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Abstract 

When we talk about conscious marriage, it means that the couple can spend a time 

full of peace and far from mental worries during their joint life. The transformation 

and complexity of social conditions and changing expectations have made choosing 

a spouse and forming a family a difficult matter, therefore it is necessary for young 

people to step into the arena with awareness and understanding of this situation. 

Accurate knowledge in choosing a spouse is considered as one of the main criteria in 

the sacred matter of marriage, because by increasing the amount of knowledge and 

making the right choice, a path full of success and happiness will be included in 

people's lives. Today, choosing a spouse is one of the main concerns of young 

people, because the placement of a couple who do not know each other's moral and 

behavioral characteristics under the same roof will not have a happy outcome. It is 

true that choosing a wife is an important and sensitive issue, but one should not 

obsess too much (Azimi et al., 2014: 67). 
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According to official statistics in Iran, out of every 1000 marriages, about 200 

cases lead to divorce. In examining the cause of divorce, in addition to social, 

economic and legal factors, paying attention to psychological and emotional causes, 

including the desire to divorce, which leads to divorce, is also of special importance. 

The meaning of desire to divorce is the degree of desire and interest of couples to 

separate and break marital relations during legal procedures. Divorce has always 

been one of the most challenging issues facing human societies. Because its direct 

and indirect effects are not only on the psychological balance of couples, children, 

relatives and friends; Rather, its negative effects on the economic system, on the 

quantity and quality of the demographic system, and on the cultural system are 

undeniable. Therefore, it is very important to know the causes and factors and its 

different dimensions and the effects it leaves on the individual and the society" 

(Saroukhani, 2014: 17). 

The necessity of research in Tehran city is that the statistics of the Civil Registry 

Office of Tehran province in the field of marriage and divorce in 1995 show that last 

year, 97 thousand and 591 marriages were registered in Tehran province. 

Meanwhile, in 1994, the number of registered marriages was 86,389. The 

comparison of these two statistics shows that in 1995, the marriage statistics 

increased by 11.4%. The most marriages are registered in Tehran city, which 

includes 62 thousand and 338 cases. Ray and Shahryar cities are in the next ranks 

with 6,678 and 5,916 registered marriages, respectively. The statistics also indicate 

an increase in the gross rate of marriages, and based on this, the gross rate of 

marriages in Tehran province in 1995 was 7.3 per thousand. 

The gross rate of divorce registered in Tehran province is equal to 2.9 per 

thousand, which has increased compared to 2007, which was 2.4 per thousand. The 

most registered divorces were related to Tehran city with 26 thousand and 381 cases, 

and Shahryar and Ray cities are in the next ranks with 2440 and 2437 cases (Iran 

Statistics Center, 2018). According to the statistics and figures that exist on the 

divorce rate in Tehran and the family support courts, the researcher saw the need to 

investigate the important issue of the relationship between marriage style patterns 

and divorce. Therefore, the main goal of the current research is to identify the 

difference in spouse selection patterns in final divorce (case study: those who refer 

to family support courts in Tehran from January 1998 to the end of June 1999) and 

the secondary goals of the research are to measure the relationship between 
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traditional and modern spouse selection patterns with the occurrence Divorce is 

final. 
 

Research Hypotheses 

 Traditional wife selection and modern wife selection are different from each other ـ

in definitive divorce. 

 .Any type of marriage (traditional and modern) is related to definite divorce ـ

 The traditional pattern of choosing a wife is related to the occurrence of ـ

permanent divorce. 

 The modern pattern of choosing a wife is related to the occurrence of definite ـ

divorce. 

 

Research Method 

Based on the questions, research objectives and theories used, the methodological 

approach of this research is positivist, which seeks to recognize and establish order 

in society and social relations. The survey research method and the data collection 

tool (research technique) is a questionnaire. In terms of time, this research is cross-

sectional and in terms of depth, it is broad-based. The statistical population of the 

research is family courts in Tehran. In general, family courts and those referring to 

them for divorce were studied. There are six family courts in Tehran. According to 

official statistics, the rate of divorce in each of the six family courts is between 10 

and 15 divorces on average (source, Civil Registration Organization, 2017). 

Sample Size: Based on Cochran's formula, the sample size was 384.                              

The findings of research showed that there is significant difference between 

traditional wife selection and modern wife selection in definitive divorce. Both 

patterns of choosing a spouse had a significant relationship with definitive divorce, 

but the relationship between the pattern of choosing a modern spouse was more than 

the pattern of choosing a traditional spouse. In examining the research model, the 

factor loading of modern marriage style was equal to 0.89 and traditional marriage 

style was equal to 0.71. Therefore, the researcher came to the conclusion that the 

modern style of marriage in today's Iranian society has a greater effect on the 

occurrence of divorce. In the components of marriage, the importance of the 

religious and family component in the traditional marriage style is more than the 

modern style, and the average value of the importance of the economic component 
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and the beauty of appearance, intelligence and trust in the modern style of marriage 

is more than the traditional style.                  

Many of issues and problems that occur to young couples are due to duality of 

marriages in Iran, which is partly traditional and partly modern. Many young people 

request non-traditional marriages. Because they choose their spouses themselves, 

but cultural diversity, weak recognition of each other, and merely superficial 

recognitions and relying on set of quantitative criteria have made non-traditional 

marriages vulnerable in our society.               

Keywords: spouse selection pattern, final ivorce, traditional style, modern style, 

marriage criteria. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش

  150 -  119، 1401، پاييز 3، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي فصل

 شيوه هاي همسرگزيني مدرن و سنتيجامعه شناختي تاثير بررسي 

  قطعي در طالق

  *شعبانيالهه 
  ***محمد مهدي لبيبي ،**باقر سارو خاني

  چكيده
 بـراي  مشـكالت  و مسـائل  از دوگانگي ناشي از شيوه ازدواج مدرن و سنتي، باعث بسياري

 »رابطـه نـاب  «نظريـه   از نوين تلفيقي از رويكرد استفاده با ،اين پژوهش بوده است. زوجين
اسـت. روش تحقيـق    ديويد چيـل » طالق«محوريت الگوي همسرگزيني و نظريه  گيدنز با
نفـر از زوجـين    2500به تعـداد   1397آماري در شش ماه دوم سال مي باشد. جامعه پيمايش

طالق قطعي گرفتند. پژوهشگر همين تعداد طالق قطعي را در پژوهش خود در شـش مـاه   
. حجم نمونه به صورت تقريبي از ميزان وقوع طالق مدنظر قرار داده است 1398دوم سال 

 را بدست آمد. نمونه هـا  384تا بوده است كه در فرمول كوكران عدد  2500در شهر تهران 
هاي تحقيق نشان داد كه همسرگزيني مي باشد. يافته ساده و در دسترس تصادفي صورت به

سنتي با همسرگزيني مدرن در طالق قطعـي تفـاوت معنـادار وجـود دارد. هـر دو الگـوي       
همسرگزيني با طالق قطعي رابطه معني دار داشتند ولي رابطه الگـوي همسـرگزيني مـدرن    
 بيشتر از الگوي همسرگزيني سنتي بود. در بررسي مدل تحقيق، بـار عـاملي سـبك ازدواج   

بود. بنابراين پژوهشـگر بـه ايـن نتيجـه      71/0و سبك ازدواج سنتي برابر  89/0مدرن برابر 
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در  .رسيد كه سبك ازدواج مدرن در جامعه امروز ايران اثر بيشتري بـر وقـوع طـالق دارد    
هاي ازدواج، ميزان اهميت مولفه مذهبي و خانوادگي در سبك ازدواج سنتي بيشـتر از  مولفه

مقدار ميانگين ها در ميزان اهميت مولفه اقتصـادي و زيبـايي ظـاهر و    سبك مدرن است و 
 هوش و اعتماد در سبك مدرن ازدواج بيشتر از سبك سنتي است.

  الگوي همسرگزيني، طالق قطعي، سبك سنتي، سبك مدرن، معيارهاي ازدواج ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
آن است كـه زوجـين بتواننـد طـي     زمانيكه سخن از ازدواج آگاهانه به ميان مي آيد، منظور 

 .زندگي مشـترك، دوران سرشـار از آرامـش و بـه دور از دغدغـه فكـري را سـپري كننـد        
دگرگوني و پيچيدگي شرايط اجتماعي و تغيير توقع ها، انتخاب همسر و تشكيل خانواده را 
به امري سخت تبديل كرده، از اين رو ضروريست جوانـان بـا آگـاهي و شـناخت از ايـن      

شناخت دقيق در همسرگزيني به عنـوان يكـي از معيارهـاي     .پا در عرصه بگذارند وضعيت
اصلي در امر مقدس ازدواج به شمار مي رود زيـرا بـا افـزايش ميـزان شـناخت و انتخـابي       

امـروز يكـي از دغدغـه      .مسيري پر از موفقيت و خوشبختي شامل حال افراد شود  درست،
شمار مي رود زيرا قرار گرفتن زوجي كـه آشـنايي از   هاي اصلي جوانان، انتخاب همسر به 

خصوصيات اخالقي و رفتاري يكديگر ندارند، در زير يك سقف، فرجام خوشـي نخواهـد   
درست است كه انتخاب همسر مساله اي مهم و حساس است اما نبايد زياد وسواس  .داشت

مناسب خـود را  به خرج داد زيرا هيچكس صددرصد طبق معيارهايي كه در نظر دارد، زوج 
  ).67: 1394(عظيمي و همكاران، نمي يابد

بسياري از جوانان، روابط پيش از ازدواج را تجربه ميكنند و سـپس وارد فراينـد ازدواج    
در ايران هم مانند ديگر جوامع در گسـتره ارزشـهاي همسـرگزيني، دگرگونيهـايي     .ميشوند 

ون توجه به چارچوبهاي  فرهنگي ايجاد شده است و بسياري از جوانان ترجيح مي دهند بد
اين روابط عـاطفي  .ـ سنتي، وارد روابط پيش از ازدواج شوند و سپس به ازدواج اقدام كنند 

و صميمانه، كه اغلب دور از چشم خانواده صورت مي پـذيرد از ارتبـاط غيرحضـوري تـا     
بـا   و عمـدتا  .خـانواده هـا در آن نقـش كمرنگـي دارنـد      .ارتباط جنسي را شامل مي شود 

اين تغيير در نوع همسرگزيني، پايـداري   .وابستگي عاطفي و دلبستگي طرفيني همراه است 
: 1398(سـاروخاني،   خانواده و سازگاري زوجين را دستخوش تغييرات اساسي كرده اسـت 

54.(  
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در شيوه سنتي همسرگزيني، والدين دختر يـا پسـري را بـراي ازدواج بـا فرزنـد خـود       
اكنون و در دوره مدرن دختر و پسر خود انتخاب مي كنند و پـس از  انتخاب مي كردند، اما 

در اين نوع انتخاب، والدين هيچگونه  .توافق نهايي، موضوع را به خانواده ها اعالم مي كنند
دخالتي در انتخاب همسر براي فرزند خود ندارند و در واقع مي توان گفت يك نوع فرديت 

از آنجا كه پسران و دختـران در سـنين    .)17: 1395(ولدخاني، در همسرگزيني مطرح است
جواني بدون داشتن تجربه و آگاهي كامل، اقدام به انتخاب همسر مي كنند، به طور يقين از 

بسياري از جوانان مـالك   .تمامي دلسوزي هاي والدين خود در اين زمينه محروم مي شوند
د و زماني كه با فـرد مـورد   ها و معيارهاي اصلي براي انتخاب درست همسر را نمي شناسن

 .انتخاب خود زير يك سقف مي روند تازه متوجه مي شوند كه معيارها آگاهانه نبوده اسـت 
مدرن گرايي در انتخاب همسر و همسرگزيني، اكنون انقالبي به پا كرده و در برخـي مواقـع   

و دختران و پسران خارج از چارچوب زندگي شرعي و قانوني شروع به زندگي مـي كننـد   
مبتنـي بـر شـناخت و آگـاهي      همين پديده نشان مي دهند كه مقوله همسرگزيني آنان اكثراً

   .)42: 1388(مشكي و همكاران، نيست
تغيير در نوع همسرگزيني، پايداري خانواده و سازگاري زوجين را دستخوش تغييـرات  

ادگي و طالق به عنوان پديدهاي شوم، آسيبهاي رواني، جسـماني، خـانو  .اساسي كرده است
اجتماعي فراواني را به بار مي آورد.جهش تند و تيز آمار طالق سـبب شـده تـا بسـياري از     

منحني طالق در حالي مسـير رو بـه بـاال را سـير      .مسئولين به اين رشد شتابنده توجه كنند
هزار 142براساس آمارهاي اعالم شده از سوي سازمان ثبت احوال  1390 كند كه در سال مي
 .)41: 1398(ساروخاني، ثبت شده استطالق  841و 

 مـي  منجـر  طالق به مورد 200حدود  ازدواج مورد 1000 هر از ايران در رسمي آمار طبق

 علـل  بـه  توجـه  حقوقي، و اقتصادي اجتماعي، بر عوامل عالوه طالق، علت بررسي شود. در

 اي اهميت ويژه از شود نيز مي طالق به منجر كه طالق به ميل جمله از و عاطفي روانشناختي

 و شـدن  جدا به زوجين مندي و عالقه تمايل ميزان طالق، به ميل از است. مقصود برخوردار
طالق، همواره يكي از چالش برانگيزترين است.  قانوني طي مراحل زناشويي روابط گسستن

مسايل پيش روي جوامع بشري بوده است. چرا كه آثار مستقيم و غير مستقيم آن نه تنها بـر  
تعادل رواني زوجين، فرزندان، بستگان و دوستان بر جاي مي ماند؛ بلكه آثـار منفـي آن بـر    

ي غير قابـل انكـار اسـت.    نظام اقتصادي، بر كميت و كيفيت نظام جمعيتي و بر نظام فرهنگ
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بنابراين شناخت علل و عوامل و ابعاد مختلف آن و آثاري كه بر فرد و جامعه بر جاي مـي  
  . )17: 1394ساروخاني،»(گذارد، بسيار حايز اهميت است

بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال كشور در خصـوص آمـار طـالق و ازدواج طـي     
كرده و به ازاي آن طالق روند صـعودي داشـته    آمار ازدواج كاهش پيدا 97تا  93هاي  سال

طالق ثبت شده اسـت، در   369هزار و  155ازدواج و  513هزار و  774؛ 93در سال  است.
بـر   طالق صورت گرفتـه اسـت.   765هزار و  163ازدواج و  352هزار و  685نيز  94سال 

طالق ثبت شده  765هزار و  163ازدواج و  716هزار و  704، 95اساس همين آمار در سال 
 96در سـال   توان گفت آمار ازدواج افزايش داشته است. مي 94است؛ كه در مقايسه با سال 

ازدواج  956هزار و  608آمار ازدواج كاهش پيدا كرده و براساس آمار  95نيز برخالف سال 
 174ازدواج و  861هـزار و   549، 97در سـال   طالق ثبت شده اسـت.  578هزار و  174و 

 100در برابـر هـر    93طالق ثبت شده است؛ اين در حالي است كـه در سـال    698هزار و 
 100در برابـر هـر    97مورد طالق وجود داشته، اما همـين آمـار در سـال     23مورد ازدواج 

درصـد اسـت    33نسبت طالق به ازدواج  1398سال در . مورد طالق بوده است 32ازدواج 
 درصـد اسـت.   33بـت شـده بـه ازدواج هـا     يعني در نظام ثبت احوال، نسبت طالق هاي ث
برابـر طـالق هاسـت؛     3هاي ثبت شده حـدوداً   همچنين در نظام ثبت احوال، تعداد ازدواج

چراكه تعداد ازدواج تابعي از ساخت سني جمعيت بوده و در كشور ما به دليل نوسان هاي 
شـاخص بـه    بزرگ جمعيتي، تعداد ازدواج دچار نوسان هاي بزرگ شده است، از اينرو اين

 جاي آنكه نمايي از وضعيت طالق نشان دهد بيشتر متاثر از تغييرات وضعيت ازدواج است.
 طالق رخ داده اسـت.  2ازدواج و  7در كشور به ازاي هر هزار نفر از جمعيت،  97در سال 

هـاي دوم و   هاي ثبت شده زنان مربوط بـه تجربـه   درصد از طالق 8،  98همچنين در سال 
درصد  93.3درصد مربوط به تجربه سوم به بعد و  6.7ده است. از اين تعداد بيشتر طالق بو

هاي ثبت شده بـراي مـردان    درصد از طالق 8.2  مابقي مربوط به دومين تجربه طالق است.
درصد  91.8ها بوده كه از اين تعداد  هاي دوم و بيشتر طالق در سال گذشته مربوط به تجربه

درصد مابقي مربوط به تجربه سوم به بعد طالق بـوده   8.2مربوط به دومين تجربه طالق و 
 .)1398آذر ،  22(مركز آمار ايران، است

آمارهاي اداره ثبت احوال استان تهـران  ضرورت تحقيق در شهر تهران در اين است كه 
مـورد   591هـزار و   97دهد كه سال گذشته،  نشان مي 95در زمينه ازدواج و طالق در سال 
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هـاي   آمار ازدواج 94تهران ثبت شده است. اين در حالي است كه در سال  ازدواج در استان
دهد كـه در سـال    مورد بود. مقايسه اين دو آمار، نشان مي 389هزار و  86ثبت شده برابر با 

هـا، در شهرسـتان    بيشترين ازدواج درصدي همراه بوده است. 11.4آمار ازدواج با رشد  95
هاي ري و شهريار نيز  شود. شهرستان مورد را شامل مي 338هزار و  62تهران ثبت شده كه 

آمارها، همچنين  هاي بعدي قرار دارند. مورد ثبت ازدواج در رده 5916و  6678به ترتيب با 
از افزايش ميزان ناخالص ازدواج حكايت دارد و بر اين اساس ناخـالص ازدواج در اسـتان   

  .است بوده هزار در 7.3   برابر 95تهران در سال 
سـال   26 سـن و زنـان   30 سن 98همچنين ميانگين سني مردان هنگام ازدواج، در سال 

دهد كـه تعـداد كـل     زماني آمارهاي مربوط به ازدواج نشان مي يرهاي س بررسي بوده است.
سـير   95، روند كاهشي داشـته اسـت؛ امـا در سـال     94تا  89هاي ثبت شده از سال  ازدواج

مـورد بـود.    488هزار و  101هاي ثبت شده  داد ازدواجتع 89صعودي داشته است. در سال 
، 95مـورد ازدواج ثبـت شـد. در سـال      877هزار و  86، 94در ادامه اين روند نزولي، سال 

مورد  591هزار و  97سال افزايش را تجربه كرد و به  6پس از  ،هاي ثبت شده تعداد ازدواج
هـاي   دي داشت. تعداد كـل طـالق  آمار طالق استان تهران هم سير صعو 1398سال   رسيد.

مورد بود كه نسبت به سال پيش از آن، بـيش   282هزار و  39برابر با  95ثبت شده در سال 
مـورد   575هزار و  30هاي ثبت شده برابر با  طالق 94درصد افزايش داشت. در سال  22از 

ساله بودند.  33ساله و زنان  38طالق گرفتند  1398به طور ميانگين مرداني كه در سال  بود.
سال براي اين دوره به دست  9.9هنگام طالق،   هاي تهراني ميانگين طول مدت زندگي زوج

  آمده است.
در هزار است كه نسـبت بـه    2.9ميزان ناخالص طالق ثبت شده در استان تهران برابر با 

هاي ثبت شده هم مربـوط   شترين طالقبي در هزار بود، افزايش داشته است. 2.4كه  97سال 
و  2440هاي شـهريار و ري بـا    مورد بود و شهرستان 381هزار و  26به شهرستان تهران با 

باتوجه به آمار و ارقـامي   .)1398(مركز آمار ايران، هاي بعدي قرار دارند مورد در رده 2437
د داشـته اسـت،   كه از ميزان طالق در شهر تهـران و دادگـاه هـاي حمايـت خـانواده وجـو      

پژوهشگر ضرورت را بـر آن ديـد تـا بـه بررسـي موضـوع مهـم رابطـه الگوهـاي سـبك           
همسرگزيني و طالق بپـردازد. بنـابراين هـدف اصـلي پـژوهش حاضـر شناسـايي تفـاوت         

 حمايت (مورد مطالعه: مراجعه كنندگان به دادگاه هاي در طالق قطعي همسرگزيني الگوهاي
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) و اهداف فرعي پژوهش، سنجش رابطه 99تا آخر خرداد  98 خانواده شهر تهران از دي ماه
  الگوهاي همسرگزيني از نوع سنتي و مدرن با وقوع طالق قطعي است.

  
  پيشينه تجربي. 2

 شـناختي  جامعـه  )، با عنوان، تحليـل 1400هاي پژوهش فوالديان و همكاران(بر اساس يافته
ـ : مطالعه مورد( فرازناشويي رابطة بروز فرايندهاي  شـهر  در طـالق  متقاضـي  مـردان  و انزن

همسـري، تعـارض    شده شامل شرايط آنوميك جامعـه، كـودك   فرايندهاي استخراج، )مشهد
زوجين در فرهنگ جنسي، تعارضات در روابط زناشويي و شكاف مذهبي فرد بـا خـانواده   

 جوان دختران همسرگزيني ) در پژوهشي به بررسي پديدارشناسي1396. پور ماسوله، (است
 بـراي  غالـب  الگـوي  سـه  كلـي  طور به كه داد نشان حاصل مشهد پرداختند. نتايج شهر در

 بـر  مبتني سبك سنتي، الگوهاي بر مبتني سبك: از اند عبارت كه دارد وجود همسر گزينش
 همچنـين، ). خـانواده  نظـارت  تحـت  دوسـتانه  تعـامالت ( بينابيني سبك دوستانه، تعامالت

 مشترك و اصلي ابعاد بيانگر نهايي گزينش و پذيرش يابي، انطباق معيار، كنترل معيارسازي،
  است.  بوده تحقيق در كنندگان مشاركت سوي از همسر گزينش فرايند

 مختلـف  الگوهـاي  در زناشويي رضايت ) در پژوهشي به بررسي ميزان1396بهمنش، (
 همسر، انتخاب در قرآن پرداختند. نتايج نشان داد كه استقالل بر مبتني رويكرد همسرگزيني؛

. بودند موثر زناشويي رضايت در همسرگزيني الگوي و اقتصادي وضعيت تحصيالت، سطح
 از بيشتر برابر 98/1 داشتند، همسر انتخاب در زيادي استقالل كه زناني در زناشويي رضايت
 راهنمـايي،  و ابتدايي تحصيالت با زنان در زناشويي رضايت. نداشتند استقالل كه بود زناني

 داراي زنـان  در زناشـويي  رضـايت . بـود  دانشـگاهي  تحصـيالت  بـا  زنان از تر پايين 40/0
 رضـايت . بـود  بـاال  اقتصـادي  وضـعيت  داراي زنان از كمتر 65/0 پايين، اقتصادي وضعيت
 كـه  بود زناني از بيشتر برابر 23/2 داشتند، تركيبي همسرگزيني الگوي كه زناني در زناشويي
 سـوره  5 شـماره  آيات بر منطبق نتيجه اين كه) p>05/0( داشتند مدرن همسرگزيني الگوي
 منـع  ازدواج از قبـل  مخفيانه هاي دوستي از كه بود بقره سوره 235 و نساء سوره 25 مائده،
 همسـرگزيني  الگـوي  با مقايسه در زنان در تركيبي همسرگزيني الگوي بنابراين،. است شده

) در پژوهشـي بـه بررسـي    1395ابـاذري ( شود.  مي بيشتر زناشويي رضايت موجب مدرن،
 انتخـاب  مـالك هـاي   و متمايزسـازي  خود متغيرهاي طريق از زناشويي رضايت بيني پيش
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 مـالك هـاي   و يـافتگي  تمـايز  متغيرهـاي  كـه  داد نشـان  هـا  يافتـه  همسر پرداخت. نتـايج 
 را زناشـويي  رضـايت  واريانس 84/0 تواند مي آنها اكنون هم و ازدواج از قبل همسرگزيني

 ازدواج، بـيش  از قبل همسرگزيني محتوايي مالك هاي كه شد مشاهده كند. همچنين، تبيين
 تـوان  مـي  هـا  يافتـه  به توجه با. نمايد تبيين را زناشويي رضايت تواند مي متغيرها ديگر از

 همچنـين  و زوجـين  تمايزيـافتگي  تناسب همچنين و زوجين تمايزيافتگي كه گرفت نتيجه
 نظـر  در خود همسرگزيني براي فرايندي يا محتوايي هاي مالك نظر از افراد كه مالك هايي

) در 1395داشـت. ولـدخاني (   خواهـد  آنهـا  زناشـويي  رضـايت  در بسزايي تاثير گيرند مي
 بـر  زوجـين  سـني  تفـاوت  و همسـرگزيني  الگوهاي ازدواج، سن پژوهشي به بررسي تأثير

ه  قابـل  هاي يافته تهران پرداختند. از شهر زنان زناشويي زندگي كيفيت پـژوهش  ايـن  توجـ 
 هــاي ســبك اســاس بــر ازدواج و نوجــواني ســنين در ازدواج منفــي تــأثير بــه تــوان مــي

. كـرد  اشـاره  زناشـويي  زنـدگي  كيفيـت  بـر  همراهنـد  اجبار با نوعي به كه اي همسرگزيني
 كيفيـت  بـر  معناداري تأثير زوجين سني تفاوت كه شد داده نشان پژوهش اين در همچنين،
 نگـرش  ها، ارزش بررسي به پژوهشي ) در1394( هاشمي، ندارد. عظيمي زناشويي زندگي

. پرداختنـد  ازدواج از پـيش  روابط و همسرگزيني خصوص در جوانان كنش الگوهاي و ها
 تعامـل ( معمولي تعامالت شده مطالعه افراد درصد 54 حدود كه داد نشان تحقيق هاي يافته
 مي را شرعي حدود از فراتر تعامل درصد 46 و) شرعي حدود رعايت با حضوري يا تلفني
 نمـي  را مخـالف  جـنس  دو دوسـتي  امـروز  جـوان  نسل سوم يك حدود همچنين،. پذيرند
 دوسـتي  رابطـة  پـذيرش  در تحصـيالت  افزايش كه داد نشان ها يافته اين، بر عالوه. پذيرند
  دارد. فزاينده اثر ازدواج قصد بدون

) در پژوهشي به بررسي معيارهاي همسرگزيني و رضايت از زناشـويي  1394انتظاري (
پرداختند. نتايج نشان داد كه ميزان عشق رمانتيك در زوجين ناراضـي از زنـدگي زناشـويي    
بيش از زوجين رضايتمند از زندگي زناشـويي و ميـزان گـرايش بـه همسـان همسـري در       

ش از زوجين ناراضي است. همچنين، نتـايج نشـان   زوجين رضايتمند از زندگي زناشويي بي
داد كه بين عشق رمانتيك و رضـايت از زنـدگي زناشـويي در افـراد رضـايتمند از زنـدگي       
زناشويي رابطه معنادار وجود دارد در حالي كه چنين رابطه اي در گروه ناراضي از زنـدگي  

عوامـل مـؤثر بـر طـالق      ليـ فراتحل) پژوهشي با عنوان 1394زناشويي ديده نشد. زارعان، (
رشد طالق در سال هـاي   انجام داده است. )رياخ يبر مطالعات ثبت شده در دهه  ي(مرور

 گسـيختگي  هـم  از  اخير بسياري از خانواده ها را با آسـيب جـدي روبـرو سـاخته اسـت.      
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 قرار تاثير تحت را جامعه و خانواده فرزندان، زوجين، كه است سهمگين اي پديده   خانواده
 هـاي  اليـه  و انـد  پرداختـه  پديده اين مختلف وجوه بررسي به بسياري تحقيقات  . دهد مي
 صـورت  تحليل فرا روش به كه حاضر، پژوهش  في از اين آسيب را بررسي كرده اند. مختل
 در  . اسـت  1394 تا 1384 هاي سال در طالق هاي پژوهش بندي جمع پي در است گرفته
 جامعـه  عنـوان  بـه  مربـوط  پژوهشـي  – علمـي  مقـاالت  و هـا  نامـه  پايـان  تحليـل  فرا اين

ات از طريق سايت هاي معتبري همچون نور مگز، تحقيق اين  .اندشده انتخاب تحليل   آماري
 و   نامـه  پايان 38 و مقاله   70ررسي قرار گرفت. در مجموع از ميان بمورد  SIDايران داك، 

 محققـين،  نظـر  از   كـه  دهـد  مي نشان پژوهش اين نتايج  . شد وارد تحليل فرا در مقاله 11
ق بيشـترين اهميـت را داشـته    طـال    مقولـه  با ارتباط در فرهنگي و اجتماعي عوامل بررسي
 روابـط  كيفيـت  ميـزان    در زوجـين  ضـعف  بررسـي  مورد اجتماعي عوامل بين از و   است

بيشــترين نقــش را در  40578 .0و متغيــر مشــاركت اجتمــاعي بــا  40517 .0 بــا اجتمــاعي
    كنند. مي ايفا   زناشويي زندگي   ناپايداري

) در پژوهشي به بررسي جامعه شـناختي مـالك هـاي    Nongkynrih( )2018( نانگينريح
 همسرگزيني پرداخت. نتايج نشان داد كه مالك هـاي همسـرگزيني يـا انتخـاب همسـر را     

 و آداب و هـا  سـنت  سياسي، وژيايدئول وضعيت، رنگ، نژاد، اجتماعي، زمينه مانند عواملي
در  .)117: 2018مشـخص مـي كننـد(نانگينريح،     هـا  جنبـه  سـاير  و مـذهبي  قوانين رسوم،

مسـلمان مطلقـه در آمريكـاى     402كـه بـر روى   ) Ghyyur( )2017( پژوهشى توسط گـاير 
 40- 20ها در گروه سني دهنده: باالترين مقدار پاسخدست آمد شمالى انجام شد نتايج زير به

ها، زنـان متقاضـي طـالق    برند. در اكثر موقعيتسال اول ازدواج به سر مي 5- 2بودند و در 
بودند، داليل طالق به تريب عبارتند از: ناسازگاري، خشـونت عـاطفي، كالمـي، فيزيكـي ،     

 Samuel Chan Hsin( سـاموئل چـان   سوءاستفاده مالى، دخالت خانواده و خيانـت. جنسي، 

Chlen( طفىو محمد ساريف مص )Mohamed Sarif Mustaffa( )2017 در طي پژوهشي با (
خيانت (داشـتن رابطـه    - 1سه عامل اصلي طالق در اين كشور را: » طالق در مالزي«عنوان 

مشـكل عـاطفي    - 3عشـق بـه فـرد ديگـر و      - 2جنسي با شخصي غير از همسـر خـود)،   
گرى مانند اعتيـاد بـه   ذكر كرده اند. البته اين محققان عوامل دي(خشونت شفاهي و جسمي) 
 درگيـر ىهـاى  مشكالت ارتباطى، ازدواج در سنين پـايين و   مواد مخدر، مشكالت جنسى،

 )Choe, Thapa & Mishra( )2017( نتايج پژوهش چو، تاپا و ميشرا شغلى را نيز نام برده اند.
 زدواجا تـا  دارنـد  عاشـقانه  ازدواج بـه  تمايل بيشتر جوانان امروزه كه دهد مي نشان نپال در
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 و 10/0 سـال،  15 زير افراد در شهري، مناطق در ازدواج نوع اين ميزان كه طوري به سنتي؛
: 2017بود(چو، تاپا و ميشـرا،   36/0سالگي ازدواج كرده بودند،  22تا  18كه بين  افرادي در

اي به بررسي تاثير و نفوذ تصميمات والدين بـر الگـوي   ) در مطالعه2017). آپوستولو (102
 190اي همسرگزيني و تنظيم روابط جنسي فرزندان پرداخته است. اين پـژوهش بـر نمونـه   

نفره و در قالب پيمايشي كمي انجام شد. نتايج نشان دهنده نفوذ موثر و معنادار والـدين بـر   
ها، حتي انتخاب همسر از سوي فرزندان بوده است. همچنين براساس بخش ديگري از يافته

دار پدرومادر بر چگونگي تنظيم روابط زناشويي فرزندان و از جمله بچـه بعد از ازدواج نيز 
) در مطالعه خود تاثير 2015). خالد (34: 2017اند (آپوستولو، شدن دختر و پسر نفوذ داشته

عامل جنسيت، پايگاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ بر انتخاب همسر بين دانشجويان اردني 
لعه نشان داد كه در اردن مردان جـوان نسـبت بـه دختـران     را بررسي كرده است. نتايج مطا

تمايل بالقوه بيشتري براي يافتن زوجي با شرايط مشابه خود دارنـد. در مقابـل آنچـه بـراي     
زنان در ازدواج اهميت دارد، توانايي اقتصادي و تعهد مردان است. همچنين عشق و محبت 

در همسرگزيني اهميت زيـادي داشـته   در ميان دانشجويان مرد و زن اردني به طور مشترك 
هاي تحقيق ميتوان گفت كه تحقيق حاضر ). در نقد و بررسي پيشينه19: 2015است (خالد، 

 هاي قضـايي در مجتمع طالق قطعي وقوع و گزيني به بررسي تحليل جامعه شناختي همسر
هـاي  رشـته  پردازد و بيشتر پژوهش ها در زمينهتهران مي  شهر خانواده حمايت هاي دادگاه

هـاي  حقوق، روانشناسي، مشاوره، خانواده است و در رشته جامعه شناسي تـاثيرات الگـوي  
همسرگزيني بر روي طالق قطعي سنجيده نشده است و بيشتر تحقيقات در جامعه شناسـي  

بندي پيشـينه مطالعـات تـاكنون    بر روي عوامل طالق و يا گرايش به طالق است و با جمع
ن مطرح نشده است. لذا، محقق به دنبال بررسي و مطالعه خأل پژوهشي پژوهشي با اين عنوا

 اكثر كه ميدهد نشان شده، انجام هاي پژوهش بر نقادانه در اين زمينه است. همچنين مروري

 كمتـر  و انـد  داده قـرار  مطالعه مورد توصيفي را به صورت طالق وقوع علل داخلي تحقيقات

 .اسـت  داده قـرار  بررسـي  مـورد  صورت تحليلي به را طالق وقوع و گزيني همسر تحقيقي

 جنسـي  يـا روابـط   الكليسـم  نظير( طالق بر مؤثر عوامل از يكي عمدتاً نيز خارجي تحقيقات

 چهـارچوب  كـارگيري  بـه  بـا  تا است شده سعي تحقيق، اين در .اندكرده مطالعه را )نامشروع

  .گيرند قرار بررسي طالق مورد وقوع و گزيني همسر طورتحليلي به ، نظري مناسب
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  چارچوب نظري. 3
گيدنز » رابطه ناب«نظريه  از نوين تلفيقي رويكرد از يك استفاده با نظري، چارچوب در

» طالق«محوريت نوع الگوي همسرگزيني و نظريه  با (عشق رمانتيك و عشق شهواني)
را مطرح » عشق توامان«و » عشق رمانتيك«گيدنز  .است شده گرفته در نظر ديويد چيل

عشـق  «شـود. گيـدنز عشـق شـهواني را از مفهـوم      ختم مـي » رابطه ناب«كند كه به مي
داند. از ديدگاه او، عشق شهواني، بيان كننده يك ارتباط كلي بـين  متفاوت مي» رمانتيك

ت، مشخص عشق و وابستگي جنسي است و با اضطراري كه از زندگي روزمره جدا اس
ها اين نوع عشق به ندرت به عنوان پايه كافي يا ضروري براي گردد. در همه فرهنگمي

شود و معموالً نوعي سركشي محسوب مي شود. گيدنز يك ازدواج مطلوب پذيرفته مي
عشق رمانتيك را طليعه شكل گرفتن ازدواج بر مبناي گرايش دو طرفه (به جاي منطـق  

كنـد. وي  روايتي از درون يك زندگي شخصـي معرفـي مـي    داند و آن رااقتصادي) مي
اي بـراي كنتـرل   داند و آن را مسير بالقوهعشق رمانتيك را با عقالنيت نيز در ارتباط مي

بيند. گيدنز پس از توضيح دو نوع عشق مزبور نهايتاً به توضيح مفهـوم رابطـه   آينده مي
اي براي خود (نفس) همان را رابطهاي برابر است. او عشق ناب پردازد كه رابطهناب مي

- هاي بيروني و فقط براي رضايت عاطفي دو طرف رابطه ميرابطه و فارغ از وابستگي

داند. به نحوي كه برخالف پيوندهاي شخصي يا خصوصي در جامعه سنتي، رابطه ناب 
نمايد كه گويي وابسته به عوامل بيروني زندگي اجتماعي و اقتصادي نيست و چنان مي

ها در دوران ماقبل مـدرن بيشـتر بـه    دهد كه ازدواجفضا شناور است. او توضيح مي در
شدند و تحت تاثير مالحظات اقتصادي قرار داشتند، پيوند وسيله والدين ترتيب داده مي

دار شـكل  آور و زن خانـه هاي تقسيم كـار داخلـي شـوهر نـان    زناشويي در چارچوب 
هاي بيروني از پيش تعيين شده و جا افتاده تنظيم زامگرفت، روابط بر پايه قواعد و ال مي
گرديدند، در حالي كه رابطه ناب به واسطه عشق و صـميمت سـاخته شـده توسـط     مي

گويـد  گردد و به عوامل بيرون از رابطه وابسته نيست. از اين رو او ميطرفين تنظيم مي
  ).479: 1393گويي رابطه در فضا شناور است (لبيبي، 

معقتد است كه طالق، تقابل جالبي با خويشاوندي دارد. توسعه شهرنشيني،  ديويد چيل
صنعتي شدن و نوسازي باعث افزايش نرخ طالق مي شود، چـرا كـه ايـن عوامـل بـه      

شود و در مجموع باعث تضعيف پيوندهاي مشترك شماري از تغييرات ديگر منجر مي
وم نيـز امكـان دسـتيابي بـه     هاي مـدا شود و پيشرفتگردد. تغيير باعث پيشرفت ميمي

كند. بنابراين همزمان با نوسازي و كـاهش الـزام اجتمـاعي    اهداف بزرگ را تسهيل مي
شوند. در نتيجه باعث فردگرايي براي ازدواج، هنجارهاي سنتي نيز بشدت تضعيف مي
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شوند منافع فردي خود را در سـاختار اجتمـاعي   شود، به طوري كه افراد ترغيب ميمي
نبال كنند. احتماالً متداولترين تبيين در مـورد افـزايش نـرخ طـالق در غـرب،      رقابتي د

كاهش محوريت خانواده در مسائل اجتماعي و اقتصادي است. نوعي همبسـتگي ميـان   
افزايش تاكيد بر فردگرايي و شادكامي شخصي و خودمختاري، تحقق آرزوهاي فـردي  

به جـاي آنكـه افـراد بـه خـاطر      و افزايش پذيرش اجتماعي طالق وجود دارد. امروزه 
- فرزندانشان و به خاطر ارزش خانواده متاهل بمانند، بيشتر در جستجوي منافع و لذت

: 1393( لبيبـي،   كنندهاي بهتر را جستجو ميمندي از فرصتهاي شخصي بوده و بهره
576.(  

 استنباطي كه از نظريات مطرح شده در چارچوب نظري ميشود، گيدنز از نظريـه رابطـه  
ها در ناب صحبت كرده است و عشق رمانتيك و عشق شهواني را مطرح كرده است. ازدواج

شدند (ازدواج سنتي از قبيل انتخاب از سـوي  گذشته بيشتر به وسيله والدين ترتيب داده مي
ها و ها، هيئتيكي از اعضاي خانواده، ازدواج فاميلي توسط بزرگان فاميل و بستگان، روضه

نتخاب دختر و يا پسر  در همسايگي است). در حالي كه رابطه رابطه ناب مجالس مذهبي، ا
گردد(ازدواج مدرن از قبيـل  به واسطه عشق و صميمت ساخته شده توسط طرفين تنظيم مي

انتخاب از سوي شخص دختر يا پسر، رابطـه دوسـتي در محـيط كـار، رابطـه دوسـتي در       
است). همـين طـور كـه گيـدنز دو نـوع       محلهاي بيروني، رابطه دوستي در دانشگاه و غيره

الگوي سبك ازدواج سنتي و مدرن مطرح كرده است. نظريه ديويد چيل نيـز در خصـوص   
شود. امروزه افراد بيشـتر  طالق، تغييرات اجتماعي به عنوان عامل عمده طالق محسوب مي

 هاي بهتـر را جسـتجو  مندي از فرصتهاي شخصي بوده و بهرهدر جستجوي منافع و لذت
شـوند. حـال باتوجـه بـه نظريـه او      وسوي طالق كشيده ميكنند به همين دليل به سمتمي

تغييرات اجتماعي كه در جامعه ايران به سرعت رخ داده است برخي جوانان سـبك ازدواج  
دهند و از آنجـايي كـه ميـزان آمـار     خود را به صورت مدرن و برخي ديگر سنتي انجام مي

است، پژوهشگر در پي آن است كه ازدواج سنتي و ازدواج مدرن طالق در جامعه ايران باال 
هاي زير را از چه تاثيري بر روي طالق دارند. باتوجه به نظريات مطرح شده، ميتوان فرضيه

  آنها اخذ نموده و سعي بر آن است كه به بررسي آنها پرداخته شود:  
  متفاوت هستند.همسرگزيني سنتي با همسرگزيني مدرن در طالق قطعي بايكديگر  ـ
 هر نوع همسرگزيني (سنتي و مدرن) با طالق قطعي رابطه دارد. ـ
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 الگوي همسرگزيني از نوع سنتي با وقوع طالق قطعي رابطه دارد. ـ

 الگوي همسرگزيني از نوع مدرن با وقوع طالق قطعي رابطه دارد. ـ

  
  ) مدل مفهومي پژوهش1شكل(

  
  روش پژوهش. 4

شـناختي ايـن   هاي مورد استفاده، رويكـرد روش تئوريبر اساس سواالت، اهداف تحقيق و 
گرايانه است كه به دنبال شناخت و برقراري نظمي در جامعه و روابط اجتماعي تحقيق اثبات

آوري اطالعات (تكنيك تحقيق) پرسشنامه اسـت.  است. روش تحقيق پيمايش و ابزار جمع
 نـوع  از ژرفـايي  معيـار  لحـاظ  بـه  و بـوده  مقطعي نوع از پژوهش اين زمان، معيار لحاظ به

   است. پهنانگر
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  جامعه آماري پژوهش 1.4
كنندگان به آنها هاي خانواده و مراجعهدادگاههاي خانواده در شهر تهران است. در كل دادگاه

جهت طالق مورد پژوهش قرار گرفتند. در شهر تهران شش دادگـاه خـانواده وجـود دارد.    
ن وقوع طالق در هر يك از شش دادگاه خانواده به طـور  باتوجه به آمار رسمي در روز ميزا

). نحوه مراجعـه  1397، سازمان ثبت احوالرخداد طالق است(منبع،  15تا  10ميانگين  بين 
پژوهشگر به شش مركز قضايي بدينگونه بود كه پژوهشگر در طي شش ماه پژوهش خـود،  

اده مراجعه كرده اسـت. بـه طـور    هر ماه و در هر هفته، دو روز اداري را به يك دادگاه خانو
طالق رخ مي دهد. در ماه اول به دادگـاه شـماره    15ها ميانگين در دو روز هفته در مجتمع

اول (شهيد محالتي)، در ماه دوم به دادگاه شماره دو، ماه سوم به دادگاه شـماره سه(شـهيد   
دادگـاه شـماره   صدر)، ماه چهارم به دادگاه شـماره چهار(شـهيد بـاهنر)، در مـاه پـنجم بـه       

پنج(شهيد مفتح) و در ماه آخر (ماه ششم) به دادگاه شماره شش (شهيد مطهـري) مراجعـه   
كرده است. در مجموع در انتهاي شش ماه مراجعه، تعداد افرادي كـه بـه ايـن مجتمـع هـا      

به طور تقريبـي ميـزان    1397مراجعه كردند با يكديگر تجميع شدند. در شش ماه دوم سال 
طـالق اتفـاق افتـاده بـود. .      2500عي در شش دادگـاه خـانواده بـه تعـداد     وقوع طالق قط

 98پژوهشگر همين تعداد طالق قطعي را در پژوهش خود باتوجه به قلمرو زماني (دي ماه 
  ) تعيين شده مدنظر قرار داده است.99تا خرداد 

  بدست آمد. 384: براساس فرمول كوكران زير حجم نمونه حجم نمونه
N ∗ Z ∗ p ∗ 1 p

ε ∗ N 1 Z ∗ p ∗ 1 p

2500 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.05 ∗ 94999 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

384 

N) 2500= حجم جامعه(  
ε= ) 0.05خطاي براورد(  

  % 95با سطح اطمينان 
P) 0.5= احتمال موفقيت(  
- در مجتمع ماه 6 مدت به خود حضور با محقق پژوهش، مورد جامعه حجم به توجه با

حمايـت   دادگـاه  قطعي به طالق گرفتن براي كه افرادي بين از حمايت خانواده دادگاه هاي
كنـد.  مـي  انتخاب ساده و در دسترس تصادفي صورت به را نمونه مراجعه نمودند، خانواده
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در  1397جامعه آماري به صورت تقريبي از ميزان وقوع طالق قطعي در شش ماه دوم سال 
نفـر از   2500بـه تعـداد    1397 طالق بوده است. در شش مـاه دوم سـال   2500شهر تهران 

زوجين طالق قطعي گرفتند. پژوهشگر همين تعداد طالق قطعي را در پژوهش خود باتوجه 
به قلمرو زماني تعيين شده مدنظر قرار داده است. ايـن جامعـه آمـاري در فرمـول كـوكران      

بدست آمـد و در بـين شـش مجتمـع      384محاسبه شد و با استفاده از فرمول كوكران عدد 
نفـر پرسشـنامه بـود. نمونـه      64ضايي دادگاه خانواده توزيع شد. سهم هر دادگاه خـانواده  ق

اند و از ازدواج خود احسـاس  اي است كه ازدواج سنتي و يا مدرن را برگزيدهمعرف جامعه
دهي به كل اند. اين نمونه قابليت تعميمشكست كرده و در نهايت راه طالق را انتخاب كرده

  دارد. جامعه آماري را
دهي به كـل جامعـه آمـاري را داشـته اسـت. ابـزار تحقيـق دو        اين نمونه قابليت تعميم

طــالق بــود. اعتبارســنجي ابــزار تحقيــق  و همســرگزيني پرسشــنامه ســاخت يافتــه ســبك
از روشـهاي   پاياييبه منظور سنجش (پرسشنامه) با اعتبار محتوايي و صوري انجام گرفت . 

  لفاي كرونباخ استفاده شده است.مختلفي مانند محاسبه ضريب آ
  
  سنجي پرسشنامه الگوهاي همسرگزينياعتبار 2.4

 زوج 543 روي بـر  را گزينـي  همسـر  الگوهـاي  پرسشنامه ايران ) در1387در سال ( رفاهي
 با پاسخ ها، بودن ارزشي چند به توجه با. است كرده اجرا نمونه گروه عنوان نفر) به 1086(

بعد فراينـدي   در اعتبار پرسشنامه و 88/0آزمون  كل اعتبار كرونباخ آلفاي فرمول از استفاده
  شد. محاسبه74/0 و در بعد محتوايي 85/0
  

  اعتبارسنجي پرسشنامه طالق 3.4
كرونبـاخ   يمذكور را بـه روش آلفـا   اسيمق ييايپا طالق، اسيمق) 2007(فيشر، سازندگان 

  اند.گزارش كرده 0.95 تا 0.87هاي آن و براي خرده مقياس 0.98نمره كل  يبرا
از آنجا كـه اعتبـار و    :پرسشنامه طالق و الگوي همسرگزينياعتبارسنجي مجموع دو 

روايي هر دو پرسشنامه طالق و الگوي همسرگزيني به صورت جداگانه بدست آمده بود و 
در قسمت باال اعتبار و روايي آنها به طور مفصل توضيح داده شد، در تحقيق حاضر به دليل 
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تركيب دو پرسشنامه با هم، محقق بر آن شد تا اعتبار و روايـي پرسشـنامه تركيـب شـده را     
تسـت  مجدداً بيازمايد. به همين دليل جهت كسـب اعتبـار و روايـي پرسشـنامه از دو پـري     

مقدماتي و رسمي بهره گرفت. اعتبار پرسشنامه تحقيق توسط اسـاتيد و صـاحبنظران مـورد    
نفر پرسشنامه جهت اعتبار و روايي به زوجـين حضـور در    30اد مطالعه قرار گرفت. به تعد

اسـت. از آنجـايي    0.80اي كه از آزمون آلفاي كرونباخ بدست آمد، ها داده شد. نتيجهدادگاه
توان گفت كه پرسشنامه از اعتبار مناسبي درصد مي 95درصد است با اطمينان  0.7كه باالي 

و   SPSSها به كمك نرم افزار پيشرفته آماري داده باشد. روش تجزيه و تحليلبرخوردار مي
  ليزرل انجام گرفت.

  
   تعاريف نظري و عملياتي متغيرها. 5

  گزينيتعريف نظري متغير مستقل الگوهاي همسر 1.5
به نوع انتخاب همسر براي زندگي آينده به شيوه سـنتي يـا مـدرن را سـبك همسـرگزيني      «

  ).32: 1398ساروخاني، »(گويند
  

  ي متغير مستقل الگوهاي همسرگزينيتعريف عمل 2.5
شـود.  جهت تعريف عملياتي از پرسشنامه استاندارد تعيين الگوهاي همسرگزيني استفاده مي

اي در خصوص تعيين الگـو همسـرگزيني آزمـودني    اين ابزار داراي يك پرسش پنج گزينه
بنـدي  بك ازدواج طبقـه ها در يكي از اين پنج سـ ها با انتخاب يكي از گزينهاست. آزمودني

 اجباري)، (آشنايى و ازدواج (خواستگارى  خانواده)، و خود رضايت با (خواستگارى شود.مي

 ها)، (آشنايى ومخالفت خانواده عليرغم ازدواج و خانواده ها)، (شيفتگى موافقت با ازدواج و

را مـي   پرسشنامه الگوهـاي همسـرگزيني سـنتي و مـدرن     7تا  1اجباري)، سواالت  ازدواج
معيارهاي همسـرگزيني را مـورد سـنجش     27تا  8سنجد. همچنين اين پرسشنامه سواالت 

  قرار داده است.
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  ريف نظري متغير وابسته طالق قطعيتع 3.5
اسـت و در   گريكديازدواج و جدا شدن همسران از  يقانون انيپا يبه معنقطعي طالق 

 انيـ گام ازدواج وجود داشته از مدر هن نيزوج نيكه ب يمتقابل فيآن حقوق و تكال يپ
و  رود يمـ  نياز ب ييكه استحكام رابطه زناشو افتد ياتفاق م ي. طالق معموالً وقترود يم
  .)19: 1390فكر، (كالنتري و روشن دارد دو تنش وجو يناسازگار نيزوج انيم

  
  ريف عملي متغير وابسته طالق قطعيتع 4.5

هاي حمايـت خـانواده در   شعبه دادگاه 6قطعي به در تحقيق حاضر زوجيني كه براي طالق 
) 2007اند؛ جهت سنجش آن از پرسشنامه استاندارد طـالق فيشـر (  شهر تهران مراجعه كرده

  پرسشنامه تحقيق حاضر است. 96تا  28شود كه شامل سواالت استفاده مي
  

  تعريف الگوي همسرگزيني سنتي 5.5
 خود پسر و مناسب خانواده را او كه دختري تخابان از پس پسر در اين نوع ازدواج، خانواده

 نوع اين در آوردند. مي در خود فرزند و ازدواج عقد به را او خواستگاري، از پس دانستند مي

 فرد و شخصي دروني رفتارهاي و خصوصيات از و نداشته هم از پسر شناختي و دختر ازدواج

  ).10: 1383بودند (ايراني،  خبر بي نظرشان مورد
  

  تعريف الگوي همسرگزيني مدرن 6.5
و...)  بودن (همكالسي بودن، همكار يكديگر با آشنايي از پس پسر و دختر نوع ازدواج اين در
 بـه  اقدام طرفين رضايت و تفاهم صورت در از مدتي پس عاطفي رابطه برقراري و دوستي يا

  ).15: 1394، كنند (انتظاريازدواج مي
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 هاي خانواده تهران دادگاه ليست 7.5

 1 دادگاه خانواده شماره 1.7.5

 اتوبان شهيد محالتي، نبرد جنوبي، جنب آتش نشاني و شهرداري

 19،17،16،15،14،12،11،10مناطق تحت پوشش: 

 2خانواده شماره دادگاه  2.7.5

 ضلع شمال شرقي ميدان ونك، كوچه شهيد مسعود صانعي

 6،3،2،1مناطق تحت پوشش:

 )شهيد صدر (3دادگاه خانواده شماره  3.7.5

 متري اول 12شيخ بهائي، خيابان  خيابان

 7مناطق تحت پوشش: منطقه 

 )شهيد باهنر (4دادگاه خانواده شماره  4.7.5

 فلكه چهارم تهران پارس، تقاطق خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور

 13- 8- 4مناطق تحت پوشش: 

 )شهيد مفتح ( 5دادگاه خانواده شماره  5.7.5

 شهر زيبا، خيابان مخابرات، ميدان الغدير، پشت كانون اصالح و تربيت

 22،21،9،5مناطق تحت پوشش: 

 )شهيد مطهري (6دادگاه خانواده شماره  6.7.5

 يافت آباد، ميدان معلم، جنب خيابان حيدري شمالي

 18مناطق تحت پوشش: 
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  هايافته. 6
  متغير طالق به تفكيك سبك ازدواجتجزيه و تحليل توصيفي  1.6

نشـان   1- 4نتيجه تجزيه و تحليل توصيفي متغير طالق به تفكيك سبك ازدواج در جـدول  
داده شده است. در اين جدول براي متغيرهاي تحقيق، آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف 

  ان شده است.استاندارد، كمترين مقدار و بيشترين مقدار مربوط به هر يك از اين عوامل بي

  : تجزيه و تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق1جدول

  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  انحراف استاندارد  ميانگين متغير

  5  1  311/0  401/3  طالق گروه سنتي

  5  1  527/0  547/3  طالق گروه مدرن

) و ميـانگين متغيـر طـالق بـراي     401/3ميانگين متغير طالق براي سبك ازدواج سنتي (
  ) مي باشد.547/3ازدواج مدرن (سبك 
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  تجزيه و تحليل توصيفي متغير طالق به تفكيك نوع سبك ازدواج  2.6
 2- 4نتيجه تجزيه و تحليل توصيفي متغير طالق به تفكيك نـوع سـبك ازدواج در جـدول    

نشان داده شده است. در اين جدول براي متغيرهاي تحقيق، آمار توصيفي شـامل ميـانگين،   
ارد، كمترين مقدار و بيشترين مقدار مربوط به هر يك از اين عوامل بيان شده انحراف استاند

  است.

  : تجزيه و تحليل توصيفي متغير تحقيق به تفكيك نوع سبك ازدواج2جدول 

  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  انحراف استاندارد  ميانگين متغير

 و خود رضايت با خواستگارى
 خانواده

025/3  507/0  1  5  

  5  1  911/0  611/3 اجباري و ازدواج خواستگارى
 موافقت با ازدواج و آشنايى

  5  1  572/0  063/3  هاخانواده

 عليرغم ازدواج و شيفتگى

  5  1  435/0  385/3  هامخالفت خانواده

  5  1  921/0  563/3  اجباري ازدواج آشنايى و

خـانواده  خـود و   ميانگين متغير طـالق بـراي سـبك ازدواج خواسـتگارى بـا رضـايت      
)، سـبك ازدواج آشـنايى و   611/3)، سبك ازدواج خواستگارى و ازدواج اجبـاري ( 025/3(

عليـرغم مخالفـت    )، سـبك ازدواج شـيفتگى و ازدواج  063/3ها (خانواده ازدواج با موافقت
) مـي باشـد.   563/3اجباري ( ) و ميانگين سبك ازدواج  آشنايى و ازدواج385/3ها (خانواده

خـود و   خواستگارى با رضـايت "خص است ميانگين طالق در دو سبك همان طور كه مش
   نسبت به ساير سبك ها كمتر است. "هاآشنايى و ازدواج با موافقت خانواده"و  "خانواده

  
هاي معيارهاي انتخاب همسر بـه تفكيـك   تجزيه و تحليل توصيفي مولفه 3.6

  زدواجنوع سبك ا
هاي معيارهاي انتخاب همسر به تفكيـك نـوع سـبك    نتيجه تجزيه و تحليل توصيفي مولفه

نشان داده شده است. در ايـن جـدول بـراي متغيرهـاي تحقيـق، آمـار        3ازدواج در جدول 
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توصيفي شامل ميانگين، انحراف استاندارد، كمترين مقدار و بيشترين مقدار مربـوط بـه هـر    
  يك از اين عوامل بيان شده است.

  هاي معيارهاي انتخاب همسر به تفكيك نوع سبك ازدواجمولفه تجزيه و تحليل توصيفي ):3جدول (

 متغير
  مدرن  سنتي

  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين
  835/0  72/3  93/0  71/3 اجتماعي

  42/1  45/3  18/1  49/3 فرهنگي

  999/0  72/3  12/1  54/3 اقتصادي

  21/1  06/3  907/0  44/3 مذهبي

  31/1  21/3  16/1  42/3 خانوادگي
زيبايي ظاهر و هوش 

 و اعتماد
51/3  972/0  83/3  808/0  

  04/1  42/3  939/0  4/3 اخالقي

)، فرهنگـي  71/3در سبك ازدواج سنتي ميانگين ميزان اهميت معيـار اجتمـاعي بـودن (   
)، زيبايي ظاهر و هوش و 42/3)، خانوادگي (44/3)، مذهبي بودن (64/3)، اقتصادي (57/3(

) 3) مي باشد. با توجه به كدگـذاري انجـام شـده (متوسـط=    4/3) و اخالقي (51/3(اعتماد 
مشاهده مي شود ميزان اهميت تمام مولفه ها در سبك ازدواج سنتي بيشتر از حـد متوسـط   

 است.

)، فرهنگـي   6/3در سبك ازدواج مدرن ميانگين ميزان اهميـت معيـار اجتمـاعي بـودن (    
)، زيبايي ظاهر و هوش و 21/3)، خانوادگي (06/3ودن ()، مذهبي ب72/3)، اقتصادي (47/3(

) 3) مي باشد. با توجه به كدگذاري انجـام شـده (متوسـط=   42/3) و اخالقي (83/3اعتماد (
مشاهده مي شود ميزان اهميت تمام مولفه ها در سبك ازدواج مدرن بيشتر از حـد متوسـط   

 است.

اهميت مولفه مذهبي و خانوادگي در با توجه به مقدار ميانگين ها مي توان گفت، ميزان 
 سبك سنتي ازدواج بيشتر از سبك مدرن است.
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با توجه به مقدار ميانگين ها مي توان گفت، ميزان اهميت مولفه اقتصادي و زيبايي ظاهر 
 و هوش و اعتماد در سبك مدرن ازدواج بيشتر از سبك سنتي است.

اهميت مولفه اجتمـاعي، فرهنگـي و   با توجه به مقدار ميانگين ها مي توان گفت، ميزان 
  اخالقي در سبك مدرن ازدواج و سبك سنتي ازدواج تقريبا برابر است.

 

  آزمون فرضيه پژوهش 4.6
 فرضيه اول 1.4.6

به نظر مي رسد همسرگزيني سنتي با همسرگزيني مدرن در طالق قطعي بايكديگر متفاوت 
 .هستند

  : آماره هاي توصيفي متغير طالق4جدول 

  انحراف استاندارد از ميانگي  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد گروه

  02292/0  31084/0  401/3  184  سنتي
  03732/0  52785/0  5475/3  200  مدرن

) و ميـانگين متغيـر طـالق بـراي     401/3ميانگين متغير طالق براي سبك ازدواج سنتي (
  ) مي باشد.547/3مدرن ( ازدواجسبك 

  واريانس ها: آزمون لوين 5جدول 

  سطح معني داري Fآماره  

  فرض برابري واريانس
  فرض عدم برابري واريانس  000/0  625/27

آزمون لوين به بررسي همگني واريانس دو گـروه ازدواج سـنتي و مـدرن مـي پـردازد.      
فرض صفر در اين آزمون برابري واريانس دو گـروه اسـت و فـرض مقابـل عـدم برابـري       

اسـت   05/0كمتـر از   000/0واريانس ها است. با توجه به اينكه سطح معنـي داري آزمـون   
اريانس دو گروه برابر نيسـت. بنـابراين در بررسـي    % مي توان گفت و95بنابراين با اطمينان 



  1401، پاييز 3، شمارة 13سال  ،نامة زنان پژوهش   140

 

مستقل با فـرض عـدم برابـري واريـانس هـا       tتفاوت ميانگين طالق در دو گروه از آزمون 
  استفاده مي شود.

  مستقل سبك طالق t: آزمون 6جدول 

  سطح معني داري  اختالف ميانگين  درجه آزادي  tآماره 
  %95فاصله اطمينان 

  حد باال  حد پايين
335/3 -  803/326  146/0 -  001/0  232/0 -  059/0 -  

و سـطح معنـي داري آزمـون بـه ترتيـب       tهمان طور كه مشاهده مي شود، مقدار آماره 
اسـت،   05/0مي باشد. با توجه به اينكه سطح معني داري آزمون كمتر از  001/0و  - 335/3

% مي توان گفت همسـرگزيني سـنتي بـا همسـرگزيني     95فرض صفر رد شده و با اطمينان 
 مدرن در طالق قطعي بايكديگر متفاوت هستند. با توجه بـه منفـي بـودن عالمـت دو سـر     

  فاصله اطمينان مي توان گفت:
سنتي مدرن سنتي → 0  مدرن

بنابراين ميانگين طالق با سبك همسرگزيني مدرن بيشتر است از ميانگين طالق با سبك 
  همسرگزيني سنتي.

 فرضيه دوم 2.4.6

 به نظر مي رسد هر نوع همسرگزيني با طالق قطعي رابطه دارد.

جهت بررسي فرضيه فوق با كمك آزمون كاي دو شدت وابستگي بين وقـوع طـالق و   
  الگوي همسرگزيني (مدرن و سنتي) مورد بررسي قرار گرفته است. 

  : آزمون كاي دوي  وابستگي الگوي همسرگزيني از نوع مدرن بر روي وقوع طالق 7جدول

 

  سطح نمره طالق
  ) زياد66/3- 5) متوسط، (33/2- 66/3) كم، (1- 33/2(

  زياد  متوسط

 سبك ازدواج
  140  44 مدرن
  71  129 سنتي
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نفـر   44با توجه به جدول مقابل در افرادي كه سطح نمره طالق آن ها متوسـط اسـت،   
  ازدواج كرده اند. "سنتي"به صورت  نفر 129ازدواج كرده اند و  "مدرن"بصورت 

ازدواج كـرده   "مدرن"نفر بصورت  140افرادي كه سطح نمره طالق آن ها زياد است، 
  ازدواج كرده اند. "سنتي"نفر به صورت  71اند و 

و سـطح معنـي داري آمـون     138/76با توجه به جدول مقابل مقدار آماره كاي دو برابر 
مـي باشـد،    05/0ه مقدار سطح معني داري آزمون كمتر از مي باشد. با توجه به اينك 000/0

% مي توان گفت هر نوع همسرگزيني در طالق قطعـي  95فرض صفر رد شده و با اطمينان 
مي توان گفت شدت وابستگي در  486/0رابطه معنيدار دارد. با توجه به مقدار ضريب گاما 

  حد متوسط مي باشد.

 فرضيه سوم 3.4.6

 الگوي همسرگزيني از نوع سنتي با وقوع طالق قطعي رابطه دارد.به نظر مي رسد 

جهت بررسي فرضيه فوق با كمك آزمون كاي دو شدت وابستگي بين وقـوع طـالق و   
  پرسشنامه) مورد بررسي قرار گرفته است.  6الگوي همسرگزيني از نوع سنتي (سوال 

  ) : آزمون كاي دوي  وابستگي الگوي همسرگزيني از نوع سنتي با وقوع طالق 8(دول ج

 

  سطح نمره طالق
) 33/2- 66/3) كم، (1- 33/2(

  ) زياد66/3- 5متوسط، (
  زياد  متوسط

ازدواج 
 سنتي

  42  26 انتخاب زوج از سوي يكي از اعضاي خانواده
  25  21 ازدواج فاميلي توسط بزرگان فاميل و بستگان

انتخاب دختر توسط مادر و يا اطرافيان پسر در 
 ها و مجالس مذهبيها، سفرهها، هيئت روضه

9  13  

انتخاب دختر توسط مادر و يا اطرافيان پسر در 
 همسايگي

15  22  

  8  3 هاي سنتيساير سبك
  512/0گاما=ضريب     000/0سطح معناداري=      4درجه آزادي=        418/94آماره كاي دو = 

  486/0ضريب گاما=    000/0سطح معناداري=      1درجه آزادي=        138/76آماره كاي دو = 



  1401، پاييز 3، شمارة 13سال  ،نامة زنان پژوهش   142

 

نفـر   26با توجه به جدول مقابل در افرادي كه سطح نمره طالق آن ها متوسـط اسـت،   
ازدواج "نفر  21ازدواج كرده اند،  "انتخاب زوج از سوي يكي از اعضاي خانواده"بصورت 

انتخاب دختر توسط مادر و يا اطرافيان پسر "نفر  9، "فاميلي توسط بزرگان فاميل و بستگان
انتخاب دختر توسط مادر و يـا  "نفر  15، "ها و مجالس مذهبيها، سفرهها، هيئت در روضه

  ازدواج كرده اند. "هاي سنتي ساير سبك"نفر بصورت  3، "اطرافيان پسر در همسايگي
انتخاب زوج از سـوي  "نفر بصورت  42افرادي كه سطح نمره طالق آن ها زياد است، 

ازدواج فاميلي توسط بزرگـان فاميـل و   "نفر  25ند، ازدواج كرده ا "يكي از اعضاي خانواده
هـا،  هـا، هيئـت   انتخاب دختر توسط مادر و يا اطرافيان پسـر در روضـه  "نفر  13، "بستگان
انتخـاب دختـر توسـط مـادر و يـا اطرافيـان پسـر در        "نفر  22، "ها و مجالس مذهبيسفره

  ند.ازدواج كرده ا "هاي سنتي ساير سبك"نفر بصورت  8، "همسايگي
و سـطح معنـي داري آمـون     418/94با توجه به جدول مقابل مقدار آماره كاي دو برابر 

مـي باشـد،    05/0مي باشد. با توجه به اينكه مقدار سطح معني داري آزمون كمتر از  000/0
% مي توان گفت الگوي همسرگزيني از نوع سـنتي بـر   95فرض صفر رد شده و با اطمينان 

مـي تـوان گفـت     512/0رابطه دارد. با توجه به مقدار ضريب گاما روي وقوع طالق قطعي 
  شدت وابستگي در حد متوسط مي باشد.

 فرضيه چهارم 4.4.6

 به نظر مي رسد الگوي همسرگزيني از نوع مدرن با وقوع طالق قطعي رابطه دارد.

جهت بررسي فرضيه فوق با كمك آزمون كاي دو شدت وابستگي بين وقـوع طـالق و   
  پرسشنامه) مورد بررسي قرار گرفته است.  7سرگزيني از نوع مدرن (سوال الگوي هم

  ) : آزمون كاي دوي  وابستگي الگوي همسرگزيني از نوع مدرن با وقوع طالق 9(دول ج

 

  سطح نمره طالق
) 33/2- 66/3) كم، (1- 33/2(

  ) زياد66/3- 5متوسط، (
  زياد  متوسط

ازدواج 
 مدرن

  39  23 كار طيدر مح يرابطه دوست
  29  7 در دانشگاه يرابطه دوست
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نفـر   23با توجه به جدول مقابل در افرادي كه سطح نمره طالق آن ها متوسـط اسـت،   
، "در دانشگاه يرابطه دوست"نفر  7ازدواج كرده اند،  "كار طيدر مح يرابطه دوست"بصورت 

ـ يب هايدر محل يرابطه دوست"نفر  12، "ابانيدر خ يرابطه دوست"نفر  23  هـا، (پـارك  يرون
خانگي، رابطه جنسي باشي يا همها (همساير رابطه"نفر بصورت  5، " ) و رستوران ساحل،

  ازدواج كرده اند. "پيش از ازدواج) 
 طيدر مح يرابطه دوست"نفر بصورت  39افرادي كه سطح نمره طالق آن ها زياد است،  

در  يرابطـه دوسـت  "نفـر   24، "در دانشـگاه  يرابطـه دوسـت  "نفر  29ازدواج كرده اند،  "كار
 11، " ) و رسـتوران  ساحل، ها،(پارك يرونيب هايدر محل يرابطه دوست"نفر  27، "ابانيخ

ازدواج  "خانگي، رابطه جنسي پيش از ازدواج) باشي يا همها (همساير رابطه"نفر بصورت 
  كرده اند.

و سـطح معنـي داري آمـون     052/71 با توجه به جدول مقابل مقدار آماره كاي دو برابر
مـي باشـد،    05/0مي باشد. با توجه به اينكه مقدار سطح معني داري آزمون كمتر از  000/0

% مي توان گفت الگوي همسرگزيني از نوع مـدرن بـر   95فرض صفر رد شده و با اطمينان 
گفـت  مـي تـوان    588/0روي وقوع طالق قطعي رابطه دارد. با توجه به مقدار ضريب گاما 

  شدت وابستگي در حد متوسط مي باشد.
  

  بررسي مدل تحقيق  .7
در شمايل زيربيضي ها، متغيرهاي مكنون يا عامل ها و مستطيل ها مـواد پرسشـنامه ي اثـر    

نشان مي دهد. در مدل فوق متغير وقوع طالق قطعي  سبك ازدواج بر وقوع طالق قطعي  را
ن زا مي باشد. پيكان هاي كوچك واريـانس  درون زا و متغير سبك ازدواج سنتي و مدرنبرو

  باقيمانده(خطا) را نشان ميدهد كه به وسيله ي عامل تبيين مي شود.

  24  23  ابانيدر خ يرابطه دوست
 ساحل، ها،(پارك يرونيب هايدر محل يرابطه دوست

  27  12  ) و رستوران

خانگي، رابطه جنسي پيش باشي يا همها (همساير رابطه
  11  5  از ازدواج)

  588/0ضريب گاما=    000/0معناداري=سطح       4درجه آزادي=        052/71آماره كاي دو = 
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بارهاي عاملي مدل در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها نشان مـي  
تغيـر  دهد. به عبارت ديگر بار عاملي نشان دهنده ميزان همبستگي هر متغير مشاهده گر با م

  مكنون (عامل ها) مي باشد. 
و سبك ازدواج  89/0همانگونه كه مشاهده مي شود بار عاملي سبك ازدواج مدرن برابر 

  است. 71/0سنتي برابر 

  
  گيري اثر سبك ازدواج بر وقوع طالق قطعي در حالت تخمين استاندارد اندازه ): الگوي2شكل(

  
  گيرينتيجه. 8

ق به تفكيك سبك ازدواج ميانگين متغير طالق براي سبك نتيجه تجزيه و تحليل متغير طال
  ) بود.547/3) و ميانگين متغير طالق براي سبك ازدواج مدرن (401/3ازدواج سنتي (

نتيجه تجزيه و تحليل متغير طالق به تفكيك نوع سبك ازدواج، ميـانگين متغيـر طـالق    
)، ســبك ازدواج 025/3خــود و خــانواده ( بــراي ســبك ازدواج خواســتگارى بــا رضــايت

- خانواده )، سبك ازدواج آشنايى و ازدواج با موافقت611/3خواستگارى و ازدواج اجباري (
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) و 385/3هـا ( عليـرغم مخالفـت خـانواده    )، سـبك ازدواج شـيفتگى و ازدواج  063/3هـا ( 
) مي باشد. همان طور كه مشـخص  563/3اجباري ( ميانگين سبك ازدواج آشنايى و ازدواج

آشـنايى و  "و  "خـود و خـانواده   خواستگارى با رضايت"طالق در دو سبك است ميانگين 
  نسبت به ساير سبك ها كمتر است. "هاازدواج با موافقت خانواده

هاي معيارهاي انتخاب همسر به تفكيك نوع سبك ازدواج، نتيجه تجزيه و تحليل مولفه
)، 57/3)، فرهنگي (71/3(در سبك ازدواج سنتي ميانگين ميزان اهميت معيار اجتماعي بودن 

)، زيبايي ظاهر و هوش و اعتمـاد  42/3)، خانوادگي (44/3)، مذهبي بودن (64/3اقتصادي (
) مشاهده مي 3) مي باشد. با توجه به كدگذاري انجام شده (متوسط=4/3) و اخالقي (51/3(

 شود ميزان اهميت تمام مولفه ها در سبك ازدواج سـنتي بيشـتر از حـد متوسـط اسـت. در     
)، 47/3)، فرهنگـي ( 6/3سبك ازدواج مدرن ميانگين ميزان اهميت معيار اجتمـاعي بـودن (  

)، زيبايي ظاهر و هوش و اعتمـاد  21/3)، خانوادگي (06/3)، مذهبي بودن (72/3اقتصادي (
) مشـاهده  3) مي باشد. با توجه به كدگذاري انجام شده (متوسط=42/3) و اخالقي (83/3(

ام مولفه ها در سبك ازدواج مدرن بيشتر از حد متوسط اسـت. بـا   مي شود ميزان اهميت تم
توجه به مقدار ميانگين ها مي توان گفت، ميزان اهميت مولفه مذهبي و خانوادگي در سبك 
سنتي ازدواج بيشتر از سبك مدرن است. و با توجه به مقدار ميانگين هـا مـي تـوان گفـت،     

هوش و اعتماد در سبك مدرن ازدواج بيشتر  ميزان اهميت مولفه اقتصادي و زيبايي ظاهر و
از سبك سنتي است. با توجه به مقدار ميانگين ها مـي تـوان گفـت، ميـزان اهميـت مولفـه       
اجتماعي، فرهنگي و اخالقي در سبك مـدرن ازدواج و سـبك سـنتي ازدواج تقريبـا برابـر      

  است.
در طالق قطعـي  هاي تحقيق نشان داد كه همسرگزيني سنتي با همسرگزيني مدرن يافته

تفاوت معنادار وجود دارد. هر دو الگوي همسرگزيني با طالق قطعي رابطه معني دار داشتند 
ولي رابطه الگوي همسرگزيني مدرن بيشتر از الگوي همسـرگزيني سـنتي بـود. در بررسـي     

بود.  71/0و سبك ازدواج سنتي برابر  89/0مدل تحقيق، بار عاملي سبك ازدواج مدرن برابر 
راين پژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه سبك ازدواج مـدرن در جامعـه امـروز ايـران اثـر      بناب

هاي ازدواج، ميزان اهميت مولفه مذهبي و خانوادگي در مولفه .بيشتري بر وقوع طالق دارد 
در سبك ازدواج سنتي بيشتر از سبك مدرن است و مقدار ميـانگين هـا در ميـزان اهميـت     
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ظاهر و هوش و اعتماد در سـبك مـدرن ازدواج بيشـتر از سـبك     مولفه اقتصادي و زيبايي 
 سنتي است.

 كـه در تحقيـق   دهـد نتايج تحقيق حاضر در مقايسه با تحقيقات انجام شـده نشـان مـي   
) در پژوهشي بـه بررسـي معيارهـاي همسـرگزيني و رضـايت از      1394انتظاري و ويسي (

يك در زوجـين ناراضـي از زنـدگي    زناشويي پرداختند. نتايج نشان داد كه ميزان عشق رمانت
زناشويي بيش از زوجين رضايتمند از زندگي زناشويي و ميزان گرايش به همسان همسـري  
در زوجين رضايتمند از زندگي زناشويي بيش از زوجين ناراضـي اسـت. همچنـين، نتـايج     

ي نشان داد كه بين عشق رمانتيك و رضايت از زندگي زناشويي در افراد رضايتمند از زنـدگ 
زناشويي رابطه معنادار وجود دارد در حالي كه چنين رابطه اي در گروه ناراضي از زنـدگي  

توان گفت كه هـر دو تحقيـق بـه عشـق     زناشويي ديده نشد. در مقايسه با تحقيق حاضر مي
اند. تحقيق حاضر در چارچوب نظري بـه نظريـه عشـق رمانتيـك گيـدنز      رمانتيك پرداخته

كنند. از زوجين براساس سبك ازدواج مدرن آن را انتخاب مي پرداخته شده است كه بعضي
) در پژوهشي به بررسي 1396در تحقيق ديگر اصغرپور ماسوله، كرماني و برادران كاشاني (

 داد نشـان  حاصـل  مشهد پرداختند. نتايج شهر در جوان دختران همسرگزيني پديدارشناسي
 سـبك : از انـد  عبارت كه دارد جودو همسر گزينش براي غالب الگوي سه كلي طور به كه

 دوسـتانه  تعامالت( بينابيني سبك دوستانه، تعامالت بر مبتني سبك سنتي، الگوهاي بر مبتني
توان گفت كه هر دو تحقيق داراي در مقايسه با تحقيق حاضر نيز مي ).خانواده نظارت تحت

اند اما تفـاوت آنهـا   كردهوجه اشتراكاتي هستند و هر دو به دو سبك سنتي و دوستانه اشاره 
در اين است كه تحقيق ماسـوله و همكـارانش بـه سـبك سـوم يعنـي سـبك بينـابيني نيـز          

  اند. پرداخته
آيـد،   مـي  پيش جوان زوجين براي كه مشكالتي و مسائل از بسياري ،بايد گفت پايان در
 اسـت.  مـدرن  بخشـي  سـنتي و  آن از بخشـي  كه است ايران در ها ازدواج دوگانگي از ناشي

 مي انتخاب را همسرشان خود، هستند. زيرا هاي غيرسنتي ازدواج متقاضي جوانان، از بسياري

 تكيـه  و هـاي ظـاهري   شـناخت  صرفاً و يكديگر از شناخت ضعف فرهنگي، ولي تنوع كنند

 آسيب ما جامعه در غيرسنتي هاي ازدواج شده است باعث كمي معيارهاي از يكسري به كردن

؛ درصد است 33نسبت طالق به ازدواج  1398سال در  ايران در رسمي آمار باشند. طبق پذير
بايـد   درصد اسـت.  33يعني در نظام ثبت احوال، نسبت طالق هاي ثبت شده به ازدواج ها 
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طالق يك بيمارى مزمن اجتماعى است كه هماننـد بيمـارى هـاى مـزمن جســـمى      گفت 
ختانه بسـيارى از ايـن عوامـل    عوامل خطر متعددى در وقوع آن دخيـل اســـت. خوشـــب   

شناخته شده اند، اما بدان علت كه آنها را جدى نمى گيريم از ابتدا در هيچ ازدواجى بـه آن  
نه تنها در  ،ان به صدا در مى آيديمفكر نمى كنيم و هنگامى كه زنگ خطر طالق در گوشها

را جـدايى و طـالق    بسيارى مــوارد به فكر درمان بر نمى آييم، بلكه فقط تنهــا راه درمان
 .قرار مى دهيم

 پس الزم است براى جلوگيرى از طالق به دو اقدام مهم توجه داشته باشيم.

بودن،  كفو هم اصول و  ازدواج مناسب سن به توجه( قبيل از ازدواج از قبل اقدامات. 1
 ازدواج، از قبل زوجين بــه زندگى مهارتهاى آموزش تحميلى، از ازدواجهــاى جلوگيــرى

 خـانواده  در مـرد  و زن وظـايف  از زوجين سازى آگاه زوجين، خانواده با آشنايى و تحقيق
  ...)و

 رفتارهـاى  اصـول  و قوانين با زوجين كردن آشــنا(قبيل  از ازدواج از بعد اقدامــات. 2
 اسـت،  جنسـى  مسـائل  سر بر ها طالق از خيلى كه چرا آگاه، و صالح افراد جنسـي توسط

 زناشــويى، تعارضات بروز صورت در درمانى خانواده و درمانى زوج براى الزم تسهيالت
  ...)مسائل و حل هاى شيوه و ارتباطى هاى مهارت زمينه در آموزشى هاى برنامه تدوين
  

  پيشنهادات حاصل تحقيق. 9
شخصـيتي   ويژگيهـاي  مهمتـرين  عنـوان  بـه  دلبستگي كه معتقدند شناسان روان كه آنجايي از

 توام دلبستگي كه چرا دهيم سوق ايمن سبك به را آنها كه كنيم تالش ميشود، محسوب انسانها

 تعارض حل مهارت و ازدواج به نسبت نگرش در و داده افزايش را رواني بهداشت با امنيت،

 .دارد چشمگيري تأثير

 و استحكام براي است داشته چشمگيري افزايش طالق امروزي جوامع در كه جايي آن از
 ازدواج از قبـل  اسـت  بهتـر  جامعـه  افـراد  بهزيسـتي  و سـالمت  همچنين خانواده، كانونبقاء 

 بهتـري  نگـرش  با و يابد افزايش زمينه اين در تعارض حل مهارت از جمله جوانان مهارتهاي

 از پـيش  آمـوزش  كارگاههـاي  برگـزاري  امـر  اين به جهت دستيابي نمايند كه آغاز را زندگي

  گردد. مي پيشنهاد ازدواج
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 اصـالح  و توجـه  براي مادران خصوص به و مراقبين جهت آموزشي دورههاي برگزاري

 يـا  مـادر  بين رابطه از( كودكي  در دلبستگي سبكهاي اساس كه علت اين به با كودكان، روابط

  .ميشود ريخته ) با فرزند اوليه مراقبين
كه خرده  ساماندهي نظام ثبت ازدواج و طالق خاصه در مناطق محروم حاشيه اي كشور

 فرهنگ ها حاكم هستند،

 ايجاد و گسترش مراكز مشاوره و مداخله در بحران ها و اختالفات خانوادگي،

كاهش و كنترل آســيب هاي اجتماعي تهديدكننده نهــاد خانواده خاصه اعتياد، بيكاري 
 ،فقر، خشونت و ... در سطح جامعه،

 فشارهاي اقتصادي حاكم،توانمندسازي اقتصادي خانواده ها به منظور كاهش 

 اقتصـادى  و فرهنگـــى  اجتمـاعى،  روانـى،  پيامدهـــاى  كارشناســانه و دقيق ترســيم
 و فـورى  تصميمات اخذ در زوجين عجله پرهيز جهت كودكان و زنان براى ويژه به طالق

  طالق. براى نســنجيده
ايكـديگر  وقتى قرار است دو نفر يـك عمـر ب  : راهكارهاى مناسب براى شناخت متقابل

زندگى مشترك داشته باشند، بايد ديدگاه هاى مشترك، سليقه هاى متناسب بـا هـم، افكـار،    
اخالق و روحياتى كه به يكديگر نزديك بوده، داشته باشند و حساسيت هاى خـانوادگى از  
دو سوى مورد توجه باشد. مگر نه اينكه  ناسازگارىهاىاخالقى، اغلـب پـس از ازدواج و   

رخى توقعات متقابل يا ناهنجارى هاى رفتارىزوجين يا فاميـل هـاى آنـان    برآورده نشدن ب
و  ژگيهـا آگـاهى از وي  بروز مى كند! شناخت قبلى و پرس و جوهاى پيش از عقد و كسـب 

  مشاوره با ديگران، راهى براى پيشگيرى از بروز اختالفات است.
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