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چکيده
مطالعه حاضر با هدف ارائه یک نظریه زمینهای در رابطه با عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای

مقاله پژوهشی

انتخاب همسر انجام گرفته است .رویکرد این مطالعه کیفی و مشارکتکنندگان در تحقیق را  ۲۴نفر از
جوانان در شرف ازدواج شهر ایالم تشکیل میدادند که در سال  ۱۳۹۸به مرکز مشاوره پیش از ازدواج

تاریخ دریافت:

مراجعه کرده بودند .این افراد به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و دادهها با استفاده از مصاحبههای

1400/01/14

نیمه ساختاریافته جمعآوری شدند .جهت تحلیل دادهها از شیوه کدگذاری و طبقهبندی سه مرحلهای

تاریخ پذیرش:

نظریه زمینهای اشتراوس و کوربین استفاده گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که مقوالت خودانگاره و

1400/07/24
صص83-107 :

ارزشهای فردی بهعنوان شرایط علی ،عوامل فرهنگی ،عوامل خانوادگی ،شرایط اقتصادی جامعه
بهعنوان شرایط زمینهای ،رسانهها ،تجارب ازدواج دیگران ،تجارب فردی مستقیم و غیرمستقیم در
تعامالت اجتماعی ،موقعیت اجتماعی خود و اقتضائات شغلی بهعنوان شرایط مداخلهگر ،کسب مشورت
از افراد باتجربه ،بهرهگیری از خدمات مشاوره و روانشناسی ،مطالعه در زمینه روانشناسی و مشاوره
بهعنوان راهبردها و خودشناسی و آگاهی از عوامل سببساز یک ازدواج موفق نیز بهعنوان پیامد این
الگوی پارادایمی مشخص گردید .با توجه به تعدد و گستردگی مقوالت تأثیرگذار بر شکلگیری مالکها،
برنامهریزان و سیاستگذاران این حوزه میبایست ،تسهیالت الزم را برای برگزاری برنامههای آموزشی و
ارائه خدمات مشاورهای فراهم نمایند تا زمینه افزایش آگاهی و بینش جوانان بهمنظور ارتقای کیفیت
ازدواج فراهم آید.
کليدواژهها :مالکهای همسرگزینی؛ مالکهای انتخاب همسر؛ انتخاب همسر؛ نظریه زمینهای.
DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.3.6
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مقدمه
خانواده بهعنوان اولین نهاد اجتماعی و اساس و بنیان هر جامعه ،دارای اهمیت قابلتوجهی
است .نقطه آغاز و سنگبنای تشکیل خانواده ،ازدواج است .ازدواج رابطهای نزدیک و قراردادی
طوالنی مدت میان یک مرد و زن است که آینده و خوشبختی آنان و فرزندانشان بر این اساس
پایهریزی میشود (حسنزاده .)1۳۹۷ ،انسانها به دالیل متفاوتی ازدواج کرده و خانواده تشکیل
میدهند اما نیاز به برقراری رابطه پایدار و صمیمی از مهمترین دالیلی است که سرانجام باعث
می شود هر فردی به سمت ازدواج و انتخاب شریک زندگی سوق پیدا کند؛ زیرا انسان بنا بر فطرت
و ماهیت وجودی و نیازهای غریزی خویش ،همواره از فردگرایی گریزان بوده و ازدواج را
میتوان پاسخی بهمنظور رفع این نیاز فطری دانست (فوالدی .)1۳۹۳ ،بهطورکلی ،بقای نسل و
پرورش فرزندان ،دستیابی به عالیترین سطح صمیمیت ،ارتباط گرم و دوجانبه عاطفی و جنسی،
تقسیم کار و همراهی در طول زندگی در شمار اساسیترین کارکردهای ازدواج میباشد
(خدابخشی کوالیی و همکاران1۳۹۹ ،؛ داودی و همکاران .)1۳۹۸ ،تحقیقات نشان میدهند که

ازدواج دارای رابطهای مثبت با رضایتمندی بیشتر از زندگی است (گراور و هلیلول۲۰1۹ ،1؛

کلمیجن.)۲۰1۷ ،2

این رابطه درعینحال که میتواند صمیمانهترین و راحتترین رابطه ممکن باشد ،میتواند
شدیدترین صدمات ممکن را به اعضا وارد کند ،درصورتیکه ازدواج ناموفق باشد میتواند به
توقف رشد شخصی و سرگردانی منجر گردد (نظری1۳۹۸ ،؛ گودرزی .)1۳۹۸ ،امروزه پدیده
طالق به دلیل روند رو به افزایش آن در بین جوانان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است.
بررسی وضعیت طالق در کشور نشان میدهد که در سال  ،1۳۹۸نسبت طالق به ازدواج  ۳۳درصد
بوده ،بهبیاندیگر به ازای هر  1۰۰ازدواج تقریباً  ۳۳مورد طالق ثبت شده است (سازمان ثبتاحوال
کشور .)1۳۹۸ ،البته طالق بهتنهایی نمیتواند شاخص ازدواج ناموفق باشد؛ زیرا طالقهای عاطفی
نیز از مشکالت برخی زوجین میباشد (خدابخشی کوالیی و همکاران)1۳۹۸ ،؛ اما برخالف طالق
رسمی ،در زمینه طالق عاطفی بهعنوان یکی از مسائل اجتماعی قابلتوجه ،آمار دقیقی در دسترس
1. Grover & Helliwell
2. Kalmijn
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نمیباشد .در خصوص این آمارها میتوان دالیل متعدد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،خانوادگی و
فردی را بیان نمود که نداشتن آمادگی و آگاهی الزم برای انتخاب همسر و ازدواج ،عدم بلوغ
فکری ،شناختی و عاطفی کافی برای ازدواج ،گزینش مالکهای نادرست بهمنظور انتخاب همسر،
مشکالت روانی ،شخصیتی و جسمانی ،ضعف در مهارتهای ارتباطی و زناشویی ،برآورده نشدن
نیازها و انتظارات ،نداشتن مهارت حل تعارض و مسئله ،آموزشهای ناکافی در مراحل قبل ،حین و
بعد از ازدواج ،عدم تفاهم ،مشکالت مالی ،تفاوتهای فرهنگی و طبقاتی ،دخالت اطرافیان ،اعتیاد
و خیانت از آن جمله میباشند؛ بنابراین ،وجود مجموعهای از آگاهیها جهت ارتقای کیفیت
ازدواج و تشکیل و تحکیم خانواده الزامی است و اقدامات تحقیقاتی و اجرایی در این زمینه
ضروری به نظر میرسد.
اولین مرحله در ازدواج ،انتخاب همسر است که یکی از مهمترین مراحل زندگی هر فرد
میباشد (فاتحی و همکاران1۳۹۸ ،؛ ثنایی و همکاران)1۳۹۶ ،؛ زیرا بخشی از موفقیت ازدواج به
انتخاب درست همسر بستگی دارد (بویس ،وود و فرگوسن )۲۰1۶ ،1و تصمیمی است که تمام

جنبه های زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد که این تأثیرگذاری میتواند در جهت
مثبت یا منفی باشد (اولسون و همکاران .)1۹۹۹ ،2به همین دلیل میبایست به مالکهای انتخاب
همسر توجه شود (ثنایی و همکاران .)1۳۹۶ ،شناخت مالکهای انتخاب همسر و توجه به آنها
باعث میشود که افراد چشمانداز امیدبخشی از آینده خود ترسیم کنند .انسان در هر انتخاب،
خواسته یا ناخواسته ،مالکهایی را مبنا قرار میدهد (جبرائیلی و همکاران)1۳۹۲ ،؛ اما هر میزان
مالکهای افراد برای انتخاب همسر واقعبینانهتر باشند ،ازدواج موفقتری خواهند داشت
(جانبزرگی .)1۳۹۷ ،پژوهشهای متعددی درباره مالکهای همسرگزینی انجام شدهاند .برای
مثال ،نتایج پژوهش تاشان و همکاران )۲۰1۷( ۳که بر روی  ۲۳۸۳دانشجو دختر و پسر یک
دانشگ اه دولتی در ترکیه انجام شد ،حاکی از آن بود که برای دختران شخصیت و درآمد و برای
پسران داشتن یک هویت مذهبی مشابه مالکی مهم بهمنظور انتخاب همسر میباشد .نتایج پژوهش

1. Boyce et al
2. Olson et al
3. Tashan et al
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شوارتز و هسبراوک )۲۰1۲( 1که بر روی  ۲1۲۴۵مرد و زن آلمانی انجام شد نشاندهنده وجود
تفاوتهای جنسیتی در مالکهای انتخاب همسر بود ،بدین معنی که زنان خواهان مردی با
وضعیت باالی اجتماعی و اقتصادی و مردان نیز خواهان زنی با جذابیت جسمانی باال بودند .نتایج

پژوهش ملیکی )۲۰۰۹( 2که بر روی  ۹۰۷( 1۴۲۰پسر ۵1۲ ،دختر) دانشجوی یک دانشگاه در
منطقه جنوبی نیجریه انجام شد ،حاکی از آن بود که دانشجویان ویژگیهای شخصیتی را مهمترین
مالک در انتخاب همسر میدانند؛ همچنین نتایج پژوهش گریتمر )۲۰۰۷( 3که فراتحلیلی از پنج
مطالعه انجام شده در خصوص مالکهای همسرگزینی زنان و مردان بود ،نشان داد که ترجیح
مردان انتخاب همسری با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایینتر از خودشان و ترجیح زنان نیز انتخاب
همسری با پایگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر از خودشان میباشد .بهعالوه نتایج پژوهش صنعتی
شرقی و رستمزاده ( )1۳۹۵نیز که بر روی نه زن و شش مرد  ۲۵تا  ۴۰ساله در مشهد انجام شد نشان
داد که اولویتهای همسرگزینی افراد شامل ویژگیهای جسمی و ظاهری ،ویژگیهای شخصیتی
و رفتاری ،تناسب ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ،داشتن شناخت پیشین ،روابط عاطفی و
احساسی ،مستقل بودن ،تعهد داشتن ،تناسب اعتقادی ،احترام متقابل و درک کردن میباشد.
همچنین نتایج پژوهش شهرابی فراهانی و همکاران ( )1۳۹۸که با هدف کشف مالکهای انتخاب
همسر  1۵نفر از معلمان دختر در آستانه ازدواج  1۸تا  ۳۰ساله شهر تهران انجام شد حاکی از آن
بود که مالکهای انتخاب همسر دختران ،شامل مالکهای فردی و مالکهای زمینهای میباشد
که مالکهای فردی دربرگیرنده مالکهای شخصیتی ،سنی ،تحصیلی ،اعتقادی ،اقتصادی و
ویژگیهای ظاهری میباشد و مالکهای زمینهای شامل مالکهای فرهنگی ،ارزشی ،سیاسی و
مالکهای مربوط به خانواده همسر میباشد .عالوه بر آن ،نتایج پژوهش جبرائیلی و همکاران
( )1۳۹۲که بر روی  ۳۷۵دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد نشان داد که پسران مالکهای
مرتبط با زیبایی و دختران مالکهای مرتبط با توانایی مالی مرد و قابلاتکا بودن او را بیشتر ترجیح
میدهند.

1. Schwarz & Hassebrauck
2. Maliki
3. Greitemeyer
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هرچند ازدواج و همسرگزینی را باید عملی ارادی دانست که به خواست ،تمایالت و
دیدگاههای فردی مربوط میشود ،اما زندگی اجتماعی انسان و روابط پیچیده او با محیط و
اجتماع ،انتخاب همسر و فرآیند آن را تحت تأثیر روابطی دوسویه با متغیرهای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و خانوادگی قرار میدهد (ضرابی و مصطفوی .)1۳۹۰ ،درواقع ،نه یک
علت ،بلکه شبکهای از علتهاست که در حین تعامل بر یکدیگر ،بر امر همسرگزینی و معیارهای
موردنظر فرد تأثیر میگذارد (غروی .)1۳۸۸ ،بهبیاندیگر مالکهایی که افراد بهمنظور انتخاب
همسر در نظر میگیرند ،بهطور ناگهانی به وجود نمیآیند بلکه همه آنها دارای علتی بوده و نتیجه
و برآیند اثرگذاری یک سلسله فرآیندهای متعدد در ادوار زندگی فرد میباشد .تنها در چند
پژوهش محدود به بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای افراد برای انتخاب همسر

پرداخته شده است .بهعنوان نمونه ،نتایج پژوهش بلر و مادیگان )۲۰1۹( 1بر روی  1۹1( ۳۴1زن و
 1۵۰مرد) دانشجوی چینی  1۸تا  ۲۲ساله نشان داد که فرهنگ سنتی جامعه ،نظرات والدین و
تجارب ازدواج آن ها بر انتخاب همسر جوانان اثرگذار بوده است .همچنین ،نتایج پژوهش

نونکاینریه )۲۰1۶( 2بر روی  ۳۰۰دانشجو ( 1۵۰مرد و  1۵۰زن) از پنج جامعه قبیلهای شمال شرقی
هند که سن اکثریت آنها بین  1۹تا  ۳۰سال و پیرو فرقههای مختلف آیین مسیحیت و هندو بودند،
نشان داد انتخاب همسر فرایندی پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی چون قوانین جامعه،

عرف و مقررات فرقه مذهبی قرار میگیرد ،بهعبارتدیگر افراد برای انتخاب همسر نمیتوانند
کامالً آزادانه عمل کنند ،بلکه این اقدام در قالب مرزهای تعیین شده توسط اجتماع صورت
میگیرد .بهعنوانمثال در برخی از این جوامع ،افراد بر اساس قوانین ملزم بودند که درونهمسری را
رعایت کر ده و تنها با فردی از قبیله و فرقه مذهبی خودشان ازدواج کنند و عالوه بر آن ،در کنار
این قوانین ،والدین نیز فرزندانشان را به رعایت این امور تشویق میکردند .بهعالوه نتایج پژوهش

پراکاش و سینگ )۲۰1۴( 3بر روی  ۲۶۴( ۵۴۴مرد و  ۲۸۰زن) جوان هندی  1۸تا  ۳۴ساله نشان داد
که نقش والدین در فرآیند انتخاب همسر جوانان کاهش یافته است و جوانان برای انتخاب همسر
بیشتر بر نظرات شخصی خود متکی هستند .نتایج پژوهش جبرئیلی و همکاران ( )1۳۹۲بر روی
1. Blair & Madigan
2. Nongkynrih
3. Prakash & Abhishek
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 ۳۶۰دانشجوی ( 1۶1مرد و  1۹۹زن) دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که ارزشهای فرهنگی
ازدواج بر ترجیحات انتخاب همسر افراد تأثیر میگذارند .نتایج پژوهش جبرئیلی و همکاران
( )1۳۹۳بر روی  ۳۷۵دانشجوی ( 1۶۸پسر و  ۲۰۷دختر) دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که
ویژگیهای شخصیتی بر مالکهای افراد برای انتخاب همسر تأثیر میگذارند .بهعنوان نمونه برخی
افراد برونگرا تمایل داشتند با فردی ازدواج کنند که همانند خودشان اهل معاشرت با دیگران
باشد .عالوه بر آن ،نتایج پژوهش بروجردی علوی و شمسی ( )1۳۹۴بر روی  ۳۰۶جوان  1۸تا ۲۹
ساله شهر تهران نشان داد که رسانههای تصویری همچون ماهواره ممکن است بر الگوی
همسرگزینی آنان تأثیر بگذارد ،بهطوریکه تماشاکنندگان شبکههای ماهوارهای به مالکهای
مادی و ظاهری همچون زیبایی و تحصیالت اهمیت بیشتری داده و در این مورد نظرات شخصی
خود را نسبت به نظرات خانواده در اولویت بیشتری قرار میدهند .همچنین ،نتایج پژوهش
یعقوبیدوست ،شاهونوند ،جوال و مرادی ( )1۳۹۴بر روی  ۳۸۴نفر از جوانان شهر اهواز نشان داد
که به دلیل فضای قومی و سنتی حاکم بر منطقه ،خانوادهها بیشترین تأثیر را بر مالکهای انتخاب
همسر جوانان دارند و رسانههای دیداری نتوانستهاند تغییر چشمگیری در مالکهای آنان ایجاد
کنند .عالوه بر آن ،نتایج پژوهش خجستهمهر و همکاران ( )1۳۹۴که بر روی  1۶نفر از دانشجویان
متأهل زن و مرد دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد نشان داد جوانان با الگوگیری از نکات مثبت
و عبرتگیری از نکات منفی زندگی مشترک اطرافیان توانستهاند که تجارب بسیاری برای
آمادگی در زمینه ازدواج کسب کنند .همچنین ،نتایج پژوهش نیازی و همکاران ( )1۳۹۴که بر
روی  ۶۲۰نفر از جوانان شهر کاشان انجام گرفت نشان داد عوامل خانوادگی از جمله ارزشها،
تأکیدات خانوادگی ،تجارب زندگی والدین و رسانههای گروهی بر نگرش جوانان به ازدواج
اثرگذار بوده است .بهعالوه ،نتایج پژوهش جعفریان و لبافی ( )1۳۹۷که بر روی  ۲۰نفر از جوانان
شهر اصفهان انجام گرفت نشان داد جوانان بیشتر مایل به ازدواج با فردی هستند که از نظر موقعیت
اجتماعی همانند یا باالتر از خودشان باشد و نقش خانوادهها نیز در انتخاب همسر جوانان کاهش
یافته است .همچنین نتایج پژوهش شهرابی فراهانی و همکاران ( )1۳۹۸که بر روی  1۵نفر از
دختران  1۸تا  ۳۰ساله مجرد شهر تهران انجام شد ،نشان داد جوانان خودشناسی و استفاده از
مشورت افراد آگاه در بین خانواده ،دوستان و مراجعه به متخصصین مشاور را از عوامل مهم برای
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ازدواجی مناسب میدانند .با توجه به آنچه مطرح شد ،علیرغم اهمیت موضوع عوامل مؤثر بر
شکلگیری مالکهای همسرگزینی ،پژوهشهایی که در این حوزه انجام گرفته محدود بوده و با
توجه به بررسی های انجام شده پیشینه چندانی در این رابطه یافت نشد که پاسخگو و شفافکننده
سؤال به وجود آمده در رابطه با عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان
باشد .بهعبارتدیگر ،کمتر پژوهشی این پدیده را بهصورت جامع و با در نظرگیری همزمان ابعاد
مختلف موردبررسی قرار داده است .این در حالی است که افزایش مرزهای دانش در زمینه عوامل
مؤثر بر تعیین مالکهای انتخاب همسر در جوانان احتماالً ما را نسبت به دنیای پدیداری آنها
آگاهتر نموده و با این آگاهی توسعهیافته میتوان از طریق برنامههای پیشگیرانه ،آموزشی،
مشاورهای و مداخالتی در جهت مثبت گام برداشت؛ ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر شناسایی
عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان در شرف ازدواج و تحصیلکرده
شهر ایالم بود.
روش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با یک طرح نظریه زمینهای 1انجام پذیرفت.
مشارکتکنندگان را  ۲۴نفر ( 1۲خانم و  1۲آقا) تشکیل میدادند که در سال  1۳۹۸به مرکز
مشاوره پیش از ازدواج شهر ایالم مراجعه کرده بودند و از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند .مالکهای ورود به پژوهش شامل سن بین  ۲۲تا  ۳۵سال ،در شرف ازدواج ،دارای
تحصیالت دانشگاهی و تمایل و رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود .مالکهای خروج
از پژوهش شامل وجود اختالالت شدید روانی ،اعتیاد به مواد مخدر و الکل ،عدم تمایل به شرکت
در پژوهش یا ادامه آن بود .میانگین سنی شرکتکنندگان  ۲۸سال که  ۵۰درصد از آنها دارای
مدرک کارشناسی ارشد ۴1/۶ ،درصد دارای مدرک کارشناسی و  ۸/۳درصد دارای مدرک
دکتری بودند؛ همچنین همه شرکتکنندگان دارای قومیت کرد بودند .روش اجرای کار
بدین صورت بود که پس از کسب مجوز از مرکز بهداشت شهرستان ایالم به مرکز دولتی مشاوره
پیش از ازدواج مراجعه شد و از روی فهرست مراجعان مرکز ،افراد دارای مالکهای ورود به
1. Grounded Theory
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پژوهش شناسایی و از آنها برای مصاحبه دعوت به عمل آمد که پس از مصاحبه با  ۲۴نفر دادهها
به اشباع رسید .میانگین مدت مصاحبهها  ۶۰دقیقه بود .برای جمعآوری دادهها در این پژوهش از
مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شد .محور کلی و چهارچوب سؤاالت مصاحبه ،پس از
گرفتن راهنماییهای الزم از اساتید راهنما و مشاور و جمعبندی نظرات آنها و مراجعه به منابع
نظری مربوطه تدوین شد .مصاحبهها با یک سؤال کلی در مورد مالکهای انتخاب همسر شروع
میشد و سپس در ادامه در خصوص هر مالک ،سؤاالتی چون «چه عواملی بر شکلگیری این
مالک شما برای انتخاب همسر مؤثر بوده است؟»؛ همچنین در ادامه سؤاالتی دیگر مانند «تاکنون
چه اقداماتی برای شناسایی بهترین و مناسبترین مالکهای انتخاب همسر انجام دادهاید؟» و
«پیامدهای حاصل از بهکارگیری و انجام این اقدامات برای شما چه بوده است؟» بهعالوه در اثنای
مصاحبهها ،سؤاالتی دیگر بر مبنای پاسخهای مصاحبهشوندگان بهمنظور عمیقتر و دقیقتر کردن
مصاحبه ،پرسیده میشد .بعد از هر مصاحبه ،فایلهای صوتی روی کاغذ پیاده شد و تحلیل
دادههای حاصل از مصاحبهها با روش نظریه زمینهای و با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز،
محوری و انتخابی انجام گرفت .بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،موارد ذیل مدنظر قرار گرفت:
ضبط صدای مصاحبهشوندگان ،با آگاهی و رضایت کامل آنها انجام و به شرکتکنندگان
اطمینان داده شد که مشخصات آنها محرمانه باقی خواهد ماند .مشارکتکنندگان در پژوهش این
اجازه را داشتند که در هر مرحلهای از مطالعه بدون آنکه پیامدی برای آنها داشته باشد از
پژوهش خارج شوند .جهت رعایت ویژگیهای کیفی پژوهش از مالکهای تأییدپذیری ،1قابلیت
اعتبار ۲و قابلیت اطمینان ۳استفاده شد؛ بهمنظور برآوردن تأییدپذیری نتایج یافتهها با مبانی نظری و
پیشینه پژوهش مقایسه شده و مورد تبیین واقع گردید .برای کسب مالک قابلیت اعتبار کوشش
گردید که مشارکتکنندگان با تنوع بیشتر انتخاب شوند و همچنین بازبینی رونوشت مصاحبهها و
گزارش مطالعه نیز صورت گرفت .در نهایت ،در مورد مالک قابلیت اطمینان تالشهای الزم به
عمل آمد تا فرآیندهای تحقیق بهصورت شفاف در گزارش پژوهش تشریح گردند.

1. Confirmability
2. Credibility
3. Dependability
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یافتهها
نتایج حاصل از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مصاحبهها در جدول  1آمده است
جدول  .1کدگذاری عبارتها و مفاهیم مهم جوانان در شرف ازدواج و تحصیلکرده شهر ایالم در ارتباط با عوامل
مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر
کدگذاری باز

اعتقادات مذهبی فرد
ارزشهای شخصی

ارزشهای فردی

شرایط
علی

ارزشهای فرهنگی ازدواج
باورهای رایج درباره شناخت شخصیت
افراد

عوامل فرهنگی

محیط و اعتقادات مذهبی خانواده
سبک تربیتی خانواده
ارزشهای خانوادگی

عوامل خانوادگی

تأکیدات خانواده

شرایط
زمینهای

وضعیت اقتصادی خانواده اصلی
وضعیت اقتصادی جامعه

شرایط اقتصادی جامعه

تأثیرپذیری از شعر و ادب فارسی
تأثیرپذیری از منابع دینی

رسانهها

تأثیرپذیری از رسانههای تصویری
تأثیرپذیری از تجارب ازدواج خانواده،
اقوام و دوستان

تجارب ازدواج دیگران

مشاهده و ارزیابی رفتار دیگران

تجارب فردی

شرایط

تجارب حاصل از خواستگاریهای

مستقیم/غیرمستقیم در تعامالت

مداخلهگر

قبلی

اجتماعی

(بهعنوان راهبردها و پیامدها) هستند.

ارزشهای اجتماعی

(بهعنوان شرایط علی) ،برخی عوامل برونفردی (بهعنوان شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر) و اقدامات فعاالنه فردی

خود

خودانگاره

شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان در شرف ازدواج و تحصیلکرده شهر ایالم متأثر از برخی عوامل درونفردی

تصور فرد از ویژگیهای شخصیتی

کدگذاری محوری

نوع مقوله

کدگذاری انتخابی
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کدگذاری باز
جایگاه اجتماعی فرد
سطح تحصیالت فرد
شرایط شغلی فرد
صحبت و بهرهگیری از تجارب دوستان
متأهل

کدگذاری محوری

نوع مقوله

موقعیت اجتماعی خود
اقتضائات شغلی
کسب مشورت از افراد باتجربه

مراجعه به مشاور
شرکت در کالسها و کارگاههای

بهرهگیری از خدمات مشاوره و

آموزشی در زمینه ازدواج و انتخاب

روانشناسی

همسر

راهبردها

مطالعه کتاب در زمینه ازدواج و انتخاب
همسر
مطالعه کتابهای خودشناسی
استفاده از مطالب علمی روانشناسی

مطالعه در زمینه روانشناسی و
مشاوره

فضای مجازی
آگاهی از ویژگیهای شخصیتی خود
آگاهی از انتظارات و خواستهها در

خودشناسی

مورد همسر آینده
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پیامدها

پی بردن به میزان اهمیت هر یک از

آگاهی از عوامل موجب ازدواج

مالکها

موفق
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شکل  .1الگوی عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر جوانان

تحلیل مصاحبههای کیفی نشان میدهند که شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان
متأثر از برخی عوامل درونفردی بهعنوان شرایط علی ،برخی عوامل برونفردی بهعنوان شرایط
زمینهای و شرایط مداخله گر و اقدامات فعاالنه فردی با عنوان راهبردها و پیامدها هستند که به
توصیف این ابعاد در زیر پرداخته شده است.
 .1-3شرایط علی
شرایط علی شامل دو مقوله خودانگاره و ارزشهای فردی بود .مصاحبههای کیفی در پژوهش
حاضر نشان میدهند که مشارکتکنندگان تصور از خودشان و ارزشها و اعتقاداتی که دارند را
بهعنوان دالیل اصلی انتخاب مالکهای انتخاب همسر در نظر میگیرند .بهعنوان نمونه،
مشارکتکننده  1۳اظهار کرد« :چون خودم درونگرام ،دوست دارم که همسرم یک فرد برونگرا
باشه» .همچنین ،مشارکتکننده  ۲بیان کرد« :فرد صادقی باشه چون صداقت داشتن همیشه تو
زندگی برای من مهم و ارزشمند بوده و حتی هیچوقت نمیتونم تصور کنم دو نفر که با هم
زندگی میکنن بخوان به همدیگه دروغ بگن».
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 .2-3شرایط زمینهای
شرایط زمینهای مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان شامل عوامل
فرهنگی ،عوامل خانوادگی و شرایط اقتصادی جامعه بود؛ بدینصورت که مشارکتکنندگان در
پژوهش ارزشهای متأثر از فرهنگ ،ارزشها و آموزهها و سطح رفاه خانوادگی و نیز شرایط
اقتصادی جامعه را بهعنوان زمینههای اصلی بر شکلگیری مالکهای همسرگزینی خود مؤثر
میدانستند .بهعنوان نمونه ،مشارکتکننده  ۷اظهار کرد« :به لحاظ سنی کوچکتر از خودم باشه،
به این دلیل که معموالً میگن بهتره سن زن چند ماه یا چند سال کمتر از مرد باشه ،چون اینجوری
بهتر میشه زندگی رو کنترل کرد و اختالف کمتری پیش میاد ».همچنین ،شرکتکننده  ۲عنوان
کرد« :اینکه دوستان همسرم چه کسانی هستن برای من مهمه ،چون یه ضربالمثلی هست که میگه
اگه میخوای کسی رو بشناسی با کتابهایی که خونده و دوستایی که داشته بشناسش».
شرکتکننده  1۹نیز اظهار داشت« :فردی معتقد و مذهبی باشه چون خانوادم مذهبی هستن و من در
چنین محیطی بزرگ شدم و آموزههایی که خانوادم در این خصوص بهم دادن ،اقتضا میکنه که
این مالک رو داشته باشم» .از نگاه شرکتکننده « :۲۰صادق بودن همسرم برای من خیلی مهمه،
چون خودم تو خانواده طوری بار اومدم که اگر احیانا کار اشتباهی انجام دادم و گفتنش هم به
نفعم نبوده ،باز هم راستش رو گفتم و به خاطر صداقتم تشویق شدم ».همچنین ،شرکتکننده ۲
عنوان کرد« :من قبالً میگفتم که همسرم نبایستی شاغل باشه ولی اآلن شرایط اقتصادی اقتضا
میکنه که این مالک رو داشته باشم».
 .3-3شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر شامل مقوله رسانهها ،مقوله تجارب ازدواج دیگران ،مقوله تجارب فردی
مستقیم و غیرمستقیم در تعامالت اجتماعی ،مقوله موقعیت اجتماعی خود و مقوله اقتضائات شغلی
بود؛ بدینصورت که مشارکتکنندگان در تحقیق تأثیرپذیری خود از رسانههای مکتوب و
تصویری و نیز تجارب ازدواج افراد دیگر و نیز تعامل با دیگران را بهعنوان عوامل اثرگذار بر
انتخاب مالکهای خود جهت همسرگزینی مطرح میکردند .آنها همچنین موقعیت اجتماعی و
کاری خود را نیز در زمره اینگونه مسائل عنوان میکردند .بهعنوان نمونه ،شرکتکننده  ۵اظهار
کرد« :ادبیات فارسی ما ادبیات غنیای هست و روی واژه عشق بسیار تأکید داره و من هم به اون
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خیلی معتقدم ،شعرای بسیاری هم در تمجید از همسرشون شعرهای بسیاری سرودن ،این تفکرات
روی من هم تأثیر گذاشته و بنابراین ،برام مهمه که بینمون عشق و عالقه وجود داشته باشه».
همچنین ،شرکتکننده  1۹اظهار داشت« :قبالً توجه به اینکه طرف مقابلم رفیقباز هست یا نه ،جزء
معیارهام برای ازدواج نبود ،چون خودم هم بعضی مواقع دوستام رو میدیدم و باهاشون ارتباط
داشتم و مسئله عادیای بود برام ،اما یکی از دوستام ،سر اینکه شوهرش ،خیلی رفیقباز بود ،ازش
جدا شد ،مثالً شوهرش ایام عید با دوستاش میرفته کوه و دو و سه شبانهروز اونجا میمونده ،دیگه
براش مهم نبوده که زنش تو خونه تنهاست و زودتر برگرده پیشش ».همچنین ،مشارکتکننده ۲۳
نیز بیان کرد« :چون افرادی رو دیدم که مسئولیتپذیر نبودن و کار خودشونو به بقیه واگذار
میکردن که به نظرم اصالً رفتار درستی نبوده ،من آدمی که خودش داوطلبانه کمک کنه و
مسئولیتپذیر باشه رو بیشتر میپسندم ».عالوه بر آن ،مشارکتکننده  1۸بیان داشت که« :بعد از
اولین پیشنهاد ازدواجم ،صداقت طرف مقابلم برای من خیلی اهمیت پیدا کرد ،چون باالخره آدم
وقتی یه پیشنهاد داره ،اگه به نظر خوب باشه میره راجع بهش تحقیق میکنه ،اولین نفری که به من
پیشنهاد ازدواج داد در مورد بعضی از مسائل به من دروغ گفت؛ همون باعث شد که صداقت فرد
بیشتر برام اهمیت پیدا کنه».
 .4-3راهبردها
در الگوی عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر جوانان راهبردها شامل سه
مقوله کسب مشورت از افراد باتجربه ،بهرهگیری از خدمات مشاوره و روانشناسی و نیز مطالعه در
زمینه روانشناسی و مشاوره بود .به نظر میرسد که اقدامات فعاالنهای همچون صحبت با افراد
باتجربه و مشاوران متخصص و نیز فراگیری مباحث مربوط به همسرگزینی از طریق کالسها و
کتابها بهنوعی به مالکهای انتخاب همسر در جوانان شکل میدهند .بهعنوانمثال ،شرکتکننده
 1۵اظهار کرد« :گاهی با دوستانی که متأهل هستن در مورد مالکهای ازدواج صحبت میکنم و
خیلی چیزا رو ازشون یاد میگیرم چون برام تعریف میکنن که خودشون چه مالکهایی رو برای
ازدواج در نظر گرفتن و تأثیرش توی زندگیشون چی بوده ».همچنین شرکتکننده  ۲۳اظهار
کرد« :قبالً به یک مشاور مراجعه کردم ،چون به نظرم صحبت با یک فرد متخصص خیلی میتونه
برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینهها کمککننده باشه ».عالوه بر آن ،مشارکتکننده  ۵اظهار
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کرد« :کتابهای روانشناسی زیاد خوندم و متوجه شدم که وجود مالکهای دیگه برای ازدواج
شرط الزم هست ولی کافی نیست و باید در ابتدا حتماً اون حس مثبت و عالقه به طرف مقابل
وجود داشته باشه که به شخص انگیزهای برای تمایل به ازدواج و ادامه مسیر بده ».مشارکتکننده
 1۳نیز اظهار کرد« :بعضی کانالها و پیجهای علمی روانشناسی ،مشاوره ازدواج و خانواده رو تو
تلگرام و اینستاگرام دنبال کردم و هر موقع که فرصت کنم مطالعه میکنم».
 .5-3پیامدها
اقدامات و تعامالت مشارکتکنندگان در زمینه مالکهای انتخاب همسر منجر به پیامدهایی
میگردد که در دو مقوله خودشناسی و آگاهی از عوامل سببساز یک ازدواج موفق قرار
میگیرند .بدینصورت که فرد در این فرآیند از ویژگیهای شخصیتی خود و انتظاراتش از همسر
آینده آگاه گردیده و در رابطه با اهمیت و اولویت مالکها ،دست به بازنگری میزند.
بهعنوانمثال ،شرکتکننده  ۲۳اظهار کرد« :مراجعهام به مشاور باعث شد تا خودم رو بهتر بشناسم و
بدونم که چطور شخصیتی دارم» ،مشارکتکننده  1نیز بیان داشت« :مطالعه کتابهای خودشناسی
باعث شده تا بفهمم که اصالً خودم چطور شخصیتی دارم و به نظرم به اون خودآگاهی که پیشنیاز
یک ازدواج موفق هست برسم» ،همچنین شرکتکننده  ۸گفت« :کارگاهی رو که رفتم باعث شد
که بفهمم مالکهای مهم و قابلتوجه در زمینه انتخاب همسر چه چیزهایی هستن و اصالً موقع
ازدواج به چه مواردی باید توجه کنم تا ازدواج موفقی داشته باشم».

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف ارائه یک نظریه زمینهای در رابطه با عوامل مؤثر بر شکلگیری
مالکهای انتخاب همسر در بین جوانان تحصیلکرده شهر ایالم انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد که شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان در شرف ازدواج و تحصیلکرده شهر
ایالم متأثر از برخی عوامل درونفردی بهعنوان شرایط علی ،برخی عوامل برونفردی بهعنوان
شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر و برخی اقدامات فعاالنه فردی بهعنوان راهبردها و پیامدها
هستند .یافتهها نشان داد که مقوالت خودانگاره و ارزشهای فردی بهعنوان شرایط علی؛ رسانهها،
تجارب ازدواج دیگران ،تجارب فردی مستقیم و غیرمستقیم در تعامالت اجتماعی ،موقعیت
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اجتماعی خود و اقتضائات شغلی بهعنوان شرایط مداخلهگر؛ شرایط اقتصادی جامعه ،عوامل
خانوادگی و عوامل فرهنگی بهعنوان شرایط زمینهای؛ کسب مشورت از افراد باتجربه ،بهرهگیری
از خدمات روانشناسی و مشاوره و مطالعه در زمینه روانشناسی و مشاوره بهعنوان راهبردها؛
خودشناسی و آگاهی از عوامل سببساز یک ازدواج موفق نیز بهعنوان پیامدهای این الگو
مشخص گردید.
همانطور که ذکر گردید ،شرایط علی شامل مقوالت خودانگاره و ارزشهای فردی بود .این
یافته با نتایج پژوهش جبرئیلی و همکاران ( )1۳۹۳مبنی بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی افراد بر
ترجیح مالکهای آنها برای همسرگزینی همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت که در
حال حاضر ،کشور ایران همچون سایر کشورهای درحالتوسعه در مرحله گذار از سنت و ورود به
مدرنیته است و به همین سبب با تغییرات اجتماعی و فرهنگی وسیعی در همه پدیدههای اجتماعی از
جمله ازدواج و همسرگزینی روبهروست .این تغییرات موجب شده مردان و زنان ،نگرش نوینی
نسبت به انتخاب همسر داشته باشند و فعاالنهتر نسبت به در نظرگیری برخی تناسبات شخصیتی با
فرد موردنظر اهمیت قائل شوند .به همین دلیل ،افراد برای انتخاب همسر ،به دنبال فردی شبیه یا
مکمل خود در ویژگیهای شخصیتی و اعتقادات و ارزشهای فردیشان میباشند .بر اساس نظریه
همسانهمسری نیز افراد مایلاند همسرانی را انتخاب کنند که از نظر ویژگیهای شخصیتی ،روانی،
فرهنگی ،اجتماعی و ارزشی با آنها مشابه باشند (هاشمینژاد وهمکاران1۳۹۳ ،؛ اسکوریال و

مارتین بورو .)۲۰1۲ ،1همچنین ،بر اساس نظریه نیازهای مکمل ،افراد مایلاند با کسی ازدواج کنند
که نیازهای آنها را تکمیل نماید و به عبارتی تمایل به جستجوی کسی دارند که او آنچه را که
آنها ندارند اما دوست دارند داشته باشند ،دارا باشد (اولسون و همکاران1۹۹۹ ،؛ فیگوردو و
همکاران)۲۰۰۶ ،2؛ پژوهشگران در حین مصاحبههای کیفی در پژوهش حاضر نیز دریافتند که
برخی مشارکتکنندگان با در نظرگیری خودانگاره خویش ،تمایل به ازدواج با فردی را داشتند
که در یک ویژگی خاص مشابه یا برعکس خودشان باشد.

1. Escorial & Martín-Buro
2. Figueredo et al
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در پژوهش حاضر ،شرایط زمینهای شامل مقوالتی همچون عوامل خانوادگی ،عوامل فرهنگی
و شرایط اقتصادی جامعه میباشد .یافتهها نشان داد که عوامل خانوادگی میتوانند نقش زمینهای
در شکلگیری مالکهای همسرگزینی داشته باشند .در اینجا ،منظور از عوامل خانوادگی،
اعتقادات ،ارزش ها ،تأکیدات ،سبک تربیتی و وضعیت اقتصادی خانواده جوانان است .این یافته با
نتایج مطالعات نونکاینریه ( ،)۲۰1۶بلر و مادیگان ( )۲۰1۹و یعقوبیدوست و همکاران ()1۳۹۴
مبنی بر اثرگذاری نظرات خانواده بر مالکهای انتخاب همسر جوانان همسو است؛ همچنین ،این
یافته با نتایج پژوهش پراکاش و سینگ ( ،)۲۰1۴جعفریان و لبافی ( )1۳۹۷و بروجردی علوی و
شمسی ( )1۳۹۴که نشان دادند نقش خانوادهها در تعیین مالکهای همسرگزینی جوانان کاهش
یافته است ناهمسو است .در تبیین این یافته ،میتوان گفت نقش پایدار و تعیینکننده خانواده
بهعنوان اولین نهاد اجتماعی که افراد در آن رشد کرده و جامعهپذیر میشوند در شکلگیری
شخصیت ،نگرش ،عالیق افراد و نحوه تعامل با دیگران انکارناپذیر است (یعقوبیراد .)1۳۹۳ ،البته
بیان این نکته نیز ضروری است که با توجه به تغییرات فرهنگی ایجادشده در جامعه ،افزایش سطح
سواد جوانان و فراهم بودن زمینه شناخت جوانان از همدیگر در محیطهای آموزشی و کار ،به نظر
میرسد که در آیندهای نهچندان دور شاهد کمرنگتر شدن نقش والدین در فرآیند انتخاب همسر
جوانان باشیم؛ چیزی که نشانههایش در برخی مطالعات اخیر نیز نمود یافته است .یافته دیگر مطالعه
نشان داد که تکوین مالکها در بافتی متأثر از عوامل فرهنگی رخ میدهد .در اینجا ،عوامل
فرهنگی به ارزش ها و باورهای رایج در اجتماع اشاره دارد .این یافته با نتایج مطالعات جبرئیلی،
زادهمحمدی و حیدری ( )1۳۹۲و بلر و مادیگان ( )۲۰1۹که نشان دادند ارزشهای فرهنگی موجود
در جامعه بر مالکهای انتخاب همسر جوانان تأثیرگذار است همسو است .یافته دیگر پژوهش
نشان داد که شرایط اقتصادی نیز بهعنوان عاملی زمینهای میتواند در این الگو نقش ایفا نماید .در
اینجا ،شرایط اقتصادی جامعه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه اشاره دارد که موجب
شده است شاغل بودن و درآمد داشتن با توجه به شرایط مذکور عالوه بر زنان ،برای برخی مردان
هم به معیاری مهم تبدیل گردد .در تبیین این یافته ،میتوان گفت که به دلیل هزینههای بسیار باالی
زندگی مشترک با توجه به اقتصاد تورمی و اثرات تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،نوعی تغییر نقش
خانوادگی نیز در حال وقوع است بهطوریکه مردان مانند گذشته ،دیگر فقط خود را نانآور
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صرف خانه نمیدانند و به دنبال این هستند که همسرشان نیز بخشی از هزینههای زندگی را تأمین
کند تا فشار کمتری را متحمل شوند.
در مطالعه حاضر ،شرایط مداخلهگر شامل رسانهها ،تجارب ازدواج دیگران ،تجارب فردی
مستقیم و غیرمستقیم در تعامالت اجتماعی ،موقعیت اجتماعی خود و اقتضائات شغلی میباشد.
یافتهها حاکی از آن بود که مالکهای همسرگزینی تحتالشعاع فضای رسانهها قرار میگیرد .در
اینجا ،منظور از رسانهها ،رسانههای مختلف دیداری و مکتوب میباشد .این یافته با نتایج تحقیقات
بروجردی علوی و شمسی ( )1۳۹۴و نیازی و همکاران ( )1۳۹۴که نشان دادند رسانههای تصویری
بر نگرشها و الگوی همسرگزینی جوانان تأثیر گذاشته است ،همسو میباشد .همچنین ،این یافته با
نتایج مطالعات یعقوبیدوست و همکاران ( )1۳۹۴که نشان دادند رسانههای دیداری بر نگرشها و
مالکهای جوانان برای انتخاب همسر تأثیر قابلمالحظهای ندارند ،ناهمسوست .تأثیرگذاری
رسانهها بر مالکهای افراد برای انتخاب همسر را میتوان با استفاده از نظریه کاشت 1تبیین کرد.
نظریه کاشت به آثار درازمدت و تدریجی رسانههای مختلف دیداری ،شنیداری و مکتوب بر
شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مسائل گوناگون اشاره دارد .بر اساس این
نظریه ،مخاطبان در دریافت پیامهای رسانهها مانند زمین مستعدی هستند که میتوان هر چه را
موردنظر است در آنها کاشت و پرورش داد (مهدیزاده1۳۹۶ ،؛ ربیعی و همکاران .)1۳۹۴ ،یافته
دیگر پژوهش حاضر اشاره به تأثیر الگوگیری یا عبرتگیری از تجارب ازدواج دیگران بر
مالکهای همسرگزینی جوانان دارد .این یافته با نتایج پژوهش بلر و مادیگان ( ،)۲۰1۹خجستهمهر
و همکاران ( )1۳۹۴و نیازی و همکاران ( )1۳۹۴مبنی بر تأثیرپذیری جوانان از تجارب ازدواج
اطرافیان و کسب تجربه از زندگی مشترک آنها همسو میباشد .در توضیح این یافته ،شایانذکر
است که تجربه شخصی مستقیم معموالً نیازمند صرف زمان طوالنی و هزینههای مادی و غیرمادی
هنگفت است و عالوه بر آن ،درصورتیکه نتیجه مطلوب نباشد نیز شاید هیچگاه نتوان از آسیبها
و تلخیهای آن تجربه بیرون آمد؛ بنابراین ،شاید برای فرد مفید به نظر میآید که از تجارب و
اندوختههای دیگران در این زمینه استفاده نماید .یافته دیگر تحقیق حاضر ،از نقش مداخلهگر
تجارب فردی مستقیم و غیرمستقیم در تعامالت اجتماعی در شکلگیری مالکها حکایت دارد.
1. Cultivation Theory
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در اینجا ،تجارب فردی بر مشاهده و ارزیابی رفتار دیگران و خواستگاریهای قبلی داللت دارد.
در تبیین این یافته ،قابلذکر است که مغز انسان با ارزیابی کردن آمیخته شده است؛ بنابراین،
بهمحض مشاهده دیگران ،شروع به ارزیابی رفتار و ظاهر آنها میکند و گاهی نتایج حاصل از این
ارزیابیها میتواند سبب شکلگیری نگرشها و احساسات مختلفی در افراد شده و بر تصمیمگیری
آنها برای انتخاب همسر نیز اثر بگذارد .عالوه بر آن تجارب افراد از خواستگاریهای قبلی
موجب میگردد که افراد بیشازپیش به مالکهای خاصی برای انتخاب همسر توجه کنند .بر
اساس نظریه یادگیری اجتماعی 1افراد عالوه بر تجربه مستقیم خود ،با مشاهده رفتار دیگران و
پیامدهای آن ،نحوه انجام رفتارهای جدید را آموخته و بدینصورت قبل از اقدام به رفتار از
بسیاری از خطاهای غیرضروری پیشگیری میکنند (اُلسون و هرگنهان .)۲۰۰۹ ،یافته دیگر مطالعه
حاضر نشان داد که موقعیت اجتماعی نیز میتواند بهعنوان یک عامل مداخلهگر بر تکوین
مالکهای همسرگزینی اثربخش باشد .در اینجا ،منظور از موقعیت اجتماعی ،سطح تحصیالت،
شغل و جایگاه اجتماعی افراد است .این یافته با نتایج تحقیق جعفریان و لبافی ( )1۳۹۷مبنی تمایل
جوانان به انتخاب همسری با موقعیت اجتماعی برابر یا باالتر از خودشان ،همسو است .همچنین ،بر
اساس نظریه تبادل اجتماعی ،تمایل به برقراری تبادلی عادالنه بر انتخاب همسر تأثیر میگذارد و
افراد در ازدواج به دنبال به دست آوردن حداکثر بهرهمندی و ارائه کمترین هزینه و ایجاد نوعی

توازن بین دادهها و ستاندهها هستند (علوی و همکاران۲۰1۴ ،2؛ مهرابیزاده هنرمند و داودی،

 .)1۳۸۵گاهی اهمیت این موضوع بهقدری افزایش مییابد که برخی جوانان به دلیل ارتقای
موقعیت اجتماعی خود و به امید داشتن همسری با مدرک تحصیلی عالی و شغل معتبر ازدواج خود
را به تأخیر می اندازند و این عامل خود یکی از دالیل افزایش سن ازدواج و در برخی مواقع تجرد
قطعی میباشد (نیازی و همکاران .)1۳۹۴ ،در نهایت ،یافتههای تحقیق در زمینه عوامل مداخلهگر
نشان از تأثیر اقتضائات شغلی بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر دارد .در اینجا ،منظور از
اقتضائات شغلی ،محدودیتها و شرایط خاصی است که شغل فرد اقتضا مینماید .در تبیین این
یافته میتوان گفت که برخی از مشاغل ویژگیها و شرایط خاصی را به لحاظ درآمدی ،میزان
1. Social learning Theory
2. Alavi et al
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جابجایی مکانی ،نوبت و ساعات کاری دارند و این ویژگیها و شرایط خاص شغلی ،بر نحوه و
کیفیت زندگی متصدیان این مشاغل و شکلگیری برخی از مالکهای همسرگزینی آنها اثر
میگذارد و بهتبع آن ،این افراد هنگام انتخاب همسر خواستار ازدواج با فردی هستند که شرایط
خاص شغلی آنها را بپذیرد و از مالکهای موردنظر آنها در این زمینه برخوردار باشد.
راهبردها شامل مقوالتی همچون کسب مشورت از افراد باتجربه ،بهرهگیری از خدمات
مشاوره و مطالعه در زمینه روانشناسی میباشد .یافتهها نشان داد که یکی از راهبردهای جوانان برای
افزایش آگاهی در مورد مالکهای انتخاب همسر کسب مشورت از افراد باتجربه میباشد .این
یافته با نتایج پژوهش شهرابی فراهانی و همکاران ( )1۳۹۸مبنی بر اینکه مشورت با افراد آگاه و
کارآمد یکی راههای جوانان برای انتخاب همسری مناسب است ،همسو میباشد .در تبیین این
یافته میتوان گفت کسب مشورت از دیگران و بهویژه افراد باتجربه یکی از راههای کسب آگاهی
در خصوص مسائل گوناگون و تصمیمگیری درست در مورد آنهاست .نتایج پژوهش نشان داد
که یکی دیگر از راهبردهای جوانان بهرهگیری از خدمات مشاوره میباشد .در اینجا بهرهگیری از
خدمات مشاوره روانشناختی ،به مراجعه به مشاور و شرکت در کالسهای آموزشی اشاره دارد.
این یافته با نتایج پژوهش شهرابی فراهانی و همکاران ( )1۳۹۸که نشان داد مراجعه به مشاورین
متخصص و کارآزموده و کسب مشورت از آنها ،یکی از راههای جوانان برای افزایش آگاهی در
خصوص انتخاب همسر بهمنظور ازدواجی مناسب میباشد ،همسو است؛ بنابراین ،خدمات
تخصصی مشاوره میتواند به افزایش بینش و آگاهی افراد در این زمینه کمک کند .یافته دیگر
پژوهش ،به اثرگذاری مطالعه کتب و مطالب فضای مجازی در زمینه روانشناسی بر تعیین مالکها
اشاره دارد .در تبیین این یافته ،میتوان گفت عالوه بر استفاده از کتابها ،با ظهور نسل جدید از
وسایل ارتباطی ،شکل مطالعه ،آموزش و یادگیری تغییر یافته و کاربران میتوانند از طریق اینترنت
به جدیدترین اطالعات دسترسی یابند؛ بهعبارتدیگر ،جهان مجازی میتواند بر روی تمام جوانب
زندگی افراد از جمله بینش آنان در مورد موضوعات مختلف ،ازدواج و انتخاب همسر نیز اثرگذار
باشد.
پیامدهای حاصل از راهبردهای بهکارگرفته شده توسط جوانان بهمنظور افزایش آگاهی از
مالکهای مهم برای انتخاب همسر «خودشناسی» و «آگاهی از عوامل سببساز یک ازدواج
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موفق» را شامل میشوند .یافتهها نشان داد که افزایش خودشناسی میتواند یکی از نتایج راهبردهای
بهکارگرفته شده توسط جوانان باشد .در اینجا خودشناسی به آگاهی از ویژگیهای شخصیتی خود
و آگاهی از انتظارات و خواستهها در مورد همسر آینده اشاره دارد .این یافته با نتایج پژوهش
شهرابی فراهانی و همکاران ( )1۳۹۸مبنی بر اینکه خودشناسی یکی از عوامل مهم برای ازدواجی
مناسب است ،همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت که بروز تغییر و تحول در زندگی
فردی ،از جمله همسرگزینی یکی از دالیل مراجعه افراد به مشاور است و افراد با کمک خدمات
مشاورهای به خودشناسی و خودآگاهی رسیده و توانایی تصمیمگیری مناسب را پیدا کرده و
درهای دنیای روشنتری را بر خویشتن میگشایند .شایانذکر است که تا زمانی که فرد خود را
نشناخته و راه و اهداف او در مورد آینده روشن نباشد ،نمیتواند انتظار انتخاب همسری متناسب
با خود را داشته باشد؛ بنابراین ،الزم است که جوانان قبل از ازدواج به این مهم توجه کرده و از
طرق مختلف درصدد دستیابی به آن باشند .آگاهی از عوامل سببساز یک ازدواج موفق بهعنوان
پیامد دیگری در الگوی ارائهشده مطرح است .در اینجا ،منظور از آگاهی از عوامل سببساز یک
ازدواج موفق ،پی بردن جوانان به میزان اهمیت هر یک از مالکها میباشد .در توضیح این یافته،
میتوان گفت بدیهی مینماید که با شرکت در کالسها ،مطالعه منابع مختلف و گفتوگو با افراد
باتجربه و متخصص ،فرد میتواند اطالعات بیشتری نسبت به موضوع جمعآوری کند ،بهعالوه
میتواند از زوایای دید متفاوت و با افکار متنوع به مالکهای همسرگزینی بنگرد و این راهبردها
احتماالً کمک میکند تا در مورد طرحوارهها و افکار پیشین خود تجدیدنظر نماید.
در مجموع ،میتوان گفت که مالکهای انتخاب همسر جوانان از منابع و عوامل متعددی اثر
میپذیرد که شناخت و دستکاری آنها میتواند به اقدامات گزیدهتری در حوزه همسرگزینی و
غنیسازی مشاورههای پیش از ازدواج منجر شود .از جمله مزایای الگوی ارائهشده در مطالعه
حاضر ،جامعیت و دید چندبعدی آن است و از جمله محدودیتهای آن ،میتوان به راهبرد
نمونهگیری و اندازه نمونه موردبررسی که صرفاً جوانانی از شهر ایالم را شامل میشد اشاره کرد.
البته در پژوهش کیفی هدف تعمیمپذیری وجود ندارد ،اما احتیاط در این زمینه توصیه میگردد.
به عالوه با توجه به اینکه نمونه از مراکز مشاوره گرفته شده احتماالً نمونه دارای سوگیری باشد و
بیانگر تجربه زیسته کلیه افراد جامعه نباشد ،اگر با افرادی که برای ازدواج به مراکز مشاوره مراجعه
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نمیکنند گفتگو میشد ،ممکن بود نتایج دیگری حاصل شود؛ لذا این یک محدودیت برای این
پژوهش محسوب میشود .همچنین همه افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر دارای تحصیالت
دانشگاهی بودند ،لذا نمونه پژوهش حاضر معرف کل جامعه و افراد با تحصیالت غیردانشگاهی و
پایینتر نیست .همچنین ،میتوان گفت اگرچه ما با استفاده از رویکرد کیفی برخی از مؤلفههای
اثرگذار بر مالکهای همسرگزینی را از دنیای پدیداری انسانها شناسایی کردهایم ،اما همه
مالکهای همسرگزینی از حوزه آگاهی فرد نشئت نمیگیرند بلکه گاهی حاصل ناخودآگاه افراد

میباشند .بر اساس نظریه ایماگوتراپی ،1انتخاب همسر تنها یک فرآیند آگاهانه نبوده ،بلکه بخش
مهمی از آن ناخودآگاه و مربوط به مسائل دوران کودکی و نوع روابط با مراقبان اولیه است؛
بهگونهای که افراد گاهی همسری را انتخاب میکنند که مشابه مراقبان (والدین) یا دیگر افراد مهم
دوران رشدشان باشد تا بدینصورت تجارب مثبت و منفی دوران کودکی خود را بازآفرینی کرده
و مسائل روانی ناتمام دوران کودکی خود را تکمیل کنند (سلیمانی و همکاران1۳۹۴ ،؛ الو و

شولکین .)۲۰۰1 ،2بهعالوه ،بر اساس نظریه سرمایهگذاری والدینی ،مسائل تکاملی در چگونگی
انتخاب همسر نقش دارند .بر این اساس ،تفاوتهای بین زنان و مردان در مالکهای انتخاب
همسر ،از جمله تأکید زنان بر توانایی مالی مردان و تأکید مردان بر جذابیت بدنی همسر ،از
نقشهای متفاوت والدینی ناشی میشود ،زیرا زن و مرد هر دو به دنبال انتخاب همسری هستند که

باعث افزایش موفقیت آنها در فرزندآوری شود (فیزمن و همکاران۲۰۰۶ ،3؛ گوستاوسون و
همکاران۲۰۰۸ ،4؛ روسو و بنسیس)۲۰۰۷ ،5؛ بنابراین ،پدیده همسرگزینی دارای پیچیدگیها و
عوامل متعددی است که در اقدامات تحقیقاتی و مشاورهای در آینده میبایست این مسائل را با
توجه ویژه مدنظر قرار داد .پیشنهاد میشود مطالعاتی بهمنظور تبیین و بررسی عوامل فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،خانوادگی و فردی که شاکله باورها ،ارزشهای شخصی و سبک زندگی
میباشند و بر شکلگیری مالکهای افراد برای انتخاب همسر اثر میگذارند در سایر نقاط کشور
با بافتهای فرهنگی متنوع انجام گیرد .بهعالوه پیشنهاد میشود در آموزشها و مشاورههای پیش

1. Imago therapy
2. Love & Shulkin
3. Fisman et al
4. Gustavsson et al
5. Rusu & Bencic
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از ازدواج به عوامل شناسایی شده مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در پژوهش حاضر
توجه ویژه شود تا جوانان در شرف ازدواج با آگاهی بیشتری نسبت به تعیین مالکهای
همسرگزینی اقدام نمایند.
تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از کلیه همکاران ،مساعدتکنندگان و
مشارکتکنندگان در اجرای این پژوهش ابزار میدارند.
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بعثت.
جانبزرگی ،مسعود .)۱۳۹7( .مشاوره پیش از ازدواج :اصول ،مبانی و راهبردهای عملی .قکم :پژوهشکگاه حکوزه و
دانشگاه.
جبرئیلی ،هاشم؛ زادهمحمدی ،علی و حیدری ،محمود .)۱۳۹۲( .نقش ارزشهای فرهنگکی ازدواج و تفکاوتهکای
جنسی در انتخاب همسر .روانشناسی تحولی :روانشناسان ایران.۳77-۳۸۸ ،)۳۶(۹ .
جبرئیلی ،هاشم؛ زادهمحمدی ،علی؛ حیدری ،محمود و حبیبی ،مجتبی .)۱۳۹۳( .نقکش ویژگکیهکای شخصکیتی در
مالکهای انتخاب همسر .اصول بهداشت روانی.۲۳۳-۲۴۳ ،)۳(۱۶ ،

جعفریان ،مجید و لبافی ،سمیه .)۱۳۹7( .آسیبشناسی انتخاب همسر در شهر اصکفهان :یکک مطالعکه کیفکی .زن و
مطالعات خانواده.7۱-۸۹ ،)۴۲(۱۱ ،
حسنزاده ،رمضان .)۱۳۹7( .روانشناسی خانواده ،عشق ،ازدواج :مدیریت خانواده .تهران :ساواالن.
خجسته مهر ،رضا؛ دانیالی ،زینب و شیرالی نیا ،خدیجه .)۱۳۹۴( .تجارب دانشجویان متأهل از آمادگی ازدواج :یکک
پژوهش کیفی .روانشناسی خانواده.۳۹-50 ،)۲(۲ ،
خدابخشیکوالیی ،آناهیتا؛ فلسفینژاد ،محمدرضا و صبوری ،زهره .)۱۳۹۸( .بررسکی میکزان و مؤلفکه هکای طکال
عاطفی در پرستاران متأهل بیمارستانهای شهر تهران .پژوهش توانبخشی در پرستاری.۴0-۴۶ ،)۳(5 ،
خدابخشیکوالیی ،آناهیتا؛ فلسفینژاد ،محمدرضا و عموقلی میرآخوری ،زهرا .)۱۳۹۹( .ازدواج و انتخکاب همسکر
در دختران کمبینا و نابینا :یک مطالعه پدیدارشناسی .پژوهش توانبخشی در پرستاری.5۱-5۸ ،)۳(۶ ،
داودی ،زهرا؛ فاتحیزاده ،مریم؛ احمدی ،احمد و جزایری ،رضکوان السکادات .)۱۳۹۸( .امنیکت خکانواده در سکایه
تعدیل قدرتطلبی بیمارگونه در زوجها .پژوهشهای مشاوره.۱۳0-۱۶0 ،)70(۱۸ ،
ربیعی ،علی؛ عبداللهی ،عظیمهالسادات و شیروی خوزانی ،یاسر .)۱۳۹۴( .بررسکی رابطکۀ تماشکای تلویزیکونهکای
ماهوارهای با هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر اصکفهان .مطالعات اجتماعی روانشناختی زناان،)۳(۱۳ ،
. 99-۱28
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عوامل مؤثر بر شکلگیری مالکهای انتخاب همسر در جوانان تحصیلکرده شهر ایالم؛ یک نظریه زمینهای

سازمان ثبتاحوال کشور .)۱۳۹۸( .آمار ازدواج و طال  .برگرفته از .https://www.sabteahval.ir
سلیمانی ،علی؛ رسولزاده طباطبایی ،سید کاظم؛ دباغی ،پرویکز؛ آزادفکال ،،پرویکز و تقکوا ،ارسکیا .)۱۳۹۴( .تعیکین
اثربخشی زوجدرمانگری ایماگوتراپی در کاهش عالئم سوءمصرف مواد و کنترل تکانکه در مکردان وابسکته بکه
مت آمفتامین .ابنسینا.۳۹-۴۴ ،)۱(۱7 ،
شهرابی فراهانی ،لیال؛ فاتحیزاده ،مریم و اعتمادی ،عذرا .)۱۳۹۸( .کش

نگرشهای انتخکاب همسکر در دختکران

در آستانه ازدواج :تحقیق کیفی .پژوهشهای مشاوره.۱۳۳-۱۶۲ ،)۶۹(۱۸ ،
شهرابی فراهانی ،لیال؛ فاتحیزاده ،مریم و اعتمادی ،عذرا .)۱۳۹۸( .مالکهای انتخاب همسر در معلمکان دختکر در
آستانه ازدواج (پژوهش کیفی) .خانواده و پژوهش.۶7-۸7 ،)۳(۱7 ،
صنعتی شرقی ،نادر و رستمزاده ،ملیحه .)۱۳۹5( .مطالعه به روش رویش نظکری دربکاره معیارهکای همسکرگزینی.
مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان.۳۱-5۴ ،)۱0(۳۹ ،
ضرابی ،وحید و مصطفوی ،فرخ .)۱۳۹0( .بررسکی عوامکل مکؤثر بکر سکن ازدواج زنکان در ایکران :یکک رویککرد
اقتصادی .پژوهشهای اقتصادی.۳۳-۶۴ ،)۴(۱۱ ،

غروی ،عماد .)۱۳۸۸( .بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مکرتبط بکا معیارهکای همسکرگزینی در میکان دانشکجویان
(مطالعه موردی :دانشجویان پسر دانشگاه شیراز) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،ایران.
فاتحی ،حمیدرضا؛ ثقفی ،سید محمد و امیرمظاهری ،امیرمسعود .)۱۳۹۸( .جامعکه شناسکی قواعکد همسکرگزینی در
سیره معصومین (ع) .نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان.۹۳-۱۲5 ،)۲(۹ ،
فوالدی ،محمد .)۱۳۹۳( .تحلیل جامعهشناختی افزایش سن ازدواج با تأکید بر عوامل فرهنگکی .معرفکت فرهنگکی
اجتماعی.77-۱0۴ ،)۴(5 ،
گودرزی ،محمود .)۱۳۹۸( .پیشبینی میزان احتمال پیمانشکنی در روابط زناشویی بر اسکاس سکطح تمایزیکافتگی،
عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی .پژوهشهای مشاوره.۸0-۹۹ ،)7۱(۱۸ ،
مهدیزاده ،سید محمد .)۱۳۹۶( .نظریههای رسانه ،اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی .تهران :همشهری.
مهرابیزاده هنرمند ،مهناز و داودی ،ایران .)۱۳۸5( .مالکهای همسرگزینی از نظر دانشجویان مجرد دانشگاه شکهید
چمران اهواز .پژوهشهای تربیتی و روانشناختی.۲۳-۴۴ ،)۲(۲ ،
نظری ،علیمحمد .)۱۳۹۸( .مبانی زوجدرمانی و خانوادهدرمانی .تهران :علم.
نیازی ،محسن؛ شاطریان ،محسن و شفائیمقدم ،الهام .)۱۳۹۴( .بررسی نقش عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصکادی
مؤثر در نگرش منفی به ازدواج .جامعهپژوهی فرهنگی.۶7-۹۱ ،)۲(۶ ،
هاشمینژاد ،سیده سمیه؛ فقیهی ،علی؛ حسینی ،سید حمزه و سخایی ،سکید محمکود .)۱۳۹۳( .همسکانهمسکری از
دیدگاه روانشناسی و مقایسه آن با مفهوم کفویت در فقه .اسالم و سالمت.50-۶0 ،)۳(۱ ،
یعقوبیدوست ،محمود؛ شاهونوند ،بهروز؛ جوال ،غالمرضا و مرادی ،عزیزعلی .)۱۳۹۴( .بررسی رابطه رسانه هکای
دیداری و سبک زندگی .مطالعات جامعهشناختی جوانان.۱۶7-۱۹۸ ،)۱۸(۶ ،
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The aim of the current study was to present a grounded theory based on the
factors affecting formation of spouse selection criteria. The study was conducted
using a qualitative approach. Participants in the study included 24 young people
seeking marriage in Ilam city who had referred to a premarital counseling center
in 2020. These individuals were selected through purposive sampling method.
Data were collected using semi-structured interviews. To analyze the data, the
three-stage coding and classification method of grounded theory (Strauss and
Corbin) were utilized. The results of the study showed that the categories selfconcept and individual values as causal conditions, cultural factors, familial
factors, and economic conditions of society as contextual conditions, media,
marital experiences of significant others, direct and indirect personal experiences
in social interactions, one’s social status and job requirements as intervening
conditions, consulting with experienced people, receiving counseling and
psychological services, and studying about psychology and counseling as
strategies, and self-knowledge and awareness of the factors leading to successful
marriage were identified as consequences of this model. Given the multiplicity
and breadth of categories affecting the formation of the criteria, planners and
policymakers in the field should provide the necessary facilities for holding
educational programs and providing counseling services so as to pave the way for
increasing the awareness and insight of young people in order to improve the
quality of marriage.
Keywords: Criteria For Choosing Spouse, Spouse Selection Criteria, Choosing
Spouse,
Grounded
Theory.
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