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 چکيده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر 

رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی و ارتباطات زناشویی است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی 

 یا واحدهاییکنیم. جامعۀ آماری در تحقیق حاضر، مجموعه افراد تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده می –

نفر برگزیده  25840است که در نهایت می خواهیم نتایج را به آن تعمیم دهیم جامعه آماری مورد تحقیق 

ترین روش استفاده از فرمول شده از  زوجین شهر اصفهان می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه ساده

اساس فرمول کوکران به حجم نفر می باشد که بر  25840کوکران می باشد. جمعیت ما در این تحقیق

ها در این تحقیق، پرسشنامه است که توسط پاسخگو و با نفر رسیده ایم. ابزار گردآوری داده 386نمونه 

شود. نتایج نشان داد که بین انواع همسرگزینی )سنتی، راهنمایی مختصری از سوی پرسشگر تکمیل می

بطه معنادار وجود دارد. بین انواع همسرگزینی نیمه سنتی و مدرن(  از نظر رضایت زناشویی زوجین را

)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( از نظر موضوعات شخصیتی زوجین رابطه معنادار وجود دارد. بین انواع 

 همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر ارتباطات زناشویی زوجین رابطه معنادار وجود دارد.

 شویی، موضوعات شخصیتی، ارتباطات زناشویی.همسرگزینی، رضایت زنا اژگان کليدي:و
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 3اصغر محمدي، 2منصور حقيقتيان،  1اقدس آقابابائيان دهاقانی

، دانشگاه آزاد اسالمیهای اجتماعی،  رشته جامعه شناسی گرایش گروه Ph.Dدانشجوی دکتری تخصصی  1

 .، ایرانواحد دهاقان
 .، ایران، واحد دهاقاندانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی 2
 .، ایران، واحد دهاقاناستادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 منصور حقيقتيان

بررسی رابطه بين انواع همسرگزینی )سنتی، نيمه سنتی و مدرن(  

 رضایت زناشویی، موضوعات شخصيتی و ارتباطات زناشویی از نظر
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 مقدمه
 یها در گذشته یک اتحاد رسمی و خشک برای رسیدن به یک نتیجهازدواج بر مبنای عشق از لحاظ تاریخی بسیار نوظهور است. ازدواج

خواهند تا همبستگی روحی واالتر دارند، آنها میمنطقی و از قبل حساب شده بود درحالی که امروزه دختر و پسر از ازدواج هدفی گرانقدرتر و 

توان به جرات قوی با همسر خود پیدا کنند و در زندگی تماسی مداوم و لذتبخش با روح و جسم همسر خود داشته باشند. در حقیقت می

ت جشنی به نام ازدواج برگزار خواهد گفت که در دنیای امروز اگر موضوع ازدواج صرفاً و صرفاً بدون دخالت عشق به عقل واگذار گردد به ندر

ی گیری براشد و هر روز بر تعداد دختران و پسران مجرد افزوده خواهد شد. به دیگر بیان، در گذشته نقش جوانان در انتخاب همسر و تصمیم

رین خالف گذشته دختر و پسر بیشتها و دوستان بود. درحالی که امروزه برازدواج نقش فعالی نبود و بیشتر بار این مسئولیت بر دوش خانواده

اند و بر این اساس چه بسا بتوان ادعا کرد که اضطراب انتخاب و تشکیل خانواده بیش از گذشته مسئولیت را در امر ازدواجشان بر عهده گرفته

یی ترین این موارد رضایت زناشوز مهمتواند بر متغیرهای گوناگونی پس از ازدواج اثرگذار باشد. یکی اگذارد، که خود میجوانان را تحت فشار می

ای هشود. از طرفی دیگر طی دههباشد که به عنوان میزان ادراک زوجین از برآورده نمودن نیازها و تمایالتشان توسط یکدیگر تعریف میمی

 1392تا  1383های طی سالکه روند ازدواج و طالق ثبت شده تر شدن نظام خانواده هستیم به طوریاخیر شاهد افزایش نرخ طالق و سست

ی طالق رخ داده است، این نسبت واقعه 1ازدواج صورت گرفته  8/9به ازای هر  1383دهد که در سال در سایت سازمان ثبت احوال نشان می

به عبارتی  باشد.می 4/5نسبت ازدواج به طالق  1392ی سال گیری داشته به طوری که در نه ماههکاهش چشم 1392با نزدیک شدن به سال 

های متعددی درباره طالق به ثبت رسیده است. چنین افزایشی در نرخ طالق باعث شده است تا پژوهش 1ازدواج ثبت شده  4/5در مقابل هر 

نبود یک الگوی بومی و جامع در زمینه ازدواج و های اخیر انجام شود. از آنجا که تغییرات در نوع همسرگزینی و علل احتمالی آن در سال

پایداری خانواده و سازگاری زوجین را دستخوش تغییرات اساسی انتخاب همسر باعث سردرگمی افراد و افزایش استرس ازدواج در آنها شده و 

د دست باشکرده و این درحالی است که با ارائه الگویی درست و انتخاب صحیح نوع ازدواج به رضایتمندی زناشویی که شاخص ازدواج موفق می

این تحقیق به بررسی رابطه بین انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی و  . لذایافت

 پردازد.ارتباطات زناشویی می

 

 مبانی نظري

 تعریف ازدواج

رابطۀ دو فرد از یک جنس چه به شود. بنابراین ازدواج عملی  است که پیوند دو جنس مخالف را بر پایۀ روابط پایای جنسی موجب می

شود. از سوی دیگر روابط جسمانی بین دو انسان از دو جنس مخالف، به خودی خود کافی به نظر طور موقت و چه دائم ازدواج خوانده نمی

ر راه تحقق ازدواج رسد، و ازدواج مستلزم انعقاد و قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب گردد به بیان دیگر دنمی

ترین روابط انسانی است که هیچ یک از روابط انسانی دارای چنین ابعاد وسیع باید شاهد تصویب جامعه نیز باشیم. پس ازدواج در زمرۀ پیچیده

 ی است از کنش متقابلازدواج فرآیندد»دهد: پذیری و ارتباط در ازدواج، این تعریف را از ازدواج میو متعددی نیست. کارلسون در اثرش انطباق

ه طور اند و باند و مراسمی برای بزگزاری زناشویی خود برپا داشتهبین دو فرد، یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده

 «کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطالق شده است.

 

 خانواده و ازدواج
گرش به زن منفی بود و او اعتبار و منزلتی در نظام هستی نداشت. برای تعیین این ادعا به چند دیدگاه در مورد تا قبل از ظهور اسالم ن

ی ای برای ارضاشود. در یونان باستان زن شخصیتی حقوقی و اجتماعی نداشت و با او به عنوان یک شیء قابل تملک و وسیلهزن اشاره می

م دانست. به طلوع اسالشد و ارسطو برتری مرد را نسبت به زن انکارناپذیر میبسیار حقیر شمرده می شد. در روم قدیم زنشهوت برخورد می

ترین شکل ترین و قدیمیزن حقوق فردی و اجتماعی خود را پیدا کرد و منزلت و جایگاه ارزشمندی برای خود بدست آورد. خانواده که ساده

جایگاه »شود و به گفتۀ ویل دورانت: دار زن و مرد و فرزندان تشکیل میکه از تجمع هدف باشد، یک واحد اجتماعی استجامعۀ انسانی می

گردد و شرط الزم برای ایجاد های فردی و اجتماعی محسوب میاصلی برای حفظ و تداوم و انتقال آداب و رسوم و میراث فرهنگی و ارزش

های اجتماعی از این رو ریشۀ بسیاری از نابسامانی« های مناسب و درست است.جهای سالم و در نهایت ازدوایک جامعه سالم و وجود خانواده

های نادرست و نامناسب جستجو کرد. ازدواج تاریخچۀ طوالنی دارد و با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و توان در ازدواجرا می

بوده است. از نظر لغوی ازدواج ریشه زَوَجَ به وزن افتعال و به معنی زن  های آن همواره در حال تغییر و دگرگونیجغرافیایی مفهوم و روش

عاطفی بین زن و مرد است که براساس شرایط و قوانین مشخص  –ازدواج رابطۀ حقوقی »گرفتن و شوهر کردن است. )با یکدیگر جفت شدن( 
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گردد. در حقیقت ازدواج موهبتی الهی ه زوجین اعطا میشود و بدین وسیله حق تمتع جنسی و آغاز زندگی مشترک ببوسیلۀ عقد حاصل می

« گردد.ترین عمل نزد خدا محسوب میاست که برای ارضای نیازهای فطری و حیاتی انسان ضرورت دارد و در دین مقدس اسالم محبوب

 (47: 1359)مطهری، 

که در کنار همسر و فرزندان به جامعه احساس تعلق هیچ زن و مردی قادر نیست زندگی خود را به تنهایی با شادی و لذت بگذارند، بل»

 (.65: 1374)فرام، « کند.می

 

 هدف ازدواج
شود. همین انگیزه جوان را به تالش و جدیت وا ازدواج در زندگی جوان سرآغاز استقالل و زندگی و به صورت یک هدف محسوب می

هدف نخواهد بود. در بین حوادث دوران زندگی، ازدواج از خود ازدواج نیز بی دارد تا شرایط الزم را برای ازدواج خویش فراهم سازد. لیکنمی

خواهد ازدواج کند باید با دقت به هدف و انگیزه ای برخوردار است و برای انسان سرنوشت ساز خواهد بود. فردی که میارزش و اهمیت ویژه

ردازد هر نوع ازدواجی فقط برای انجام ازدواج و داشتن زندگی مشترک و بدون های خود از ازدواج بپخود از ازدواج فکر کند و به بررسی انگیزه

 ها و اهداف ازدواج به  این قرارند: ترین انگیزهگردد. مهمهای الزم صورت پذیرد، اغلب دچار سرنوشتی مبهم و ناخوشایند میهدف و آگاهی

بقای نسل در ازدواج سهم زیادی دارد، ممکن است زن و مردی که با انگیزه بقای نسل: ازدواج امری طبیعی و غریزی است و غریزۀ  -1

کنند به اندازه الزم مفهوم منافع مشترک را ندارند اما کمتر مرد و زنی است که آرزو داشتن فرزند را نداشته باشد که این آرزو هم ازدواج می

 همان غریزۀ بقای نسل است. 

ند و با اهایی که کردهگیریکری سعی دارند با استفاده از تجربیات زندگی گذشته و نتیجهانگیزه تکامل انسان: هر زن و مرد متف -2

ها و نیازهای ضروری و مهم و سرکوب شده، تا حد توان خود فرزندانشان را طوری تربیت و راهنمایی کنند که ها و خواستهیادآوری شکست

ا خواهند تهای بقای نسل این است که پدر و مادر میند شوند. یکی از ویژگیهای مشابه نگردند و در زندگی موفق و سعادتمدچار شکست

 شود.ای برای ازدواج در فرد ایجاد میشکل تکامل یافته خود را در فرزندانشان ببینند و این امر به شکل انگیزه

های  ازدواج است که امر طبیعی یزهترین انگانگیزه و نیاز جنسی: برآورده شدن نیازهای جنسی توسط جنس مخالف یکی از مهم -3

توان یافت که بدون داشتن روابط جنسی قابل دوام باشد. لذتی را است و در زندگی زناشویی نقش اساسی دارد و کمتر زندگی زناشویی را می

ت زندگی زناشویی نادیده گردد تا بسیاری از مشکالت روزمره زندگی و اختالفابرند موجب میکه زن و مرد از ارضای امیال جنسی خود می

 های عاطفی بین زن و شوهر افزایش یابد. گرفته شود و وابستگی

 شود و در دوران جوانی این خواستهانگیزه و یا میل  به داشتن استقالل: خواسته و یا میل داشتن استقالل از سن نوجوانی شروع می -4

هایی های زندگی مستقل شود. پسر و دختر به موجب انگیزهادی و فکری و روشخواهد که از جهات میابد و جوان میتری میابعاد گسترده

کنند که مانند پدر و مادر خود صاحب زندگی جداگانه شوند تا بتوانند به که برای ازدواج دارند، در یک برهه از زمان این انگیزه را پیدا می

 در زندگی خود اعمال کنند. استقالل فکری و رفتاری دست یابند و آن چه را که دوست دارند 

شود، نیاز عاطفی است. فرد از برآورد شدن نیازهای عاطفی: یکی از نیازهای انسان که به عنوان یکی از اهداف ازدواج محسوب می -5

 کند. طریق ازدواج توانایی بیشتری در درک از احساسات و عواطف پیدا می

شود که فرزندان خانواده عالوه بر رشد جسمی و روانی به این نکته نیز موجب می انگیزۀ رفع تنهایی: زندگی در محیط خانوادگی -6

ای مستقل، تنها با ازدواج ممکن است و مجرد زیستن مانع بزرگی برای دستیابی به زندگی و آگاهی یابند که رفع تنهایی و داشتن خانواده

 شوند و یا با بیماری یکی، دیگری از او پرستاریر و مادرها به تدریج پیر میتشکیل خانواده است. همچنین با دقت به روند زندگی و این که پد

ویق شود که فرد را به ازدواج تشکند، و یا فوت پدر و مادرها در سنین پیری و باالخره فکر تنهایی در آینده و ترس از تنها زیستن عاملی میمی

 کند. می

 

 همسر گزینیانواع ازدواج با توجه به اختيار و آزادي در 
ازدواج اجباری و قهری )تنظیم شده، فرمایشی(: که در آن گزینش همسر از طریق والدین با بزرگترها و معموالٌ بدون حضور و حتی  .1

 (90، ص 1375گیرد. بنابراین ازدواجی غیر مستقیم و با واسطه است. )ساروخانی ، نظارت طرفین صورت می

د در انتخاب همسر، حق اعمال نظر و انتخاب دارد. در گذشته اگر ازدواج از قبل ترتیب داده ازدواج اختیاری: با حق انتخاب که فر .2

 شدند.های شخصی انتخاب میشده بود، زوجین به ندرت براساس جذابیت

ا چیزی ردانستند طرف مقابل چه کردند که نمیعروس و داماد گاهی با یکدیگر بیگانه بودند. آنها در حالی زندگی حود را شروع می

شدند. پدر و مادر مسئول یافتن یک عروس برای برآوردن فرزند دوست دارد و تسلیم آن چه که والدین و فرهنگ به آنها مقرر کرده بود، می
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گرفت مانند گذشته پسر برای ادامه خط خانواده و حفظ قداست خانواده بودند. حتی در جوامعی که انتخاب، توسط خود طرفین صورت می

 تواند انجام دهد، نه اینکه او کیست.بر این بود که شخص چه کاری میتأکید 

 اما امروزه همراهی اغلب دو مفهوم عمده دارد:   

 انتخاب آزاد همسر به عنوان یک شخصیت واحد. .1

 لذت بردن از زمانی که فرد مقابل همراه شخص است)همراهی(. .2

ا ر -یعنی نیاز به پاسخ از شخصی دیگر   –همراهی به واسطه وجود فرصت و زمان ممکن شده است. همراهی یک نیاز ابتدایی بشر 

 (.148-146، صص 1960نامند. )بلود و ولف ، کند که جامعه شناسان آن را روابط ابتدایی میارضاء می

 

 انواع ازدواج با توجه به محدوده همسر گزینی
 (28، ص 1372ری که خود به دو صورت است: الف( ازدواج با خویشاوندان  و ب( ازدواج با محارم )فرجام ، درون همس .1

کند که بیوه برادر خود در ازدواج با خویشاوندان دو نوع خاص آن یعنی لویرا و سورورا قابل ذکر است. در لویرا جامعه مرد را مجبور می

ی برگزیند حتی اگر به این کار رغبتی نداشته باشد. در سورورا مرد مجبور است با خواهر همسر فوت را به آن سبب که وارثی نیافته به همسر

 (34، ص 1375انجامد اما در لویرا امکان پیدایی چند زنی هست. )ساروخانی ، اش ازدواج کند. سورورا به چند زنی نمیشده

 (28،ص 1372برون همسری که ازدواج با بیگانگان است. )فرجاد ،  .2
  

 انواع ازدواج با توجه به تعداد همسر

ا هترین نوع ازدواج است دو بچهترین و انسانیدهد و متعادلکه یک زن با یک مرد تشکیل زندگی می( ازدواج یک همسر گزینی: 1

ن و مرد به خوبی حفظ یابند. البته به شرطی که روابط انسانی بین زشوند و پرورش میاز نظر جسمی و روحی در کمال سالمت متولد می

 (29،ص 1372شود. )فرجاد ، 

 75که چند همسری از طریق حدود های ممکن چند زنی و چند شوهری است. در حالیکه شامل همه شکل( چند همسر گزینی: 2

این است که شمار  ها در این جوامع در حقیقت تک همسری هستند و این به دلیلشود. اما بیشتر ازدواجدرصد جوامع بشری تشریح داده می

 (231، ص 1990مردانی که قابلیت ازدواج دارند با تعداد زنان واجد شرایط ازدواج برابرند. )ساکستون ، 

تواند چهار زن دائم داشته باشد. شرط الزم این نوع ازدواج الف( چند زن گزینی: که امروزه بیشتر در جوامع اسالمی رایج است و مرد می

های این نوع خانواده هایش برقرار سازد. البته باید خاطرنشان ساخت که بچهد عدالت اقتصادی و اجتماعی را بین زناین است که مرد بتوان

 (29، ص 1372معموالٌ رفتارهای نامتعادل و نابهنجار دارند. )فرجاد ، 

ارد خانه می شود، کالهش را به در ب( چند شوهر گزینی: در این نوع ازدواج یک زن چند شوهر دارد. در نوعی از آن مردی که اول و

شوند ثروت از طرف مادر است و مادر روی ها از طرف مادر شناخته میکند و مردان دیگر حق ورود به خانه را ندارند. بچهخانه آویزان می

است و شاید بتوان گفت در  شود که چند شوهری بسیار نادر( گفته می30، ص 1372گذارد. )فرجاد ، ها تسلط دارد و بر آنها تآثیر میبچه

 (231، ص 1990حدود کمتر از یک درصد جوامع بشری، این شکل ازدواج را ترجیح می دهند. )ساکستون ، 

آمدند. مقتضیات زندگی اقتصادی و کمی زن یا مرد از آن دو رسم چند زن گزینی و چند مرد گزینی بر اثر عوامل گوناگون به میان می

ابتدایی هنگامی که کشاورزی آغاز شد و کارگران فراوان الزم آمدند مردان به چند زن گزیدن و نیز به برده گرفتن  یجمله بودند. در جامعه

ی ابتدایی، مردان بر اثر زندگی پر فعالیت خود، زودتر از پرداختند. کمی تعداد مردان نسبت به زنان در چند زن گیری مؤثر افتاد. در جامعه

های کشاورز و جوامع اسالمی اما در عصر حاضر پند شوی گزینی بسیار کمیاب و چند زن گزینی منحصر به برخی جامعه آمدندزنان از پا در می

های دور افتاده است. ولی دشواری نگهداری چند زن خود به خود باعث محدودیت این رسم شده است. ناگفته نماند که هنوز برخی از قوم

های کهن و فقر اقتصادی به اصل چند شویی پایبندند. به این معنی که گاهی زنی با ی، بر اقر نفوذ سنتها و توداهای هند جنوبمانند تبتی

گیرند و یکی از آنان پدر شمارد و گاهی چند مرد ناخویشاوند زنی مشترک میکند و همه آنان را پدر فرزندان خود میچند برادر ازدواج می

 (.458-457، صص 1357،  آید. )آریانپورفرزندان او به شمار می

 

 شناسی در مورد همسرگزینی: هاي جامعهتئوري
های مرتبط با موضوع همسرگزینی به اجمال بیان خواهد شد و سرانجام به چارچوب نظری منتخب تحقیق دست در این قسمت نظریه

باشند که از نظریات مستقل انواع همسرگزینی میخواهیم یافت. در این تحقیق متغیر وابستۀ ما موفقیت ازدواج و خانواده است و متغیر 

 ایم. مختلفی استفاده کرده
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وسط ها تهایش چیست. این نقشآموزد که نقشپذیری فرآیندی است که طی آن انسان میاز دید پارسونز جامعهتالکوت پارسونز:  -

، که هدف آن فراگیری دانش الزم برای انجام رفتاری درست پذیری یک پروسۀادگیری استشوند. به نظر وی جامعهدیگران برای فرد تعیین می

ها و هنجارهای های خویش و درونی کردن ارزشپذیری فراگیری نقشای است که پذیرفته شده است. جامعهاست. رفتار درست هم وظیفه

ان تأثیر عمیق بر انسان دارد که طبیعت پذیری آن چننهادی شدۀ یک فرهنگ است تا جایی که بتوان به انتقادات دیگران پاسخ داد. جامعه

 های نهادی شده جامعه همسو شوند. دهد که با ارزشوی، یعنی غرایز فردی را هم طوری شکل می
شود، در حقیقت تداوم استحکام نظام اجتماعی جامعه را که حیاتش از نظر پارسونز اجتماعی شدن کودک که به وسیلۀ خانواده انجام می

ها به کودک را بر عهده داند که وظیفۀ انتقال هنجارها و ارزشای میای را مؤسسهای هستهکند. پارسونز خانوادهست تعیین میوابسته به آن ا

 شود. کنند، به کودک القا میهایی که والدین در خانواده و جامعه ایفا میها از طریق نقشداشته و این ارزش

شناسان چنان چه فرض کنیم که اساس شخصیت انسانی به طور زیست شناختی مستقل از گوید: بر حسب تصور برخی از روانوی می

شد، دیگر برای تولید مثل احتیاجی به سازمان اجتماعی خانواده وجود نداشت، اما وجود خانواده از آن دیگری، با نظام اجتماعی معین می

هایی ها( کارخانهشود. آنها )خانوادهند اجتماعی شدن ساخته میشود بلکه از طریق فرآیجهت ضروری است که شخصیت انسان زاده نمی

 ها عبارتند از: کنند. بنابراین به نظر ما، دو کارکرد اساسی و تقلیل ناپذیر خانوادههستند که شخصیت انسان را تولید می

یت اند، دوم: تثبرآیند که در آن متولد شدهاول: اجتماعی کردن اولیه فرزندان به طوری که بتوانند حقیقتاً به صورت عضوی از جامعه د

شخصیت بزرگساالن جمعیت یک کشور. پارسونز معتقد  است فرآیند اجتماعی شدن از طریق سه مکانیسم اصلی تعمیم، تقلید و همانندسازی 

اوتی از رفتار و نگرش هستند های متفشناسان، افراد براساس تفاوت در اجتماعی شدن نشان دارای شیوهنماید. براساس نظر جامعهعمل می

ود، از شبخشد. با توجه به این که در این تحقیق معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان بررسی میای به آنان میکه ماهیت شخصی ویژه

 شود. پذیری و مباحث مربوط به آن نیز پرداخت میاین رو به بررسی مفهوم جامعه

کند و از امیل دورکیم معتقد است، جامعه تحت لوای امری به نام وجدان جمعی زندگی میيم: بررسی خانواده از نظر اميل دورک -

ای با توجه به ها هستند که در هر جامعهکند. در این پروسه اولین فرآیند هنجارها و ارزشهای خود را به مردم منتقل میاین طریق خواسته

شود و در صورتی که این ها از طریق پروسۀ درونی شدن به افراد جامعه آموزش داده میفرهنگ آن جامعه متغیر است. این هنجارها و ارزش

توان چنین گفت که جامعه ایران گذارند. در خصوص موضوع این کار پژوهشی میمرحله مهم با دقت انجام شود افراد پای در مرحلۀ بعدی می

دهد که چگونه امعۀ در سیستم آموزش رسمی و غیررسمی به آنان آموزش میاسالمی با ارائه معیارهای خاص و قابل قبول اکثریت افراد ج

ها و کند، حال اگر افراد این ارزشها و هنجارهای خاص خود را از طریق پروسه درونی شدن به آنان منتقل میانتخاب همسر کنند و ارزش

درونی کرده و از آن خود کنند، براحتی وارد مرحلۀ تقسیم  کند،هنجارهای خاص خود را که از طریق پروسه درونی شدن به آنان منتقل می

پردازند. اگر افرد در مرحلۀ قبلی یعنی آموزش کار شده و هر یک وظایفی را در خانواده به عنوان زن یا مرد بر عهده گرفته و به زندگی می

افتد. در مرحلۀ بعدی اگر هنجارها را خوب پذیرفته طم میهنجارها ناموفق باشند، در این مرحله دچار مشکل شده و در زندگی خانوادگی به تال

 ها با توجه به معیارهای جامعه با صلحرسند. یعنی تمام خانوادهو اجرا کنند و در نظام تقسیم کار نیز موفق باشند، به مرحلۀ وفاق اجتماعی می

رسد. پس از این پس جامعه به همبستگی اجتماعی میخورند. و صفا به زندگی عادی و بدون مشکل خود سرگرم شده و به هم پیوند می

رسند که این ثبات یا مکانیکی است یا ارگانیکی که همبستگی که در نتیجۀ وفاق اجتماعی به وجود آمده است، به مرحلۀ ثبات اجتماعی می

مشکل شود، نهایتاً تا آخر خط جامعه را  بینیم که اگر از اساس و بنیان کار گزینش همسر دچاربستگی به پیشرفت و تعالی جامعه دارد. می

ها و انحرافات خاصی هستیم که تضاد خانواده در آن گمان به همین دلیل است که امروز در جامعه شاهد ناهنجاریکند. بیدچار مشکل می

کند و چون کالف سردرگمی میشود، جامعه در نهایت کار به مشکالت زیادی برخورد هایی که از ابتدا میکم اهمیت نیست. با سهل انگاری

 پیچد. بهم می

شویم اینک با توجه به مشکالت خاصی که به لحاظ انحرافات اجتماعی در انواع مختلف آن در جامعۀ ایران امروز وجود دارد متوجه می

زندگی مشترک یعنی انتخاب همسر ارتباط به مرحلۀ آغازین شروع گمان بیدهد و این هم بیکه خانواده کارکرد خود را به خوبی انجام نمی

های درست انتخاب همسر آشنا کنیم تا بتوانند زندگی خوبی را های درست و اصولی از ابتدا جوانان را با نگرشنیست. پس باید با آموزش

 ریزی کنند و جامعه را از گرداب مسائل و مشکالت خاص اجتماعی برهانند. پی

خاب همسر و انتخاب نادرست و تأثیر آن در ساختار خانواده و نهایت جدایی و طالق و عدم از نظریه دورکیم در مورد چگونگی انت

 پایداری خانواده که به عنوان یکی از نظریات اصلی و اساسی در این تحقیق از آن بحث شده است. 

است، پس مقوالت بنیادی  به عقیدۀ دورکیم دین یک پدیدۀ اساساً اجتماعی»نظریه دورکيم در مورد دین و اعتقادات مذهبی: 

مفهوم  ایتوانیم به چنین شیوهکنیم میاندیشه بشری نیز باید از جامعه سرچشمه گرفته باشد، وی معتقد است چون در جامعه زندگی می

 (172: 1377)ملکم همیلتون، « سازی کنیم.
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ا را از ه، الگویی از سازمان اجتماعی دارند. این نظامشوندبندی توتمی که در تاریخ اندیشه بشری نخستین بار پدیدار میهای طبقهنظام

اندیشه را ساخته و در نتیجه اندیشیدن را امکان پذیر گیرند. در نتیجه این سازمان اجتماعی کالن است که مقوالت بنیادی صورت جامعه می

 ساخت. 

افراد جامعه را به وسیلۀ آن به خودشان باز به نظر دورکیم دین چیزی جز نیروی جمعی جامعه نیست. دین نظامی فکری است که 

کنند، پس به نظر وی دین نۀک توهم  است نۀک چیز نمایند و روابط مبهم و در ضمن صمیمانیشان را با جامعه از این طریق بیان میمی

رگیرندۀ مناسک عملی است. و ها و مفاهیم نیست، زیرا که دین نظام کنش نیز هست و در باساساً ساختگی، دین فقط نظامی از باور داشت

 اند.این مناسک اساساً برای فقط انسجام گروهی

آن که با آنها آمیخته شود. هیچ موجودی تماماً مالک نام و غیرشخصی است که در هر یک از موجودات وجود دارد، بیمذهب نیرویی بی

 روند ولی آن وجود دارد. آیند و میماند، افراد میمیآن نیست، همه در آن شریک هستند. دین به عنوان یک واقعیت اجتماعی باقی 

کند، کارکرد واقعی این آیین برانگیختن یک نوح حالت روحی است که از نیروی دورکیم دین را به  عنوان شیرازۀ اجتماعی مطرح می

کنند و به گونۀک کنش جمعی آن را ه میشوند، احساسات مشترکی را تجربها اگر برگزار میشود. آییناخالقی و اعتماد به نفس ترکیب می

 کنند. بیان می

 

 پيشينه تحقيق
ضمن مطالعه نوع خویشاوندی به نکات جالبی در  "ساخت خانواده و خویشاوندی در ایران"جمشید بهنام در کتاب خود تحت عنوان 

 نویسد: ی مؤثر اشاره دارد. وی میمورد ازدواج در ایران و متغیرها

تمایل به ازدواج با خویشان و خصوصاً ازدواج بین دختر عمو و پسر عمو در ایران رواج دارد. نگاهی به نتیجه چند توان گفت که می"

 دهد که:مطالعه این نتیجه را بدست می

 یابد ولی هنوز اهمیت زیاد دارد.شویم کاهش می( ازدواج با خویشان به تدریج که از روستا به شهر نزدیک می1

 های همخون در شهر و ده دارد.پسر عمو و دختر عمو باالترین نسبت را در مجموع ازدواج( ازدواج بین 2

 ( ازدواج با دختر دایی در شهر تهران و روستاهای مازندران و گرگان در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد.3

 گیرد.( ازدواج با دختر خاله با فاصله کمی پس از ازدواج با دختر دائی قرار می4

واج در شهر با خویشان مادر بیشتر بوده است و در روستا با خویشان پدری، ولی در هر دو محیط ازدواج بین دختر عمو و پسر ( ازد5

 با تلخیص(. 56تا  52: 1352عمو بیشترین ازدواج بوده است)بهنام، 

در سه ایالت این  1982تا  1974های سالعبدالمعبود انصاری در تحقیق خود در مورد ایرانیان مهاجر در ایاالت متحده آمریکا که طی 

ای جدید است و درست مانند ازدواج ایرانیان با )غیرایرانیان( خاصه غیر مسلمانان پدیده"کشور انجام داده است به این نتیجه رسیده که 

شور و حرام بودن آن وی ( علیرغم حساسیت این مسئله در داخل ک136: 1369) انصاری،"تحصیالت غربی محصول غربی شدن ایرانیان است

 های غربی و نهادهای آن است.ادعا کرده که این امر محصول آزاد شدن از نظارت پدر و مادر و جذب گشتن به ارزش

رسد که در جامعه ایرانی که فاقد تحرک اجتماعی است، شاهد در تهران به این نتیجه می 1344باقر ساروخانی در تحقیق خود در سال 

ها به های گوناگون )مشاغل پدران زوجین( نشان از گرایش شدید انسانباشیم و در این جامعه شاخصاز حد متعارف می درون همسری بیش

با همه این مسائل شاهد ارتقای نسبتاً محدود مرد از طریق ازدواج در سطوح طبقاتی هستیم "گوید که درون همسری دارد. وی می

فزونی سن مرد در ازدواج در ایران بصورت یک هنجار پذیرفته "نویسد. ازدواج در ایران معاصر می ( وی در زمینه سن و126-1371)ساروخانی:

یابد. همچنین اگر مردان از نظر شغلی و اجتماعی در ایران در حدی محدود ارتقاء پذیرند از مطرح است ولی این تفاوت به مرور کاهش می

شته های آموزشی در گذکنند. ازدواج زنان با شوهری از نظر تحصیلی باالتر، نابرابری فرصتج مینظر سنی همواره با زنانی جوان تر از خود ازدوا

 (.132گذارد )پیشین، ایران زمین را به نمایش می

به این نتایج نائل شده است که مردان کمتر از زنان  "معیار همسر گزینی در بین دانشجویان"معصومه آشتیانی مقدم در بررسی  -5

تربیتی( برای زنان خود بیشتر راغبند. زیبایی زن -دهند. مردان بکار فرهنگی )کار در مراکز فرهنگیمدرک تحصیلی را مالک قرار می دانشجو

که برای زنان اهمیت چندانی ندارد، زنان بیشتر از مردان اختالف سنی را برای مردان خیلی بیشتر از تحصیالت آنان مهم می باشد در حالی

یانی مقدم، دهند)آشتکه مردان کمتر به این مسئله قائلند و دانشجویان ازدواج با بیگانه را بر ازدواج فامیلی ترجیح میشند در حالیباپذیرا می

1357 :67.) 
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 هاي تحقيقفرضيه
 بین انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر رضایت زناشویی زوجین رابطه معنادار وجود دارد.  .1

 واع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن( از نظر موضوعات شخصیتی زوجین رابطه معنادار وجود دارد. بین ان .2

 بین انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر ارتباطات زناشویی زوجین رابطه معنادار وجود دارد. .3
 

 روش تحقيق
کنیم. جامعۀ آماری در تحقیق حاضر، مجموعه افراد یا تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده می –در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی 

نفر برگزیده شده از  زوجین شهر  25840واحدهایی است که در نهایت می خواهیم نتایج را به آن تعمیم دهیم جامعه آماری مورد تحقیق 

نفر می  25840ش استفاده از فرمول کوکران می باشد. جمعیت ما در این تحقیقترین رواصفهان می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه ساده

ها در این تحقیق، پرسشنامه است که توسط پاسخگو نفر رسیده ایم. ابزار گردآوری داده 386باشد که بر اساس فرمول کوکران به حجم نمونه 

 شود. و با راهنمایی مختصری از سوی پرسشگر تکمیل می

 

 حقيقهاي تیافته
 فرضیه اول: بین انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر رضایت زناشویی زوجین تفاوت معنادار وجود دارد.

تحلیل واریانس یک طرفه از آزمون رضایت زناشویی زوجین های همسر گزینی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( بر جهت مقایسه ی سبک

 دهند. ، نتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان می2و جدول  هایش فرض تساوی واریانس گروهنتایج آزمون پ، 1جدول استفاده شد. در ادامه 

 

 : آزمون لوین براي بررسی تجانس واریانس هاي مورد مطالعه1جدول 

 آماره

 متغیر
 معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fضریب 

 351/0 375 2 24/13 سبک های همسر گزینی

 

داری آزمون های مورد مطالعه به علت عدم معنیدهد که پیش فرض همگنی واریانس گروه، نشان می1نتایج آزمون لوین در جدول 

 شود.( تایید میp> 05/0لوین )

 : مقایسه سبک هاي همسر گزینی)سنتی، نيمه سنتی و مدرن( بر رضایت زناشویی زوجين2جدول 

 آماره

 منبع
 معنی داری Fآماره  آزادیدرجه  میانگین مربعات

رضایت زناشویی 

 زوجین

 بین گروه ها

 درون گروه ها

 کل

02/5234 

14/65 

2 

375 

377 

07/123 001/0 

 

داری تفاوت معنیهای همسر گزینی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( بر رضایت زناشویی زوجین سبکدهد که بین ، نشان می2نتایج جدول 

ها، دار و همچنین برقرار بودن پیش فرض همگنی واریانسی اثر معنی(. با توجه به مشاهدهp ،07/123(=375 ،2)F=001/0شود )مشاهده می

 ، نشان داده شده است.3ها در جدول شود. خالصه نتایج این آزمونهای مورد مطالعه بررسی میهای چندگانه شفه بین گروهدر ادامه مقایسه
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 شفه براي بررسی ميانگين سبک هاي همسر یابی)سنتی، نيمه سنتی و مدرن( بر رضایت زناشویی زوجين: مقایسه ي چندگانه 3جدول 

 آماره

 متغیر
 معنی داری خطای استاندارد اختالف میانگین

 0001/0 83/0 92/24 نیمه سنتی -سنتی

 0001/0 94/0 37/6 مدرن -سنتی

 002/0 70/0 55/18 مدرن -نیمه سنتی

 

بر رضایت زناشویی های همسر یابی) سنتی، نیمه سنتی و مدرن( دهد که بین سبک، نشان می3چندگانه شفه در جدول های مقایسه

 شود. داری مشاهده میتفاوت معنیزوجین 

 زناشویی: رضایت میزان که دهدمی نشان ،3 جدول در شفه تعقیبی آزمون نتایج

 اری وجود دارد.دبین سبک ازدواج سنتی با نیمه سنتی تفاوت معنی

 داری وجود ندارد.بین سبک ازدواج سنتی با مدرن تفاوت معنی

 داری وجود دارد.بین سبک ازدواج نیمه سنتی با مدرن تفاوت معنی

 ماه عقد و عروسی کردن( )سنتی( 6آشنایی به هنگام خواستگاری )و در مدتی کمتر از  همسرگزینی با شیوه که افرادی بین از این رو در 

های هر دو ماه به عنوان نامزد با نظارت آگاهی خانواده 6) گذراندن مدت زمانی بیش از "شیوه  با که افرادی با اندنموده همسر گزینش اقدام به

آشنایی شیوه  با را خود همسر که افرادی با همچنین و اندنموده انتخاب را خود همسر ،طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط( )نیمه سنتی(

)گذراندن مدت  شیوه با که افرادی و دارد وجود معناداری تفاوت اندکرده انتخاب ها ( )مدرن(و دوستی قبل از  ازدواج )بدون دخالت اولیه خانواده

 اندهمسرگزیده نیمه سنتی(های هر دو طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط( )ماه به عنوان نامزد با نظارت آگاهی خانواده 6زمانی بیش از 

 برخوردارند. نیز بیشتری زناشویی رضایت میزان از

 

 بین انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن( از نظر موضوعات شخصیتی زوجین تفاوت معنادار وجود دارد.  -فرضيه دوم 

 تحلیل واریانس یکاز آزمون از نظر موضوعات شخصیتی زوجین های همسر گزینی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( ی سبکجهت مقایسه

، نتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان 5و جدول  هایش فرض تساوی واریانس گروه، نتایج آزمون پ4جدول طرفه استفاده شد. در ادامه 

 دهند. می

 : آزمون لوین براي بررسی تجانس واریانس هاي مورد مطالعه4جدول 

 آماره

 متغیر
 معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fضریب 

 723/0 375 2 14/85 سبک های همسر گزینی

 

داری آزمون های مورد مطالعه به علت عدم معنیدهد که پیش فرض همگنی واریانس گروه، نشان می4نتایج آزمون لوین در جدول 

 شود.( تایید میp> 05/0لوین )

 گزینی)سنتی، نيمه سنتی و مدرن( از نظر موضوعات شخصيتی زوجين: مقایسه سبک هاي همسر 5جدول 

 آماره

 منبع
 معنی داری Fآماره  درجه آزادی میانگین مربعات

سبک های همسر 

 گزینی

 بین گروه ها

 درون گروه ها

 کل

02/7256 

23/58 

2 

375 

377 

10/235 001/0 
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از نظر موضوعات شخصیتی زوجین تفاوت های همسر گزینی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( سبکدهد که بین ، نشان می5نتایج جدول 

دار و همچنین برقرار بودن پیش فرض همگنی ی اثر معنی(. با توجه به مشاهدهp ،10/234(=375 ،2)F=001/0شود )داری مشاهده میمعنی

، نشان داده 6ها در جدول شود. خالصه نتایج این آزمونمطالعه بررسی میهای مورد های چندگانه شفه بین گروهها، در ادامه مقایسهواریانس

 شده است.

: مقایسه ي چندگانه شفه براي بررسی ميانگين سبک هاي همسر یابی)سنتی، نيمه سنتی و مدرن( از نظر موضوعات شخصيتی 6جدول 

 زوجين

 آماره

 متغیر
 معنی داری خطای استاندارد اختالف میانگین

 0001/0 25/11 94/17 نیمه سنتی -سنتی

 84/0 21/0 63/0 مدرن -سنتی

 001/0 14/9 32/17 مدرن -نیمه سنتی

 

های همسر یابی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( از نظر موضوعات دهد که بین سبک، نشان می6های چندگانه شفه در جدول مقایسه

 شود. داری مشاهده میشخصیتی زوجین تفاوت معنی

 زناشویی از نظر موضوعات شخصیتی زوجین: رضایت میزان که دهدمی نشان ،6 جدول در شفه تعقیبی آزمون نتایج

 داری وجود دارد.بین سبک ازدواج سنتی با نیمه سنتی تفاوت معنی

 داری وجود ندارد.بین سبک ازدواج سنتی با مدرن تفاوت معنی

 داری وجود دارد.یبین سبک ازدواج نیمه سنتی با مدرن تفاوت معن

ماه عقد و عروسی کردن( )سنتی(  6آشنایی به هنگام خواستگاری )و در مدتی کمتر از  همسرگزینی با شیوه که افرادی از این رو بین

های هر دو خانوادهماه به عنوان نامزد با نظارت آگاهی  6)گذراندن مدت زمانی بیش از "شیوه  با که افرادی با اندنموده همسر گزینش به اقدام 

آشنایی شیوه  با را خود همسر که افرادی با همچنین و اندنموده انتخاب را خود همسر ،طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط( )نیمه سنتی(

)گذراندن مدت  شیوه با که ادیافر و دارد وجود معناداری تفاوت اندکرده انتخاب و دوستی قبل از  ازدواج )بدون دخالت اولیه خانواده ها( )مدرن(

همسرگزیده های هر دو طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط( )نیمه سنتی(ماه به عنوان نامزد با نظارت آگاهی خانواده 6زمانی بیش از 

 برخوردارند. نیز بیشتری زناشویی از نظر موضوعات شخصیتی زوجین رضایت میزان از اند

 

 دارد.دار وجود انواع همسرگزینی )سنتی، نیمه سنتی و مدرن(  از نظر ارتباطات زناشویی زوجین تفاوت معنابین  -فرضيه سوم

تحلیل واریانس یک از آزمون از نظر ارتباطات زناشویی زوجین های همسر گزینی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( ی سبکجهت مقایسه

، نتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان 8و جدول  هایش فرض تساوی واریانس گروه، نتایج آزمون پ7جدول طرفه استفاده شد. در ادامه 

 دهند. می

 : آزمون لوین براي بررسی تجانس واریانس هاي مورد مطالعه7جدول 

 آماره

 متغیر
 معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fضریب 

 542/0 375 2 12/68 سبک های همسر گزینی

 

داری آزمون های مورد مطالعه به علت عدم معنیدهد که پیش فرض همگنی واریانس گروه، نشان می7در جدول نتایج آزمون لوین 

 شود.( تایید میp> 05/0لوین )
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 : مقایسه سبک هاي همسر گزینی)سنتی، نيمه سنتی و مدرن( از نظر ارتباطات زناشویی زوجين8جدول 

 آماره

 منبع
 معنی داری Fآماره  درجه آزادی میانگین مربعات

سبک های همسر 

 گزینی

 بین گروه ها

 درون گروه ها

 کل

13/6524 

25/36 

2 

375 

377 

11/234 001/0 

 

از نظر موضوعات شخصیتی زوجین تفاوت های همسر گزینی)سنتی، نیمه سنتی و مدرن( سبکدهد که بین ، نشان می8نتایج جدول 

دار و همچنین برقرار بودن پیش فرض همگنی ی اثر معنی(. با توجه به مشاهدهp ،11/234(=375 ،2)F=001/0شود )داری مشاهده میمعنی

، نشان داده 9ها در جدول شود. خالصه نتایج این آزمونهای مورد مطالعه بررسی میهای چندگانه شفه بین گروهها، در ادامه مقایسهواریانس

 شده است.

اي بررسی ميانگين سبک هاي همسر یابی)سنتی، نيمه سنتی و مدرن( از نظر ارتباطات زناشویی ي چندگانه شفه بر: مقایسه9جدول 

 زوجين

 آماره

 متغیر
 معنی داری خطای استاندارد اختالف میانگین

 001/0 14/0 00/7 نیمه سنتی -سنتی

 51/0 21/0 88/1 مدرن -سنتی

 001/0 13/1 12/5 مدرن -نیمه سنتی

 

های همسر یابی) سنتی، نیمه سنتی و مدرن( از نظر ارتباطات دهد که بین سبک، نشان می9چندگانه شفه در جدول های مقایسه

 شود. داری مشاهده میزناشویی زوجین تفاوت معنی

 زناشویی از نظر ارتباطات زناشویی زوجین: رضایت میزان که دهدمی نشان ،9 جدول در شفه تعقیبی آزمون نتایج

 داری وجود دارد.زدواج سنتی با نیمه سنتی تفاوت معنیبین سبک ا

 داری وجود ندارد.بین سبک ازدواج سنتی با مدرن تفاوت معنی

 داری وجود دارد.بین سبک ازدواج نیمه سنتی با مدرن تفاوت معنی

ماه عقد و عروسی کردن( )سنتی(  6آشنایی به هنگام خواستگاری )و در مدتی کمتر از  همسرگزینی با شیوه که افرادی بین از این رو در

های هر دو ماه به عنوان نامزد با نظارت آگاهی خانواده 6)گذراندن مدت زمانی بیش از "شیوه  با که افرادی با اندنموده همسر گزینش به اقدام 

آشنایی شیوه  با را خود همسر که افرادی با همچنین و اندنموده انتخاب را خود همسر ،سنتی(طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط( )نیمه 

)گذراندن مدت  شیوه با که افرادی و دارد وجود معناداری تفاوت اندکرده انتخاب و دوستی قبل از  ازدواج )بدون دخالت اولیه خانواده ها( )مدرن(

 اندهمسرگزیده های هر دو طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط( )نیمه سنتی(نظارت آگاهی خانوادهماه به عنوان نامزد با  6زمانی بیش از 

 برخوردارند. نیز زناشویی از نظر ارتباطات زناشویی زوجین بیشتری رضایت میزان از

 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
ه مواردى است که تأمین کننده بهداشت روانى خانواده و در نتیجه موفقیت و ثبات در ازدواج و نیز رضایت از زندگى زناشویى از جمل

دهد که کارکرد آتی کل خانواده و سالمت جسمانی و روانی اعضا ها، زیربنایی را شکل میی زوجباشد. کیفیت رابطهبهداشت روانى جامعه می

 (. 1390سالم، رضایت زوج از ازدواج است)حسینی بیرجندی، یی خانوادهترین مالک تعیین کنندهشود. بر این اساس، مهمروی آن بنا می

هاى مربوط اى از پژوهشباشد. در بخش گستردهگیری مطالعات متعدد در این حوزه خود نشانگر اهمیت روز افزون این مقوله میشکل

تغییر نظام همسرگزینى در جوامع اشاره دارد و  ها بههاى زناشویى است. نتایج پژوهشها نشان دهنده تغییر در ارزشبه ازدواج، نتایج پژوهش

 (.1388حاکى از آن است که عشق به عنوان دلیل ازدواج باعث ایجاد ترجیحات جدیدى در همسرگزینى شده است)مظاهری و همکاران، 
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 شود: در پایان پیشنهادات زیر ارائه می

 ازدواج از پیش هایمشاوره در همچنین و ازدواج از پیش آموزش مراکز وخانواده  مشاوره مراکز در حاضر پژوهش نتیجه از شودمی پیشنهاد

 گرفت. همسرگزینى کمک سبک تأثیرات زوجین از بیشتر آگاهی برای

 رضایتمندی افزایش همسرگزینى در سبک نقش تشریح به توانمی آموزشی مراکز فرهنگسراها و آموزشی در جلسات در شودمی پیشنهاد

 هموارتر ساخت. را زناشویی رضایت افزایش آن تبع به و زناشویی مشکالت و طالق از پیشگیری راه طریق بدینو  پرداخته زناشویی
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(. معیار همسرگزینی در بین دانشجویان، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، 1357آشتیانی مقدم، معصومه ) [2]

 دانشگاه تهران.
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