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چكيده
این پژوهش با هدف بررسی اولویتهای مالک خانواده سالم در دختران و پسران انجام شد؛ بدین وسیله 161
دانشجو ( 75نفر دختر و  14نفر پسر) به شیوه نمونهگیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ مالک خانواده سالم بررسی شدند که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی
آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای فریدمن و خیدو تحلیل شد.
یافته ها حاکی بود که بین دختران و پسران در بیشتر مالکهای خانواده سالم تفاوت معناداری وجود دارد .در مطالعه
حاضر این الگوها و داللتهای آنها مورد بحث قرار گرفته است .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که شناسایی
مالکهای خانواده سالم از دیدگاه دختران و پسران دانشجو میتواند در شناخت ما از مالکهای خانواده سالم و در
نهایت در ارتقای سطح ساختار خانوادهها در جامعه مفید باشد.
کليدواژهها :خانواده سالم ،همسر مطلوب دختران ،همسر مطوب پسران ،ازدواج موفق.

 1ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
 2ـ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 3ـ نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
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مقدمه
خانواده دیرینهترین واحد اجتماعی و هسته مرکزی سازمانهای اجتماعی گستردهتر است که
کنشوری متعددی دارد (رابینوماسا ،پروست و بوچ  .)5002 ،نهاد خانواده در مقایسه با دیگر
نهادهای جامعه از نظر اندازه ،کوچکترین ،ولی از نظر اعتبار و اثربخشی ،عظیمترین و پایدارترین
نهاد اجتماعی است؛ زیرا الزمه بقای جامعه متشکل از نهاد خانوادههاست بهگونهای که ویژگیهای
جامعه را از طریق روشن ساختن روابط خانوادگی آن میسنجند (بنی جمال ،نفیسی و یزدی،
 .) 131پژوهشگران ،خانواده سالم 5را خانوادهای میدانند که دارای ویژگیهایی مانند تعهد ،تمایل
به صرف وقت برای یکدیگر ،ابراز صمیمیت ،داشتن استقالل ،ارتباط روشن ،صداقت و مسئولیت
پذیری باشند (ریورا و همکاران .)5003 ،1با توجه به اینکه سالمت روانی ـ اجتماعی جامعه در
گروی سالمت خانواده است ،کیفیت و سالمت خانواده نیز در گروی مجموعهای از آگاهیها و
اطالعات در جهت موفقیت در ازدواج است .این آگاهیها در زمینه شناسایی مالکهایی به منظور
تشکیل خانواده سالم یا خانواده سالمت است .برخی خانواده سالم را در گروی ازدواج موفق
میدانند و آن را مجموعه ای از نیازهای روانی افراد از قبیل عشق و عالقه ،مصاحبت و همراهی و
تأمین امنیت میدانند و وقتی ازدواج با انگیزههایی همچون تکامل ،حفظ عفت و پاکدامنی ،تأمین
سالمت و آرامش جسم و روان ،توسعه روابط اجتماعی ،تولید مثل و ارضای سالم تمایالت،
صورت گیرد ،زمینه خانواده سالم را فراهم میکند (ستیر و ویرجینا 131 ،به نقل از فتحی
آشتیانی .) 131 ،ازدواجی موفق است که در آن مالکهای انتخاب بدرستی رعایت ،و طرفین از
مالکهای خود ،آگاهی و تعریفی روشن داشته باشند که این امر در سعادت خود فرد و حتی
فرزندان و اجتماع نقش اساسی دارد (پارکر 992 ،؛ نیولون 5000 ،به نقل از فتحی آشتیانی،
.) 131
اگر ازدواج بر اساس معیارهای صحیح صورت گیرد ،میتواند شالوده استواری برای خانواده و
تربیت فرزندان بنا شود و چنانچه تنها بر اساس احساسات و تمایالت زودگذر و مالکهای مادی و
ظاهری و شاخصهای واهی صورت گیرد ،میتواند در وحدت و انسجام خانواده و تربیت فرزندان
و بهداشت روانی انها مشکل ایجاد کند (حیدری و همکاران.) 133 ،
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میدانند که برخی ،این مالکها را الزمه زندگی سعادتمندانه میدانند و برخی دیگر مالکهایی است
که برای بهبود و تکامل زندگی ضروری است و بیشتر به سلیقه افراد بستگی دارد؛ داشتن تدین،
اخالق نیکو ،شرافت خانوادگی ،عقل ،سالمت جسم و روان ،زیبایی ،علم و کفو بودن از جمله این
مالکها است (پارکر 992 ،به نقل از فتحی آشتیانی 132 ،؛ رجبی ،بخشی پور و عباسی.) 195 ،
بنسون ( )5005نیز خانوادهای را سالم میداند که طرفین شرایط الزم را برای انتخاب داشته
باشند و برا ی انتخاب خود ،احساس آزادی کنند؛ طرفین از بلوغ فکری و عاطفی الزم برخوردار
باشند و بتوانند بین عقل و احساس خود تعادل ایجاد کنند و همچنین از استقالل الزم برخوردار ،و
آمادگی الزم برای ازدواج ،شروع زندگی مشترک و تالش برای سازگاری زندگی داشته باشند.
با توجه به آنچه بیان شد ،خانواده سالم در گروی ازدواج موفق است .ازدواج موفق در راستای
انتخاب مالک درست همسرگزینی به دست میآید .انسان در طول زندگی خویش پیوسته در حال
انتخاب است .انتخاب همسر نیز یکی از انتخابهای بسیار مهم است که بیشتر افراد حداقل یک بار
در زندگی خود با آن روبهرو میشوند .انسان در هر انتخاب ،خواسته یا ناخواسته ،مالکهایی را مبنا
قرار میدهد (نصیر زاده و رسول زاده طباطبایی .) 133 ،یکی از تفاوتهای بسیار مهمی که
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برخی از پژوهشگران ،مالکهایی را که برای داشتن خانواده سالم الزم است به دو صورت

پژوهشگران مختلف در بررسی مالکهای انتخاب همسر به آن اشاره کردهاند ،تفاوت بین زنان و
مردان است (باس و همکاران .) 990 ،5مطالعه در مورد ترجیحات انتخاب همسر تاریخچه طوالنی
دارد (گودین و تینکر)500 ،1؛ با این وجود ،تحقیقات اخیر در این مورد مربوط به اواخر قرن 50
در مطالعات موری وگاینز ()5002؛ باس و همکاران ( )500؛ گودین و تینکر ( )500؛ خالد،2
()5002؛ لی )50 0( ،1یافت میشود .جامعه شناسان و روانشناسان بر اساس نظریه مبادله اجتماعی
به تأثیر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در فرایند انتخاب همسر اشاره میکنند و معتقدند که
راهبردهای انتخاب همسر از تقابل موقعیتهای اجتماعی به دست میآید که مردان و زنان به طور
تاریخی در جامعه پذیرفتهاند (شوماک .)5003 ،3در مقابل ،زیست شناسان تکاملی نظریه
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سرمایهگذاری والدینی را مطرح ،و پیشبینی میکنند که تفاوتهای جنسی نسبتا پایداری در
اولویتهای همسرگزینی وجود دارد؛ برای مثال ،این نظریهپردازان معتقدند که برای مردان
ویژگیهای پیشبینیکننده باروری و برای زنان ویژگیهای پیشبینیکننده منابع قابل دسترس اهمیت
دارد (کوستاوسون ،جانسون و یولر  .)5003 ،زنان معموال شریک مسنتری را جستجو میکنند در
حالی که مردان مانند گونههای جنسی دیگر ،شریکشان را بر اساس نشانههای مرتبط با باروری
مانند جوانی ،سالمت و جذابیت فیریکی انتخاب میکنند (روسو و بنسیس5003 ،5؛ فورنهایم،1
 .)5009در این زمینه ،که افراد چه کسی را به عنوان همسر انتخاب میکنند ،سالهاست که
روانشناسان در پی پاسخگویی به این سؤال هستند که آیا افراد شبیه به هم جذب یکدیگر میشوند
و یا متضادها یکدیگر را جذب میکنند .در تالش برای پاسخگویی به این سؤال ،که به طور
گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است دو نتیجه کلی از پژوهشها به دست آمده است .در
مجموع شواهد با ثباتی در مورد جذب افراد مشابه با یکدیگر و شواهد خیلی کمی در مورد جذب
متضادها به یکدیگر وجود دارد ( لو و کلوهنن  .)5002 ،از دیدگاه جامعهشناسی عامل مؤثری که
در انتخاب همسر نقش مهمی دارد ،همسان همسری 2است .این اصل از سوی کارشناسان مسائل
خانواده در حوزههای روانشناسی و جامعهشناسی مورد توجه و اهمیت قرار گرفته و به عنوان معیار
عام گزینش همسر در جوامع گوناگون مطرح است (باقی نصرآبادی .) 133 ،همسان همسری،
گرایش به انتخاب فردی مشابه با خود به عنوان همسر است و بر مبنای ویژگیهای متعددی از جمله
جایگاه اجتماعی ،زمینه قومی ،نگرشهای فرهنگی ،جذابیت ،عوامل شخصیتی ،تحصیالت و هوش
است (اسکوریال و مارتین ـ بورو .)50 5 ،1پژوهشها در زمینه ازدواج و رضایت زناشویی موفق نیز
نیز نشان می دهد که همسان همسری با مطلوبیت روابط زناشویی ارتباط دارد و افرادی که الگوی
ازدواج همسان همسری زبانی ،دینی و مکانی را تجربه میکنند ،نسبت به افرادی که الگوی
ناهمسان همسری زبانی ،دینی و مکانی را تجربه میکنند ،سطح رضایت زناشویی بهتری دارند
(سحابی ،خانی و خانی .) 191 ،در کنار دیدگاه تکاملی ،دیدگاه اجتماعی ـ اقتصادی به تبیین
تفاوت بین زنان و مردان در مالک انتخاب همسر میپردازد .این دیدگاه معتقد است که تفاوت در
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جنس در بیشتر جوامع بر عهده گرفته میشود (باس و همکاران .) 990 ،عالوه بر مالحظات
تکاملی و اجتماعی ـ اقتصادی ،مالکهایی که افراد برای انتخاب همسر در نظر میگیرند ،شدیدا
تحت تأثیر متغیرهای فرهنگی قرار دارد؛ به عنوان مثال ،افراد جوامع در حال توسعه و سنتی مایلند
در انتخاب همسر اهمیت بیشتری را به ویژگیهایی مانند پاکدامنی و خانهداری و اهل فرزند و
خانهدار بودن بدهند (باس و همکاران)500 ،؛ حتی اولویتبندی مالک انتخاب همسر با توجه به
تفاوتهای جنسیتی میتواند بر حسب میزان فردگرا یا جمعگرا بودن فرهنگ نیز متفاوت باشد.
تودوسیژویک و همکاران ( )5001در پژوهشی به منظور بررسی تفاوتهای معیارهای انتخاب
همسر در دوجنس زن و مرد در دانشجویان صربستان نشان دادند که زنان ویژگی صداقت،
وفاداری ،دلسوزی ،اعتماد ،اجتماعی بودن ،دقت ،عالقهمندی ،هوش ،پاکیزگی ،جاهطلبی ،زیبایی
و خوشتیپی و تناسب اندام را در نظر میگیرند .همچنین یافتهها حاکی بود که بین وضعیت
اقتصادی ـ اجتماعی زنان با دانش همسر ،عالقهمندی ،کار مورد عالقه و معاشرتی بودن همسر
همبستگی مثبت هست .در پژوهشی که عباس زاده و همکاران ( ) 139در مورد بررسی معیارهای
انتخاب همسر انجام دادند ،مشخص شد که بین معیارهای تحصیالت عالی ،زیبایی ،مادیات ،شغل
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مالکهای انتخاب همسر بین مردان و زنان به تفاوت نقشهای اجتماعی مربوط است که بهوسیله هر

همسر و موقعیت اجتماع با جنس ،ارتباط معناداری وجود دارد .نصیر زاده و رسول زاده طباطبایی
( ) 133نیز در پژوهش خود با هدف بررسی شاخصهای جسمانی انتخاب همسر به این نتیجه
رسیدند که هم برای دختران و هم برای پسران ،جذابیت جسمانی در انتخاب همسر نقش مهمی
دارد .حیدری و همکاران ( ) 133نیز در پژوهش خود اولویتهای انتخاب همسر را به ترتیب اهمیت
از تفاهم اخالقی ،وفاداری ،مسئولیتپذیری تا زیبایی و جذابیت رتبهبندی کردهاند .یافتههای آنها
نشان داد که معیارهای ارزشمند برای دانشجویان پسر به ترتیب تفاهم اخالقی ،وفاداری،
مسئولیتپذیری ،زیبایی و جذابیت ظاهری و شناخت قبل از ازدواج ،اما برای دانشجویان دختر
تفاهم اخالقی ،وفاداری ،رضایت والدین ،شناخت قبل از ازدواج ،عشق و عالقه ،مسئولیتپذیری،
زیبایی و جذابیت ظاهری از اهمیت برخوردار است .شهیدی و یوسفی ( ) 133نیز با بررسی
مالکهای انتخاب همسر ،مالکهای مسئولیتپذیری ،ویژگی اخالقی ،اصالت خانوادگی ،اعتقادات
دینی ،وضعیت ظاهری و پولدار بودن فرد مدنظر ،مهمترین اولویتهای انتخاب همسر شناسایی
کردهاند .عابدی و فرحبخش ( ) 130نیز در پژوهش خود در مورد تناسب سن  ،سطح تحصیالت
و اعتقادات مذهبی به این نتیجه رسیدند که  93درصد دانشجویان پسر معتقدند که باید سن
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همسرشان کمتر از خودشان و  91درصد دانشجویان دختر بر این باورند که سن همسرشان بیشتر از
خودشان باشد و همچنین  22درصد دختران و  2درصد پسران ترجیح میدهند که همسرشان
تحصیالت باالتر از خودشان داشته باشند .در زمینه اعتقادات مذهبی نیز  31درصد پسران و 30
درصد دختران افراد متدین و مقید را ترجیح میدهند.
بیشترین مشکالتی که در زندگی خانوادگی به وجود میآید به دلیل این است که دختر و پسر،
همسر متناسب با خود را انتخاب نکردهاند و عدم تناسب ،زندگی آنها را به تباهی میکشد و
بسیاری از مشکالت و اختالفات را در زندگی مشترک موجب میشود و همچنین نداشتن
معیارهای درست و اهمیت ندادن به ویژگیهای شخصیتی از علتهای عمده طالق به شمار میرود .با
توجه به نتایج متفاوت تحقیقات و اهمیت خانواده سالم در ایجاد جامعهای سالم ،این پژوهش
بررسی مالکهای خانواده سالم را از دید دختران و پسران هدف خود قرار داده است و قصد دارد به
این سؤال پاسخ دهد که مالکهای خانواده سالم از دید پسران و دختران چگونه است و چه
تفاوتهایی با هم دارد.

روش شناسی پژوهش
این تحقیق جزء طرحهای زمینهیابی است؛ زیرا محقق در تالش است تا مالکهایی را شناسایی
کند که از نظر دختران و پسران در انتخاب خانواده سالمت ،مهم است .از سوی دیگر چون قصد
دارد برخی از مالکهای مشترک بین دو جنس را مقایسه کند ،جزء طرحهای علی ـ مقایسهای
بهشمار میرود .جامعه آماری این پژوهش تمام دانشجویان هستند و حجم نمونه  19نفر ( 32نفر
دختر و  9نفر پسر) است .در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس برای جمعآوری دادهها
استفاده ،و دادهها با استفاده از روشهای توصیفی و استنباطی نظیر جدول توزیع فراوانی ،درصد
فراوانی ،آزمون فریدمن ،خی دو تحلیل شد.
پرسشنامه مالکهای همسر مطلوب :این پرسشنامه ،محققساخته است که مالکهای همسر
مطلوب را از دید دختران و پسران دانشجو میسنجد به طوری که دانشجویان معیارهایی را برای
جنس خود در نظر میگیرند تا فرد را به عنوان فرد سالم بشناسند؛ به همین منظور از پنج دانشجوی
پسر و پنج دانشجوی دختر ،مالکهای خانواده سالمت پرسیده ،و بر این اساس دو پرسشنامه تهیه
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شد یکی برای پسران که بر اساس معیارهایی که دانشجویان دختر گفتهاند و دیگری پرسشنامهای

ویژگیهای اخالقی خانواده سالمت ،شاخصهای آمادگی برای ازدواج ،شیوه تعامل افراد در خانواده
سالمت و شیوه مدیریت در خانواده شکل گرفته است که بخشهای ویژگی اخالقی ،آمادگی برای
ازدواج و شیوه تعامل با دامنه پاسخ رتبهای از امتیاز (بی اهمیت) تا (بسیار مهم) و بخش شیوه
مدیریت نیز در

سطح مدیریت اقتصادی ،مدیریت منزل ،مدیریت ارتباطات و مدیریت تربیت

فرزندان در سه گزینه مدیریت توسط زن ،مدیریت توسط مرد و مدیریت به صورت مشترک
طراحی شده بود .برای تعیین اعتبار ابزار گردآوری دادهها از روش اعتبار محتوایی و اعتبار صوری
و برای تعیین پایایی از روش ثبات درونی استفاده شد؛ بدین ترتیب که پس از تهیه پرسشنامه با
توجه به کتابها و مقاالت و پژوهشها و سپس متن آن توسط ده نفر (دو نفر روانشناس خانواده و
عضو هیئت علمی و چهار نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و چهار نفر از افراد ازدواج
کرده) بررسی شد و اصالحات الزم به عمل آمد و برای تعیین اعتبار صوری ابزار از شیوه نگارش،
جملهبندی و ظاهر منطقی برای ابزار استفاده شد .به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش ثبات
درونی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد؛ پس از طراحی ابزار (قبل از جمع آوری اطالعات)،
پرسشنامه بین  55نفر توزیع شد؛ سپس ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای پسران در حیطه

خانواده سالم :کنکاشی در مالکهای همسر مطلوب از دیدگاه پسران و...

که بر اساس معیارهایی که دانشجویان پسر گفتهاند ،ساخته شد .این پرسشنامه در چهار بخش

ویژگی اخالقی  ،0/32در حیطه آمادگی برای ازدواج  ،0/31در حیطه شیوه تعامل افراد  0/3و در
حیطه شیوه مدیریت  ،0/33و ضریب پایایی برای پرسشنامه دختران در حیطههای ویژگی اخالقی
 ،0/3آمادگی برای ازدواج  ، 0/31شیوه تعامل افراد 0/ 30و شیوه مدیریت  0/33محاسبه شد.

یافتهها
نتایج توصيفی :اطالعات جمعیتشناختی نشان میدهد که  22درصد افراد نمونه را پسران و
 2درصد آن را دختران تشکیل دادند .همچنین در مورد شغل نیز  3درصد نمونه را دانشجویان
در حال تحصیل 9 ،درصد را افراد دارای شغل دولتی 1 ،درصد را افراد دارای شغل آزاد و
درصد را بیکار تشکیل دادهاند .اطالعات توصیفی در مورد تحصیالت نیز نتایج نشان داد که 5
درصد افراد دارای تحصیالت زیر دیپلم 1 ،درصد دارای تحصیالت دیپلم 1 ،درصد دارای
تحصیالت کارشناسی و  20درصد افراد نمونه دارای تحصیالت ارشد و  5درصد را دارای
تحصیالت دکتری تشکیل دادند .همچنین  21درصد افراد در  3ـ  5سالگی 1 ،درصد افراد در
 52ـ 10سالگی و  1درصد افراد در  1و بیشتر قرار دارند.
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نتایج تحليلی :نتایج آزمون فریدمن برای تعیین اولویت مالکهای خانواده سالم در عامل ویژگی
اخالقی در نظر دختران و پسران مجرد حاکی است که برای پسران مالکهای وفاداری و نجابت،
صداقت و راستگویی ،سازگاری ،محترم و مؤدب بودن و مسئولیتپذیری بیشترین اهمیت را دارد
و مالک شاغل بودن کمترین اهمیت را در مالک خانواده سالم دارد و برای دختران نیز مالکهای
صداقت و راستگویی ،مسئولیتپذیری ،وفاداری و نجابت ،شاغل بودن ،هدفمندی و تالش ،مهربان
و خوش اخالق و صبر و آرامش مهمترین مالک و مالکهای داشتن اتومبیل شخصی ،منزل
شخصی و پسانداز و دست و دلبازی ،کم اهمیتترین مالک است که در جدول گزارش شده
است.
جدول  :مالکهای خانواده سالم (ویژگيهای اخالقی) به تفكيک جنسيت
ویژگی

پسران

ویژگی

دختران
اولویت

ميانگين رتبهها

اولویت

ميانگين رتبهها

1

10/46

وفاداری و نجابت

1

7/13

صداقت و راستگویی

10/27

صداقت و راستگویی

2

6/11

مسئولیتپذیری

2

سازگاری

3

6/04

وفاداری و نجابت

3

10/20

مسئولیت پذیری

4

5/16

شاغل بودن

4

10/10

محترم و مؤدب

4

5/16

هدفمندی و تالش

5

1/61

شاد و باانرژی بودن

5

5/13

مهربان و خوش اخالق

6

1/56

عمقینگر

6

5/22

صبر و آرامش

7

1/14

فروتنی و تواضع

7

5/01

محترم و مؤدب

1

1/01

ایمان و اعتقادات مذهبی

1

4/11

قدردانی

1

7/10

شاغل

1

2/30

انتقادپذیری

10

6/10

ایمان و اعتقادات مذهبی

11

6/51

دست و دلبازی

12

6/41

پسانداز

13

5/07

منزل شخصی

14

4/64

اتومبیل شخصی

15

3/13

ویژگی

پسران

ویژگی

دختران

اولویت

ميانگين رتبهها

توانایی کنترل احساسات

6

5/71

توانایی کنترل احساسات

اصالت خانوادگی

2

6/47

اصالت خانوادگی

1

شاغل

7

5/61

شاغل بودن

3

7/54

شأن و منزلت اجتماعی

4

6/05

شأن و منزلت اجتماعی

10

5/42

استقالل از خانواده

10

3/64

استقالل از خانواده

5

6/11

قومیت و مذهب مشابه

1

4/24

قومیت و مذهب مشابه

12

4/73

تمایالت جنسی

3

6/01

توانایی جنسی

7

5/12

6

5/71

مسئولیتپذیری

2

1/46

پوشش و حجاب

5

5/11

تصمیمگیری مستقل

6

6/41

ایمان و اعتقادات مذهبی

1

7/02

سابقه ازدواج نداشتن

1

5/51

فیزیک کوچکتر از مرد

1

4/13

سالمت جسمانی

4

7/11

سالمت روانی

1

1/61

توانایی اداره منزل و
مراقبت از فرزندان

اولویت

ميانگين رتبهها

11

5/31
5/10
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جدول  :مالکهای خانواده سالم (ویژگی آمادگی برای ازدواج در جنس مخالف) به تفكيک جنسيت

نتایج جدول  5در مورد اولویت ویژگی آمادگی برای ازدواج در جنس مخالف نیز حاکی
است که پسران برای دختران ویژگیهایی از قبیل ایمان و اعتقادات مذهبی ،اصالت خانوادگی،
تمایالت جنسی ،داشتن شأن و منزلت اجتماعی ،پوشش و حجاب ،توانایی کنترل احساسات و
توانایی اداره منزل و مراقبت از فرزندان را با اهمیت میدانند در حالی که دختران ویژگیهایی از
قبیل برخورداری از سالمت روانی ،مسئولیت پذیری ،شاغل بودن سالمت جسمانی ،داشتن استقالل
از خانواده ،تصمیمگیری مستقل و توانایی جنسی را در پسران در نظر گرفتند.
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جدول  :برتری شاخص آمادگی برای ازدواج (سطح فرهنگی ،سن مناسب ،چهره فيزیكی ،اختالف سنی و
تحصيالت) با توجه به تفكيک جنسيت
مالک

سطح فرهنگی

سن مناسب

چهره فیزیکی

اختالف سنی

سطح تحصیالت

مرد

آماره

زن

عوامل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پایین تر از همسر

7

1

2

3

متناسب با همسر

13

11

61

11

باالتر از همسر

2

4

12

16

24-20

11

11

11

15

30-25

57

61

53

71

35-31

17

11

10

13

 36به باال

1

2

1

1

بهتر از همسر

63

67

4

6

متناسب با همسر

21

31

61

11

بدتر از همسر

2

2

10

13

همسن

16

17

3

4

 3-1سال

42

45

23

30

 5-3سال

30

32

36

41

بیشتر از  5سال

6

6

13

17

پایینتر از همسر

17

11

2

3

متناسب با همسر

74

71

53

71

باالتر از همسر

2

/3

11

24

خی دو
0/11

0/16

0/23

0/31

0/117

سطح معناداری
0/03

0/04

0/01

0/001

0/03

همانگونه که جدول  1نشان میدهد دربارۀ برتری معیار سطح فرهنگی در مالک شاخص
آمادگی برای ازدواج ،هم برای دختران (  3درصد) و هم برای پسران (  33درصد) بر مالک
تناسب فرهنگی زن و مرد تأکید شد؛ اما به نظر میآید دختران کمتر از پسران بر معیار تناسب
فرهنگی در مالک آمادگی ازدواج توجه دارند؛ این وضعیت با عنایت به مقدار آماره ،حاکی از
تفاوت معنادار دختران با پسران است .از سوی دیگر در مورد برتری معیار تناسب سن ،اندازۀ
جدول  1نشان از این دارد که بیشترین درصد در هر دو جنس به  52ـ  10سالگی (دختران 3
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درصد و پسران  1درصد) مربوط است و آمارههای مربوط نیز مؤید تفاوت معنادار نظر دختران و
پسران است .همچنین در باب چگونگی برتری معیار چهره فیزیکی نیز ارقام جدول گویای این

(  1درصد) بر چهره فیزیکی متناسب با هم تأکید میکنند در حالی که نزدیک به  1درصد از
دختران به چهره فیزیکی بهتر از زن و  1درصد از پسران به چهره فیزیکی متناسب توجه میکنند.
این وضعیت با توجه به مقدار آماره ،حاکی از تفاوت معنادار نظر دختران با پسران در زمینه مالک
آمادگی ازدواج است.
در مورد برتری معیار اختالف سنی نیز نتایج حاکی است که بیشترین درصد پسران (2
درصد) تا  1سالگی و بیشترین درصد دختران ( 11درصد)  1تا  2سالگی را اختالف سنی مناسب
برای آمادگی ازدواج از عوامل خانواده سالم تأکید دارند .مقدار و سطح معناداری آمارهها نیز
حاکی از تفاوت معنادار در دو جنس در این معیار است .همچنین نتایج مربوط به برتری معیار
سطح تحصیالت در جدول  1بیانگر این است که بیشترین درصد پسران ( 39درصد) و دختران ( 3
درصد) بر معیار تناسب سطح تحصیالت تأکید دارند و مقدار و سطح معناداری آمارهها نیز حاکی
از تفاوت معنادار نظر دختران و پسران در این مالک است.

خانواده سالم :کنکاشی در مالکهای همسر مطلوب از دیدگاه پسران و...

است که بیشترین درصد پسران ( 13درصد) بر چهره فیزیکی بهتر از مرد و بیشترین درصد دختران
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جدول  :4مالکهای خانواده سالم (تعامل خانوادگی) به تفكيک جنسيت
ویژگی

پسران

ویژگی

اولویت ميانگين رتبهها

دختران
اولویت ميانگين رتبهها

احترام به یکدیگر

3

12/41

احترام به نظر یکدیگر

10

1/61

گذشت و فداکاری

7

10/10

روابط دوستانه

4

11/62

حرف شنوی از همسر

15

1/67

مشورت در همه کارها

11

1/13

مهربان و صمیمی بودن

2

12/71

خودکنترلی هنگام عصبانیت

15

1/44

رعایت حریم خصوصی

12

1/21

رعایت حریم شخصی

1

1/16

اولویت قرار دادن خانواده

10

1/63

دلسوزی و فداکاری

1

1/74

نبود تنش و بیاعتنایی در خانواده

6

11/01

خودداری از عیبجویی

16

1/42

تعامالت مبتنی بر شادی

1

1/11

راستگویی

1

11/11

لجباز و خود رأی نبودن

1

10/10

عالقه و عشق

3

11/66

ارتباط جنسی منظم

16

1/54

مسئولیتپذیری

2

11/76

توقع بیش از حد نداشتن

13

1/17

ابراز محبت و عالقه

7

1/10

عالقهمندی به یکدیگر

1

13/67

احترام به آزادی

13

1/77

روابط مقتدارانه با فرزندان

11

7/44

قدردان بودن

14

1/73

زود رنج نبودن

14

1/72

کمک در کار منزل

11

5/71

اعتماد کامل به یکدیگر

4

11/12

اعتماد به یکدیگر

17

5/16

غر نزدن

11

1/41

توجه انحصاری به همسر

11

7/37

مسئولیت پذیری

5

11/31

17

7/61

مطرح نکردن اختالف
خانوادگی در جمع (توانایی

6

10/47

حل اختالف بین اعضا)

اهمیت دادن به نیازهای همه
افراد خانواده

کمک به یکدیگر بهمنظور
رشد و پیشرفت
خودداری از اجبار در
برقراری رابطه جنسی

5

10/12

12

1/12

نتایج آزمون فریدمن در جدول برای تعیین مهمترین مالک خانواده سالمت در عامل تعامل
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خانواده در پسران و دختران حاکی است که برای پسران مالکهای عالقهمندی به یکدیگر ،احترام

و فداکاری ،لجباز و خود رأی نبودن و تعامالت مبتنی بر شادی به عنوان ویژگی تعامالت
خانوادگی سالم بیشترین اهمیت را دارد و ویژگیهای توجه انحصاری به همسر ،روابط مقتدرانه با
فرزندان ،اهمیتدادن به نیازهای همه افراد خانواده و ارتباط جنسی منظم کمترین اهمیت را دارد و
همچنین نتایج آزمون فریدمن حاکی است که برای دختران مالکهای راستگویی ،مسئولیتپذیری،
عالقه و عشق ،روابط دوستانه ،کمک به یکدیگر به منظور رشد و پیشرفت ،مطرح نکردن اختالف
خانوادگی در جمع ،ابراز عالقه و محبت ،رعایت حریم شخصی و دلسوزی و فداکاری به عنوان
تعامل خانواده سالم بیشترین اهمیت را دارد و مالکهای کمک در کار منزل ،اعتماد به یکدیگر،
خودداری از عیبجویی ،خودکنترلی هنگام عصبانیت ،قدردان بودن و احترام به آزادی به ترتیب
کمترین اهمیت را در تعامل خانوادگی دارد.
جدول  :5برتری شاخص مدیریت خانواده (مدیریت اقتصادی ،مدیریت منزل و مدیریت ارتباطات)
به تفكيک جنسيت
پسران

مالک

آماره

دختران

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مدیریت

مدیریت توسط زن

3

3

3

4

اقتصادی

مدیریت توسط مرد

57

60

24

32

مدیریت به صورت مشترک

34

37

41

64

مدیریت توسط مرد

10

11

2

3

مدیریت توسط زن

36

31

24

32

مدیریت به صورت مشترک

41

51

41

65

مدیریت توسط مرد

10

11

4

5

مدیریت توسط زن

3

2

2

3

مدیریت به صورت مشترک

11

17

61

12

مدیریت
منزل
مدیریت
ارتباطات

خی دو
71/12

11/27

16/57
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به یکدیگر ،اعتماد کامل به یکدیگر ،مسئولیتپذیری ،نبود تنش و بیاعتنایی در خانواده ،گذشت

سطح معناداری
0/001

0/02

0/006

با توجه به نتایج شاخص مدیریت خانواده سالم حاکی است که  1درصد مردها ترجیح
میدهند که مدیریت اقتصادی توسط زن 10 ،درصد توسط مرد و  13درصد به صورت مشترک
صورت بگیرد در حالی که درصد زنها ترجیح میدهند که مدیریت اقتصادی توسط زن15 ،
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متغیر با استفاده از الگوی خیدو برابر  30است که در سطح کمتر از  0/00معنیدار است.
همچنین در زمینه مدیریت منزل نیز زنها ترجیح میدهند که  15درصد مدیریت توسط خودشان،
 1درصد توسط مردها و  12درصد به صورت مشترک صورت گیرد در حالی که مردها ترجیح
میدهند  13درصد توسط زن،
بگیرد (/53 ،P<0/05

درصد توسط مرد و  2درصد به صورت مشترک صورت

= .(χ2از سوی دیگر نتایج مربوط به مدیریت ارتباطات در دختران و

پسران نشان داد که حدود  95درصد زنان و  30درصد مردان مدیریت را به صورت مشترک اعالم
کردند (.)χ2= 1/23 ،P<0/001
احترام به یکدیگر

صمیمیت

عالقه مندی به یکدیگر
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درصد توسط مرد و  1درصد به صورت مشترک صورت بگیرد .اختالف دو جنس از لحاظ این

16

14

12

10

تمایالت جنسی

اصالت خانوادگی

ایمان

سازگاری

صداقت

وفاداری

8

6

4

2

0
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تعامل و مدیریت

آمادگی ازدواج

معیارهای اخالقی

شكل  :نمودار اولویتهای اصلی پسران در بخشهای معيار اخالقی ،آمادگی ازدواج و تعامل و مدیریت

عالقه و عشق

مسئولیت پذیری

صداقت
شاغل بودن

مسئولیت پذیری

سالمت روانی

وفاداری

مسئولیت پذیری

صداقت

12
10
8
6
4
2
0

تعامل و مدیریت

آمادگی ازدواج

معیارهای اخالقی

شكل  :نمودار اولویتهای اصلی دختران در بخشهای معيار اخالقی ،آمادگی ازدواج و تعامل و مدیریت

همانطور که مالحظه میشود در شکل
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14

و  5نمودار اولویتهای اصلی پسران و دختران در

بخشهای معیار اخالقی ،آمادگی ازدواج و تعامل و مدیریت به تفکیک ارائه شده است.

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی پژوهش ،بررسی مالک خانواده سالم از دید دختران و پسران بود .بهطور کلی
نتایج یافتههای پژوهش در زمینۀ بخش ویژگی اخالقی از مالک خانواده سالمت نشان داد پسران
در مقایسه با دختران ویژگیهایی از قبیل وفاداری و نجابت ،صداقت و راستگویی ،سازگار بودن،
محترم و مؤدب بودن ،مسئولیتپذیربودن را به عنوان مالک خانواده سالم در مورد ویژگیهای
اخالقی میدانند در حالی که دختران به ویژگیهایی از قبیل صداقت و راستگویی ،مسئولیتپذیری،
وفاداری و نجابت ،شاغل بودن ،هدفمندی و تالش ،مهربان و خوشاخالق بودن و صبر و آرامش
را به عنوان ویژگی خانواده سالم در نظام خانوادگی میدانند .این یافتهها با مطالعات حیدری و
همکاران ( ،) 133شهیدی و یوسفی ( ،) 133ریورا و همکاران ( )5003همسو است .در تبیین

221

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال یازدهم ،شماره  ،35تابستان 1315

احتمالی این یافتهها میتوان گفت که پسران معتقدند زمانی خانوادهای سالم است که زنان آن
خانواده از لحاظ اخالقی دارای صفت وفاداری باشند که سبب حفظ اسرار زندگی و حفظ
پاکدامنی ،و صفت صداقت و راستگویی که سبب تشکیل خانواده بر پایه احترام و اعتماد ،و صفت
سازگاری و سازش در برابر مشکالت فردی و بین فردی در نظام خانواده و دارای صفت مؤدب
بودن از طریق احترام به عقاید و ارزشهای فرد و حتی احترام به شخصیت فرد و واجد صفت
مسئولیتپذیربودن که سبب اجرای وظایف انتسابی و اکتسابی میشود .در حالی که دختران در
باب این ویژگی معتقدند که خانواده سالم ،خانوادهای است که مردان آن خانواده ،شکلدهنده یا
پرورشدهنده صفاتی نظیر صداقت و راستگویی که سبب پایهریزی خانواده و تداوم آن بر مبنای
احترام و اعتماد متقابل و صفات مسئولیتپذیربودن در برابر وظایف در برابر اعضای خانواده و
صفت وفاداری و نجابت که سبب توجه انحصار طلب در برابر همسر و عدم خیانت و همچنین
شاغل بودن که سبب تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و صفت هدفمندی که از طریق تالش
هدفمندانه در راستای تأمین خواستههای اعضای خانواده و دستیابی به حفظ و تداوم استحکام
خانواده و صفت مهربان بودن و داشتن صبر و آرامش و تأمین این چنین فضا در نهاد خانواده هستند
که در نهایت سبب پرورش و پایهریزی خانواده سالمت است .نکته قابل توجه اینکه هم دختران و
هم پسران در سه ویژگی وفاداری و صداقت و مسئولیتپذیری مشترک هستند که احتماال این سه
ویژگی را از ارکان اصلی در خانواده سالمت در هر دو جنس میدانند.
یافته دیگر پژوهش در زمینۀ بخش آمادگی برای ازدواج از مالک خانواده سالمت نیز نشان
داد که پسران ویژگیهایی از قبیل ایمان و اعتقادات مذهبی ،اصالت خانوادگی ،تمایالت جنسی،
داشتن منزلت اجتماعی ،پوشش و حجاب ،توانایی کنترل احساسات و توانایی اداره منزل و مرافبت
از فرزندان را برای جنس مخالف در نظر میگیرند تا بتوانند شرایط الزم را برای ایجاد و پرورش
خانواده سالمت فراهم آورند .در صورتی که دختران ویژگیهای داشتن سالمت روانی،
مسئولیتپذیری ،شاغل بودن ،سالمت جسمانی ،داشتن استقالل از خانواده ،تصمیمگیری مستقل و
توانایی جنسی را به عنوان ویژگی الزم برای تشکیل خانواده سالمت در نظر میگیرند .این مطالعه
با یافته ریورا و همکاران ( ،)5003عباس زاده و همکاران ( ،) 139تودوسیژویک و همکاران
( ،)5001باس ( ) 939و مایرز و بوس ( ) 999هماهنگ است .در واقع پسران معتقدند زمانی ،نظام
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خانواده دارای سالمت و بهزیستی میشود که زنان ،ایمان و اعتقاد مذهبی خود را به خاطر داشتن
تعهد بیشتر و پایبندی به استحکام خانواده در برابر نامالیمات زندگی با توجه به آموزههای دینی و

جنسی را ،که سبب تأمین نیازهای ضروری فرد و از طرفی توانایی باروری برای تولید نسل و نیز
داشتن منزلت اجتماعی ،که با تحصیالت عالی در دختران هم بیارتباط نیست بهگونهای که
دختران با تحصیالت باال ،منزلت اجتماعی باالتری هم دارند که از نظر مردها دختری با موقعیت
اجتماعی باالتر می تواند تناسب بیشتری با آنها داشته باشد و عالوه بر این ممکن است پسران اعتقاد
داشته باشند که موقعیت باالی اجتماعی میتواند موقعیت باالیی از لحاظ اقتصادی در پی داشته
باشد که میتواند در شکلگیری خانواده سالمت نقش داشته باشد .همچنین پوشش و حجاب نیز
در دیدگاه پسران از طریق حفظ پاکدامنی و سرمایهگذاری مرد برای اینکه مطمئن شود که
سرمایهگذاری وی به همسر و بچههایش میرسد و داشتن توانایی شناسایی احساسات و کنترل آن
و توانایی اداره منزل به منظور سر و سامان دادن ظاهری خانه و جلوگیری از هرج و مرج فضای
خانواده و ایجاد فضای آرام در خانواده و توانایی مراقبت از فرزندان و پرورش توانایی آنها و آماده
ساختن آنها برای زندگی در اجتماع را ویژگی اساسی و مهم در ایجاد ،شکلگیری و تداوم
خانواده سالمت و سالم میدانند .عالوه بر این دختران نیز معتقدند که خانوادهای دارای نظام
سالمی است که مردان آن از سالمت روانی از طریق پیدا کردن شیوه مناسب شناخت خانواده و
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اصالت خانوادگی خود را به خاطر حفظ آبرو و داشتن بنیادهای خانوادگی و همچنین تمایالت

یاری به خانواده برای مراقبت افراد و حفظ شیوههای سالم زندگی و مسئولیتپذیری از طریق قبول
و پذیرش مسائل و مشکالت و توانایی مقابله با آنها و رفع و حل آنها و همچنین شاغل بودن مرد از
اینکه توانایی اداره مالی و اقتصادی و تأمین نیازهای خانواده و همسر و فرزندان و نیز از طریق
سالمت جسمانی و توانایی بدنی سالم و داشتن استقالل از خانواده و استقالل رأیداشتن جدا از
خانواده گسترده خویش که سبب مانعشدن از دخالت خانواده در فضای خصوصی خانواده
هستهای و تصمیمگیری مستقل و همچنین توانایی جنسی به منظور تأمین نیازها و شادابی حاصل از
رضایت زناشویی را به عنوان ویژگیهای مهم در نظام خانواده سالم و سالمت در نظر میگیرند.
همچنین نتایج مقایسه پسران با دختران در زمینه معیار سطح فرهنگی ،تناسب سن ،چهره
فیزیکی ،معیار اختالف سنی و سطح تحصیالت از بخش آمادگی ازدواج از مالک خانواده
سالمت نشان داد ،هم دختران و هم پسران در سطح فرهنگی به تناسب فرهنگی به عنوان ویژگی
خانواده سالم تأکید دارند؛ اما تفاوت آنها در این معیار در پسران بیشتر از دختران است .تفاوت
آماری بین دو جنس از لحاظ اهمیت ویژگی تناسب فرهنگی معنیدار بود .در تبین یافتهها میتوان
گفت از آنجا که تفاوتهای فرهنگی چه در زمینه رفتارها ،عقاید و چه در زمینه سبک زندگی و
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حتی در چگونگی گذراندن اوقات فراغت و تفریح و حتی تفاوتهای قومیتی و زبان و غیره باعث
درگیری و فاصله انداختن بین زن و شوهر و از هم پاشیده شدن نظام هر خانواده میشود بهگونهای
که در مشاوره های پیش از ازدواج نیز بر اهمیت تناسب فرهنگی تأکید و توجه دارند .همچنین
نتایج در مورد معیار تناسب سن نیز نشان داد که هر دو جنس ،سال مناسب تشکیل خانواده سالمت
را  52ـ  10سالگی میدانند به طوری که این تفاوت در دختران بیشتر از پسران دیده میشود.
تفاوت آماری بین دو جنس از لحظ اهمیت تناسب سن معنیدار بود .این یافته با مطالعه عابدی و
فرحبخش ( ) 130همسو است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت عموما افراد بویژه دختران
ویژگیهایی را در همسر بالقوه ارزشمند بدانند که با توانایی کسب درامد و تعهد بیشتر مرتبط است.
توضیح زنان برای انتخاب مردانی با سن بیشتر از خود را نیز میتوان در این جهت تحلیل کرد و
مردان با سن بیش تر احتماال به منابع حمایتگری بیشتری دسترسی دارند؛ بنابراین عموم مردان در این
سنین می توانند توقعات زنان را در جهت درامد زایی ،تعهد بیشتر و حمایتگری فراهم کنند.
نتایج در مورد معیار چهره فیزیکی نیز نشان داد که دختران ،تناسب چهره را به عنوان ویژگی
خانواده سالم و سالمت در نظر میگیرند در حالی که پسران در مورد این مالک ،چهره فیزیکی
زن بهتر از مرد را به عنوان ویژگی خانواده سالم در نظر میگیرند .تفاوت آماری بین دختران و
پسران از لحاظ اهمیت این معیار معنیدار بود که این یافته نیز در راستای یافتههای پژوهشهایی
است که به نقش مهم جذابیت جسمانی در هر دوجنس و بویژه مردان و توجه بیشتر مربوط به آن
نیز به عنوان نشانهای از ارزش همسری افراد معتقدند .در تبین احتمالی میتوان گفت که جهتگیری
نگرش مردان در جامعه در اولویت قرار دادن نقش زیبایی علتهای متعددی دارد .اهمیت دادن به
زیبایی همسر بویژه مردها در فرهنگ ملی و دینی جامعه ما به چشم میخورد و مردان برای انتخاب
همسران زیبا با آموزههای دینی و تربیتی خانواده تشویق میشوند .یکی دیگر از گرایش زیاد
پسران در اولویت قرار دادن به زیبایی همسر ،عالقه آنها برای باقی گذاشتن نسلی از خود است که
این چنین ویژگی و تأمین این چنین دیدگاهی چه به طور خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه در
شکلدادن خانواده سالمت مؤثر است.
نتایج در مورد معیار اختالف سنی نیز نشان داد که پسران اختالف سنی مناسب را تا  1سال
میدانند ( زن تا  1سال از مرد کوچکتر باشد) در حالی که دختران اختالف سنی مناسب را  1تا 2
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سال (مرد  1تا  2سال از زن بزرگتر باشد) برای داشتن خانواده سالمت و سالم ضروری میدانند.
تفاوت آماری بین دو جنس از لحاظ اهمیت این معیار معنیدار بود؛ ضمن اینکه این یافته میتواند

فرهنگی بیشتر مورد پسند و پذیرش قرار میگیرد .از سوی دیگر به دلیل اینکه دختران زودتر از
پسران به بلوغ جسمی و فکری میرسند ،این یافته میتواند اهمیت پختگی و بلوغ همسر را برای
زنان مورد تأیید قرار دهد و همانطور که در بهداشت روانی ازدواج نیز مطرح است ،داشتن حداقل
اختالف سن بین زوجین می تواند در افزایش دادن سطح سالمت خانواده تأثیر بگذارد ضمن اینکه
جوانتر بودن زن نیز میتواند از نظر تکاملی ،سرمایهگذاری مرد را افزایش دهد و نشانه سالمت،
جذابیت و قدرت باروری زن باشد و عالوه بر اینها از طریق فراهمسازی اقتدار مرد در منزل یا نظام
خانواده در ایجاد و تداوم خانواده سالمت نقش مؤثری داشته باشد .همچنین نتایج پژوهش در
مورد معیار سطح تحصیالت نیز نشان داد که هر دو جنس بر تناسب سطح تحصیالت در زن و مرد
به عنوان یکی از ویژگیهای خانواده سالمت در نظر میگیرند به طوری که تفاوت در پسران در
اهمیت دادن به این ویژگی بیشتر از دختران است .تفاوت آماری بین دختران و پسران در این معیار
معنیدار بود .از آنجا که بینش و منش افراد تحصیل کرده با دیگر افراد جامعه متفاوت است و
اینکه کسب دانش در رشد و تعالی فکری افراد و نگرش آنها بسیار مؤثر است ،تناسب در میزان
تحصیالت در ایجاد درک و فهم متقابل ،تفاهم بیشتر ،تناسب در جهانبینی ،پرورش بهتر فرزندان

خانواده سالم :کنکاشی در مالکهای همسر مطلوب از دیدگاه پسران و...

مبین فرهنگ ایرانی اسالمی گروه نمونه باشد که بزرگتر بودن مرد از زن از لحاظ اجتماعی ـ

و ایجاد نسلی موفق تأثیر مهمی دارد که همگی نشاندهنده خانواده سالم است.
یافته دیگر پژوهش در زمینۀ بخش تعامل افراد خانواده از مالک خانواده سالمت نیز نشان داد
که پسران در مقایسه با دختران بر ویژگیهای عالقهمندی به یکدیگر ،احترام به یکدیگر ،اعتماد
کامل به یکدیگر ،مسئولیتپذیربودن در تعامالت ،نبود تنش و بیاعتنایی ،گذشت و فداکاری،
لجباز نبودن (خود رأی نبودن) و تعامالت مبتنی بر شادی به عنوان ویژگی خانواده سالم و سالمت
تأکید بیشتر دارند در حالی که دختران ویژگیهای راستگویی ،مسئولیتپذیری در تعامالت ،عالقه
و عشق ،روابط دوستانه ،کمک به یکدیگر در جهت رشد و پیشرفت ،مطرحنکردن اختالف
خانوادگی در جمع ،ابراز عالقه ،رعایت حریم شخصی و دلسوزی را به عنوان ویژگی خانواده
سالمت در بعد تعامالت در اولویت قرار میدهند .یافته دیگر پژوهش در مورد مقایسه پسران با
دختران در بخش شیوه مدیریت در خانواده سالمت در زمینه مدیریت اقتصادی ،مدیریت منزل و
مدیریت ارتباطات نیز نشان داد که پسران معتقدند که در خانواده سالم ،مدیریت اقتصادی بر عهده
مرد باشد در حالی که دختران معتقدند که مدیریت اقتصادی در خانواده سالم به صورت مشترک
باشد .تفاوت آماری بین دو جنس از لحاظ اهمیت این ویژگی معنیدار بود .در تبیین این نتیجه
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میتوان گفت که انسان برای پیشرفت در زندگی و توفیق در آینده ،نیازمند برنامهریزی و مدیریت
اقتصادی است و از آنجا که مردان به دلیل تجربه شغلی و انتظاراتی که جامعه و خانواده از مردان به
منظور تأمین نیازهای اقتصادی دارد ،مردان بهتر میتوانند مدیریت اقتصادی نظام خانواده را بر
عهده گیرند در حالی که دختران به دلیل تغییر نگرش و تغییر جایگاه آنها در اجتماع و جامعه،
توانایی مدیریت اقتصادی را به دلیل مشابه با پسران به صورت مشترک در خانواده سالمت در نظر
میگیرند .همچنین نتایج در مورد شیوه مدیریت منزل نیز نشان داد که هم پسران و هم دختران
معتقدند که مدیریت منزل در خانواده سالمت به صورت مشترک باشد اما تفاوت در دختران بیشتر
از پسران دیده شده است .تفاوت آماری بین دو جنس معنیدار بود .هم دختران و هم پسران
معتقدند مدیریت منزل به صورت مشترک و همفکری و تخصیص وظایف با توجه به توانمندی هر
یک از زن و مرد زمینه را برای آرامشدهی و استحکام خانواده و در نهایت در شکلدهی نظام
خانواده سالم نقش مؤثرتری برعهده داشته باشد .نتایج در مورد شیوه مدیریت ارتباطات نیز نشان
داد که هم پسران و هم دختران معتقدند که مدیریت منزل در خانواده سالم به صورت مشترک
باشد؛ اما تفاوت در دختران بیشتر از پسران دیده شده است .مدیریت ارتباطات در خانواده سالم به
صورت برقراری شادی و نشاط در خانواده ،کنترل خشم ،ارتباط با خانواده همسر و ارتباط با
اعضای غیر خانواده و غیره است که برای دستیابی به این مهم هم زن و هم مرد باید به صورت
مشترک عمل کنند .از آنجا که در فرهنگ ایرانی ،مدیریت روابط بر عهده زنان است ،انتظار
میرود مدیریت ارتباطات بر عهده زنان باشد.
محدودیت و پیشنهادها :پژوهش روی نمونه دانشجویی اجرا شده است؛ از این رو در تعمیم
یافتهها به نمونه های غیر دانشجویی و دیگر افراد ،باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از دیگر
محدودی تهای پژوهش ،اندک بودن تعداد نمونه است که روایی بیرونی پژوهش را با مشکل روبهرو
میکند .همچنین پیشنهاد میشود که مالک خانواده سالم در مجردان و متأهالن مقایسه شود.
تشکر و قدردانی :بدین وسیله از تمامی استادان و اعضای هئیت علمی و همکارانی که در این
پژوهش کمک کردند و تمام شرکت کنندگانی که صادقانه به تکمیل پرسشنامه پرداختهاند،
صمیمانه تشکر میشود.
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