای خود و رشد و تعال  دست پیدا کنند.  کند تا زوجین

هاا شاواهدی در تأییاد هار دو نظریاة      شده، یافته شناخت  اشاره روان نظر از ویژگ  صرف

دهناد.  ( ارائه ما  1958بودن )وینچ، ( و گزینش براساس مکمل1986همسری )باس، همسان

نظار   براساس شباهت برای انتخاب عناوان کارده بودناد، باه      بااینکه افراد بیشتری به مواردی

کنندی شیوی انتخاب همسر افراد باشاند.  توانند توجیهتنهای  نم ها بهرسد هرکدام از تئوری م 

هاای کلاونن و مندلساون    ها ازجمله پژوهشهمسو با بسیاری از پژوهش
3
(، بوتاوین،  1998) 

( و حساین خاانزاده و همکااران    1386هکردی)(، د2009(، ملیک  )2006باس و شاکلفورد )

های مربوب به رابطاه ماورد   های فردی، خانوادگ  و ویژگ (، شباهت در بیشتر حوزه1394)

گرای  در برابر های شخصیت  )مانند درونکه تفاوت فقا در برخ  ویژگ انتظار بود؛ درحال 
                                                      

1. Botwin 

2. Wyngarden 

3. Klohnen & Mendelsohn, 
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باودن در   پشیری، دقیاق ر سلطهگری در براببودن، سلطه گرای ، آرامش در برابر زودجو برون

هاا باعا     گیاری( کاه وجاود تفااوت در آن    گیری در برابر ساهل پرت  و سخت برابر حواس

باودن   شد، مطلوب بود. شاید بتوان گفات مطلاوب   شدن و تعدیل هریک از دو طرف م  کامل

بار  گردد. بسیاری از زوجین ویژگ  متفاوت در همسر تا حد زیادی به میزان تفاوت نیز برم 

توانسات  این باور بودند که اگر میزان این تفاوت از آستانة تحمل هرکدامشان خارج بود، م 

تصویرکشایدن   واروناه بارای باه    Uصورت  به عامل  برای نارضایت  تبدیل شود. نموداری به

های ذکرشده و میزان رضاایتمندی زوجاین از وجاود آن،    رابطه بین میزان تفاوت در ویژگ 

بر وجود حاد مطلاوب  از تفااوت، عامال دییاری کاه        ن مسئله است. عالوهتفاوت گویای ای

هاای دییاری در   تواند از تبدیل تفاوت به عامل نارضایت  جلوگیری کناد، وجاود ماالک    م 

شده و توافق درباری مسائل بعاد از ازدواج و   کنندگان حاک  از پشیر  شروب گشاشته شرکت

 . همننین وجود پختی  الزم برای ازدواج بود

های خانم ها و آقایان انجام نیرفتاه اسات، باه    هرچند این پژوهش با هدف مقایسة مالک

شاده   های اشارهتوان دست پیدا کرد. در بیشتر پژوهش نکات درخور توجه  در این زمینه م 

در بخش پیشینه به این مطلاب اشااره شاد کاه ماالک زیباای  ظااهری بارای آقایاان جازو           

کاه در پاژوهش   ها از اولویت کمتری برخوردار است؛ درصاورت  هاست و برای خانم اولویت

نظر   دادند. بهها نیز به اندازی آقایان به زیبای  ظاهری )چهره، قد و جثه( اهمیت حاضر، خانم

شناخت  بیشاتری نیااز دارد و    شناخت  و روان های جامعهرسد این یافتة متفاوت به بررس م 

های ازدواج دارد. مالک شغل مناسب و درآمد کاف  به مالکحکایت از تغییر در نیر  افراد 

عنوان مالک مهم  برای ازدواج ذکر شده بود  ها بهبرای شروع زندگ  همننان از سوی خانم

 که همسو با دیدگاه تکامل  دیوید باس است.

تاوان باه   هاا و آقایاان، ما    های انتخااب خاانم  های موجود در بین مالکاز دییر تفاوت

های جنسیت  های جنسیت  اشاره کرد. نقشها و نیر ها از همدییر درباری نقش ات آنانتظار

ها بپرورانند. با توسعة را در انسان« مردانی »و« زنانی »های  اجتماع  هستند که  حامل آموزه
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هاای  های التزام باه نقاش  های عموم  و بسا ارتباطات اجتماع  و تکنولوژیک، زمینهآگاه 

تر شده است. مناسبات زندگ  مدرن باا عاوامل  چاون    یژه در میان زنان کمرنگو جنسیت  به

هاا بارای تحصایل     میل زنان به برابرخواه  جنسیت ، کساب منزلات اجتمااع  و تاال  آن    

هاای شاغل  در هام آمیختاه اسات کاه خاود نشاانیر رالبات          های علم  و مهارتتخصص

ای عماوم  اسات. از طارف دییار،     هروزافزون زنان به مشارکت اجتماع  و ورود به عرصه

مراتاب قادرت نهفتاه در رواباا باین اعضاا و تقسایم         وضعیت ساختاری خانواده و سلساله 

های مدرن و برابرخواهانه از سوی زنان را در ها الالباً امکان تحقق اجرای نقشجنسیت  نقش

کنناده در  تهاای شارک  (. انتظار بیشتر خاانم 1395کند )بالل  و همکاران، خانواده فراهم نم 

شان روشانفکر و دور از تفکارات سانت ، تعصاب و کنتارل      پژوهش این بود که همسر آیندی

ای محدود نکند و در کارهای خانه مشاارکت  های اجتماع  و حرفهها را در فعالیت باشد، آن

بیشتری داشته باشد )پاندا
1
کنناده در پاژوهش نیاز    (. از طرفا  انتظاار آقایاان شارکت    2011، 

هاا   ها به این شکل تغییر کرده بود که تنها دو کد به انتظاار آن همسو با انتظار خانمتاحدودی 

داری ثبت شد. برخا   بر کدبانوبودن، دستپخت خوب و خانه های سنت  زنانه مبن برای نقش

پسندند و بارای  از آقایان نیز به این موضوع اشاره داشتند که همسران  مستقل و اجتماع  م 

خواسته الزم است از قالب مرد سنت  و الیرت  که در گششته مورد انتظار باوده  رسیدن به این 

 است، خارج شوند. 

هاای عملا  در زنادگ     ها لزوماً همیام با دگرگون  رویاه شاید بتوان گفت تغییر نیر 

کشایدن اقتادار مرداناه،     چالش ها، به دهد. مسائل  چون بروز تناقض در نقشروزمره رخ نم 

داری، ماادری و همساری از ساوی زناان باعا       ابا و فروگشاری در امر خانهاختالل در رو

شدن خانواده با تناقضات جدی همراه باشد. مطالعاات نشاان    شود رویکرد مردان به مدرن  م 

دهد زنان جوان با اتخاذ مواضع تقریباً ضدسنت  موقعیت خود را باا ماادران سانت  خاود     م 

هاای مادرن ازجملاه    خانوادی امروزی خود را دارای ویژگ  کنند و کامالً متفاوت ارزیاب  م 

                                                      
1. Panda 
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های سنت  زن و شوهر، تأکیاد   شدن هرم قدرت، دگرگون  نقش استقالل، عاملیت فردی، افق 

هاا   کنناد. آن طلبا  توصایف ما    شادن رواباا و آزادی   های شخص ، دموکراتیاک بر خواسته

کنناد    بر مردساالری اعالم م  مبتن مخالفت صری  و قاطعانة خود را با ساختار سنت  خانواده 

ورزند، اما مردان عنوان فاعل آزاد، مختار، انتخابیر و مستقل تأکید م  و بر عاملیت خویش به

هاای مختلاف هساتند و باا سارعت       همننان خواهان حفظ موضع فرادست خاود در زمیناه  

؛ 1390مکااران، دهناد )رجبا  و ه   تری تغییر نیر  و عقاید خود را به زنان نشان ما   آهسته

 (. 1393؛ ملک عسیر، موتاب  و مظاهری، 1393لبیب ، 

تاحادودی تبیاین کارد.    « سااختار »و « قادرت »هاای  توان با کمک دیدگاهاین تضاد را م 

الدریگ و کریستنسن
1
( معتقدند زندگ  زناشوی  سنت  مردان را در ماوقعیت  برتار از   2002) 

شود. گیری از طرف مرد همراه م با رفتارهای کنارهدهد و تمایل به تغییر االلب زنان قرار م 

واگل و کارن 
2
اناد و   ( به ساختار اجتمااع  ماؤثر در رواباا زن و مارد اشااره کارده      2002) 

دانند. هول ، اساتورم  محور م  را نتیجة قدرت جنسیت« گیریکناره-تقاضا»پدیدآمدن چرخة 

سونو لون
3
موجاود در رواباا زوجاین و میازان      ( نیز معتقدند این چرخه با سااختار 2010) 

ها ارتباب دارد. زنان بیشتر خواستار تغییر هستند؛ بنابراین بیشتر متقاض   توازن قدرت میان آن

کنناد   گیار را ایفاا ما    رو بیشاتر نقاش کنااره    شوند و مردان کمتر خواستار تغییرند؛ ازایان م 

  (.1393زاده و احمدی، )شاهمرادی، اعتمادی، بهرام ، فاتح 

ها این بود های مربوب به جنسیت نکتة جالب توجه دییر در یافتهها و ویژگ درباری نقش

های  دنبال آقایان  بودند که بتوانند در نقش هایشان برای انتخاب همسر بهها در مالککه خانم

داری و نیهاداری از فرزنادان مشاارکت داشاته باشاند، اماا باه لحاا          سنت  زنانه مثل خانه

های زنانه نزدیک ای ظاهری یا شخصیت  قالب مردانة خود را حفظ کنند و به ویژگ ه ویژگ 

                                                      
1. Eldridge & Christensen 

2. Vogel & Karney 

3. Holley, Sturm & Levenson 
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که براساس نظریة نقش اجتماع  )اییل نشوند؛ درحال 
1
(، افراد باا شارکت و ایفاای    1987، 

کنناد؛ بناابراین احتماال دارد باا انجاام      هاا را کساب ما     ها، خصوصیات مربوب باه آن نقش

های مردانی  در زناان و  های جنسیت متفاوت، خصیصهحوزه های اجتماع  و ورود به نقش

(. 1393های زنانی  در مردان تقویت شود )معاارف، خلیلا  و الالمعلا  لواساان ،      خصیصه

 نیاز است.کیف  و کم  های بیشتر دادن پژوهش برای بررس  این پدیده و تبیین آن به انجام

تری در اختیار افاراد در شارف ازدواج و   تواند افق تازه و وسیعهای این پژوهش م یافته

بار شارایا در حاال تغییار      اندرکاران حوزی ازدواج قرار دهد تا مداخالت خود را مبتن  دست

تواناد تاا حاد زیاادی     روز کنند و با تأکید بر عوامل مهم در انتخاب همسر کاه ما   جامعه به

تر کماک کناد.   ای سالمرابطهکنندی رضایت زناشوی  بعد از ازدواج باشد، به ساختن  بین  پیش

نبود امکان تعمیم نتایه پژوهش کیف  اشاره کرد  توان به  درباری محدودیت پژوهش حاضر م 

های دییر و همنناین باه   ها و فرهنگشود پژوهش به همین شیوه در جمعیتکه پیشنهاد م 

 های کم  تکرار شود. شیوه

 کتابنامه

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم نواده ایران شناس  خا جامعه(. 1389آزادارمک ، ت.) .1

 انسان )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسان .

هااای (. تبیاین مفهاوم اپوخاه در پاژوهش    1393الاوان ، س. م.، خانباشا ، م.، و باودالی ، ح. )    .2

 .241-217(، 71)23، فصلنامة راهبردپدیدارشناخت  و کاربرد آن در حوزی کارآفرین ، 

(. عوامال ماؤثر بار تضااد     1395سفر، ز.، محمدی، الف. و محققا ، ح. ) الل ، الف.، بختیاری ب .3

، شناسا  کااربردی  جامعاه های زنان و رابطة آن با تعارضات خاانوادگ  در شاهر همادان،     نقش

27(4 ،)117- 132 . 

ف خاانواده:  دایره المعار(. 1393بنیستون، و. ال.، کاک، ا. س.، آلن، ک. ر.، و اندرسون، پ. د. ) .4
 شناسان. )ع. ششکربیی  و  . مهرگان ، مترجمان(. تهران: انتشارات جامعه ها ها و رو  نظریه

                                                      
1. Eagly 
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های انتخاب همسر باین دو  (. تفاوت مالک1392محمدی، ع.، و حیدری، م. )جبرائیل ، ه.، زاده .5

 .171-155(، 34)9، پژوه  فصلنامة خانوادهجنس. 

(. مقایسة ارتباب با خاانوادی همسار   1394ل.، و صادق ، م. ) چراال ، م.، مظاهری، م. ع.، پناال ، .6

 .80-57(، 2)5، پژوه  فصلنامة خانوادهدر زنان و مردان متأهل ایران . 

 -(. مقیاس سیستم 1396چراال ، م.، مظاهری، م. ع.، موتاب ، ف.، صادق ، م.، و سلمان ، خ. ) .7

، پژوها   خانوادهها.  نهای اصل  آادهمثلث  خانواده: ابزاری برای سنجش روابا همسران و خانو
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