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 47، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***، مصطفي اقليما**، غنچه راهب*ثريا سيار
  

هاي تحرك اجتماعي در هـر جامعـه          ترين شاخص    ازدواج و گزينش همسر از مهم      :مقدمه
هاي همسرگزيني و الگوهـاي نـوين ازدواج از شـكل             امروزه با توجه به تغيير شيوه     . است

رسـد كـاركرد    پذيرد و بـه نظـر مـي     امر تأثير ميسنّتي به مدرن، كاركرد خانواده نيز از اين       
اين پژوهش به شـناخت تفـاوت كاركردهـاي         . ها نيز متفاوت است     خانواده در اين ازدواج   

پردازد كه هر يـك از ايـن دو           هاي سنّتي و مدرن از ديد زنان متأهل مي          خانواده در ازدواج  
  .  اند نوع ازدواج را داشته

جامعة آماري در اين پژوهش زنـان متأهـل         . اي است   مقايسه  اين مطالعه از نوع علّي     :روش
 نفـر از زنـان      384اي تـصادفي،      گيري خوشه   شهر تهران است كه با استفاده از روش نمونه        
طـور تـصادفي      موجود در اين مناطق به     هاي  متأهل شرق و غرب تهران با مراجعه به پارك        

ها  مستر در اختيار آن اس مدل مكنامة سنجش كاركرد خانواده براس پرسش. اند انتخاب شده
  .است  شده  دو استفاده قرار داده شده و براي تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون تي و خي

دهد كه بين زنان با ازدواج سنّتي و زنان با ازدواج مدرن بـه          مي   نتايج تحقيق نشان     :ها  يافته
ان با ازدواج سنّتي و زنـان بـا         بين زن  .لحاظ توانايي حل مسأله تفاوت معناداري وجود ندارد       

دهي عاطفي، آميختگي عاطفي  ازدواج مدرن به لحاظ توانايي برقراري ارتباط، ايفاي نقش، پاسخ      
 . و كنترل رفتار تفاوت معناداري وجود دارد

و زنان با ازدواج مدرن به لحاظ توانايي برقـراري ارتبـاط،     بين زنان با ازدواج سنّتي   :بحث
هي عاطفي، آميختگي عاطفي و كنترل رفتار تفـاوت معنـاداري وجـود             د  ايفاي نقش، پاسخ  

انـد، در ايـن ابعـاد از كـاركرد خـانواده امتيـاز بيـشتري                  زناني كه ازدواج مدرن كرده    . دارد
 ازدواج مدرن و آشـنايي زوجـين پـيش از ازدواج، در تقويـت كـاركرد                  بنابراين .اند  گرفته

  .تواند مؤثر باشد  ميخانواده و ثبات و استحكام بنيان خانواده
  ازدواج سنّتي، ازدواج مدرن، كاركرد خانواده: ها كليدواژه

  9/7/91: تاريخ پذيرش      18/2/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )لنويسندة مسئو (<s.sayar65@yahoo.com>. بخشي ارشد مددكاري اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان كارشناس* 

  .بخشي تواني تربيتي، دانشگاه علوم بهزيستي و شناس رواندكتر ** 
 .بخشي تواندكتر مددكاري اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و *** 

هاي سنّتي وقايسة كاركرد خانواده در ازدواجم
 مدرن در زنان متأهل شهر تهران
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  مقدمه
تـرين    ازدواج صـميمي  . هاي عاطفي انسان است     نياز به ايجاد روابط انساني يكي از نياز       

عنوي است و يكي از مراحـل تكامـل         نوع رابطه در پاسخ به تمامي نيازها، اعم از مادي و م           
ازدواج پيمان مقدسي است كه در ميـان تمـام اقـوام و ملـل و در                 . شود  انسان محسوب مي  

اي كه در آن زن و مرد زندگي مشتركي  رابطة ديرينه. ها وجود داشته است ها و مكان تمامي زمان
ر باشـند، همـديگر را      خـوار يكـديگ     بندند كه مصاحب و يار و غـم         كنند و پيمان مي     را آغاز مي  

  .خوشبخت كنند، به يكديگر عشق ورزند و با ازدواج به تنهايي خويش پايان دهند
ازدواج فرايندي از تعامل بين زن و مرد است كه تحت شرايط و مراسم قانوني شرعي                «

شود و عمـل آن مـورد پـذيرش شـرع، قـوانين و تـشكيالت اجتمـاعي                    و عرفي برگزار مي   
  ).1380د، نژا نوابي(» باشد مي

ها درجات مختلفي     كه در آن   كنند  هاي گوناگوني زندگي مي     در جامعة امروز ايران گروه    
هـاي مختلـف اجتمـاعي،        در اين گروه  . شود  از شرايط پيشامدرن و حتي پسامدرن يافت مي       

  .شكل خانواده و همسرگزيني متناسب با موقعيت گروه و شكل خانواده متفاوت است
ترهاي   ة جامعة پيشامدرن، ازدواج بين دختر و پسر را معموالً بزرگ          هاي گسترد   در خانواده 

طـور    هاي اجتمـاعي كـه اوضـاع مـدرن را حتـي بـه               بنابراين، در گروه  . دادند  فاميل ترتيب مي  
اند، هنوز هم انتخاب زن براي پسر يا انتخاب شوهر بـراي دختـر بـا                  نخورده حفظ كرده    دست

  . گيرد  تأييد ضمني دختر و پسر صورت ميترها و در صورت لزوم، با تصميم بزرگ
اند الگوهـاي رفتـاري       هايي كه سعي كرده     هاي طبقة متوسط جديد يا خانواده       در خانواده 

هـا بـا توجـه بـه          در اين خانواده  . اين طبقه را اتخاذ كنند، وضع همسرگزيني متفاوت است        
. تر اسـت    تيار او وسيع  مالحظات ذكر شده، سلطة جامعه و خانواده بر فرد، كمتر و دايرة اخ            

ها دختر يا پسر ممكن است پيش از گرفتن تأييد خانواده، همـديگر               بنابراين در اين خانواده   
ها را فراهم كننـد؛ ولـي در هـر حالـت، انتخـاب                را پيدا كنند يا والدين مقدمات آشنايي آن       

  . ة دختر يا پسر استبه عهدنهايي 
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 مشابه شـرايط پـسامدرن اسـت، دختـر و     ها هاي اجتماعي كه شرايط آن      در برخي گروه  
طور رسمي به عقد يكـديگر در اينـد، بـا     كنند و پيش از آنكه به پسر همديگر را انتخاب مي  

درنهايت اين آشنايي و رابطه ممكن است . كنند هم معاشرت و حتي رابطة جنسي برقرار مي    
، تـصميم خـود را   كه تصميم بـه ازدواج بگيرنـد   به ازدواج منجر شود يا نشود و در صورتي 

 بـه اجـرا   نظر از تأييدكردن يا نكردن خانواده يا حتي بدون اطالع دادن بـه خـانواده،                  صرف
  ).1385سرايي، (آورند  درمي

شناسان معتقدند كه زيادشدن طـالق پديـدة فرعـي و عرضـي               در اياالت متحده، جامعه   
  )1376ساروخاني، (. نيست كه در آينده كاهش يابد؛ بلكه نتيجة مفهوم جديد ازدواج است

كه تحول الگوهاي خانواده و ازدواج را با جريان صنعتي شـدن            ) 1994 (1تومتون و لين  
ها را عامل اصلي در جهـت         اند، تحوالت حاصل از اين جريان       و مدرنيزاسيون بررسي كرده   

انـد،    كاهش اقتدار والدين و افزايش اسـتقالل فرزنـدان در  همـسر گزينـي در نظـر گرفتـه                   
هاي ترتيب يافته از جمله خويشاوندي منتهي خواهد  كه درنهايت به كاهش ازدواجفرايندي 

تحول در موقعيت زنان به لحاظ تحصيالت، از جملـه عـواملي اسـت كـه آنـان را بـه                     .شد
بعـد از انقـالب اسـالمي و اتخـاذ تـدابير برابـري              . كند  نپذيرفتن الگوهاي سنّتي هدايت مي    

، زن ديگـر    بـه ايـن ترتيـب     . ي و متوسطه اكتفا نكردنـد     ها، زنان به تحصيالت ابتداي      فرصت
محصور در خانه نيست كه منتظر يك ازدواج سنّتي باشد، در سن كم تن به ازدواج دهـد و                   

  ).1385ايران محبوب و مختاري، (سلطة مردان را بر خود بپذيرد 
و شناسـد     خـوبي مـي     در ازدواج سنّتي هر يك از طرفين، زن و مرد، جايگاه خود را بـه              

شوهر منبع قدرت و حمايت مالي است و زن مسئول          .  تعريف شده است   به روشني نقشش  
امـروزه ايـن وضـعيت تغييـرات        . داري و پرورش فرزنـدان اسـت        نگهداري از خانه و خانه    

ها بين زن و مرد تقسيم شده است و نتيجة ايـن تغييـرات                مسئوليت. چشمگيري يافته است  
 از طرفين احساس كنـد نيازهـا و اهـدافش در زنـدگي              كه يكي   هنگامي. كامالً آشكار است  

                                                           
1- Thomton and Lin 
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 را طـرح كنـد كـه چـرا     سؤالزناشويي تأمين نشده است، حداقل در ذهن ممكن است اين     
 . اي كنم كه بيشتر دهنده هستم تا گيرنده بايد خود را اسير رابطه

اي كـه در ميـان        مرحلـه . طوركه اشاره شد، ازدواج مرحلة مهمي از زندگي اسـت           همان
آغـاز زنـدگي مـشترك، تـشكيل        . اي برخـوردار اسـت      ر مراحل زندگي از اهميت ويژه     ساي

خانوادة جديد و پدر و مادر شدن اتفاقاتي است كـه هـم از نظـر اجتمـاعي و هـم از نظـر                        
هاي نگران كنندة خانواده  يكي از پديده. روحي و رواني تأثيرات عميقي در زندگي فرد دارد      

  .اهش آمار ازدواج در كشور استهاي اخير، ك در ايران، طي سال
 در شـهر تهـران      1386 تـا  1381هـاي     دهد ميانگين ازدواج در سـال       ها نشان مي    بررسي

 1/17تهـران بـا     . بوده كه كمترين ميـزان ازدواج در كـشور اسـت          ) هزار نفر 10در   (49/88
در مجمـوع، نـسبت     . سالة ميزان عمومي طالق را داشته است        درصد بيشترين ميانگين شش   

 اسـت و از        رو بوده    با افزايش روبه   1386 تا 1381هاي    ق با ازدواج در كشور، طي سال      طال
 6/1 رسـيده و افزايـشي معـادل         1386 درصد در سال     9/11 به   1381 درصد در سال     3/10

 درصد بيشترين نـسبت طـالق بـه         9/21، استان تهران با     1386در سال   . است  درصد داشته   
. ين آمار، از هر پنج ازدواج يكي به طـالق منجـر شـده اسـت               طبق ا . ازدواج را داشته است   

هـا و در ميـزان عمـومي       بنابراين استان تهران در ميزان عمومي ازدواج در ردة اول كمتـرين           
  ).1386احمدي موحد، (ها قرار دارد  طالق و نسبت طالق به ازدواج در ردة اول بيشترين

هـا،  بـسياري از        نعتي شـدن شـهر    امروزه با توجه به تغييرات و پيشرفت جوامـع و صـ           
اسـت؛ از جملـه ايـن تغييـرات           هاي حاكم بر نهاد خانواده نيز تغيير كرده           ها و هنجار    ارزش

هـاي    ازدواج. ها از نوع سنّتي به مدرن تغيير يافته است          ازدواج. ها است   شكل و نوع ازدواج   
گيـري دارنـد و       هايي است كه در آن دختر و پسر نقش اصـلي را در تـصميم                مدرن، ازدواج 

هـا    گذرانند و علت ازدواج آن      پيش از ازدواج مدتي را به دوستي و مصاحبت با يكديگر مي           
هـاي    ولـي در ازدواج   . اي است كه در دوران دوستي ايجاد شده اسـت           اغلب عشق و عالقه   

سنّتي حيطة اختيار افراد در انتخاب همسر محدود است و تـشكيل زنـدگي براسـاس نيـاز                  
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هـا و     بنـابراين نـوع ازدواج    . گيـرد   شق و عالقة پـيش از ازدواج صـورت مـي          طبيعي و نه ع   
  .كاركردهاي خانواده متفاوت است

هـاي كـاركرد      يكـي از مـدل    . هاي مختلفي ارائه شده اسـت       دربارة كاركرد خانواده مدل   
اي را كـه كـاركرد سـالم دارد، چنـين             مينـوچين خـانواده   . خانوادة سالم مدل ساختي اسـت     

هـاي ايـن    از ويژگـي  . اي كه در آن بين اعضا مكمليت وجـود دارد           خانواده«: كند  تعريف مي 
سازي متقابل اعضا با نيازهاي يكديگر، مرزهاي روشن و منعطف، قدرت حل              خانواده برون 

 ).1375مينوچين، (» تعارض و ايجاد تغييرات متناسب با چرخة حيات خانواده است

تـر از     هـاي بهنجـار منعطـف       وادهشـود كـه خـان       هـاي اسـتراتژيك، فـرض مـي         در مدل 
گيرنـد، تنـوع      هاي باليني هستند؛ يعني راهبردهايي كه براي حل مسائل در نظر مـي              خانواده

اي كـه قـادر بـه         خـانواده «: كنـد   لي خانوادة كژكاركرد را چنين تعريف مي        هي. بيشتري دارد 
 مراحـل تكـاملي     تأمين نيازهاي تكاملي اعضا و مقابله با فشارهايي مثل تغييـرات ناشـي از             

مرزهاي بين اعضا نامـشخص     . خانواده كه مستلزم قبول يا ازدست دادن عضو باشد، نيست         
غالباً عامل تعادل خانواده شخـصي اسـت كـه    . دهد است و لذا حمايت و همكاري رخ نمي    

  ).1377لي،  هي(» دهد نشانة مرضي بروز مي
و بـراي كـاركرد خـانواده،       ا. مستر از كاركرد خانواده نوعي مدل رفتاري است         مدل مك 

  :گيرد شش بعد در نظر مي
طوري كه خانواده بتواند كارايي  توانايي خانواده براي حل مشكالت است، به :  حل مسأله  ـ1

يكـي ابـزاري كـه بـا        : شـود   دو نوع مسأله در اين بعد مشخص مي       . مؤثري داشته باشد  
 و تـأمين بودجـة      مسائل عملي و روزمرة زندگي مانند تهية خـوراك، مـسكن، پوشـاك            

خانواده در حد كفايت مربوط است و ديگري مسائل عاطفي كـه بـا احـساسات، مـثالً                  
  . شود خشونت بين اعضاي خانواده يا اعتمادنداشتن آنان به يكديگر مربوط مي

ارتباط ممكـن اسـت از      . شود  به توانايي خانواده براي تبادل اطالعات مربوط مي       :  ارتباط ـ2
ح و مستقيم يا غيرمستقيم باشد كه كاراترين شـكل ارتبـاط، نـوع             نوع صريح يا غيرصري   
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صريح و مستقيم آن است و ناكاراترين شكل آن ارتباط غيرصريح و غيرمـستقيم اسـت                
  ).1382باركر، (

اي از  رفتارهاي توصيه شده و تكـراري موجـود، در مجموعـه   «ها در قالب  نقش: ها  نقشـ  3
ها  نقش). 1382باركر، (» انواده تعريف شده استهاي دوجانبه با ساير اعضاي خ فعاليت

  .شوند به دو طبقة ابزاري و عاطفي تقسيم مي
 دادن هيجـاني مناسـب، بـه          پاسـخ   به توانايي اعضاي خـانواده بـراي      : دهي عاطفي    پاسخ ـ4

كارايي عاطفي در اين بعد، عبارت اسـت از اينكـه           . احساسات مثبت و منفي اشاره دارد     
تناسب با موقعيـت، هـر نـوع احـساسي را كـه الزم اسـت، ابـراز كنـد                    خانواده بتواند م  

  ).2007سيلك، (
شان بـراي     به يكديگر و نگراني     درجه و كيفيت عالقة اعضاي خانواده       :  آميختگي عاطفي  ـ5

  ).1984استينهاور و همكاران، (هم است 
ينـد و بـه     ب  شود كه خـانواده براسـاس آن آمـوزش مـي            به قواعدي گفته مي   :  كنترل رفتار  ـ6

   .كند هاي رفتاري كمك مي توصيف استانداردها و آزادي
رسد تغيير شـكل ازدواج از   با توجه به آنچه دربارة كاركرد خانواده گفته شد، به نظر مي    

سنّتي به مدرن در نحوة كاركرد خانواده مـؤثر اسـت؛ از ايـن رو بـراي انجـام دادن چنـين                      
. هـاي سـنّتي و مـدرن مقايـسه شـود            ازدواجپژوهشي ضروري است تا كاركرد خانواده در        

كه درصدد ازدواج هستند، كمك كند كه         تواند به جوانان و كساني      هاي اين پژوهش مي     يافته
 چراكه با   . باشند  اي متعادل با كاركرد مطلوب داشته       چه نوع ازدواجي را برگزينند تا خانواده      

ختگي خانواده رو بـه افـزايش      هاي اخير، سستي و گسي      توجه به آمارهاي ذكر شده، در سال      
هاي نامناسب و تضعيف كاركرد خـانواده و نارضـايتي            رسد، ازدواج   بوده است و به نظر مي     
بنابراين پيشگيري بهتر از درمان است؛ زيـرا گـسيختگي خـانواده و             . زوجين علت آن است   

 به وجود   هاي اجتماعي نظير فقر، بزه، اعتياد و انحرافات اخالقي را           طالق بسياري از آسيب   
 .آورد مي
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  روش
هاي سنّتي  اي است و در نظر دارد كاركرد خانواده در ازدواج مقايسه پژوهش از نوع علّي 

جامعـة  .اند، مقايـسه كنـد   ها را داشته و مدرن را از ديد زنان متأهل كه هر يك از اين ازدواج    
مـاري، زنـان   نمونـة آ . است از زنان متأهل شهر تهران   آماري مدنظر در اين پژوهش عبارت       

اي تـصادفي انتخـاب        نفر است كه بـه روش خوشـه        384متأهل غرب و شرق تهران شامل       
  : است از متغيرهاي تعديل كننده در اين پژوهش عبارت  .اند شده

   سال است؛10 تا 5 مدت تأهل نمونة آماري بين -
صل ازدواج  گويان سابقة زندگي مشترك قبلي نداشته باشند و خانوادة فعلي آنان حا              پاسخ -

  اول است؛
  گويان فرزند داشته باشند؛  پاسخ-

  
آوري اطالعـات، از      هـا و جمـع      در پژوهش حاضر براي بررسي فرضـيه       :ابزار پژوهش 

بـراي سـنجش كـاركرد، از ابـزار         . شـود   نامه استفاده مـي     گري و ابزار پرسش     تكنيك پرسش 
فيك و تشخيص نوع    اي ديگر شامل اطالعات دموگرا      نامه   و پرسش  (FAD)سنجش خانواده   

مـستر از كـاركرد       ابزار سنجش در خانواده براسـاس مـدل مـك         . ازدواج استفاده شده است   
، بـر روي يـك      1983انـد و در سـال         خانواده است كه اپشتاين و همكاران آن را تهيه كرده         

 درصـد بـه     97 تـا  72هايي بين      نفري اجرا شد كه دامنة ضريب آلفاي فرد مقياس         53نمونة  
 109 دربـارة    FDAسـؤالي    60اي مقـدماتي نـسخة        در مطالعه ). 1380ساالري،  (دست آمد   

اعتبار بازآزمايي آن در اين مطالعه، با فاصلة يـك          . آموز راهنمايي و دبيرستان اجرا شد       دانش
همچنـين همـساني درونـي      .  درصـد بـود    78 تـا  42 روز محاسبه شد كـه بـين         10هفته تا   
 42ها با يكديگر بـين        بستگي مقياس    دست آمد و هم     درصد به  85 تا 58ها بين     مقياس  خرده

  . درصد گزارش شد71 تا
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نامة دوم، از شيوة اعتبار محتوا از نوع اعتبار صـوري             همچنين براي تعيين اعتبار پرسش    
نامـه را در اختيـار اسـاتيد          براي سنجش ميزان روايي، پژوهشگر پرسش     . استفاده شده است  

نامـه اعمـال كـرده        هاي آنان تغييراتي را در پرسـش        ديدگاهمحترم قرار داده و پس از اعالم        
دو استفاده شـده و بـراي         براي تجزيه و تحليل اطالعات تحقيق از آزمون آماري خي         . است

  .مقايسة دو گروه سنّتي و مدرن نيز از آزمون تي مستقل استفاده شده است
  

  ها يافته
 سال و   34 سال، ميانه    35يق  در اين پژوهش، ميانگين سني شركت كنندگان در اين تحق         

گويان وضعيت اشتغال خود را اعـالم        درصد پاسخ  2از كل نمونة آماري،     .  سال است  39مد  
از ميـان   . اند  دار بوده    درصد خانه  52 درصد شاغل و     46اند و از ميان پاسخ دهندگان،         نكرده

رصـد زيـر    د11انـد،   گويان تحصيالت خود را اعالم نكـرده         درصد پاسخ  2پاسخ دهندگان،   
درضمن فقط يك   . اند   درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بوده     39 درصد ديپلم و     48ديپلم،  
  .سواد بوده است نفر بي

هاي كـاركرد خـانواده       نتايج تحقيق در خصوص توانايي حل مسأله كه يكي از شاخص          
 58/18دهد كه در بين زنان با ازدواج مدرن، ميـانگين توانـايي حـل مـسأله                 است، نشان مي  

درصد بوده است و در مقابل در بين زنان بـا ازدواج سـنّتي ميـانگين توانـايي حـل مـسأله                      
اند با زناني كه بـه شـيوة    بين زناني كه به شيوة سنّتي ازدواج كرده   .  درصد بوده است   78/17

. شـود   اند، به لحاظ توانايي حل مسأله تفاوت معناداري ديده نمي           مدرن تشكيل خانواده داده   
توان گفت كه سبك ازدواج، سنّتي يا مدرن، تأثيري در افزايش يا كاهش توانايي                يبنابراين م 

  .وجو كرد هاي ديگري جست حل مسأله ندارد و اين موضوع را بايد در عامل
بارة وضعيت ارتباط بين زوجين، نتايج تحقيق نشان داد كه در بـين زنـان بـا ازدواج                    در

د بوده و در مقابل در بين زنان با ازدواج سـنّتي             درص 65/27مدرن ميانگين توانايي ارتباطي     
   . درصد بوده است86/24ميانگين توانايي ارتباطي 
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 pمقدار  t df انحراف معيار ميانگين حجم نمونه مدل ازدواج

 89/5 65/27 170 شيوة مدرن

 75/5 86/24 214 شيوة سنّتي
67/4 382 000/0 

دهد از لحاظ ميانگين توانايي ارتباطي بين         مي به دست آمده، نشان      Pمقدار تي و مقدار     
در زمينة توانـايي    . زنان با ازدواج مدرن و زنان با ازدواج سنّتي تفاوت معناداري وجود دارد            

 امتياز بيشتر از زنـان بـه شـيوة ازدواج سـنّتي             3ارتباطي زنان به شيوة ازدواج مدرن، حدود        
توانـد در چگـونگي       ين قبل از ازدواج مـي     توان گفت كه آشنايي زوج      بنابراين مي . گيرند  مي

ارتباط زوجين در ادامة زندگي تأثير عميقي بگذارد و موجب بهتر شدن اين بعد از كـاركرد                 
  . خانواده شود

نتـايج تحقيـق    . هاي كاركرد خانواده اسـت      چگونگي ايفاي نقش، يكي ديگر از شاخص      
 درصـد بـوده و      14/32 نقـش    نشان داد كه در بين زنان بـا ازدواج مـدرن، ميـانگين ايفـاي              

 . درصد بوده است98/28درمقابل، در بين زنان با ازدواج سنّتي، ميانگين ايفاي نقش 

دهد از لحاظ ايفاي نقش بين زنان داراي ازدواج مـدرن و              نتايج به دست آمده نشان مي     
زنان داراي ازدواج سنّتي تفاوت معناداري وجود دارد و زنـان بـا سـبك ازدواج مـدرن در                   

  ).>001/0p (اند يفاي نقش داراي امتياز بيشتري بودها
دهي عاطفي، نتايج تحقيق نشان داد كه در بين زنان با ازدواج مدرن،               در خصوص پاسخ  

 درصد بوده و درمقابـل، در بـين زنـان بـا ازدواج سـنّتي                71/18دهي عاطفي     ميانگين پاسخ 
 به دست آمده نشان     p مقدار    و tمقدار  .  درصد بوده است   54/16دهي عاطفي     ميانگين پاسخ 

دهي عاطفي زنان با ازدواج مـدرن و          دهي عاطفي، بين ميانگين پاسخ      دهد به لحاظ پاسخ     مي
دهي عاطفي زنان بـه روش ازدواج         پاسخ. زنان با ازدواج سنّتي تفاوت معناداري وجود دارد       

  . امتياز از زنان به روش ازدواج سنّتي بيشتر است2مدرن، حدود 
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  pمقدار  t df انحراف معيار ميانگين حجم نمونه اجمدل ازدو
 21/4 71/18 170 شيوة مدرن

 40/4 54/16 214 شيوة سنّتي
88/4 382 000/0 

در خصوص توانايي آميختگي عاطفي نتايج به دست آمـده نـشان داد از لحـاظ ميـزان                   
ازدواج سـنّتي   بين زنان به شيوة ازدواج مـدرن و زنـان بـه شـيوة                توانايي آميختگي عاطفي  

تفاوت معناداري وجود دارد و زنان بـا سـبك ازدواج مـدرن، در آميختگـي عـاطفي امتيـاز            
  )>001/0p(. اند بيشتري داشته

 pمقدار  t df انحراف معيار  ميانگين  حجم نمونه مدل ازدواج

 77/4 81/21 170 شيوة مدرن

 16/5 67/19 214 شيوة سنّتي
17/4 382 000/0 

 خصوص كنترل رفتار يا پايبندي به اصـول و قواعـد حـاكم بـر خـانواده،                و باالخره در  
   :نتايج نشان داد

 pمقدار  t df انحراف معيار  ميانگين حجم نمونه مدل ازدواج

 39/5 99/25 170 شيوة مدرن

 62/5 62/23 214 شيوة سنّتي
16/4 382 000/0 

 درصـد بـوده و در مقابـل در          99/25در بين زنان با ازدواج مدرن، ميانگين كنترل رفتار          
و زنـان بـه شـيوة ازدواج          بوده است  62/23بين زنان با ازدواج سنّتي، ميانگين كنترل رفتار         

  .اند  امتياز بيشتر از زنان به شيوة ازدواج سنّتي داشته2مدرن، در زمينة كنترل رفتار، حدود 
  

  بحث
هاي سنّتي و مـدرن بـين         واجاين مطالعه با هدف بررسي مقايسة كاركرد خانواده در ازد         

نتـايج  . ها را داشـتند، انجـام شـده اسـت     زنان متأهل شهر تهران كه يكي از اين نوع ازدواج     
هـاي كـاركرد      تحقيق نشان داد كه در خصوص توانايي حـل مـسأله كـه يكـي از شـاخص                 



   ...هاي سنّتي و مدرن مقايسة كاركرد خانواده در ازدواج
  
  

 

291  

اند بـا زنـاني كـه بـه شـيوة مـدرن               خانواده است، بين زناني كه به شيوه سنّتي ازدواج كرده         
توان گفـت كـه سـبك         بنابراين مي . شود  اند، تفاوت معناداري ديده نمي      تشكيل خانواده داده  

اين نتيجه بـا    . ازدواج، سنّتي يا مدرن، تأثيري در افزايش يا كاهش توانايي حل مسأله ندارد            
تأثير روابط قبل از ازدواج     «اي با عنوان      كه مطالعه ) 1384(نتايج تحقيق موسوي و همكاران      

هـا نـشان داد       اند، همخواني ندارد؛ چراكه نتايج تحقيق آن        انجام داده » رضات زناشويي بر تعا 
اند، در مقايسه با افرادي كه        كه تعارضات زناشويي در افرادي كه قبل از ازدواج رابطه داشته          

يعنـي شـيوة مـدرن ازدواج موجـب كـاهش           . اند، كمتـر اسـت      قبل از ازدواج رابطه نداشته    
  .شود تعارضات زناشويي مي

شاخص ديگر كاركرد خانواده، وضعيت ارتباط بين افراد خـانواده اسـت؛ يعنـي اينكـه                
كنند و مسائل و مشكالت را با هم در ميان        اعضاي خانواده با يكديگر به راحتي صحبت مي       

خصوص نشان داد در بـين زنـاني كـه بـه شـيوة                نتايج سؤال دوم تحقيق در اين     . گذارند  مي
اند، به لحاظ چگونگي  د، با زناني كه به شيوة مدرن تشكيل خانواده دادهان سنّتي ازدواج كرده

شود و اين نتيجـه بـا نتـايج تحقيقـات آلـسون و                برقراري ارتباط تفاوت معناداري ديده مي     
هـايي بـر مبنـاي عـشق و           هاي سـنّتي و ازدواج      ، مبني بر تفاوت بين ازدواج     )1992 (1فاورز

هـايي كـه بـر مبنـاي دوسـتي ازدواج             د روابـط زوج   شدت و تأكيـ   . دوستي، همخواني دارد  
هاي ارتباطي و روابط زناشويي است؛ حـال آنكـه شـدت پايـداري و                 اند، بيشتر در زمينه     كرده

 ارتباطـات  به ويـژه هاي ساختاري  هاي قديمي بيشتر در زمينة خصوصيات و ويژگي      دوام زوج 
   .قادي و مذهبي استخانوادگي شديد، روابط دوستان و اقوام و همچنين مسائل اعت

پذيري افراد، نتايج تحقيق نشان داد بين زناني كه بـه شـيوة    در خصوص چگونگي نقش  
اند، تفاوت معنـاداري وجـود        اند، با زناني كه به شيوة سنّتي ازدواج كرده          مدرن ازدواج كرده  

، اين موضوع به اين سبب است كه زنان ازدواج كرده به شيوة مـدرن، قبـل از ازدواج                 . دارد
انـد برخـي      اند و توانـسته     فرصت كافي براي تقسيم وظايف در خانوادة آيندة خود را داشته          

                                                           
1- Olson and Fowers 
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هاي زن و مرد در خانوادة خود را تثبيت كنند؛ به همين دليل و داليل            مسائل مربوط به نقش   
  . تري دارد پذيري افراد در خانواده وضعيت مطلوب ديگر، نحوة تقسيم وظايف و نقش

ا به عبارتي ابراز مهر و محبت به يكديگر و در نظر داشتن هيجانات              دهي عاطفي ي    پاسخ
عاطفي و احساسي طرف مقابل در خانواده، بخش مهم ديگري از كاركردهاي خانواده است         

نتـايج مقايـسة آمـاري ميـانگين        . كه در سؤال چهارم پژوهش بـه آن پرداختـه شـده اسـت             
اند، با زنان متأهلي كـه بـه          ي ازدواج كرده  دهي عاطفي در زنان متأهلي كه به شيوة سنّت          پاسخ

خـصوص نيـز شـيوة مـدرن ازدواج،           دهد كه در ايـن      اند، نشان مي    شيوة مدرن ازدواج كرده   
هـا،   ميانگين باالتري را داراست؛ يعني زنان ازدواج كرده به شيوة مدرن، در مقايسه با سـنّتي       

نتايج تحقيـق نـشان داد    . اند  هدهي عاطفي در خانوادة خود امتياز بيشتري كسب كرد          از پاسخ 
هاي شكل گرفته از ازدواج مدرن امتياز بـاالتر و معنـاداري را               در آميختگي عاطفي، خانواده   

هاي شكل گرفته از ازدواج سنّتي دارند؛ يعني زنان ازدواج كرده بـه شـيوة             نسبت به خانواده  
ـ     مدرن وضعيت آميختگي عاطفي در درون خانوادة خود را مطلوب          ان ازدواج كـرده    تر از زن

  .اند كشيدهبه تصوير به شيوة سنّتي 
هاي مـدرن و      سؤال ششم اين تحقيق نيز در پي مقايسة شاخص كنترل رفتار در ازدواج            

دهد كه كنترل رفتار يا پايبنـدي بـه اصـول و قواعـد حـاكم بـر                    نتايج نشان مي  . سنّتي است 
انـد، نـسبت بـه        دواج كـرده  هـا بـه شـيوة مـدرن از          هـايي كـه زنـان آن        خانواده، در خانواده  

شايد بتوان گفت زن    . اند، بيشتر است    ها به شيوة سنّتي ازدواج كرده       هايي كه زنان آن     خانواده
توانند برخي قواعد و اصول خـانوادة         و مردي كه قبل از ازدواج با هم در ارتباط هستند، مي           

ز ازدواج نيز بيشتر به     مدنظر خود را با يكديگر طراحي و تعيين كنند و به همين دليل، بعد ا              
كـه بـا عنـوان      ) 1383(نتايج كلي پژوهش نيز بـا نتـايج تحقيـق ايرانـي             . ها پايبند بمانند    آن
. انجـام داده، همخـواني نـدارد      » هاي سنّتي و غيرسنّتي     مقايسة رضايت زناشويي در ازدواج    «

ي هـا   وي نشان داد كه تفاوت معنـاداري بـين دو گـروه فـوق وجـود نـدارد؛ ولـي ازدواج                    
 . شود غيرسنّتي كه در سنين باالتري صورت گرفته به رضايت زناشويي بيشتر منجر مي
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توان گفت كه در وضعيت امروز جامعـة مـا، شـيوة مـدرن ازدواج، يعنـي                   درنهايت، مي 
 و اصول و     ها دربارة ويژگي    ِنظر بين آن    آشنايي بيشتر زوجين قبل از ازدواج و بحث و تبادل         

توانـد موجـب افـزايش     واده و نحوة ادامة زندگي زناشويي، ميعقايد خود در خصوص خان 
  . وسيله پايداري و ثبات خانواده افزايش يابد ها شود و بدين هاي خانواده كاركرد

  
  ها محدوديت

زمينـه، يكـي از        نبود چارچوب نظري مرتبط با موضوع و محـدود بـودن منـابع در ايـن                ـ1
 . هاي عمدة اين پژوهش بود محدوديت

گويـان نيـز بـه صـرف زمـان            نكردن پاسخ   نامه و همكاري    ني بودن سؤاالت پرسش    طوال ـ2
 .پژوهش منجر شد بيشتري در انجام اين

  
  پيشنهادها

 آموزش ابعاد كاركرد خانواده به زوجين، پيش از ازدواج، قطعاً در بهبود كاركرد خانواده               ـ1
 . مؤثر است

توانـد مـؤثر باشـد،        اده با ازدواج مدرن مي     با توجه به اينكه در برخي ابعاد، كاركرد خانو         ـ2
هاي بومي ترويج  گونه ازدواج، با توجه به فرهنگ و سنت هاي اين شود زمينه پيشنهاد مي

 . ها افزايش يابد ها در خانواده داده شود و پذيرش اين نوع ازدواج

 در  هـاي آينـده عوامـل مـؤثر         شود در پژوهش     با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي        ـ3
  .بهبود توانايي حل مسأله در زوجين بررسي شود

هاي افـرادي نيـز       هاي آينده، ويژگي    شود در پژوهش    ا توجه به نتايج حاصل پيشنهاد مي      ـ ب 4
  .اند بررسي شود كه هر يك از ازدواج سنّتي و مدرن را داشته
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