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طراحی الگوی تبیین مولفه های سبک ازدواج در ایران با 

روش فراترکیب
غالمرضا تاج بخش1 

 امین گودرزی2
تاریخ دریافت مقاله: 1399/5/25

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1399/7/12

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل جامع و نظام مند مؤلفه های سبک ازدواج در کشور می باشد. انتخاب 
همس��ر در هر جامعه ای، بنابر فضا و موقعیت اجتماعی، هنجارها، معیارها و ش��رایط خاص آن جامعه صورت 
می گی��رد. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و نوعی از فرا مطالعه به نام »فراترکیب« اس��ت که برای گردآوری 
داده ها از روش کتابخانه ای اس��تفاده ش��ده اس��ت. جمعیت مورد مطالعه  پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با 
موضوع پژوهش شامل می شود. برای انجام این پژوهش، پس از طراحی سواالت تحقیق، جستجویی نظام مند بر 
اساس کلیدواژه های مرتبط نظیر سبک ازدواج، ازدواج سنتی و ازدواج مدرن در پایگاه های داده تمامی نشریات 
علمی � پژوهش��ی معتبر داخلی طی س��ال های 1388 تا س��ال 1396 صورت گرفت. نتایج حاصل از بررس��ی 
22 مقاله از 44 مقاله  اولیه پژوهش��گران، 8 بعد و 35 مؤلفه را به عنوان ابعاد س��بک ازدواج که در پژوهش های 
مختلف داخلی در س��ال های 1388 تا اواخر 1396 به آن اش��اره شده، شناسایی کردند و بر اساس همین ابعاد، 

مدل یکپارچه نهایی ارائه و اعتبار سنجی شد. 
نتیجه آن که این مقاله با شناس��ایی تمامی ابعاد س��بک ازدواج در منابع موجود در س��ال های 1388 تا اواخر 
1396 می توان��د به عنوان مبنایی برای شناس��ایی س��بک ازدواج در ایران برای محققان و س��ایر گروه ها همچون 

برنامه ریزان و مدیران دولتی جهت آموزش جامعه و مشاوره های قبل از ازدواج قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مؤلفه های ازدواج، سبک ازدواج، فراترکیب  و روش کیفی نظام مند

E- mail: Tajbakhsh@abru.ac.ir                                    )1.  دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران)نویسنده مسئول
2.  دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران 
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مقدمه 
خانواده، گسترده ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است؛ به طوری که می توان گفت در تجربه زیسته و زندگی 
روزمره انس��ان ها، نقشی اساس��ی دارد. آنچه موضوع خانواده را مسئله مند می نماید، تغییراتی است که در حیطه 
تداوم ازدواج و تعهدات زوجین صورت گرفته اس��ت. تعهد در ازدواج به عنوان یک مورد خاص از تعهد اس��ت 
که شامل پیچیدگی های فردی، اجتماعی و حقوقی است و در انواع روابط دیگر یافت نمی شود )آدامز و جونز1، 
1997 و ناک2، 1995(. با ش��تاب گرفتن روند تحوالت اقتصادی و اجتماعی در کش��ور، الگوی س��نتی خانواده 
گاهی های عمومی، حق انتخاب سبک زندگی  نیز به تدریج دچار تغییر شده است. افزایش سطح تحصیالت و آ
را به افراد داده و باعث ش��ده ذهنیت ها و ایده آل های افراد در مورد ازدواج، طول دوران تجرد، س��ن مناسب برای 
ازدواج، نحوه  انتخاب همس��ر و همس��ر گزینی از میان خویش��اوندان و دوام ازدواج تغییر کند )سرایی، 1385: 
50-53(؛ به طوری که ازدواج های امروزی در سنین باالتر رخ می دهد، روابط جنسیتی زوجین در خانواده نیز 
با اس��تقالل طلبی زنان دگرگون گردیده و وقوع طالق ها نیز ضمن تغییر ماهوی بیشتر شده است )عباسی شوازی 
و عس��کری ندوش��ن،1384: 35(. س��یر صعودی افزایش س��ن ازدواج و همچنین کاهش سرعت ازدواج نسبت 
ب��ه طالق طی س��ال های اخی��ر حکایت از این دارد که نه��اد خانواده در ایران یکی از نهادهایی اس��ت که هم در 
س��اختار و هم در کارکردهای خود از این تغییرات تأثیر شگرفی پذیرفته است )سرایی، 1387: 133-138(. در 
حقیقت، به موازات تحوالت رفتار در خانواده، هنجارها، ارزش ها، باورها و عقاید افراد درباره  ازدواج و خانواده 
نیز تغییر می یابد و مجموعه ای از ارزش های نوین خانوادگی شکل می گیرد. بحث تغییر ارزش ها و نگرش های 
مرب��وط ب��ه ازدواج در چارچوب تئوری تحوالت ارزش��ی اینگلهارت و گذار دوم جمعیت��ی و در فضای مدرنیته 
قابل بحث اس��ت )اینگلهارت، 1373: 76(. در چارچوب تئوری دوم گذار جمعیتی، مش��خصه  ذاتی در حوزه  
خان��واده، تغیی��ر ارزش ها و رفتارها در حوزه  ازدواج و فرزندآوری اس��ت )وان دی کا3، 1996: 432-389(. از 
این رو، انجام دادن مطالعاتی که به تش��ریح فرایند ازدواج به منزلۀ پدیده ای اجتماعی که جهت تش��کیل خانواده 
رخ می دهد، حایز اهمیت اس��ت. بر این اس��اس، در تحقیق حاضر محقق به دنبال واکاوی الگوی سبک ازدواج 
و ارائه مدل برای آن در جامعه ایران می باش��د. بنابراین س��وال اصلی پژوهش حاضر این است: مؤلفه های اصلی 

ازدواج در ایران کدام اند؟

پیشینه  پژوهش
در م��ورد مقول��ه ازدواج، تحقیق��ات متعددی ه��م در حوزه کمی و ه��م کیفی انجام گرفته اس��ت و دامنه این 
تحقیقات به خصوص در علوم اجتماعی بس��یار زیاد می باش��د؛ به نحوی که مخاطبانی که قصد درک این مقوله 
را دارن��د، برای رس��یدن به یک جمع بن��دی در زمینه ازدواج به دلی��ل تعدد این نوع از پژوهش ه��ا گاهی با نوعی 
س��ردرگمی روبه رو می ش��وند. لذا در پژوهش حاضر با بررس��ی تحقیقات انجام گرفته در مورد ازدواج، محقق 

1. Adams & Jones
2. nack
3. Van de kaa
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درصدد ارائه یک مدل تبیینی پیرامون مقوله ازدواج برآمده اس��ت. در این بخش، تمامی تحقیقات مورد بررس��ی 
در این پژوهش به عنوان پیشینه پژوهشی مطرح گردیده اند.

جدول 1: تلخیص مطالعات انجام شده در زمینه سبک ازدواج

محقق و سال انجام تحقیقردیف
روش 
پژوهش

یافته های پژوهش

1
فرامرزی، مهدوی و 

ترکمان )1396(
کیفی

هم باش��ی در حقیقت خوانش��ی نو از مفهوم ازدواج در عصر حاضر است. خوانشی نو در 
جامعه ای که در حال تجربه کردن اش��کال و صورت های جدید از واقعیت های اجتماعی 
دنیای مدرن است که هر چند در فضای فردی افراد به وقوع می پیوندد، ولی حاصل شرایط 

جدید اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

2
اصغرپور ماسوله، کرمانی 
و برادران کاشانی )1396(

کیفی
س��ه الگوی قالب برای گزینش همسر وجود دارد: س��بک مبتنی بر الگوهای سنتی، سبک 

مبتنی بر تعامالت دوستانه، سبک بینابینی.

3
بی بی رازقی نصرآباد و 

فالح نژاد )1396(
کمی

تفاوت معناداری در ارزش ازدواج در نسل های مختلف وجود دارد. ترکیبی از ارزش های 
س��نتی و مدرن در ازدواج در س��ه نس��ل مشهود اس��ت. بیشترین تفاوت نس��لی مربوط به 

گویه های معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک است.

4
قادر زاده، محمدی و 

محمدی )1396(
کیفی

جوانان پیش از ازدواج  به دالیل مشکالت عاطفی، شدت یافتن امیال جنسی و عضویت 
و تس��هیل پذیرش در گروه دوس��تان به رابطه با جنس مخالف به مثابه زمینه ای تس��هیل گر 
نگاه می کنند و فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی به منزله ش��رایط مداخله گر در این 

فرایند عمل می نمایند.

کیفیگلچین و صفری )1396(5

در ای��ن پژوه��ش مق��والت تقلیل کارک��رد و اهمی��ت خان��واده، مهاجرت و تهران، ش��هر 
بی نظ��ارت به عناون ش��رایط زمینه ای، دید منفی به ازدواج مرس��وم، باورهای فمنیس��تی و 
اعتقاد نداشتن و پایبند نبودن به ارزش های دینی جامعه به عناون شرایط علی، درگیری در 
فرآیند عاش��قانه و آشنایی با هم خانگی به عناون ش��رایط میانجی، هم خانگی، رابطه برابر 
و همخانگ��ی، رابطه با پایان باز تجربه رضایت بخش از این س��بک زندگی، موانع داخلی 
رابط��ه و محدودیت ه��ای خارجی رابطه به عنوان تعامالت، تحمل ضرر و زیان ناش��ی از 
پای��ان رابط��ه و اقدام ب��ه ازدواج و یا قول به ازدواج جهت بر طرف ک��ردن موانع خارجی به 

عناون پیامدهای این سبک زندگی تعیین شدند.

6
زرندی، هاشمیان فر و 

کیانپور )1396(
کیفی

گروه��ی از زن��ان با ارزیابی مثبت از موقعیت ازدواج خود و با اس��تفاده از آموزش صحیح 
و تقوی��ت مهارت های زندگی موجب می ش��وند ت��ا ازدواج و دوام تعهد محور به موقعیتی 
بهنجار تبدیل گردد، اما درمقابل گروهی دیگر با ارزیابی منفی از ازدواج خویش و جدایی 
پنهان از همس��ر با پیامدهای منفی چون: عهدش��کنی، گسترش روابط چندگانه عاطفی و 

جنسی، طالق و عدم سالمت روحی مواجه می شوند.

7
سهراب زاده و پرنیان 

)1396(
کیفی

هفت س��نخ گرایش به ازدواج وجود دارد که ش��امل گرایش محاط ش��ده، گرایش سلس��له 
مراتبی، گرایش خود پیروی عقالنی، گرایش خود پیروی عاطفی، گرایش برابرنگر، گرایش 

سیال و گرایش ضد ازدواج می شود.

8
فتحی، اسماعیلی، 

فرحبخش و دانش پور 
)1395(

کیفی
در این پژوهش همس��ر گزینی متناس��ب مبتنی بر ش��ناخت به عنوان شرایط علی و شرایط 

میانجی در چهار سطح فردی، زوجی، خانوادگی و والدینی طبقه بندی گردیده است.

کیفیحسینی و ایزدی )1395(9
بیش��تر سوژه ها احساس��ات دوگانه ای به تجرد دارند؛ آنها از یک س��و از استقالل و آزادی 
ناشی از تجرد راضی و خشنود هستند و از سوی دیگر، احساس تنهایی می کنند و دیگران 

را به ازدواج توصیه می نمایند.
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10
خجسته مهر، دانیالی و 

شیرالی نیا )1395(
کیفی

عواملی مانند آمادگی اخالقی، عاطفی و روانی برای ازدواج، کس��ب اس��تقالل عاطفی و 
مالی از خانواده اصلی، آمادگی فداکاری، گذش��ت و متعهد بودن در قبال همسر، پذیرش 
مس��ئولیت ها و چالش های زندگی مشترک، کسب مهارت های الزم برای زندگی مشترک، 
آمادگی س��نی، الزام آور بودن نیازه��ا و حمایت اطرافیان نقش مهمی در آمادگی افراد برای 

ازدواج ایفا می کنند.

11
خجسته مهر و محمدی 

)1395(
کیفی

خوش��بختی در ازدواج، داش��تن معنایی از احس��اس آرامش و رضایت است که زوجین با 
دیدگاه معنوی و اخالقی و با انجام رفتارهای مولد خوشبختی در حضور دیگران با ازدواج 

سازنده خود، آن را تشکیل می دهند.

12
خسروان، مشکی، مسلم و 

آرمان مهر )1394(
کیفی

از دیدگاه این پژوهش، مس��ائل به وجود آمده در ازدواج ناشی از تعجیل، شناخت ناکافی 
و اجبار است.

13
کریمیان، ساالری و 

ملکاری )1394(
کیفی

ش��ش مقوله اصلی  ب��ا عناوین آمادگ��ی ب��رای ازدواج و نگرانی از پیامده��ای آن، مزایای 
اقتص��ادی، نیازهای عاطفی و جنس��ی، نگرانی از پیامدهای طالق، کم رنگ ش��دن نقش 
نظارتی و حمایتی خانواده، آزمودن س��ازگاری و ازدواج آزمایش��ی به عناون دالیل افراد به 

روابط هم خانگی استخراج گردیده است.

14
فراهانی خلج آبادی، 
کاظمی پور و رحیمی 

)1391(
کمی

تجربه معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج، یکی از عواملی است که تعیین کننده افزایش سن 
ازدواج در بین دانشجویان است.

15
محبی، سیاح و حسینی 

)1388(
کیفی

علل تأخی��ر در ازدواج، تنگنای ازدواج، ریس��ک ازدواج، زاویه گیری خان��واده از ازدواج، 
آنوم��ی در ازدواج، تغیی��ر فضا و ترجیحات نوین همس��ر گزینی، محاس��به هزینه � فایده 
ازدواج، س��پر روانی تجرد، ب��ی اخالقی های اجتماعی و بازاندیش��ی در هویت زنانه را به 

عنوان مهم ترین مقوالت در نظر گرفته است.

کمیهولمن و لی9 )1997(16

با اس��تفاده از پرسش��نامه آمادگی ازدواج01 دریافتند که ویژگی های جمعیت شناختی مانند 
می��زان درآم��د، تحصیالت و س��ن، ارتباط زی��ادی با آمادگ��ی ازدواج افراد داش��ت. آن ها 
همچنی��ن دریافتند ک��ه عوامل زمینه ای، صفات و نگرش های ف��ردی و حمایت افراد مهم 
زندگ��ی ف��رد بر ادراک آمادگی ازدواج اف��راد تأثیر می گذارد. بنابراین، افرادی که در س��نین 
باالت��ر ازدواج می کنند، تجربه تحصیلی بیش��تری دارند، از لحاظ مالی احس��اس امنیت 
بیشتری می کنند، از حمایت و تأیید خانواده و دوستان برخوردارند، گزارش خوبی از رابطه 
خود با کس��ی که به عنوان همس��ر انتخاب کرده اند، ارائه می نمایند و نس��بت به افراد دیگر 
احس��اس آمادگی ازدواج  بیشتری دارند. هولمن و لی با استفاده از مدل فرایند بین فردی11 
کیت و لوید21 مش��خص س��اختند که ش��اخص های فرایندهای تعاملی31 در درک آمادگی 
ازدواج افراد مهم اس��ت و این فرایندها، واسطه رابطه صفات شخصیتی14، عوامل خانواده 

اصلی، عوامل محیطی � اجتماعی و آمادگی ازدواج هستند.

کیفیشافر و بازینی 51 )1997(17

در مطالعات خود به این نتیجه رس��یدند که معیارهای زنان و مردان در بس��یاری از جوامع 
به هم شبیه است و تفاهم میان آنها در مورد خصوصیات ارائه شده بسیار چشمگیر است. 
ه��م مردان و ه��م زنان تالش می کنند تا بهترین ها را از نظر جذابیت، اندام، ش��خصیت و 

خصوصیات اخالقی انتخاب کنند.

18
لوبنکویک و آرکنیک61 

)2007(
کمی

نش��ان می دهند ک��ه خصوصیاتی همچون: ه��وش، پختگی، عطوف��ت، ایمان، صمیمیت 
و صداق��ت از نظ��ر زن��ان و م��ردان م��ورد مطالع��ه، در اولوی��ت اول و خصوصیاتی مانند 
شجاعت، وقار، آراستگی، استیل خوب بدنی، قدرت و قناعت در اولویت دوم قرار دارند. 
خصوصیاتی از قبیل غرور، خودخواهی، تندمزاجی، ترس و سس��ت عنصری نیز کمترین 

اهمیت را داشته اند.
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مبانی نظری پژوهش
تقس��یم بندی های متفاوتی از معیارهای ازدواج با توجه به نظریه ها و دیدگاه های مختلف انجام ش��ده اس��ت 
ک��ه در کنار تفاوت ها، ش��باهت های زیادی نی��ز با یکدیگر دارند )اس��کانزونی1 و هم��کاران، 1989، به نقل از 
اس��پرچر و رگان2، 2002: 10�11(. بر اس��اس دیدگاه های »ش��بکه اجتماعی« و »تبادل اجتماعی«، معیارهای 
انتخاب همس��ر و ازدواج به چهار دس��ته جنسی مانند فعالیت جنس��ی )هوس(، درونی مانند خود � افشاگری3 و 
حمایت عاطفی )صمیمیت(، بیرونی مانند پول و یا شغل )موقعیت اقتصادی( و رسمی )پایگاه قانونی مشترک( 
دس��ته بندی  شده است. از نظر آنها، ش��بکه های اجتماعی افراد از انواع رابطه های نزدیک )درونی( تشکیل شده 
اس��ت که می توان آنها را بر حس��ب نوع وابس��تگی متقابلی تعریف کرد که تبادل در رابطه ها مشخص می سازد. 
وابستگی های متقابل  عبارت است از: فعالیت های مشترک با پایگاه های مرتبط و تبادالت الگو یافته بین دو نفر 

)کنعانی و همکاران، 1395: 245(.
»نظریه  تبادل اجتماعی« فرض می کند که انسان ها در تبادل روابط با یکدیگر در پی دریافت »سود« هستند 
و مایل اند رفتارش��ان از جمله روابط دوس��تانه، صمیمی و عاش��قانه  آنان به نوعی س��ود و بازده برابر منجر ش��ود 
)مهراب��ی زاده هنرمن��د و داودی، 1385: 3(. این��ان نگاهی اقتصادمآبانه به عش��ق، صمیمی��ت و ازدواج دارند و 
گزینش همس��ر را ناشی از س��ودی می دانند که برای فرد دارد. این سود می تواند تأمین نیازهای مالی، احساسی، 
جنس��ی و ... را ش��امل شود و با توجه به هر دوره زمانی و مکانی متفاوت باشد؛ به شکلی که در گذشته، انتخاب 
همس��ر از جانب والدین و بنا بر مصلحت خانوادگی با توجه به ش��رایط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاس��ی فرد 
انجام می گرفت، در حالی که امروزه این انتخاب همسر بیشتر بر اساس تصمیم خود فرد و با توجه به مالک هایی 

چون: پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد )کنعانی و همکاران، 1395: 237(.
»نظریه تکاملی« بر این باور است که مردان و زنان از زمان های قدیم توسط مکانیسم های جنسی به خصوصی 
رش��د یافته اند که باعث می ش��ود آنها از لحاظ روانشناختی متفاوت باش��ند. بنابراین از آنها انتظار می رود که در 
رفتار کردن و هنگام تصمیم گیری از لحاظ جنس��ی رفتار متفاوتی داش��ته باش��ند )شومیکر4، 2007: 35(. طبق 
این نظریه، مردان به صورت بالقوه توانایی تولید مثل باالیی دارند، اما زنان با توجه به طول مدت بارداری و سنین 
باروری مش��خص، توانایی داش��تن معدودی فرزند را دارند. از آن جا که ارزیابی و تش��خیص نش��انه های توانایی 
تولید مثل )مانند سن و سالمت( به طور مستقیم دشوار است، مردان از نشانه های جذابیت جسمانی به جای آن 

استفاده می کنند )باس، 1994؛ باس و اسمیت، 1993و خالد،2005: 156(.
یکی از مهم ترین معیارها که س��ابقه ای بس طوالنی در بین ارزش های مرتبط با ازدواج و همس��رگزینی دارد و 
در اغلب نظریه ها نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت، وجود عش��ق بین دو طرف است. همان طور که دو هزار سال 

1. Scanzoni
2. Sprecher & Regan
3. Self Discloser
4. Shoemaker
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قبل لوکان1 به آن اش��اره کرد و قرن ها بعد فرانس��یس بیکن 2 حرف او را تکرار کرد: »این جزئی از طبیعت عش��ق 
اس��ت که تنها معنی آن عبارت اس��ت از دل را به دریا زدن و خود را به دس��ت تقدیر س��پردن« )باومن3، 1392: 
27(. در برخی از موارد، عش��ق را معادل هوس دانس��ته اند و آن را ضامنی برای بقای نس��ل آدمی تلقی کرده اند 
)همان، 27(، اما گروهی دیگر بر این  باور هس��تند که عش��ق به معنای صمیمیت بین دو نفر است؛ صمیمیت به 
معنای توانایی همدلی و برقراری رابطه عمیق با دیگران به خصوص جنس مخالف و توانایی ایجاد حس نزدیکی 

و شناساندن خود به دیگران )کوزه گران، 1387: 11�12(. 

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش این مطالعه، کیفی و نوعی از فرامطالعه به نام »فراترکیب« اس��ت. اس��تفاده از روش فراترکیب 
برای شناس��ایی س��بک ازدواج بدین صورت است که مش��ابه فراتحلیل و فراترکیب برای یک پارچه سازی چندین 
مطالعه به منظور ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده می شود. از آن جا که بیش تر مقاالت در زمینه  ازدواج 
مطالعه های کیفی و بدون داده های کمی هستند، از روش فراترکیب به عنوان روشی مناسب برای به دست آوردن 
ترکیب جامعی از این موضوع بر پایه مطالعه های کیفی محدود ش��ده اس��ت. همان طور که بیان ش��د، فراترکیب 
نوعی مطالعه ثانویه اس��ت که با هدف مرور س��اختاریافته مطالعات کیفی که متمرکز بر مطالعه  کیفی یافته های 
اس��تخراج ش��ده از مطالعه های با موضوع مرتبط و مشابه می باش��د. البته باید در نظر داشت که فراترکیب، مرور 
 ادبیات موضوعی زی��ادی را درگیر نمی کند. هم چنین، 

ً
یکپارچ��ه  ادبیات کیفی موضوع مورد نظر نیس��ت و لزوما

عصاره ای از تفس��یرهای مطالعه های مشابه نیز نیست، بلکه یک پارچه س��ازی تفسیر یافته های اصلی مطالعات 
منتخب به منظور ایجاد یافته های جامع و تفس��یری اس��ت )زیمر4، 2006: 311-318( که حاکی از فهم عمیق 
پژوهشگر در این باب است )بک5، 2002(. از طریق بررسی یافته های مقاله های اصلی پژوهش، پژوهشگران 
واژه هایی را آشکار و ایجاد می کنند که نمایش جامع تری از پدیده  مورد بررسی را نشان می دهد )زیمر، 2006: 
311-318(. نوبلت و هیر6 سه فاز اصلی انتخاب مطالعات، ترکیب ترجمه ها و ارائه ترکیب را برای فراترکیب و 
باروس��و و ساندلوسکی7 روش��ی هفت گامی را معرفی می کنند. در این جا محقق پژوهش های گذشته در حوزه 
ازدواج را در ایران مورد کنکاش قرار داده و در این راه از روش هفت مرحله ای باروس��و و ساندلوس��کی اس��تفاده 

کرده است که خالصه این مراحل در شکل 1 آمده است:

1. Lucan
2. Francis Bacon
3. Bauman
4. Zimmer
5. Beck
6. Noblit and Hare
7. Sandelowski and Barroso
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شکل 1: مراحل پیاده سازی روش فراترکیب

بر اساس شکل 1، مراحل مبسوط پیاده سازی روش فراترکیب به شرح زیر می باشد:
گام اول: تنظیم سوال تحقیق

ب��رای تنظیم س��وال پژوه��ش از پارامترهای مختلف��ی مانند جامعه م��ورد مطالعه1، چه چی��زی2، چه  موقع3 و 
چگونگی روش4 استفاده می شود. در این پژوهش، سوال زیر مورد کنکاش قرار گرفت: مؤلفه های اصلی ازدواج 

کدام اند و گروه بندی آن ها چگونه است؟
گام دوم: مروری بر ادبیات به شکل نظام مند

در این مرحله، محقق جس��تجوی نظام مند خود را بر مقاالت منتشر شده در نشریه های مختلف متمرکز کرد 
و واژگان کلیدی مرتبط را انتخاب نمود. در واقع، محققان برای پاس��خ گویی به س��وال مطرح شده در مرحله اول 
اجرای فراترکیب، با اس��تفاده از کلید واژه های س��بک ازدواج، ازدواج س��نتی، ازدواج مدرن و ازدواج س��فید در 

پایگاه های داده  Google search، در سال های مختلف مقاالت مرتبط را بررسی کردند.
گام سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب

 در ای��ن گام، محق��ق در ه��ر بازبینی تعدادی از مقاالت را رد می کند و این مقاله ه��ا در فرایند فراترکیب مورد 

1. Who
2. What
3. When
4. How
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بررس��ی قرار نمی گیرند. به محض این که مقاالت برای تناس��ب با پارامترهای مطالعه بررسی شد، در قدم بعدی 
پژوهش��گر باید کیفیت روش ش��ناختی مطالعه ها را ارزیابی کند. هدف از این گام، حذف مقاله هایی اس��ت که 
پژوهش��گر به یافته های ارائه شده اعتمادی نداشته باش��د. بنابراین ممکن است مقاله ای که باید در ترکیب وجود 
 برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه تحقیق کیفی استفاده می شود، 

ً
داشته باشد را هم رد کند. ابزاری که معموال

»برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی(CASP) 1« 10 س��ؤالی اس��ت که به محقق کم��ک می کند تا مفهوم تحقیق 
کیفی را دریابد و دقت، اعتبار، و اهمیت مطالعات کیفی تحقیق را مش��خص نماید. این س��ؤاالت بر موارد زیر 
تمرک��ز دارد: )1(اهداف تحقیق )2(منطق روش )3(طرح تحقی��ق )4(روش نمونه برداری )5(جمع آوری داده ها 
)6(انعکاس پذی��ری که ش��امل رابطه بین محقق و ش��رکت کنندگان می باش��د )7(مالحظ��ات اخالقی )8(دقت 
تجزیه وتحلیل داده ها )9(بیان واضح و روش��ن یافته ه��ا )10( ارزش تحقیق. در این مرحله، محقق به هرکدام از 
این س��ؤاالت یک امتیاز کمی می دهد و س��پس یک فرم را ایجاد می کند. بنابراین او می تواند امتیازاتی را که به هر 
مقاله می دهد جمع کند و به آس��انی و به اجمال مجموعه مقاالت را بررس��ی کند و نتایج ارزیابی را ببیند. برنامه 

مهارت های ارزیابی حیاتی برای ارزیابی مطالعات مورداستفاده قرار می گیرد )گریبلر و نوواک، 2012(.
گاه��ی دوباره پیدا کند.  هنگام اس��تفاده از ای��ن ابزار، محقق مقاله را به ص��ورت کامل می خواند تا از محتوا آ
س��پس ب��ر یک معیار  CASPدر یک زمان تمرکز می نماید )ماننده��دف تحقیق( و تالش می کند تا مدرک و دلیل 
مستقیمی به شکل منتخب از مقاله مربوط به معیار اصلی )مانند هدف( و معیارهای فرعی آن )مانند آیا نویسنده 
ارتب��اط هدف را برقرار کرده اس��ت؟( به دس��ت آورد. به منظور ایجاد یک رد ممی��زی، محقق به طور الکترونیکی 
نقل قول های نمونه را از مقاله به عنوان مدرک و دلیل عملکرد نویسنده حذف می کند، سپس منتخب ها را در سطر 
مناسب در ستون توضیحات  CASP روبریک کپی می نماید و شماره های صفحه را از مقاله- جایی که مدرک و 
دلیل قرار داشت- اضافه می کند. اگر محقق دریابد که عملکرد نویسنده در هر زمینه ای ناکارا می باشد در ستون 
توضیحات  CASPروبریک یادداش��تی را قرار می دهد و در آن، مس��ئله موردنظر را ش��رح می دهد. محقق امتیاز 
 CASP معیار ویژه را بر اس��اس اندازه و وس��عت نقایص یادداشت ش��ده خود پایین می آورد. او با تمام 11 معیار
ادامه می دهد و س��پس امتیاز کلی را جمع بندی می کند. بر اس��اس امتیاز کلی و ماهیت مدرک پشتیبانی کننده در 

محتوا با هر نوع نواقص یادداشت شده، محقق تصمیم بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را می گیرد.
محقق بر اساس مقیاس 50 امتیازی  CASPروبریک، سیستم امتیازبندی زیر را مطرح می کند و هر مقاله ای 

را که پایین تر از امتیاز خوب )پایین تر از 30( است، حذف می کند:
• 	 (E) 50 – 41 :عالی
• 	(VG) 40 – 31 :خیلی خوب
• 	(G) 30 – 21 :خوب
• 	(F) 20 – 11 :متوسط
• 	(P) 10 – 0 :ضعیف

1. Critical Appraisal Skills Program (CASP)
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در ای��ن پژوه��ش نیز بر مبنای »برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی« به بررس��ی کیفیت مقاالت بر اس��اس 10 
معیار زیر پرداخته شد )هر معیار حداکثر 5 امتیاز(:

ه��دف پژوهش، اص��ول و روش ها، س��اختار پژوهش، نمونه، مرتب س��ازی داده ه��ا، انعکاس پذیری، مبانی 
اخالق حرفه ای، دقت تحقیق، تبیین روشن نتایج، نتیجه گیری کلی تحقیق.

نتایج نهایی بیست و دو مقاله نهایی به این شرح است:

جدول :2 امتیازات داده  شده به بیست و دو مقاله منتخب

123456789مقاله

نمره 
نهایی

384034383544484039

101112131415161718مقاله

نمره 
نهایی

373942453743444844

19202122مقاله

نمره 
نهایی

40393844

در این مرحله، از بین 44 مقاله ابتدا 10 مقاله بر اساس معیارهایی مانند عنوان، چکیده و محتوا حذف گردید 
و س��پس 32 مقاله باقیمانده بر اس��اس ده معیار یاد ش��ده از لحاظ کیفیت مورد بررس��ی نهایی قرار گرفت که در 
نهایت 22 مقاله جهت بررسی تایید نهایی شد. با توجه به نتایج حاصل شده حداکثر امتیاز داده  شده به مقاالت 

48 و حداقل امتیاز داده  شده 34 بوده است. 

جدول 3: نتایج گزینش مقاالت نهایی

44تعداد کل مقاالت و منابع اولیه

10تعداد مقاالت پذیرش نشده بر اساس عنوان تحیق

10تعداد مقاالت پذیرش نشده بر اساس چکیده تحقیق

2تعداد مقاالت پذیرش نشده بر اساس محتوای کلی تحقیق

0تعداد مقاالت پذیرش نشده بر اساس کیفیت تحقیق

22تعداد مقاالت پذیرفته شده نهایی

گام چهارم: تبیین و استخراج نتایج
در سراسر فراترکیب، پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایی شده را به منظور دستیابی به یافته های 
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درون محتوایی مجزایی که در آن ها مطالعه های اصلی و اولیه انجام می شوند، چندبار مرور می کند. در پژوهش 
حاض��ر، اطالع��ات مقاالت بدین صورت دس��ته بندی ش��د: مرج��ع مربوط به ه��ر مقاله ثبت گردی��د )نام و نام 
خانوادگی نویسنده، سالی که مقاله منتشر شده و عوامل حیاتی موفقیتی که هر مقاله به آن ها اشاره کرده است( و 
اطالعات روش ش��ناختی کلیدی مانند هدف پژوهش، روش، رویه و وسایل سنجش یادداشت  شد و در نهایت 

صفحاتی که به مولفه ها کرده است، درج گردید.

جدول 4: ابعاد و مؤلفه های ازدواج در ایران

منابعمؤلفهابعادردیف

شناختی1
همسرگزینی متناسب مبتنی بر شناخت، شناخت کافی، 

گاهی و شناخت یکدیگر آ
)فتحی و همکاران، 1395(،)خسروان و همکاران، 1394( 

و)خجسته و همکاران،1395(

جنسی2
تأمین نیازهای جنسی، اصالت نیازها )عاطفی، جنسی( و 

رضایت جنسی

)خسروان و همکاران،1394(،)فرامرزی و همکاران، 
1396(، )اصغرپور و همکاران، 1396(، )قادرزاده و 
همکاران، 1396(، )کریمیان و همکاران، 1394(، 

)سهراب زاده و پرنیان، 1395( و )محسن زاده و همکاران، 
)1393

اقتصادی3
تمکن و تالش اقتصادی، امنیت اقتصادی، مادی گرایی 

و تغییر نگاه به ازدواج، ناامنی شغلی، مزایای اقتصادی و 
مدیریت مالی و اقتصادی

)خسروان و همکاران،1394(، )فرامرزی و همکاران، 
1396(، )محبی و همکاران، 1395(، )عباسی 

شوازی و همکاران، 1395(، )کریمیان و همکاران، 
1394(، )محسن زاده و همکاران، 1393( و )خجسته و 

همکاران،1395(

جمعیتی4
فاصله سنی، آمادگی سنی، نسل جوان، نسل میان سال و 

بزرگ س��ال و س��ن ازدواج

)محبی منش، 1388(، )خجسته مهر، 1394(، )رازقی 
نصرآباد و همکاران، 1396( و )کریمیان و همکاران، 

)1394

خانوادگی5
حریم سازی زوجین با خانواده، حمایت خانواده از زوجین 
و برعکس، سلطه کامل خانواده، کنترل والدین و دخالت 

والدین

)فتحی و همکاران، 1395(، )محبی منش، 1388( و 
)کریمیان و همکاران، 1394(

مذهبی، خانوادگی، اقتصادی و منزلت اجتماعیتجانس6

)خلج آبادی و همکاران،1392(، )خجسته مهر و 
همکاران، 1395(، )محسن زاده و همکاران، 1393(، 

)گلچین و صفری، 1396(، )زرندی و همکاران، 1396(، 
)محبی منش، 1388( و )فتحی و همکاران، 1395(

صداقت، انعطاف پذیری، مهربانی و دلسوزیشخصیتی7
)فتحی و همکاران، 1395(، )خلج آبادی، 1392(، 

)حسینی و ایزدی، 1395(، )زرندی و همکاران، 1396( و 
)گلچین و صفری، 1396(

اخالقی8
تناسب، پایبندی به اعتقادات مذهبی، وفاداری، الگوهای 

عقیدتی، تعهدات پایدار و صمیمیت عاطفی

)صادقی فسایی و عرفان منش، 1391(، )خلج آبادی 
فراهانی و شجاعی 1392(، )محسن زاده و همکاران، 
1393(، )عباس زاده و نیکدل، 1395(، )گلچین و 
صفری، 1396( و )خجسته مهر و محمدی، 1395(
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گام پنجم: بررسی و ادغام نتایج
ب��ا توج��ه به اینکه ه��دف فرا ترکیب ایجاد تفس��یر یکپارچه و جدی��دی از یافته ها می باش��د، این روش جهت 
شفاف سازی مفاهیم و الگوها و نتایج در پاالیش حالت های موجود دانش و ظهور مدل های عملیاتی و تئوری ها 
پذیرفته  شده است )فینفگلد2003،1(. بدین منظور محقق موضوعات یا تم هایی2 را جستجو می کند که در میان 
مطالعات موجود در فرا ترکیب پدیدار ش��ده اند. سندلوس��کی و باروس��و  )2007( به این مورد به عنوان »بررسی 
موضوعی« اشاره می کنند که طی آن، محقق تم ها یا موضوعاتی را مشخص می کند. به محض اینکه موضوعات 
شناس��ایی و مشخص شدند، بررس��ی کننده یک طبقه بندی3 را ش��کل می دهد و طبقه بندی های مشابه و مربوطه 
را در موضوع��ی ق��رار می دهد ک��ه آن را به بهترین نح��و توصیف می کند. تم ها، اس��اس و پای��ه ای را برای ایجاد 

»توضیحات و مدل ها، تئوری ها یا فرضیات کاری« ارائه می دهند )سندلوسکی و باروسو، 2007(.
در پژوهش حاضر، ابتدا تمام عوامل استخراج ش��ده از مطالعات به عنوان کد در نظر گرفته ش��د. س��پس با در 
نظر گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آن ها در قالب یک مفهوم مش��ابه دس��ته بندی شدند. به این ترتیب مفاهیم 

)تم ها( تحقیق شکل گرفتند. 
گام ششم: تعیین کیفیت نتایج

درروش فرا ترکیب، محقق رویه های زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر می گیرد:
• محقق هر دو راهبرد جستجوی الکترونیک و دستی را به کار می برد تا مقاالت مربوطه را پیدا کند.	
• محقق، روش های کنترل کیفیت استفاده  شده در مطالعات تحقیق کیفی اصلی را به کار می برد.	
• در ارزیاب��ی کیفیت تلفی��ق تحقیق مطالعات تحقیق کیفی اصلی، محق��ق از ابزار CASP )2006( جهت 	

ارزیابی فرا مطالعات استفاده می کند؛ 10 سؤالی که به وی کمک می کند تا بررسی ها معقول به نظر برسد.
• در سرتاس��ر تحقی��ق، محقق تالش می کند ت��ا با فراهم ک��ردن توضیحات و توصیف روش��ن و واضح برای 	

گزینه های موجود در تحقیق گام های اتخاذ شده را بردارد.
• در زمان مناسب، محقق رویکردها و نگرش های مستقر را جهت تلفیق مطالعات اصلی در تحقیق کیفی استفاده می کند.	
• در زمان مناس��ب، محقق از برنامه های مس��تقر و مح��رز )مانند CASP ، 2006( جه��ت ارزیابی کیفیت 	

مطالعات اصلی تحقیق کیفی استفاده می کند.
گام هفتم: اعالم نتایج

در این مرحله از روش فرا ترکیب، یافته های حاصل از مراحل قبل ارائه می ش��وند. 22 مقالۀ انتخاب ش��ده از 
سوی پژوهشگران در مدت یک ماه به دقت مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات مورد نیاز بر اساس هدف اصلی 
این مقاله که طراحی الگوی تبیین مؤلفه های س��بک ازدواج در ایران می باش��د، شناس��ایی ش��د. ترکییب یافته ها 
پس از اعمال نظر خبرگان دانش��گاهی )4 تن از اس��تادان علوم اجتماعی و مدیریت( در 8 بعد و 35 ش��اخص 

دسته بندی شده که در جدول 2 آمده است.

1. Finfgeld
2. Theme
3. Subcategory
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 روایی و پایایی مدل
 مدل طراحی ش��ده ش��امل 8 بعد و 35 مؤلفه می باش��د. پس از تکمیل مراحل روش شناسی فراترکیب، مدل 
طراحی شده طی جلسه هایی با شرکت خبرگان علوم اجتماعی و مدیریت ارائه شد. روایی مدل حاضر، از طریق 
روایی محتوا به دو شکل حاصل شده است: اول، استفاده از اجزا و عوامل مدل های ارائه شده پیشین که خود به 
روایی مدل منجر می گردد و دوم، تش��کیل جلس��ه های گروه کانونی و ارائه مدل در این جلسه ها به متولیان علوم 
اجتماعی ومدیریت. بنابراین به منظور س��نجش پایایی مدل طراحی ش��ده از ش��اخص کاپا استفاده شده است؛ 
بدین طریق که ش��خص دیگ��ری )از نخبگان علوم اجتماعی( بدون اطالع از نح��وه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد 
شده توسط پژوهشگران، اقدام به دسته بندی کدها در مفاهیم کرده است. سپس مفاهیم ارائه شده توسط این فرد 
مقایسه شده است. در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد شده مشابه و مفاهیم ایجاد شده متفاوت، شاخص 
کاپا محاس��به ش��ده است. همان طور که در جدول 5 مشاهده می گردد، پژوهشگران 8 مفهوم و فرد خبره دیگر 7 
مفهوم ایجاد کرده اند که از این تعداد 6 مفهوم مش��ترک هس��تند. مقدار شاخص کاپا نیز برابر با 0/666 محاسبه 

شد که با توجه به جدول 6 در سطح توافق معتبر قرار گرفته است )جنیس و آلن1، 1996(.

جدول 5: وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط پژوهشگر و فرد دیگر

نظر محقق

مجموع خیر بله
7 B=1 A=6 بله

2نظر خبره دیگر D=0 C=2 خیر
9 1 8 مجموع

  = توافقات مشاهده شده

جدول 6: وضعیت شاخص کاپا

وضعیت توافقمقدار عددی شاخص کاپا

ضعیف0

بی اهمیت0/2- 0

متوسط0/21-0/4

مناسب0/41-0/6

معتبر0/8-0/61

عالی0/81-1

  = توافقات مشاهده شده

1. Jensen  & Allen
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الگوی نهایی مولفه های سبک ازدواج
الگوی مستخرج از یافته های پژوهش پیرامون مولفه های ازدواج شامل 8 بعد اصلی و 36 مولفه  فرعی است. 

شکل 1: طراحی الگوی تبیین مولفه های ازدواج

بحث و نتیجه گیری
انتخاب همسر امری اتفاقی نیست، بلکه پدیده ای است که تحت تأثیر عوامل مختلف و در فرایندی مشخص 
ص��ورت می گیرد. هر جامعه و فرهنگی، بنا به ش��رایط و مقتضیات خود، معیاره��ا، هنجارها و محدودیت هایی 
را برای انتخاب همس��ر در نظر می گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی س��بک ازدواج در ایران 
بوده اس��ت. در این مطالعه تالش ش��د که با بررس��ی مقاالت و پژوهش های به عمل آمده در زمینه سبک ازدواج 
در ایران- که بیشتر با روش کیفی انجام گرفته بودند- به ارائه یک مدل تبیینی در این مورد بپردازیم. این پژوهش  
در راس��تای دس��تیابی به هدف که همانا فراترکیب پژوهش های انجام گرفته در زمینه س��بک ازدواج در ایران بوده 
اس��ت، هفت مرحله را پش��ت سر گذاش��ت: در مرحله نخست که مرحله ایجاد س��وال پژوهش است، محقق با 
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توج��ه به ه��دف پژوهش از پارامترهای مختلفی مانند جامعه مورد مطالع��ه1، چه چیزی2، چه  موقع3 و چگونگی 
روش 4 استفاده کرد؛ در مرحله دوم، به مرور نظام مند ادبیات، یعنی تمامی مقاالت و پژوهش هایی که در زمینه 
مورد نظر در نش��ریات علمیی- پژوهش��ی معتبر داخلی از س��ال 1388 تا 1396 چاپ شده اند پرداخت. تعداد 
44 مقاله که از نظر عنوان و محتوا با موضوع پژوهش همخوانی داش��تند، مورد بررس��ی قرار گرفتند؛ در مرحله 
س��وم، جس��تجو و انتخاب متون مناسب انجام گرفت که محقق در هر بازبینی تعدادی از مقاالت را رد کرد. ابزار 
ارزیاب��ی مق��االت، معیار CASP  بود ک��ه در نهایت تعداد 22 مقال��ه از بین آن ها انتخاب و مورد بررس��ی قرار 
گرفت؛ در مرحله چهارم، به منظور دستیابی به یافته های درون محتوایی مجزایی که در آن ها مطالعه های اصلی 
و اولیه انجام می شوند، مقاالت منتخب چندبار مرور و نتایج استخرج گردید. در مرحله پنجم با عنوان »بررسی 
و ادغام نتایج«، ابتدا تمام عوامل استخراج ش��ده از مطالعات به  عنوان کد در نظر گرفته ش��دند. س��پس با در نظر 
گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آن ها در قالب یک مفهوم مشابه دسته بندی گردیدند. در مرحله ششم با عنوان 
»تعیی��ن کیفیت نتایج«، محقق رویه های ده گانه را برای س��نجش کیفیت نتایج به کار برد. س��رانجام، در مرحله 
هفت��م با عنوان »اعالم نتایج«، یافته های حاصل از مراحل قبل ارائه گردیدند. 22 مقاله انتخاب ش��ده از س��وی 
پژوهش��گران در مدت یک ماه به دقت مورد بررس��ی قرار گرفت و اطالعات مورد نیاز بر اساس هدف اصلی این 
مقاله که طراحی الگوی تبیین مؤلفه های س��بک ازدواج در ایران می باش��د، شناسایی شد. ترکییب یافته ها پس از 
اعمال نظر خبرگان دانشگاهی )4 تن از استادان علوم اجتماعی و مدیریت( در 8 بعد )35 شاخص( دسته بندی 

شد: بعد شناختی، جنسی، اقتصادی، جمعیتی، خانوادگی، تجانس، شخصیتی و بعد اخالقی. 
به طور کلی آنچه که از یافته های این پژوهش قابل نتیجه گیری اس��ت اینکه در زمینه بعد ش��ناختی انتخاب 
همس��ر نیازمند ش��ناخت کافی از مقوله ازدواج و مالزمات آن اس��ت؛ به ش��کلی که این ش��ناخت باید همراه  با 
گاهی از زندگی مش��ترک و مس��ائل مرتبط با آن باش��د. در پژوهش های انجام گرفته اغلب زوجینی که همراه با  آ
گاهی کافی اقدام به تشکیل خانواده کرده اند، زندگی موفق تری را تجربه کرده اند. این نتایج به دست  شناخت و آ

آمده با یافته های تحقیقات نیازی )1398( و خسروان و همکاران )1394( همخوانی دارد. 
سبک های ازدواج در ایران به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است: سبک ازدواج سنتی که بر اساس قواعد 
و معیارهای س��نتی به ش��کلی انجام می شود و از قبل و طی س��الیان متوالی مرسوم بوده است. این نوع از ازدواج 
 بیشترین همخوانی را با الگوی طراحی 

ً
که فراوانی زیادی نیز برخوردار اس��ت، از بین هش��ت بعد یاد شده تقریبا

ش��ده دارا می باش��د. با این وجود در برخی از ابعاد نظیر بعد تجانس و ش��خصیتی ممکن است با معایبی همراه 
باش��د. نتایج به دس��ت آمده با پژوهش های خجسته مهر و محمدی )1395( و بی  بی رازقی نصر آباد )1396( 
همخوانی دارد. س��بک دوم ازدواج در ایران س��بکی است که تا حدی معیارهای سنتی ازدواج را کنار گذاشته و به 
معیارهای مدرن روی آورده اس��ت. این س��بک از ازدواج که با عنوان »ازدواج مدرن« از آن نام برده می ش��ود، در 

1. Who
2. What
3. When
4. How
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نقطه مقابل »س��بک سنتی« قرار گرفته است و تمامی معیارهای آن را به چالش می کشد. در این سبک از ازدواج 
 مبتنی بر ثبت رس��می نمی باش��د، زوجین به ش��کل غیر رس��می با یکدیگر به ش��کلی هم بالین زندگی 

ً
که الزاما

می کنند. این سبک از ازدواج که گاهی با عناوین دیگری همچون »هم خانگی«، »هم بالینی« و »ازدواج سفید« 
نی��ز خوانده می  ش��ود، از نظر ابعاد و مولفه های بعد ش��ناختی در حین و بعد از رابطه ایجاد می  ش��ود. همچنین 
 بر طرف کردن نیازهای جنسیشان را مد نظر دارند و قائل به ارتباطی صحیح در قالب 

ً
زوجین از نظر جنسی صرفا

تعهد به ش��ریک جنسیش��ان نیس��تند. در زمینه بعد خانوادگی، در این س��بک از ازدواج مفهومی با عنوان خانواده 
هسته ای شامل پدر، مادر و فرزند شکل نخواهد گرفت. در زمینه سایر ابعاد شخصیتی، اخالقی و جمعیتی هم 
قاعده بر همین منوال است. شاید بتوان گفت که این سبک از ازدواج تمامی قواعد سنتی جامعه در حوزه ازدواج 
را به چالش��ی اساس��ی فرا خوانده است. سومین سبک از ازدواج که جامعه ایرانی نیز در حال حرکت به سمت آن 
اس��ت، »سبک ازدواج تلفیقی« اس��ت؛ بدین معنا که این سبک از ازدواج با کنار گذاشتن نقاط ضعف دو سبک 
پیشین در صدد تلفیق نقاط قوت هر دو سبک ازدواج است- به شکلی که زوجین قادر باشند در انتخاب همسر 
گاهی کسب  نقش��ی کلیدی داشته باشند و در عین حال تحت نظارت محیط خانوادگی شناختی عمیق همراه با آ
کنند. با توجه به نتایج به دس��ت آمده از یافته های پژوهش می توان گفت که فرآیند انتخاب همس��ر در بین مردان 
و زن��ان به ش��کلی متفاوت و با معیارهایی جداگان��ه با توجه به ویژگی های فرهنگ��ی و وضعیت اجتماعی حاکم 
بر جامعه اس��تصورت می گیرد. در فرآیند انتخاب همس��ر ویژگی هایی در نظر گرفته می ش��وند که در سبک های 
ن��ام ب��رده در باال این ویژگی ها )معیارها( وضعیت��ی متفاوت به خود می گیرند؛ از جمله ای��ن معیارها می توان به 
وضعیت تحصیلی، ارزش های اجتماعی، موقعیت اجتماعی متناس��ب، ارتباطات اجتماعی و معاشرتی، پایگاه 
اجتماعی اقتصادی و مواردی از این قبیل اشاره کرد. به هر میزان که تفاوت در این معیارها بیشتر باشد، زوجینی 
که اقدام به ازدواج کرده اند با مشکالت بیشتری در زندگی زناشویی روبه رو خواهند شد. بنابراین پیشنهاد حاصل 
از یافته های پژوهش��ی این است که بیشترین انطباق و همس��انی در معیارهای انتخاب همسر بین زوجین وجود 
داش��ته باش��د. در واقع ناپایداری ازدواج در بین جوان��ان ایرانی تا حد زیادی ناش��ی از ناهمخوانی در معیارهای 
 در انتخاب همسر با نگاهی مدرن و بدون درکی عمیق، عشق و عالقه ای 

ً
گزینش��ی همسر است. جوانان معموال

را که در اولین تجربه آش��نایی خود داش��ته اند، به عنوان اصل و پاشنه آش��یل زندگی مشترک قرار می دهند که این 
دیدگاه، معیارهای س��بک س��نتی ازدواج را که در آن نگاه والدین و نظر آنها مهم تلقی می گردد، به حاشیه می راند 
و ارزش های انفرادی را جایگزین آن می کند.این در حالی اس��ت که ازدواج زوجین در هر زمان و به هر س��بکی 
که باش��د در یک بس��تر فرهنگ��ی، اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد که به ش��دت در ارزش ه��ای اجتماعی و به 
خصوص ارزش های خانوادگی ریشه دارد. همچنین، این جوانان که استقالل اقتصادی بیرون از خانواده را تجربه 
نکرده اند، در صورت پافشاری بر سبک مدرن ازدواج با نوعی تعارض ارزشی با جامعه و خانواده سنتی روبه رو 

خواهند شد.
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