
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 
 

 

 

 

 در زنان همسر ارتباط بین سبک هویت و معیار انتخاب

 

 ، یارعلی دوستی  1معصومه یونسی مله
 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری ایران)

  استادیار ، گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری ایران

 

 چکیده
سبک هویت و مییارانتخاب همس  در زنان صورت گ فت. داده های پژوهش از ط یق پ سشنامه رااطه ای   پژوهش حاضر  اا هف   عییی  

که در سال نف  از زنان    411ا ای  گزین  پاشا ش یفمییار های همس   پ سشنامه (وISIپ سرشرنامه سربک هویت ا زونس    ای شرام  
انتخاب و ا ای  عصادف  گی ی نمونهک ده انف، جمع آوری شرف. نمونه ها ا  اسا  رو  م اجیه شرر  ااممشرر  اه دفت  ثبت ازدواج  4931

سبک هویت و مییار انتخاب ی  اعحلی  داده ها از آزمون همبسرتی  پی سرون اسرتفاده شرف. یافته های حاصر  از ای  پژوهش نشان داد 
 همس  در زنان رااطه میناداری وجود داشت.

 افرت افزایش ول  ا ای دارنف، همس  انتخاب این  پیش در داری مینا سرم سبک هویت که اگ چه داد نشان پژوهش نتایج نتیجه گیری:

 .است ض وری آع  های پژوهش در دیی ی متغی های یافت  این  پیش
 

 انتخاب همس ، زنان، سبک هویت کلیدی:واژه های 

 

 . مقدمه1
 همه اف اد که است ها انتخاب ع ی  مرم از ی   2همس  است. انتخاب انتخاب حال در پیوسته خود حیات طول در انسان

 خود انتخابمبنای  را های  ملاك ناخواسته یا خواسته انتخاب ه  در انسان .شونف م  روا و آن اا خود زنفگ  در اار یک حفاا 

مشت ك  جامیه ف هنگ یا گ وه، یک اعضای ی همه ای  عق یباً نیز ا خ  و ف د اوده اه اامم ها ملاك ای  از دهف. عیفادی م  ا ار

(. عحقیقات جفیف درااره انتخاب همس  از اواخ  ا ن ایستم ش وع شفه و ایشت ، ا  شایستی  2002انف  نصی زاده و هم اران، 

ااتصادی در عبیی  عفاوت های جنس  در ملاك انتخاب همس  متم کز شفه است  –  در ا اا  نظ یه اجتماع  نسب  نظ یه ع امل

(. زیست شناسان ع امل  عبیی  خود را در انتخاب همس  اه ای  صورت مط ح م  کنف که انسان م  کوشف احتمال 2040، 9  ل 

اقا، شایسته ع ی  اعضای یک گونه اه انفازه کاف  زنفه م  ماننف عا پخش ژن های خود را اه حفاکث  ا سانف. در ج یان عنازع و 

ویژگ  های خود را اه نس  ایف انتقال دهنف. ویژگ  های فیزیولوژیک متفاوت زنان و م دان ااعث م  شود آنرا راه ارهای 

نف داشته ااشنف؛ زی ا حفاکث  ط  متفاوع  ا ای پخش ژن های خود داشته ااشنف. ا ای مثال، زنان کمت  از م دان م  عواننف ف ز

ساله، عوانای  اچه دار شفن داشته و ه  اارداری نیز نه ماه طول م  کشف؛ اما م دان ط  دوره ای از الوغ عا م گ اه  21دوره ای

 از که همس ی انتخاب اا عواننف م  م دان دیی  سوی از(.4922لحاظ نظ ی، م  عواننف هزاران ف زنف داشته ااشنف  نصی زاده، 
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 ا ای م دان وصف ای  اا. ا ساننف حفاکث  اه را خود گذاری س مایه است، ا خوردار عولیفمث  ا ای موردنیاز جوان  و سلامت

 در سلامت  و جوان  های نشانه اه م دان الیو ای  طبق  .شونف م  اای  ایشت ی ارز  ، منااع ا ای زنان و جسمان  جذاایت

 ع  مس  م دان کل  طور اه زنان حالی ه در .است االاع  ااروری ام ان ی دهنفه نشان  موارد، ای  زی ا دارنف ایشت ی عوجه همس 

  دارنف را مال  منااع ساخت  ف اهم ام ان که است ای گونه اه غالباً م دان ای  مال  وضییت ،زی ا دهنف م  ع جیح را خود از

(. نظ یه ع امل  ملاك های انتخاب همس  در طول سه دهه اخی ، اه طور گست ده ا رس  شفه است و یافته ها 4931ارشتیان، 

اه شفت از عبیی  های نظ یه ع امل  درااره عفاوت های جنس  در ملاك های انتخاب همس حمایت ک ده انف. در ف هنگ های 

ی عوانای  عولیف مث  در زنان ماننف جذاایت های جسمان ، اهمیت ایشت ی م  دهنف  مختلف، زنان ایشت  از م دان اه نشانه ها

ااتصادی اا این ه عفاوت های مشاهفه شفه ای  زنان و م دان در ملاك های انتخاب  –(. دیفگاه اجتماع  2040ل  و هم اران، 

 –مبتن  ا  ای  دیفگاه، وات  مواییت اجتماع   همس  را م  پذی د، آن را اه گونه ی متفاوع  عبیی  م  کنف. ا  اسا  عحلی 

 هم اران  و 1(. کارول4932ااتصادی زنان ارت  شود عاکیف آن ها ا  وضییت مال  همس  کاهش م  یااف   جب امیل  و هم اران، 

ویژگ  های  ط یق از که م دان حمایت  نقش ا  زنان و ک ده عوجه زنان جسمان  اه ویژگ  های گزار  دادنف م دان ( 2042

 از زنان و م دان ای  ( نشان داد 4931پژوهش کنیان  و هم اران  نتایج .دارنف عأکیف م  شود، حاص  ااتصادی   -اجتماع 

 افن پاکفامن ، ساختمان اودن، ااهو  اه مذهب، پایبنفی  ث وت، داشت  مناسب، عیپ و زیبای   شغ ، گویه های داشت  لحاظ

  مناسب، عیپ و زیبای  ا  م دان و ث وت و ا  شغ  زنان اه طوری ه دارد. وجود میناداری عفاوت ساه نف اعتماد داشت  و مناسب

 رشیفی  دارنف. پژوهش عأکیف نفس اه اعتماد داشت  و مناسب افن پاکفامن ، ساختمان اودن، ااهو   مذهب، اه پایبنفی

  .است ایمان و اعتقاد دخت ان، ا ای هم و پس ان ا ای هم انتخاب همس  مییارهای در اول اولویت که حاک  از ای  اوده (،4934

 پنجم را اولویت مییار ای  دخت ان، حال  که در است روان و ف   سلامت پس ان، دیفگاه از انتخاب همس  مییار در اولویت دومی 

 وجود مینا داری عفاوت همس ، انتخاب مییارهای اه دادن اولویت در و دخت ان پس ان ای  اا ای  حال  .آورده انف حساب اه خود

(نشان داد پس ان در مقایسه اا دخت ان، در انتخاب خود، اه زیبای  و جذاایت جسمان  اهمیت 4932داشت. پژوهش جب امیل   

ایشت ی م  دهنف، در حال  که ا ای دخت ان وضع مال  و عیرف م د مرم ع  است. عفاوت آماری ای  دو جنس از لحاظ ملاك 

که نشانی  زیبای  است، ماننف خو  ایافه اودن و جذاایت جسمان  و ملاك های  که م  عوانف نشانی  عوانای  مال  و عیرف های  

ااشف، ماننف عوانای  مال  خوب، عوانای  خوب ا ای کسب درآمف، کوشای  و ارعقا جوی ، شخصیت ااا  اع او ثبات هیجان  و 

 در همسان   هیجان ،  عاطف ، عطااق  روان، سلامت از ا خورداریوهش های ارامه شفه، پختی  عاطف  مینادار اود. علاوه ا  پژ

 انتخاب یها ملاك ع ی  مرم از اعتماد و  مساوات و ا ادری  صمیمیت، و دوست  مشت ك، عقایف گذشت وفاداری، عیرف، هو ،

ملاحظات ع امل  و اجتماع ، ملاك های  که اف اد (. علاوه ا  2049  جب امیل  و هم اران، است شفه ذک  موفق ازدواج و همس 

ا ای انتخاب همس  در نظ  م  گی نف، شفیفا عحت عاثی  متغی های ف هنی  ا ار دارنف. اه عنوان مثال، اف اد جوامع در حال 

ه زنف و خانوادعوسیه و سنت  مای  انف در انتخاب همس  اهمیت ایشت ی اه ویژگ  های  ماننف پاکفامن  و خانه داری و اه  ف 

(. همچنی ، اولویت انفی ملاك های انتخاب 4932؛ اه نق  از جب امیل  و هم اران، 4330و هم اران،  4دار اودن افهنف  اا 

(. پژوهش 2001، 2همس  اه وسیله م دان و زنان م  عوانف ا  حسب میزان ف دگ ا اودن ف هنگ، مشااه یا متفاوت ااشف  خالف

 از که م  کننف انتخاب را کسان  ازدواج ا ای مختلف گ وه های ای ان در که است ای  (حاک  از4939  و هم اران های هاشم 

 ای  ضیف و شفت دارنف؛ ه چنف آنرا اا ایشت ی شباهت مذهب  و طبقاع   شخصیت ، عاطف ،  روان  ظاه ی، نظ  خصوصیات

 ع جیحات میانیی  ای  که م  دهف (نشان4930هم اران  و رجب  یافته های .است متفاوت م دان و زنان میان در الیوها

 رفتاری، عام  ویژگ  های اه متیلق میانیی  ها االاع ی  که صورت دارد. افی  وجود مین  داری عفاوت همس گزین  دانشجویان

 همس گزین  تع جیحا ای  همچنی ، م  ااشف، مرارت های خانه داری عام  اه م اوط کمت ی  و اجتماع  مرارت های و مذهب 

مرارت های خانه  و ظاه ی  ویژگ  های پس ان مذهب (و ویژگ  های و ااتصادی -وضییت اجتماع  رفتاری، دخت ان ویژگ  های

زاان  ع ب و ظاه ی( ک د  در ویژگ  های خانه داری(، اختیاری  مرارت های اومیت های همس گزین  ع جیحات ای  داری(و
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کشور جران از جمله  93شف.در عحقیق جامع ف هنی  که عوسط اا  در  دیفه مینا داری عفاوتاودن(  مذهب  و اچه  خواستار

انتشار یافت، پنج ملاك عمفه همس  گزین  شام : درآمف، النف پ وازی و کوشش، جوان ، عفت  4330ای ان انجام شف و در سال 

و زنان اه درآمف، النفپ وازی و کوشش امتیاز االاع ی و پاکفامن  مورد ا رس  ا ار گ فتنف. م دان اه جذاایت، جوان  و عفت 

دادنف. نتایج کل  پژوهش نشان داد زنان در انتخاب همس  اه افرت او در کسب درآمف اهمیت ایشت ی م  دهنف، درحال  که 

 د ف هنی  م دان اه افرت ااروری در زنان اهمیت ایشت ی م  دهنف. اا  نشان داد که اا وجود پ اکنفگ  های منحص  اه ف

نمونه های مورد ا رس ، گ چه اشت اك عمفه ای ای  آنرا وجود داشت، اما در عی  حال ه  ف هنگ در ملاك های همس  گزین  

ع ایت خاص خود را داشت. در مقایسه نمونه ای ان  پژوهش های مذکور اا سای  نمونه های مورد ا رس  در خاورمیانه، کمت ی  

(. محققان میتقفنف عوام  مختلف  4330الملل ، م اوط اه نمونه ای ان  اود   اا  و هم اران،  اشت اك اا میانیی  های ای 

انتخاب همس  را عحت عاثی  ا ار م  دهف؛ ی   از مرم ع ی  ای  عوام  که اه عنوان شاخص  از سلامت جسم ؛ که در ط  زمان 

 از منسجم عی یف  اه یاا  دست و هویت گی ی ش  است.  4ثاات ف ض شفه است و مورد ابول عموم م  ااشف، سبک هویت

مشخصه  ع ی  مرم  زنفگ ، و اهفا  ها ااور  ها، ارز  انتخاب  .است انسان اجتماع  و روان  رشف ی ع ی  جنبه مرم خود، 

 درون  و اساس  ی هویت جنبه انسان، شخصیت مطالیه ی در  .دهنف م  ش   جوان  و ی نوجوان  دوره در را هویت اصل  های

 هویت ش   گی ی  .کنف م  ی پارچی  و عفاوم احسا  زنفگ  در و یافته خود ارعباط ی گذشته اا ف د آن، کمک اه که است

  ایش منسجم، و کم ک  یک صورت اه که است کودک  دوران های هماننف سازی و این  جران  ها، مرارت از ع کیب  همچنی 

سازد   ااااخان  و  م  ف ا را آینفه سوی اه گی ی جرت و عفاوم گذشته حس  ف د، ا ای و آیف م  در ف د اه منحص  و پیوسته

 اخلاا  شناخت ، مختلف های مرارت و رفتارها و ها نقش ها، ارز  ااورها، از ع کیب  را هویت (4311( 2مارسیا(. 4931هم اران، 

 احسا  هم ف د شود م  موجب و شود م  عبفی  یافته ع کیب و منسجم صورت اه ازرگسال  دوران در که دانف م  عمل  و

 عس  یان مقفم زنجان  و  نمایف ع سیم آینفه اه نسبت را خود گی ی جرت هم و کنف پیفا  خود  هگذشت اه نسبت  پیوستی

 ن ته ای  (.2001، 9 ا زونس   است ا زونس   هویت های سبک نظ یه، هویت اه م اوط نظ یه ع ی  جفیف(. 4932هم اران، 

 االاع  درجات کسب جرت و نموده عاکیف خود یها عوانام  ا  که هستنف اشخاص  گ فته، ش   هویت اا اف اد که است شفه ثاات

 اف اد های عفاوت و سب   های عفاوت ا خ  اه نظ یه ای  در (.2002  اس امووا و هم اران، کننف م  علا  و فیالیت  زنفگ ، در

 ای  در (.2003  عبفی و هم اران،  .شود م  عوجه مش لات اا مواجره در مسئله ح  و یگی  عصمیم یف آینفها از استفاده در

 اا اف اد(. 2002  ا زونس  ، شود م  مط حو اطلاعاع   اجتناا  /س درگمهنجاری،  های سبک شام  هویت سبک سه دیفگاه

  اا  سنجیفه، یها ارزیاا  خود از استفاده عفم دلی  اه و دیی ان ااورهای و ها ارز  ک دن درون  اا هنجاری هویت سبک

 اا (. اف اد2002؛ ا زونس  ، 2002و هم اران،  1  دوریس شونف م  مواجه  خودکار  صورت اه هویت  اه  م اوط  موضوعات

 در و نفارنف، اهفا  مشخص  و ااورها نیستنف،  جامیه اا ااا  اعتماد روااط ا ا اری اه اادر  اجتناا  - س درگم هویت سبک

 و م  شونف، اضط اب و آشفتی  و دچار نیستنف خود روح  عیادل حفظ اه اادر ا انییز، عیارض و عنش زا مواییت های و زنفگ 

 پایفار روااط اطلاعاع ، هویت سبک دارای شود. اف اد کاسته اف اد ای  م  شود رضایت از انتخاب وازدواج، در  موجب عوام  ای 

ا   دچار اجتماع  روااط در کمت   هستنف، زنفگ  در میی  هف  و مشخص ااورهای م  کننف، دارای ا ا ار زنفگ  در عقلان  و

(. اناا ای  انتخاب مرم خود را در سطح 4931م  کننف   ش  الله زاده و هم اران،  راحت  ایشت  احسا  و م  شونف ثباع 

اه  که عوامل  و ملاك های انتخاب همس  ظ م  کننف. از ای  رو، ا رس االاع ی نسبت اه اف اد دارای دیی  سبک های هویت حف

 اه .است ا خوردار سزای  اه ارز  از م  شود ااعث را زناشوی  پیونفهای اقای و دوام و م  شونف منج  انتخاب همس  موفق

 عوانمنفسازی در جرت مرم گام  م  عوانف زناشوی  رضایت منفی افزایش جرت کارآمف رو  های انواع شناخت ع عیب همی 

 را متغی ها ای  ی رااطه ا رس  حاض  پژوهش. اناا ای ، کنف م  پیفا نمود کار ای  انجام اهمیت ااشف. اه همی  منظور ازدواج

 وجود همس  انتخاب یها ملاك و سبک هویت ای  یا رااطه چه که دارد را پ سش ای  اه پاسخیوی  اصف و داده ا ار خود هف 

 .دارد
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 مواد و روش ها

رو  پژوهش حاض ، عوصیف  از نوع همبستی  است. عحقیق عوصیف  ا  عجزیه وعحلی  روااط ای  متغی های دست اری 

نشفه و عیمیم نتایج، متم کز است و نتایج اه دست آمفه را م  عوان اه مواردی خارج از نمونه های مشاهفه شفه گست   داد. 

شر  اامم شر   شر ی 24 اه دفت  ثبت ازدواج 4931که در سال زنان  م  ااشف  نف  از 210جامیه آماری ای  پژوهش شام  

عصادف  اه عنوان نمونه، افون عف یک جنسیت مورد مطالیه ا ار  گی ی نمونه رو  نف  اا 411ک ده انف. از ای  عیفاد م اجیه 

زنان م اجیه کننفه اه دفت   در همس  گزین  مییارهای سنجش سبک هویت و  ا ای پ سشنامه،  دو پژوهش گ فته انف. درای 

 گ فت. ا ار مورد استفاده  ثبت ازدواج

( اه منظور جرت گی ی هویت اف اد عوسط ا زونس   در سال  ISI   ا زونس   هویت سبک پ سشنامه     سبک هویت  

زی   1عبارع  است که از  10مورد عجفیف نظ  ا ار گ فت. ای  آزمون یک اازار خود گزارش   4332ساخته و در سال  4323

 مقیا  عش ی  یافته است که شام  جرت گی ی اطلاعاع ، جرت گی ی هنجاری، جرت گی ی س درگم/اجتناا  و عیرف

( عاییف شفه است. نتایج نشان داد که 4321است.روای  آن از ط یق ارزیاا  همبستی  اا مقیا  وضییت هویت انیون وآدامز  

هویت کسب شفه اا زی  مقیا  جرت گی ی اطلاعاع  و عیرف و هویت عأخی ی اا زی  مقیا  های عیرف، جرت گی ی هنجاری، 

( نیز ض یب پایای  آن ا از ط یق آلفای 4929اا  همبستی  دارد. غضنف ی جرت گی ی اطلاعاع  و جرت گی ی س درگم/اجتن

، جرت گی ی 0/31ک انباخ افست آورده است. آلفای ک انباخ افست آمفه ا ای ه  یک از زی  مقیا  ها عبارت اود از: عیرف 

 . 0/29، و مقیا  ک  0/31، جرت گی ی اطلاعاع  0/22، جرت گی ی س درگم/اجتناا  0/32هنجاری 

 م  هاستفاد گزین  همس  مییار سنجش ا ای گزین  همس  ملاك  اخش  اولویت پ سشنامه      معیارهای همسر گزینی 

 ارزش  چنف اه عوجه اا. است شفه یاا  هنجار و عریه پاشاش یف حس  عوسط و ااشف م  سوال 22 دارای پ سشنامه ای . شود

 ایف در و4/21  ف آینفی ایف در پ سشنامه اعتبار و4/22  ونباخ اعتبار ک  آزمونک  آلفای ف مول از استفاده اا ها، پاسخ اودن

 امهپ سشن سازه روای  واریماکس، چ خش و اصل  های مولفه رو  اا عام  عحلی  رو  از استفاده اا. شف محاسبه4/31  محتوای 

 .است پ سشنامه ک  واریانس4/31  کننفه عبیی  ف آینفی و محتوای  عام  دو در

و آمار استنباط  ارامه شف. در اخش آمار عوصیف  از جفول عوزیع ف اوان  و در اخش آمار   نتایج در دو اخش آمار عوصیف 

 استنباط  از آزمون های همبستی  پی سون استفاده شفه است. 

 

 یافته ها 

درصف 9473سال،  21عا  24درصف  9171سال،  20درصف کمت  از  4371، نف  نمونه عحقیق 411از مجموع  یافته ها نشان داد  

درصف دارای  4179درصف از پاسخیویان زی  دیپلم،  171سال س  داشتنف. همچنی ،  90درصف ایشت  از  4179سال،  90عا  21

 درصف دکت ی اوده انف. 370درصف فوق لیسانس و  4170درصف لیسانس،  1073درصف فوق دیپلم،  971دیپلم،  

 

 و عحصیلات    مطلق و نسب  س  : عوزیع ف اوان4جفول 

 درصف عیفاد س   سال(

 4371 21 20کمت  از 

 9171 14 21عا  24

 9473 11 90عا  21

 4179 22 90ایشت  از 

 40070 411 مجموع

 1.21±21.33 انح ا  مییار ±میانیی  

 درصف عیفاد  

 171 2 زی دیپلم
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 4179 22 دیپلم

 971 1 دیپلم فوق

 1073 39 لیسانس

 4170 29 لیسانس فوق

 370 49 دکت ی

 40070 411 مجموع

 

 : ارعباط مییار همس  گزین  و سبک های هویت2جفول 

رااطه مینادار وجود دفت  ثبت ازدواج سوال اول: ای  سبک هویت و انتخاب همس  اا مولفه های آن در زنان م اجیه کننفه اه 

 داشت.

اجتناا هویت  هویت هنجاری هویت اطلاعاع     متیرف 

ملاك 

 محتوای 

r -.012 .011 -.213** .423* 

P 
value 

.111 .199 .004 .021 

ملاك 

 ف آینفی

r -.013 .411 -.211** .422* 

P 
value 

.129 .011 .002 .021 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 همبستی  اسا  ا   2پژوهش ای  سبک هویت اا انتخاب همس  ارعباط وجود دارد. یافته های جفول  اولا  اسا  ف ض 

  آینفیف ملاك ای  همچنی . دارد وجود میناداری و منف  همبستی  اجتناا  هویت و محتوای  ملاك ای  دهف م  نشان پی سون

 . دارد وجود داری مین  و منف  همبستی  اف اد اجتناا  هویت و همس گزین 

 

 بحث و نتیجه گیری . 2-2

دسرت آمفه در ارعباط اا سوال  اه های یافته .در زنان اودای  سربک هویت اا انتخاب همسر   رااطه پژوهش، ای  انجام از هف 

ای  ملاك محتوای  و هویت اجتناا  همبسررتی  منف  و میناداری وجود دارد. همچنی  ای  ملاك  که داد نشرران  اول پژوهش

 همسرروی  اا نتایج ای  پژوهش، عاثی ف آینفی همسرر گزین  و هویت اجتناا  اف اد همبسررتی  منف  و مین  داری وجود دارد. 

جنیف  و  عحقیقات نتایج زناشررروی  اا عیرف عبیی  در اجتنراا  -سررر درگم هویرت منف  عراثی  و محتوای  هویرت مثبرت

 دادنف نشان (2041  سالاری و (و حیفری2041 (هم اران و همسرو است. میار  (2040و مولیس  شروارعز و (2042هم اران 

 مطلوایت (ایان م  کنف که4330( دارد. آلفر وجود میناداری و مثبت همبستی  زناشوی  وعیرف اطلاعاع  هویت  سبک ای  که

نشان  (2042  و هم اران اسنیف  زناشروی  اودنف. رضرایت کننفه پیش این  صرمیمیت،  و هویت از ایش سرازگاری و اجتماع 

عبیی  ای   .است این  پیش ااا  ازرگسال  اوای  صمیمیت در و هویت های سربک روی از میانسرال  دوره عنفرسرت  که دادنف

 شغ ، ماننف خود زنفگ  زمینه های مختلف در ااطی  عصمیمات که م  رسرف هویت  عیرف اه ف د یافته نشران م  دهف، زمان 

 و شخص  اه اهفا  رسیفن ا ای را خاص  راهب دهای و ک ده اعخاذ خاص عقیفع  سریاسر  یا دیفگاه های اه پایبنفی ازدواج،

و خواسته  شخص  نیازهای ای  عا کنف کمک ف د اه م  عوانف عیرف دلی  داشت  ای  اه . ااشف گ فته نظ  در زنفگ  مسی  عییی 

 نشان ( نیز2002(  کامینس   پژوهش . شود سازگار و ش ایط محیط اا اسرنفهای شر   اه و کنف ا ا ار عیادل اجتماع  های

 عبارع  اه  .اسررت موث  آن یا افزایش کاهش در م  عوانف و داشررته سررازگاری در کننفهای عییی  نقش عیرف هویت  اسررت داده

 مشخص  و سوی سمت در را خود کوشش های و عوانای  ها م  کنف کمک ف د م  کنف اه عم  نقش های هماننف عیرف داشت 
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ا وز  میتوانف عیرف نفاشررت  و هویت ن  دن کسررب اسررت میتقف راسررتا، اری سررون همی  در  .کنف پ هیز پ اکنفگ  از و متم کز

 در و ف د سازگارانه و اسنفه کارک د که شود موجب منف  را هویت و خود اا انفازه از ایش ف  ی اشرتغال زمان، درك در اختلال

 نیز ماننف ای  پژوهش (.4931؛ اه نق  از ااااخان  و هم اران، 4339کنف   مارسرریا،  مخت  را زناشرروی  و رضررایت ارعباط نتیجه

 مرمت ی  و . نخسررتی دهف آن را کاهش م  یها مواجه اود که ااالیت عیمیم یافته های  دیی  اامحفودیت های عمام پژوهش

 عل  روااط اه عنوان را شفه کشرف روااط رو  نم  عوان ای  در که اسرت همبسرتی  رو  از اسرتفاده مطالیه ای  محفودیت

خودگزار   اازارهای از استفاده حاضر  مطالیه دیی  محفودیت.  ااشرف سرای  متغی ها اث  از ناشر  روااط ای  شرایف.  ک د ف ض

 اه و مسئولانه ااشنف نفاشرته کاف  خویشرت  نی ی اسرت مم   اازارها ای  ک دن ع می  هنیام اسرت؛ شر کت کننفگان ده 

 اایف  اا دیی  ااشار اه پژوهش های یافته عیمیم اشر  زنان، ا  روی پژوهش ای  اج ای اه عوجه نفهنف. اا پاسرخ پ سرشرنامه ها

پژوهش  مشااه، ا  روی م دان و استان های دیی  هم   شودپیشرنراد م   .گی د صرورت جوانب عمام گ فت  نظ  در اا و احتیاط

  ر حجمد یو نمونه گی  یآمار ههمچنی  اا گست   جامی؛  شرود عا ااالیت عیمیم نتایج اه مناطق دیی  ام ان پذی  شود  انجام

 افزایش عوانف عل  م  که است آن مطالیاع  چنی  . اناا ای ، اهمیتوسریع ع  م  عوان ا  صحت و ااالیت عیمیم یافته ها افزود

عوانف  م  خود مسررأله همی   .سرراخت مشررخص را انتخاب در ها عیل  آن  ازدواج، اه ایضرر  از زنان عمای  عفم ، ازدواج سرر 

 دهف. یاری زمینه ای  در صحیح ع  جرت سیاست گذاری در را کشور سلامت نظام و خانواده متولیان و مسؤولی 

 

 تشکر و قدردانی

دفت  ثبت ازدواج  محت م م اجیه کننفگان و مسئولان کلیه خود لازم م  داننف عا م اعب عش   و افردان  خود را ازپژوهشری  ا  

 ک دنف، اا از نماینف. حمایت پژوهش ای  انجام در را شر ی شر  اامم شر  که آنرا 24

The relationship between identity styles and Spouse Selection in 

women's 

The  present  research  surveyed  the relationship between identity styles 

and Spouse Selection in women's. The data were collected through a 

questionnaire including the Berzonesky Identity Style Questionnaire 

and  Pasha  Sharif's  Preference Criteria of Spouse selection Inventory 

for 144 women's who were referred to the marriage registry office in 

Qaemshahr in 2016. Samples were selected based on random sampling 

Data analysis was conducted by using Pearson correlation. The findings 

of this study showed that there was a significant relationship between 

the identity style and the  criteria for choosing  Mate Selection a spouse 

in women's. Conclusion:  Result showed that although the identity 

styles play important role in predicting of  mate selection, to increasing 

the power of predicting, it is necessary to find other variables in future 

studies. 

Keywords:  Identity styles,  Spouse Selection,  women's  
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(، بررسی رابطه بین طرحواره ناسازگار با 4931انتظاری، مرجان، خاکدوست، سمیه، صادقی، عباس و فرهادی ، اصغر )   -

زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوجین متقاضی طالق و زوجین عادی، دو فصلنامه آسیب شناسی و مشاورهو غنی تعارض 

 85-14(، صص4)4سازی خانواده: 

 طرحوارههای بین رابطه (،  تعیین4931امانی، احمد، کشاورز، حسین، اسفندیاری، حجت، بازوند، فاطمه و عبداللهی ،نرمین )   -  

 51-78(، صص4)7آموزان، مجله علوم رفتاری،  دانش در هویت سبکهای با اولیه ناسازگار

, مبانی روانشناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهای اسالمی, چاپ پنجم, تهران:موسسه انتشارات 4955افروز, غالمعلی,    -

 دانشگاه تهران

وابط ساختاری طرحواره های اولیه و عامل های شخصیتی بررسی ر(.»4931امانی احمد, عیسی نژاد امید و آرمان عزیزی)    -

 .45-5,صص97فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی,شماره« با سازگاری زناشویی 

آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و (.»4931اصالنی خالد, صمدی فر آذرو سودانی منصور)   -

نشریه مشاوره و روان درمانی « بک دلبستگی نا ایمن و افسردگی رضایت زناشویی با میانجیگری س

 .441-39,صص31,بهار41خانواده,شماره

 , روان شناسی رشد جلد دوم, یحیی سیدمحمدی, چاپ بیست و نهم, تهران: ارسباران.4931برک, لورا,   -  

کیفیت زندگی روانی بر اساس طرحواره نقص  پیش بینی(.»4939دهقانی سپیده, ایزدی خواه زهرا واخباری مریم السادات )   -

مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری ,سال « /شرم با میانجیگری خصیصه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس 

 .405-409,صص7چهارم,شماره

ای ناسازگار اولیه با ابعاد تعیین رابطه بین طرحواره ه(.»4957ذوالفقاری مریم,دکتر فاتحی زاده مریم وعابدی محمدرضا )  -

 .114-117(، صص41)1فصلنامه خانواده پژوهی ،« صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان

 ,مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ,تهران:انتشارات سروش.4970ساروخانی,باقر,  -

 ,آیین زندگی, چاپ یکصدوششم, قم: دفتر نشر معارف4934شریفی, احمدحسین,   -

روشها و مدلهای روانشناختی «عرفان اسالمی و داللت های آن درحیطه ی روانشناسی ازدواج و خانواده(»34بابک ) شمشیری  -

 53-54,سال دوم,شماره دهم,صص

اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد نسبت به (. »4931شیری طاهره,گل محمدیان محسن و حجت خواه سیدمحسن)   -

 .455-474(,صص19)7فصلنامه فرهنگ و مشاوره و روان درمانی,« ن دخترانتخاب همسر دردانشجویا

رابطه ابعاد طرحواره های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی با رغبت به (.»4934جهان بخشی زهرا و دکتر کالنتر سید محمد )   -

 .111-191,صص1,شمارهنشریه مشاوره و روان درمانی خانواده« ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه عالمه

 ساواالن    نشر: تهران, دوم چاپ, ازدواج و, عشق, خانواده روانشناسی,4931, رمضان, زاده حسن   -

 مرد مجرمین در اولیه ناسازگار طرحوارههاي مقایسه( ، 4931خوش روش، سعید، سرداری پور، مهران و قادی پاشا، مسعود )  -

 131-159(، صص 9)1، مجله علمی پزشکی قانونی: مجرمان سایر با شخصیت اختالالت به مبتال

 ناسازگار هاي طرحواره( ، 4939خدابخشی کوالیی، آناهیتا، بساطی مطلق، طیبه، تقوایی، داوود و رحتمی زاده ، معصومه )   -

 19-41(، صص9)1، مجله روانپرستاری : شکن پیمان غیر و شکن پیمان متاهل مردان در صمیمانه نگرش و اولیه

نشریه روان « نگرش دانشجویان متاهل به ازدواج (.»4931خجسته مهر رضا , محمدی علی  وعباس پور ذبیح الله )   -

 .15-43,صص31,خرداد و تیر 1پرستاری,سالم چهارم,شماره 

رهای ازدواج معیا(.»4931غالمعلییی بهزاد,جمورپور سمیه سوری, اصغر سهیلی زاد,خزایی سلمان,نوریان فاطمه و محمدباقر)  -

,شماره 41مجله علمی پژوهان,دوره« در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان

 .17-95,صص1
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مجله جامعه شناسی نهادهای « انتخاب همسر و معیارهای آن(.»4931کنعانی محمدامین , حمیدی فر مهدی و محمدزاده حمیده )   -

 .111-113,پاییز و زمستان,صص 5اجتماعی ,شماره 

 ,تئوری انتخاب, علی صاحبی, چاپ نهم, تهران:سایه سخن4931گلسر,ویلیام,   -

مجله دانشگاه «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قایم شهر(.»4931نقیبی سیدابوالحسن وحمیدی مهرانه)   -

 .411-413,صص94علوم پزشکی مازندران,دوره بیست و پنجم ,شماره 

 ,مشاوره ازدواج و خانواده درمانی,تهران:انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.4971نوابی نژاد,شکوه السادات,  -  

 ,ویژگیها و شرایط الزم دخترو پسر برای ازدواج ,تهران:انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.4971نوابی نژاد,شکوه السادات,   -
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