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عامل های مؤثر در ازدواج موفق
اسما

زمانی 1

 1طلبه سطح سه (کارشناسی ارشد) رشته فقه و اصول ،از مؤسسه آموزش عالی حضرت فاطمه معصومه (س) ،بندرعباس ،پژوهشگر و فعّال فرهنگی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عامل های مؤثر در ازدواج موفق بصورت مروری و کتابخانه ای انجام شده است که ابتدا مقاالت
مرتبط با مالک های انتخاب همسر و الگوهای ازدواج موفق از سایت های نورمگ و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و
گوگل استخراج و بعد مطالب مهم استخراج و در قالب نتایج مهم آورده شدند و بعد این مالک های مهم در دو گروه مجردها یا
در شرف ازدواج و گروهی که ازدواج کرده اند و ازدواج موفق داشته اند طبقه بندی شدند و نتایج نشان داد که از نظر مجردها
مالک هایی مانند اخالق و ارزش های اخالقی ،ایمان ،مسئولیت پذیری و عالقه اولیه مهمترند و افرادی که ازدواج موفق داشته
اند عش ق اولیه ،اعتماد ،شناخت درست و انتخاب آگاهانه از مالک های دیگر مهمتر بودند و این که هفت حیطه تناسب
خانوادگی ،تناسب فرهنگی ،تناسب اعتقادی ،تناسب اقتصادی-اجتماعی ،تناسب شخصیتی ،تناسب تحصیلی و رضایت والدین
به عنوان مالک های انتخاب همسر شناسایی و معرفی گردیدند.
واژههای كلیدی :مالک های ازدواج ،ازدواج موفق ،تناسب خانوادگی ،تناسب فرهنگی ،تناسب اعتقادی ،تناسب اقتصادی-
اجتماعی
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مقدمه
ازدواج یک پدیده کامالً اجتماعی است ،ضمن آنکه پاسخی به نیازها و سائقه های فطری انسان نیز می باشد .بدون تردید
انتخاب همسر یکی از مهمترین تصمیم ها در طول زندگی ماست و در حقیقت همه هیجانات ،تولید مثل ،تربیت نسل
آینده ،درآمد ،مسوولیت ،تامین نیاز ها و چالش های آینده زندگی ما به آن بستگی دارد[. ]1
ازدواج مهم ترین پیوندی است که بین دوفرد رخ می دهد .این پیوند ،سرآغاز شکل گیری یک کانون حمایتی و عاطفی در
زندگی انسان ها بوده که با تربیت نسل های بعدی و بقای زندگی بشر در ارتباط است[. ]2پدیده ازدواج ،در هر جامعه از
ویژگی های منحصر به فرد برخوردار بوده و تابع قوانین خاص آن جامعه می باشد .در کشور ما ،ازدواج به عنوان بنیان
خانواده ،عبارت است از یک رابطه قانونی ،عرفی و یا دینی که یک مرد را با یک زن به طور دائم یا موقت پیوند می دهد.
این پیوند هرچقدر استحکام بیشتری داشته باشد ،سالمت جامعه را بیشتر تامین می کند[.]3هیچ فردی در این دنیا وجود
ندارد مگر اینکه او را متعلق به یک خانواده بدانیم .از آنجا که ازدواج را مبنای تشکیل خانواده می دانیم،پس هرفردی
نتیجه یک ازدواج است که می توان آن را موفق یا ناموفق نامید[ .]4ازدواج موفق معموالً با سازگاری و رضایت زناشویی
باهم به کار می روند .ازدواجی را می توان موفق نامید که در آن رضایت زناشویی زوج باال بوده و از سازگاری و تفاهم
برخوردار باشند[.]5
سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و مرد در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر
دارند.روابط رضایت بخش در بین زوج ها از طریق عالقه متقابل ،میزان مراقبت از یکدیگر و پذیرش و تفاهم قابل ارزیابی
است[ .]6در بین منابع موجود ،یافتن تعریف جامع و قابل اتکا ،برای ازدواج موفق ،کار دشواری است .اما ،به نظر می رسد،
ازدواج موفق مفهومی فراتر از رضایت و سازگاری زناشویی باشد .زوج ها ممکن است ،باهم سازگار باشند ،اما رضایت از
رابطه نداشته باشند[ .]7زوج های موفق ،باهم سازگار بوده و احساس خشنودی و لذت نسبت به ازدواجشان دارند.
همچنین زوج های موفق ،خود را به عنوان افرادی توصیف می کنند ،که به اهداف ازدواجشان دست یافته اند[ .]8ازدواج
موفق با مفهوم کیفیت رابطه زناشویی در ارتباط است .زوج های موفق ،کیفیت رابطه زناشویی خود را در سطح بسیار باال
توصیف می نمایند[.]9
کیفیت رابطه زناشویی بین دوفرد ،کارکرد آتی خانواده را تعیین می کند و زیربنای سالمت روانی و جسمانی اعضای آن را
شکل می دهد .ازدواج موفق ،به عنوان هدفی آرمانی برای کسانی محسوب می شود که به این رابطه تن می دهند[.]2
روس و میروسکی اشاره می کنند ،افرادی که در 1روابط حمایتی درگیر می شوند ،عمر طوالنی تری دارند ،چرا که ازدواج
و روابط حمایتی ،احساس مراقبت شدگی و توانایی مقابله با بیماری ها را در فرد افزایش می دهد .پژوهش ها نشان داده
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است که افراد متأهل و پایبند به رابطه از سالمت روانشناختی و جسمانی بهتری نسبت به بیوه ها و مطلقه ها
برخوردارند[ ]10و [.]11
در ازدواج های موفق رضایت و سازگاری زناشویی نیز افزایش می یابد و این خود موجبات سالمت و رفاه جسمانی ،روانی
را فراهم می آورد .ازدواج موفق مجموعه ای از نیازهای روانی زوجین ازقبیل عشق ،مصاحبت ،صمیمیت را برآورده ساخته
و احساس باهم بودن و تشریک مساعی را در افراد تقویت می کند[ .]12از طرفی ،بسیاری از نویسندگان ،دو سال اول
ازدواج را دوره بحرانی ازدواج می دانند و معتقدند ،ثبات زندگی زناشویی در سال های بعدی افزایش می یابد[.]13
انتخاب همسر تحت تاثیر عوامل زیادی می باشد  .یکی از عواملی که می تواند در مالک های همسر گزینی افراد تأثیر
گذار باشد ویژگی کمال گرایی آنهاست  .با وجود آنکه مفهوم کمال گرایی دارای معانی متفاوتی است ،اما غالب محققان
برای تاکید بر معانی چندگانه آن  ،از یک سازه واحد استفاده کرده اند[.]14
هر فردی برای تصمیم گیری و انتخاب همسر آینده معیارهایی را برای خود مشخص می کند تا بر مبنای آن ها بتواند
مناسب ترین فرد را انتخاب کند .گاهی افراد معیارهایشان را برای ازدواج بسیار گسترده و با جزئیات بی شمار مشخص می
کنند و فکر می کنند باید طرف مقابل با تک تک معیارها همخوانی داشته باشد .این ها و مسائلی از این قبیل برخاسته از
یک ویژگی روان شناختی به عنوان کمال گرایی است  .کمال گراها معیارهای بی شماری برای انتخاب همسر دارند و
صرف نظر کردن از هر کدام از آنها برایشان سخت و ناممکن است به طوری که امکان تصمیم گیری یا از فرد کمال گرا
سلب می شود ویا ازدواج تا حدود زیادی به تعویق می افتد که شاید شرایط ایده آلی را که به دنبالش است بیابد و در
نهایت احتماالً بیزاری و خستگی نیز به وجود خواهد آمد و یا به دلیل خستگی و استیصال تصمیمی سریع و اشتباه می
گیرند که بعد از ازدواج احساس پشیمانی خواهند کرد[.]15
پیشوایان اسالم ،زیبایی زن را به مثابه یکی از نشانههای همسر شایسته مورد توجه قرار داده اند .علیرغم تأکید بر اهمیت
زیبایی در انتخاب همسر ،مطالعه منابع دینی بیانگر این است که زیبایی زن ،در مقایسه با برخی معیارهای انتخاب همسر
از اهمیت کمتری برخوردار بوده و در صورت ضرورت ،به گزینش یکی از آن دو ،زیبایی از اولویت برخوردار نیست .چنانچه
در مقایسه بین دینداری و زیبایی زن ،دینداری او [ ]16و در مقایسه بین صالحیت خانوادگی و زیبایی زن ،صالحیت
خانوادگی او و در مقایسه بین توان باروری زن و زیبایی او ،توان باروری وی ترجیح داده شده است[.]17از دیدگاه اسالم
جذابیت ﻇاهری زن ،در صورت برخورداری وی از سایر معیارهای کلیدی ،ارزش و فضیلت محسوب میشود ،حال آنکه،
صرف زیبایی ممکن است زن را به تباهی کشاند.
در اسالم معیارهای انتخاب همسر در قالب شش دسته کلی شامل :دینداری و ایمان ،ارزش های اخالقی(حسن خلق،
وفاداری ،عفت و پاکدامنی و پرهیز از دنیا طلبی و تفاخر) ،صالحیت خانوادگی ،خصوصیات جسمی(زیبایی ،توانایی
باروری) ،ویژگی های اجتماعی و خصوصیات اخالقی مورد توجه قرار گرفته است[.]18
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با توجه به اهمیت روزافزون پدیده ازدواج و نقش آن در سالمت و پویایی نسل آینده و همچنین گستردگی و تنوع در
معیارهای انتخاب همسر ،به نظر می رسد ،دراین حوزه کمبودهای پژوهشی زیادی وجود داشته و انجام تحقیقات نظام دار
و قابل اطمینان ،بیش از پیش الزم است.
در حالی که ،تعیین معیارها و شاخصه های موفقیت در ازدواج کمتر مورد توجه بوده است .از طرفی ،پژوهش های صورت
گرفته در حوزه ازدواج سالم ،اغلب در ساختار فرهنگی و اجتماعی متفاوت از فرهنگ ایران صورت گرفته است.
بدیهی است ،شکل گیری یک ازدواج موفق ،نمی تواند از اثرات فرهنگی و قومی بدور باشد.فرهنگ از مهمترین عواملی
است که بر فرآیندها و پیامدهای روابط زناشویی تأثیر می گذارد .ارزش ها ،باورها و هنجارهای فرهنگی ،عالوه بر این که
دیدگاه افراد نسبت به خودشان را شکل می دهند ،دیدگاه آن ها به صمیمیت ،عشق و روابط نزدیک را جهت می بخشد.
حال سوال پژوهش این است که عامل های مؤثر و مهم در انتخاب همسر و داشتن ازدواج موفق کدامند؟

پیشینه پژوهش
پژوهش های ی در ایران و خارج در مورد معیارهای انتخاب همسر و ازدواج موفق صورت گرفته است که برخی از آنان
استخراج و نتایج آورده شده است.
نتایج پژوهش هاشمی گلمهر ،امان الهی ،فرهادی ،اصالنی و رجبی با عنوان « ارایه الگوی ازدواج موفق :یک پژوهش کیفی
» نشان داد که  23مقوله استخراج شد و ازدواج موفق به مثابه یک رابطه زوجی شفاف و عاری از ابهام ،به عنوان مقوله
مرکزی استخراج گردید.می توان نتیجه گرفت که ایجاد یک ازدواج موفق در گرو شفاف سازی تمام و کمال موضوعاتی
است که در رابط ه زوجی جریان دارد به گونه ای که هر یک از همسران آنچه را که تجربه می کنند بی پرده ابراز کنند و
هیچ نقطه ابهامی را برای دیگری باقی نگذارند که آن را کشف یا رمزگشایی نماید[.]18
نتایج پژوهش ساالری زارع ،گودرزی ،زندی و کریمی ثانی با عنوان « فراترکیب پژوهش های پیشین در راستای دستیابی
به مؤلفه های ازدواج موفق در ایران » نشان داد شرایط علی ازدواج موفق شامل  :همایندی در پیشرفت و همراهی زندگی،
شرایط مداخله گر شامل  :فردیت یابی و احترام به فردیت یکدیگر ،وﻇیفه شناسی و تعهد پذیری زوجین ،شرایط زمینه ای
شامل :اثرات خانواده مبدأ ،امور دینی و معنوی ،داشتن لق مثبت ،شناخت ازدواج هم کفو ،آراستگی و مرتب بودن و
پختگی و سالمت روانی ،تعامالت مناسب ازدواج موفق شامل  :مهارت های حل تعارض و همکاری و هم فهمی زوجین ،در
نهایت پیامد به کسب رضایت متقابل عاطفی ،اجتماعی و جنسی زوجین منجر می شود[.]19
نتایج پژوهش درخش ،اصالنی و کرایی با عنوان « تدوین الگوی ازدواج موفق :یک پژوهش کیفی » نشان داد حرکتی در
جهت نگهداری و تداوم زندگی به عنوان مقوله مرکزی و همسرگزینی آگاهانه به عنوان شرایط علی ازدواج(عشق و عالقه
اولیه ،استقالل نسبی ،آشنایی پیش از ازدواج ،انتخاب آگاهانه ،انتخاب همراه با میل) و شرایط میانجی در پنج سطح
فردی ،زوجی ،خانوادگی ،فرهنگی-اجتماعی و والدینی طبقه بندی و ارائه شد[.]20
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نتایج پژوهش طزری و ناعمی با عنوان « بررسی رابطه کمال گرایی با مالک های انتخاب همسر در بین دانشجویان علوم
پزشکی سبزوار » نشان داد که میانگین سنی نمونه  21/1±2/8است .میانگین نمره انتخاب همسر در دانشجویان دختر
 86/2±17/8و در دانشجویان پسر  92/8±17/2می باشد .مال ک های انتخاب همسر با ابعاد کمال گرایی دانشجویان شامل
ابعاد خود محور ،دیگر محور و جامعه محور ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد که در هر سه مورد این ارتباط معنی دار می
باشد[.]15
حاتمی ورزنه در پژوهش خود نشان داد که مقوله شکل گیری مناسب ازدواج جزء شرایط علی برای ازدواج پایدار
رضایتمند است که در بردارنده مفاهیمی همچون داشتن آگاهی نسبی پیش از ازدواج ،استقالل نسبی پیش از ازدواج،
داشتن عالقه اولیه ،آشنایی پیش از ازدواج ،انتخاب همراه با میل و انتخاب آگاهانه است.عوامل درون شخصی(نگرش های
مؤثر و ویژگی های شخصیتی مناسب) و بین شخصی(منظومه زناشویی و والدینی و چند نسلی کارآمد) و فراشخصی(مالی
و کاری) از جمله عوامل مداخله ای(میانجی) مؤثر در ازدواج پایدار می باشند[.]21
نتایج پژوهش آصفی ،اسدی شورکند و تیزفهم قوی روشتی با عنوان « بررسی معیارهای گزینش همسر از دیدگاه
دانشجویان مجرد » حاکی از آن بود که مهمترین معیار از دیدگاه  87درصد از پسران و  92درصد از دختران گزینه اخالق
بود .سایر معیارها شامل رازداری ،منطقی بودن ،تحصیالت و مسئولیت پذیری نیز دارای اهمیت فراوان بودند[.]22
نتایج پژوهش غالمعلیئی ،جمورپور ،سوری ،سهیلی زاد ،خزایی ،نوریان و باقر با عنوان « معیارهای ازدواج در زوجین شرف
ازدواج مراجعه کننده به مرکز ازدواج شهرستان تویسرکان در سال  » 1394نشان داد که از بین معیارهای ازدواج183 ،
نفر( 89/5درصد) عشق و عالقه 179 ،نفر( 87/7درصد) عفت و پاکدامنی و  177نفر( 86/8درصد) سالمت روانی را انتخاب
کردند.زوجین مناطق شهری در سنین باالترازدواج نمودند.بین معیارهای درآمد و شغل با جنس زوجین ارتباط معنادار
وجود داشت[.]23
نتایج پژوهش صاحبدل ،زهراکار ،دالور با عنوان « شناسایی شاخص های ازدواج موفق » نشان داد ،شاخص های تعیین
کننده ازدواج موفق  ،طیف گسترده ای را در برمی گیرد .شاخص های شناسایی شده عبارت بودند از  :شاخص های
فردی (خودآگاهی ،مسئولیت پذیری ،اعتماد به نفس ،تفکر سالم ،انعطاف پذیری ،خوش بینی ،پختگی هیجانی و دلبستگی
ایمن) ،شاخص های تعاملی (عشق و صمیمیت ،حمایت و مراقبت ،صداقت با همسر ،اعتماد و تعهد ،تفاهم ،رضایت جنسی،
همکاری ،هدف و برنامه مشترک ،تشویق رفتارهای سالم ،مدیریت تعارض ،مهارت های ارتباطی ،حفظ استقالل خانواده)،
شاخص های مربوط به خانواده اصلی(روابط حمایتی و محترمانه با خانواده اصلی) و شاخص های فرهنگی(فضائل اخالقی و
معنوی و پایبندی به هنجارها)  .هریک از شاخص های بدست آمده مقوله های مختلفی را دربرمی گیرد[.]24
نتایج پژوهش ابراهیمی و جمالی با عنوان « بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور گلپایگان در سال تحصیلی -92
 1391در مورد معیارهای ازدواج موفق » نشان داد بین میزان معیارهای معنوی ازدواج و میزان موفقیت در ازدواج رابطه
مثبت و مستقیم وجود دارد.بین میزان معیارهای مادی ازدواج و موفقیت در ازدواج رابطه معکوس و منفی وجود دارد.بین
میزان مشارکت همسران در مسائل زندگی و میزان موفقیت ازدواج رابطه معناداری مشاهده نشد[.]25
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نتایج پژوهش هاشمی نژاد ،حسینی و سخایی با عنوان « همسان همسری از دیدگاه روانشناسی و مقایسه آن با مفهوم
کفویت در فقه » نشان میدهد همسان همسری یک نظریه مورد قبول در میان روانشناسان در همسرگزینی است.
همسانی دینی در میان سایر جنبههای همسانی بیشتر مورد توجه است .از طرف دیگر ،کفویت فقهی تا حد زیادی با
مفهوم همسان همسری مورد تایید روانشناسان همخوانی دارد و فقه ،ازدواج را در صورت برآورده نشدن شرط کفویت
دینی ،منع کرده است.مقایسه بین نظرات روانشناسی و مفهوم کفائت فقهی نشان میدهد کهاوالً مطالعات روانشناسان نیز
اهمیت کفویت،مخصوصاً کفویت ایمانی را مورد تایید قرار میدهد و آثار مفیدی برای آن ذکر میکند.ثانیاً فقهای امامیه ،با
اولویتبندی معیارهای انتخاب همسر ،بیان میکنند که از برخی معیارها میتوان چشمپوشی کرد مشروط به اینکه
معیارهای اصلی تحقق یافته باشد ،در حالی که این نوع اولویت بندی در مطالعات روانشناسان مشاهده نمیشود[.]26
نتایج پژوهش رشیدی با عنوان « بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی
» نشان داد که اولویت اول در معیارهای انتخاب همسر در هر دو جنس ،اعتقاد و ایمان است .دومین اولویت از دیدگاه
پسران ،سالمت فکر و روان است در حالی که دانشجویان دختر ،این معیار را اولویت پنجم خود به حساب آورده اند[.]27
در پژوهش دانش پور و همکاران ،زوج ها هفت عامل اصلی را علت موفقیت خود مطرح کردند که عبارتند از  :اعتماد به
یکدیگر ،مشورت کردن در امور زندگی ،احساس صمیمیت ،حل مشکالت زوجی با یکدیگر ،همکاری در تربیت فرزندان ،به
اشتراک گذاشتن عقاید مشترک و ابراز عشق و صمیمیت[.]28
پژوهش آسوده و همکاران نشان داد که زوج های موفق به یکدیگر اعتماد دارند و در مسائل مختلف با یکدیگر مشورت می
کنند ،صادق هستند ،به خداوند باور دارند ،تصمیمات مشترک می گیرند ،به یکدیگر تعهد دارند و رابطه دوستانه
دارند[.]29
نتایج پژوهش حقیقی زاده ،کرمی و سلطانی با عنوان « معیارهای گزینش همسر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی اهواز » نشان داد که  65درصد دانشجویان شرکت کننده دختر و  35درصد پسر بودند که مهمترین معیار برای
ازدواج از دیدگاه بیش از  82درصد از پسران و بیش از  90درصد از دختران اخالق بود که بین دختران و پسران اختالف
معناداری وجود داشت.معیارهای دیگر از جمله ایمان ،اعتقادات مذهبی ،مسئولیت پذیری و تحصیالت جزء معیارهایی بود
که بین پسران و دختران از  32تا  80درصد اهمیت داشت[.]30
نتایج پژوهش عباس زاده ،بهی ،دربندی ،یوسفی و جمال زاده با عنوان « بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال  » 1387نشان داد که بین اکثر معیارهای انتخاب همسر با جنس
دانشجویان ارتباط معناداری وجود داشت و فقط معیار پایبندی به اعتقادات دارای ارتباط معناداری با جنس دانشجویان
نبود.بیشترین اختالف در پاسخ ها در زیبایی ﻇاهری و شغل همسر بوده که به ترتیب برای پسران و دختران از اهمیت
بیشتری برخوردار بوده است[.]31
نتایج پژوهش شهیدی و یوسفی با عنوان « بررسی مشکالت و معیارهای ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کردستان در سال  » 1378نشان داد که  71/6درصد از دانشجویان مشکالت اقتصادی 65/9 ،درصد ترس از دروغگویی و
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عدم صداقت طرف مقابل و  52/9درصد ترس از مشکالت بعد از ازدواج را مطرح نموده اند.همچنین در خصوص معیارهای
ازدواج ،نتایج نشان داد که  71/6درصد از دانشجویان مسئولیت پذیری 85/9 ،درصد ویژگی های اخالقی 72/7 ،درصد
اصالت خانوادگی 53/9 ،درصد اعتقادات دینی 34/9 ،درصد وضعیت ﻇاهری و  16/3درصد پولدار بودن فرد مورد نظر را
مطرح کرده اند[.]32
نتایج پژوهش عابدی و فرح بخش با عنوان « بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان » نشان داد که شرایط سنی بین همسران ،ارجحیت درآمد به موقعیت اجتماعی شغل همسر و وضعیت
اشتغال همسر ،ارجحیت زیبایی به ثروت ،وضعیت جسمی به رشد فکری ،تشابه فرد مورد عالقه با والدین تفاوت معنادار
وجود دارد .در حالی که در مورد معیارهای موقعیت شغلی پدر همسر در مقایسه با پدر خود ،تناسب فکری ،وجود درک
متقابل ،محل اشتغال و سکونت ،رابطه فامیلی زوجین ،برقراری ارتباطات اجتماعی ،میزان رشد اجتماعی ،چگونگی تصمیم
گیری در خصوص مسائل زندگی ،میزان خودمحوری ،رعایت حجاب و پوشش اسالمی ،سازگاری با والدین خود،
برخورداری از نگرش یکسان به نقش خانواده اختالف معناداری وجود ندارد.همچنین مشخص شد که معیارهای اکثر
دانشجویان مطابق نظریه گلبرگ بر اساس مراحل پس عرفی شکل می گیرد و بر اساس نظر مازلو بیش از نیمی از
دانشجوی ان معیارهای خود را بر اساس ویژگی های انسان سالم تشکیل می دهند و همچنین بر اساس نظریه روانکاوی
بیش از  50درصد از دانشجویان افرادی را ترجیح می دهند که شبیه والدین آن ها باشند .و بر خالف نظریه سنتر و وینچ
که می گویند افراد همسری را انتخاب می کنند که نیازهای آن ها را فقط ارضاء کند ،پاسخ های دانشجویان حاکی از آن
است که عوامل معنوی را مثل زیبایی بر ثروت ،رشد فکری بر وضع جسمی ،عالقمندی به همه انسان ها به جای عالقه
صرف به همسر ،بی توجهی به جهیزیه و مهریه را بیشتر ترجیح می دهند[.]33
گراندلند در بررسی خود از افرادی که 2ازدواج پایدار و شاد داشته اند نه موضوع را شناسایی کرد که عبارتند از:انتخاب
هوشمندانه همسر ،ایجاد یک هویت زوجی قوی ،ایجاد برنامه زندگی و اهداف مشترک ،شناسایی استرسورهای
فرزندپروری ،نگه داشتن نگرش هایی که به حفظ ازدواج کمک می کند ،یادگیری برخورد مؤثر با تعارض ،مدیریت استرس
و ارتقای سالمتی ،حفظ یک ارتباط قوی و آشیانه خالی(جشن دوباره با هم بودن) [.]34
3
مؤثر بر موفقیت رابطه زوجی به دوازده مقوله اشاره می کند که عبارتند از :درک و
اسکوتزکی در پژوهش خود از عوامل

پذیرش ،رویکرد تیمی ،تعهد ،تجربه و بلوغ ،احساس عشق و امنیت ،ارتباط و صداقت ،مجزا بودن ،خودآگاهی و قبول
مسئولیت ،عالیق مشترک و گذراندن وقت با یکدیگر ،حمایت دوستان و خانواده ،انعطاف ،تعادل بین کار و خانه ،شرکت
در جلسات مشاوره و روانشناسی[.]35

2

.Grundland

3

.Skutezky
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روش تحقیق
این پژوهش مروری و کتابخانه ای و بصورت توصیفی -تحلیلی می باشد که مطالب از چندین مقاله مهم در ارتباط با
مالک های همسرگزینی و ازدواج موفق از سایت نورمگ و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و گوگل استخراج شده و
سپس عامل های مهم از مقاالت استخراج و طبقه بندی شده اند.

یافته ها
اطالعات پس از جمع آوری و استخراج مقوله ها یا مالک های مهم به دو گروه تقسیم شده اند.برخی مالک ها توسط
افرادی بیان شده اند که هنوز مجردند یا در شرف ازدواج بودند و برخی مالک های همسرگزینی توسط افرادی بیان شدند
که ازدواج کرده اند و ازدواج موفقی داشته اند.
جدول( :)1مالک های انتخاب همسر
مجردها یا افرادی که در شرف ازدواج بودند

افرادی که ازدواج کرده بودند و ازدواج موفقی داشته اند.

اخالق و ارزش های اخالقی

عشق و عالقه اولیه

ایمان و اعتقادات مذهبی

اعتماد به هم و استقالل نسبی

مسئولیت پذیری

آشنایی یا شناخت پیش از ازدواج(ازدواج هم کفو)

عشق و عالقه

انتخاب آگاهانه و با میل

اصالت خانوادگی

مسئولیت پذیری

سالمت جسمی و روانی

انعطاف پذیری و صداقت

زیبایی ﻇاهری

منطقی بودن و ارتباط سالم

معیارهای مادی و شرایط اقتصادی(درآمد-شغل)

وقت گذاشتن برای هم

منطقی بودن

تعهد پذیری

تحصیالت

شناخت ویژگی های شخصیتی و احترام به فردیت هم

خصوصیات اجتماعی و اخالقی

پختگی و سالمت روان و جسمی

رازداری

وضعیت ﻇاهری و آراستگی

متعهد

ابراز احساسات و انتظارات

کمال گرایی

تقویت احساس با هم بودن و همکاری

سن

سازگاری و رضایت جنسی باال
یادگیری مهارت های زندگی
یادگیری مهارت های مدیریت تعارض

87

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،39مهر 1401

تعادل بین کار و خانه
برآورده شدن نیازهای روانی(عشق-مصاحبت و صمیمیت)
توجه و احترام به خانواده های مبدأ
فضائل اخالقی و معنوی
اعتماد به نفس
خوش بینی و پختگی هیجانی
تفکر سالم
دلبستگی ایمن

در جدول فوق مهمترین مواردی که از نتایج تحقیقات استخراج شده است آورده شده اند و این را نشان می دهد که در
مالک های افراد مجرد با فرضیاتی بین افراد جامعه است متفاوت است مثال افراد جامعه می گویند که پسران بدنبال
دختران زیبارو و این که پدرانشان پولدار باشند هست ند ولی واقعیت امر این نیست و جدول مجردها نشان می دهد که
اخالق و ارزش های اخالقی ،ایمان ،مسئولیت پذیری و عالقه اولیه مهمترند تا زیبایی و ثروت.و در جدول افرادی که
ازدواج موفق داشته اند عشق اولیه ،اعتماد ،شناخت درست و انتخاب آگاهانه از مالک های دیگر مهمترند.حال تمام مطالب
باال بصورت چند حیطه کلی توضیح داده شده اند که از مهمترین مالک های انتخاب همسرگزینی می توان نام برد.
اگر ازدواج در چهارچوب درستی نباشد ،به جای اینکه آرامشدهنده باشد آرامش را برهم میزند و یا به جای اینکه با
کسی رابطه صمیمانهای پیدا کنیم ،ممکن است همیشه با او زندگی کنیم ،اما کامال تنها باشیم.بنابراین ،باید
چهارچوب های اساسی انتخاب همسر را به خوبی بدانیم تا با انتخاب درست به نیازهای بیولوژیک و روانی خود ،پاسخ
صحیح دهیم[.]36

تناسب خانوادگی در مسأله ازدواج زن و شوهر
به طور کلی ،انسانها در بستر خانوادگی شکل میگیرند .چهارچوب خانواده و آنچه که بهعنوان شکلگیری شخصیت در
خانواده وجود دارد ،از خانوادهای به خانواده دیگر فرق می کند؛ یعنی هر خانواده بسته به زمینه فرهنگی و تربیتیای که
دارد در فرد تأثیر متفاوتی میگذارد؛ چرا که نقش تربیت در شکلگیری شخصیت مهم است.
خانواده نقش مهمی در شکل گیری شخصیت دارد ،بنابراین افراد در انتخاب همسر ،زمانی در کنار کسب نیازهای روانی
(که به مراتب مهمتر از نیازهای بیولوژیک هستند) ،درست پاسخ میگیرند و از اضطراب جدایی یا ترس از تنهایی نجات
مییابند که دو نفر ،از نظر خانوادگی متناسب باشند.
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انسانها ،محصول خانواده شان هستند؛ پس بهتر است در زمان گزینش همسر ،او را از داخل بستر خانواده دیده و انتخاب
کنند و دقت کنند که آیا فرد مورد نظر ،از نظر خانوادگی با آنها تناسب دارد یا خیر؟ در اینجا ،مفهوم خانواده زمینههای
تربیتی را باز میکند .مثال فردی میگوید که ما از نظر خانوادگی بههم میخوریم .آیا به طور خاص ،بستر فرهنگی و
شیوههای تربیتی رایج در خانواده را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند؟ گاهی دو نفر با هم ازدواج میکنند و از نظر
فرهنگی و خانوادگی به هم شبیه هستند ،اما شیوههای تربیتی آنها متفاوت است! مثال در خانواده پسر ،زن جایگاه و
ارزشی ندارد.

تناسب فرهنگی در مسأله ازدواج زن و شوهر
ما تناسب فرهنگی داریم ،آنها از نظر فرهنگ با ما متفاوت اند؛ راستی فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی بایدها و نبایدهایی
که تعیین تکلیف میکند .آن ،به ما میگوید چه چیزی درست است و چه چیزی غلط؟ چه کاری باید انجام شود و چه
کاری نباید صورت گیرد؟ از آنجا که فرهنگ ها با هم متفاوت هستند ،بایدها و نبایدهای آنها نیز فرق میکند .بهعنوان
مثال ،بایدها و نبایدها در فرهنگ آذریها بسیار متفاوتتر از بایدها و نبایدهای فرهنگ شمالیهاست؛ حتی گاهی نباید
یکی ،باید دیگری است.
انسان در فرهنگ خود به طور ناخودآگاه احاطه شده است .از صبح که بیدار میشویم این فرهنگ ماست که میگوید
چطور بیدار شویم و با خانواده چگونه رفتار کنیم ،چطور حرف بزنیم و چگونه غذا بخوریم و… هیچکاری نیست که به
فرهنگ ارتباط نداشته باشد .بنابراین ،الزم است که دختر و پسر از نظر فرهنگ اجتماعی به یکدیگر نزدیک باشند.
فاصلههای فرهنگی زیاد ،زندگی این دو را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
حال اگر دو نفر همه خصوصیاتشان (که ذکر شده و خواهد شد) با هم همخوانی داشته باشد ولی تناسب فرهنگی نداشته
باشند چگونه برخورد کنند؟ اینجاست که باید از فرهنگ یکدیگر آگاه شوند و آن را بپذیرند؛ این مهم است؛ نه اینکه آن را
مسخره کرده و بگویند چه بیخود است! اگر این آگاهی و پذیرش باشد ،به گونهای همفرهنگ میشوند.

تناسب اعتقادی در مسأله ازدواج زن و شوهر
اعتقادات و باورها ،جنس محکمی دارند وبه خاطر هیچکس نمیآیند و بروند .اگر دو نفر که با هم ازدواج میکنند ،این
تناسب را ندارند ،بدانند که اعتقادات تغییری نمیکند مگر براساس شناخت .بهعنوان مثال ،دختری به حجاب اعتقاد ندارد.
پسری با او ازدواج میکند و میگوید به خاطر من حجاب بگذار .ممکن است دختر بپذیرد ولی اعتقادی به آن ندارد.
حجابی که به خاطر پسر می آید ،روزی که دختر خاطر پسر را نخواهد و کوچکترین اختالفی پیش آید ،برداشته میشود.
وقتی انسان محجبه و نمازخوان میماند که اعتقاداتش را پیدا کند ،نه اینکه «بهخاطر…» باشد .اگر فردی بیاعتقاد است،
باید در ابتدا حوزه آشنایی او را پیدا کرد تا او با مطالعه و تحقیق به اعتقاد محکمی برسد ،نه اینکه به خاطر دیگری اعتقاد
ﻇاهری پیدا کند.
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تناسب اقتصادی -اجتماعی در مسأله ازدواج زن و شوهر
طبقه اقتصادی -اجتماعی ،یک نوع نگرش به زندگی ایجاد میکند .وقتی دو نفر از لحاظ طبقه اقتصادی -اجتماعی با هم
فاصله زیادی دارند ،نگرش به زندگی و رفتارشان با هم متفاوت است .گاهی آدمهایی متعلق به طبقه اقتصادی -اجتماعی
باال نیستند ولی با فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی به این طبقه میرسند و صاحب خانه ،ماشین ،ویال و… میشوند .اما
مردم در یک برخورد یا یک نگاه به آنها میگویند تازه به دوران رسیده! و این ،نوع رفتار و نگرش آنهاست که مردم را
متوجه این موضوع میکند.
طبقه اقتصادی -اجتماعی به انسانها یک نگرش ،رفتار و بینش به زندگی میدهد .بنابراین وقتی دو نفر از دو طبقه
اقتصادی -اجتماعی متفاوت ازدواج کنند ،از نظر نوع نگاه به زندگی خیلی با هم فرق دارند و نگرش آنها به زندگی خیلی
متفاوت است؛ به همین دلیل دچار مشکالت بسیار میشوند.

تناسب شخصیتی در مسأله ازدواج زن و شوهر
هر انسانی شخصیت ویژه خود را دارد .اگر دو نفر که ازدواج میکنند ،تفاوتهای شخصیتی زیادی داشته باشند در رابطه
خود دچار مشکالت زیادی میشوند .فرض کنید فردی از نظر شخصیتی برونگراست و راحت ابراز احساسات و عواطف
می کند و بیشتر دوست دارد در جمع باشد؛ این فرد با کسی ازدواج میکند که انسانی درونگراست و ابراز احساسات
برایش سخت است ،حضور در جمع برایش خوشایند نیست و ارتباط برقرار کردن با افراد برایش دشوار است.
این دو در طوالنیمدت دچار مشکل میشوند؛با هم هستند ولی احساس تنهایی میکنند .جالب اینجاست که در ابتدا به
خاطر خصوصیات متضادی که دارند ،خیلی جذب همدیگر میشوند ولی به تدریج از هم فاصله میگیرند چون با هم
تناسب ندارند و نمیتوانند نیازهای همدیگر را برآورده کنند.

تناسب تحصیلی در مسأله ازدواج زن و شوهر
این تناسب هم نقش مؤثری دارد .اما چون تحصیالت اکتسابی است (یعنی اگر امروز نیست فردا میتواند باشد) ،جزء
مسائلی است که میگوییم اگر همه شرایط را دارند و بالقوه میتوانند ادامه تحصیل دهند ،در این ازدواج مشکلی پیش
نمیآید.
اگر دختر فوقلیسانس و پسر لیسانس است ،اشکالی ندارد (در حالی که به غلط جا افتاده که شوهر باید باالتر باشد) ولی
اصوال بهتر است که هر دو همسطح باشند .گاهی دو نفر از مقطع لیسانس با هم آشنا میشوند و ازدواج میکنند .پسر
دکترا میگیرد ولی دختر در همان مقطع مانده است .کمکم از هم فاصله میگیرند و فضای فکری آنها بسیار متفاوت
میشود.

90

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،39مهر 1401

رضایت والدین در مسأله ازدواج زن و شوهر
از آنجا که عدم رضایت والدین تا سال های بسیار طوالنی و حتی تا آخر زندگی تأثیر خود را دارد ،خوب است که دو نفری
که میخواهند ازدواج کنند ،حتما خانوادههایشان راضی باشند و اگر نیستند باید آنها را متقاعد کرد .باید دالیل مخالفت را
دانست چرا که اغلب تجربه آنها باعث می شود که دالیل درستی را مطرح کنند و نباید عدم رضایت را سرسری گرفت و باز
هم اگر برخالف همه تالشها راضی نشدند ،شایسته است تا گرفتن رضایت صبر کنند یا به ازدواج دیگری فکرکنند.
چرا که حقیقت امر این است که رضایت والدین تا زمانی که زندگی میکنند تأثیر خودش را دارد .بنابراین ازدواج مهمترین
تصمیم زندگی انسان است .بدیهی است جدی گرفتن این مسئله و دقت در تمام جوانب میتواند زندگی موفقی را رقم
بزند .در غیر اینصورت ،پشیمانی و پریشانی نتیجه ازدواج عجوالنه خواهد بود[.]36

نتیجه گیری
در حالت کلی ،انسان موجودی اجتماعی است و نمیتواند بدور از همنوعان خود زندگی با دوام وبا کیفیتی را دنبال کند .او
به شبکه اجتماعی نیاز دارد .این شبکه می تواند خانواده ،اقوام و دوستان و جامعه ای باشد که او در آن زندگی می کند.
ازدواج و خانواده بخش اولیه و کوچکی ازاین شبکه اجتماعی است که موجبات تولید نسل و بقای انسان را فراهم می
کند.پژوهش ها نشان داده اند که افرادی که از این شبکه ها برخوردار نیستند دچار احساس تنهایی می شوند که موجب
ضیعف شدن سیستم ایمنی بدنشان میگردد .تعداد دفعاتی که افراد متاهل به خدمات درمانی نیاز پیدا می کنند بسیار
کمتر از تعداد دفعاتی است که افراد مجرد و یا طالق گرفته به این سرویس ها نیازپیدا میکنند.بنابراین ازدواج به عنوان
کوچکترین خانه از این شبکه اجتماعی می تواند در حفظ و بقای سالمتی روحی  ،جسمی و روانی افراد تاثیر بسزایی
داشته باشد.از طرفی ازدواج که یکی از مراحل مهم در زندگی افراد به شمار می رود ،در آن فاکتورهای مهم از جمله :جنبه
های اجتماعی ،مادی ،اعتقادی – فرهنگی و جنبه روانی دخیل هستند[.]36
توجه به نقش اساسی خانواده و شیوه های تربیتی در رشد و شکل گیری شخصیت فرزندان اهمیت ویژه ای دارد .پس بهتر
است که بسترخانواده ،این کانون پرارزش رشد را از معیارهای سالمت روان و نشانه های خطر آگاه نماییم تا از افراط و
تفریط دوری کنند .هر فرآیند انتخابی حتما نیاز به برنامه ریزی درست و دقیق جهت بهتر اجرا شدن آن دارد و هر گونه
برنامه ریزی درست و دقیق حتما نیاز به آموزش دارد.
متخصصان خانواده معتقدند که مشکالتت و آسیبهای روانی -اجتماعی افراد برگرفته از روابط درون خانوادگی است ،از این
رو خانواده می تواند از سویی کانون شکل گیری مشکالت و از سوی دیگر محور التیام بخشی و درمان مشکالت باشد[.]12
داشتن یک خانواده سالم و حمایت کننده نقش اساسی در شکل گیری شخصیت سالم فرزندان و تعیین روابط بین فردی
آنها برعهده دارد .حمایت والدین و نحوه برخورد آنها با ازدواج فرزندان از عوامل اصلی و تعیین کننده در ازدواج سالم و
پایدار به شمار می رود[.]4
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نقش خانواده در ب هینه سازی سن ازدواج و پیشگیری از انحرافات اخالقی جوانان ،نقش مهم و اساسی است .والدین می
توانند با اقدام به موقع برای ازدواج فرزندانشان و دست برداشتن از سختگیری های بی مورد ،رسومات و سنّت های غلط ،و
انتظارات و توقعات نابجا از فرزندان ،زمینه ازدواج به موقع آ ن ها را فراهم نموده و به مسئولیت دینی و اخالقی خود ،عمل
کنند.
در کنار عوامل ذکر شده ،نقش عوامل فرهنگی را نیز نمی توان نادیده گرفت .فرهنگ کشور ما ،دارای خصوصیات جمع
گرایی بوده که درآن ،خصایصی از قبیل گذشت ،فداکاری و ایثار برای دیگران ،از جایگاه ویژه ای برخوردار است .ساختار
اجتماعی و فرهنگی کشور ما ،بیش از پیش فضایل اخال قی ،معنویت و قناعت را مورد تاکید قرار داده و از فردگرایی و
صفات خودخواهانه دوری می جوید. .پس بطورکلی افرادی که قصد انتخاب همسر دارند می بایست مالک هایی مانند
تناسب خانوادگی ،تناسب فرهنگی ،تناسب اعتقادی و مذهبی ،تناسب اقتصادی -اجتماعی ،تناسب شخصیتی ،تناسب
تحصیلی توجه کنند و با رضایت والدین همدیگر باشد و از این رو می توان گفت که نیاز جوانان قبل از ازدواج به برگزاری
دوره های آموزشی در خصوص مهارت های زندگی ،آموزش مالک های مناسب انتخاب همسر وجود دارد و برگزاری دوره
های آموزشی در قالب کالس های فوق برنامه برای دانشجویان دانشگاه مناسب می باشد.
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