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خانواده هدلیل تأثیر که ر فرد و جامعه میگذا د ،اا اهمی
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این اژوهش ا هتد

اایدا  ،ا وش ادیدا ناسانه انجام ده اس
اس
ضای

رخو دا اس

اادواک تا مددمتها تحت

ماالعته چنتوننی آ تنایی اتیش اا اادواک انتان دا ا اادواک
ا زا جمعآو

جامعه مو د ماالعه ،انان دا ا اادواک اایدا
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کته تا اادواک تکل متیگیترد اایتدا
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 19نفر و تا ا باع دادهها انجام د اا طریق تحلیل مصاحبهها و ناسهگذا
آ نایی رک کنندگان مشخص د اا یافتهها ،ش مضمون اصلی « رنامه یز

جمالت و عبا ات ،انتواع مختلت
را آ تنایی ،آ تنایی اولیته تا

چا چوب ،ناخ

ویژگیها و وحیات ،مشاهدات فتا

و مشاو ه» ه دس

آمد نتایج نشان داد که د انواع آ نایی انان دا ا اادواک اایتدا  ،توجته ته چتا چوبهتا

فرهننی و خانوادگی عای
همنظو

ده اس

 ،آسانگرفتن خانوادهها را تعمیق ناخ  ،مشتو ت

یافتهها اژوهش میتوانتد د طراحتی النتو مشتاو ه اتیش اا اادواک

اهنمایی د حیاه چنوننی آ نایی مو د استفاده قرا نیرد

کلیدواژهها :اادواک اایدا  ،چنوننی آ تنایی د اادواک ،ندتش ختانواده د اادواک ،ندتش فرهنتا و جامعته د
اادواک
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مقدمه
ازدواج اصطالحاً پیمانی مقدس و رابطه ای پیچیده باا وههاه ناانونی و برپایاه تتهاداتی بای دو
هنس متفاوت است (بهپژوه .)1389 ،خانواده کوچکتری واحد ساختاری هر هامتهای را تشکیل
میدهد؛ لذا هامتهای از استحکام برخوردار است که خانوادههایی با ازدواهی پایادار داشاته باشاد
(محمدی ریشهری.)1389 ،
ستیر ) 1970( 1متتقد است که نبود پایداری ازدواج ،موهب مشکالت هسمی و روانی میشود.
شریفی ( )2012حس خلق و ویژگیهایی چون تقوا و دی مداری ،کفویت خانوادگی و اهتمااعی
در کنار مهرورزی همسران نسبت به یکدیگر را از تضمی کنندههای ازدواج دانساته اسات.کرایی،
خجستهمهر ،سودانی و اصالنی ( )1395نیز نوام ،دوام ،احترام ،ندردانی ،مسئولیتپاذیری ،کیفیات
رابطه هنسی و رضایت و همخوانی بای زوهای را عوامال تضامی کنناده پایاداری خاانواده بیاان
کردهاند .ناسمی طوسی و فاکر میبدی( )2016همتایی همسران ،وهاود صادانت و شافافیت نبال و
بتد از ازدواج و دنت در انتخاب همسر را در پایداری ازدواج مؤثر دانستهاند .همچنی برپایی نهااد
خانواده با محوریت خداباوری ،وهاود محبات ،دوساتی ،مادارا و ساازگاری ،پایبنادی باه اخاال
اسالمی و حقو و وظایف نسبت به همسر نیز ازهمله عوامل محکامکنناده بناای ازدواج باهشامار
میرود (محمودزاده ،یوسفی و گلپرور.)1398 ،
ازسوی دیگر پژوهشها به فراوانی طال و میزان آن در دورههای زندگی نیاز پرداختاه اسات.
به عنوان نمونه هنریان و یونسی ( ) 1390بیشتری آماار مرباوب باه هادایی را در پان ساال نخسات
زندگی ذکر کردهاند؛ لذا یکی دیگار از ویژگایهاای پایاداری ازدواج در کناار عوامال یادشاده،
گذراندن سالهای بحرانی آغاز زندگی مشترک است.
آشنایی مقدمه ازدواج است که با توهه به شرایط ،گونههای مختلفی دارد و به فرایند متشاکل از
تبادل دادهها و عواطف بی دو نفر با هدف تصمیمگیری برای ازدواج اطال میشود و در کشور ماا
به طور متمول با شیوه سنتی از نوع خواستگاری بهعنوان یکای از رو هاای سانتی انجاام مایپاذیرد
(میرمحمدصادنی .)1390 ،مسلما شناخت ویژگیهای افراد با هدف ازدواج ،ضرورتی عقالنی اسات
و سفارشی موکد ازسوی پیشوایان دیا اساالم باهشامار مایرود (حرعااملی 1372 ،و امیریاانزاده و
امیریانزاده .)1384 ،در ای مسیر ،حتی برخی سختگیریها درباره نگاه به نامحرم برداشته شده است تا
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متفاوتی برای آشنایی وهود دارد؛ از آنهمله مایتاوان باه شایوه سانتیا متارفاه اشااره کارد کاه در
فرهنگ ایرانی ا اسالمی بسیار پسندیده است (دیلمی ،ترهمه سلگی1376 ،؛ طالاب )1379 ،و شایوه
مدرن یا آشنایی طرفی بدون دخالت خانواده .مشورت نیز یکی از راههای اطمیناانبخاش در ههات
کسب شناخت اسات (شاهیدی1380 ،؛ میرمحمدصاادنی1390،؛ بهرامای و نماازی1395 ،؛ شاریفی،
2012؛ دالگو ،مارکز ،هورتادو و آرگون2013 ،1؛ پاشیب ،سیدمحرمی ،محمادی و تاتااری1395 ،؛
سپهرمنش و مروهی1395 ،؛ ظاهری ،دولتیان ،شریتتی ،سیمبر ،عباادی ،و حسا پاور )2016 ،حسا
خلق و ویژگیهایی چون تقوا و دیا ماداری ،کفویات خاانوادگی و اهتمااعی در کناار مهارورزی
همسران نسبت به یکدیگر را از تضمی کننادههاای ازدواج دانساته اسات) .در زمیناه اناواع آشانایی،
رحیمی ،عارفی و مرادیزاده ( ) 1394به شیوه غیرسنتی (دوستی دختر و پسر پایش از ازدواج) اشااره
کردهاند که ازهمله عوامل مؤثر در ناپایداری ازدواج مترفی شده است.
طبق یافتههای پژوهش خسروانی ( )1397میانگی زمان آشنایی زنان مطلقه تقریباً پان مااه باود
که از بی  20شرکت کننده در پژوهش ،پن زن نبل از ازدواج با همسر ساابق خاود ساه تاا  36مااه

ماالعه کیفی چنوننی آ نایی ا همسر د انان دا ا اادواک اایدا

طرفی ازلحاظ ظاهری نیز یکدیگر را بیشاتر ماورد بررسای نارار دهناد (امیادی .)1394 ،شایوههاای

دوست بودهاند و بقیه ازدواجها بهصورت سنتی ،تقریباً بدون هیچ زمان آشنایی شاکل گرفتاه باود.
باتوهه به ای یافتهها و بحران پن سال اول ازدواج ،میتوان فرض کرد یکی از دالیل ناکامی افراد
در نوام خانواده ،چگونگی عملکرد آنان در زمان آشنایی با همسر است.
روند صتودی رشد طال نگرانکننده و با میزان بیش از  25تاا  35درصاد در منااطق مختلاف
کشور در سال  1396بوده است (سایت ساازمان ثبات احاوال ایاران .)1396 ،در حاالی کاه پیشاینه
فرهنگ ایرانی ا اسالمی در تقابل هدی با شیوع طال در خانوادهها است .در آماوزههاای اساالم،
ناپسندتری حالل در پیشگاه خداوند ،که تا حد امکان از آن نهی شده ،طال است (بستان نجفای،
 .)1396پژوهشها در حوزه آسیبشناسی خانواده ،آثار زیانباار طاال والادی بار فرزنادان را در
مقایسه با فوت والدی بسایار زیاانباارتر (شکسات تحصایلی ،تخریاب خودپناداره و عازت نفاس
فرزندان طال ) ارزیابی کرده است (یحییزاده و حامد .)1394 ،پیامادهای طاال و هادایی بارای
زوهی نیز بتد از فوت همسر ،بیشتری میزان تنش را در بردارد و پیشبینیکننده مهمی برای اناواع
آسیبهای روانی بهشمار میرود (هتفاری ندوشا  ،زارع ،حساینی هنزایای ،پورصاالحی و زینای،
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 .) 1394با توهه به اهمیت پیشگیری بر درماان ،تمرکاز ویاژه بار امار مهمای مانناد ازدواج از زماان
شکلگیری ،بیش از پیش احساس میشاود .گااتم ( )2015متتقاد اسات مایتاوان باا  91درصاد
اطمینان از موفقیت ازدواج اطمینان حاصل ،و رواباط محکاوم باه شکسات و عوامال تذثیرگاذار را
شناسایی کرد.
بنابرای دوران آشنایی می تواند پایه محکمی برای ازدواج باشد .امروزه یکی از انواع آشانایی،
دوستی دختر و پسر با هدف ازدواج است .ای سابک آشانایی در ایاران در مقابال دیگار رو هاا
هامتهپذیری کمی دارد؛ اما ناگزیر وهود دارد که گاهی مبنای تشکیل خانوادههای نوپا میگاردد،
ولی پیامدهای منفی برای ازدواج دارد و نهاد خانواده را با چالش روبهرو میکند (موحاد ،عنایات،
عباسی شوازی .)1385 ،فره نگ ایرانی نسبت به روابط هوانان پیش از ازدواج ،نائل باه چاارچوب
خاصی است و نسبت به روابط باز نگر

منفی دارد .شاید بتوان یکی از دالیل عادم اساتقبال دیا

اسالم از متاشرت های آزاد بی افراد را تذثیر ناامطلوب ایا رواباط در اساتحکام ازدواج در آیناده
دانست (گلزاری.)1384 ،
فضای مجازی هم بهنوبه خود از محبوبتری رو های رو به رشد آشنایی در سالهاای اخیار
است (الوس و لک .)2006 ،1در ای شیوه ،که گاه به شکل عضاویت در ساایتهاای همساریابی
است ،ارائه شناخت حالت پلکانی دارد و از گفتگوی اولیه به سمت تبادل اطالعات خصوصیتار و
مواردی چون نرارهای حضوری تغییر میکند (واالس.)1999 ،2
ازهمله تحقیقاتی کاه در حاوزه چگاونگی آشانایی انجاام شاده اسات ،مایتاوان باه پاژوهش
میرزایی ،فتحی آشاتیانی ،سالیمانی و یوسافی ( )1396اشااره کارد کاه در بررسای رواباط پایش از
ازدواج ،بیشتری میزان رضایت را در زوهینی با روابط غیر پیشرفته و در چارچوب مشاهده کردند.
هاام چناای ای ا پااژوهش نشااان داد زنااان نساابت بااه روابااط باادون ساااختار پاایش از ازدواج بساایار
آسیبپذیرترند (میرزایی ،فتحیآشتیانی ،سلیمانی و یوسفی )1396 ،و نگر

مثبت به رواباط آزاد

و باادون ساااختار نباال از ازدواج نیااز باار دلزدگاای زناشااویی (و در مقاباال آن باار پایااداری ازدواج)
تذثیرگذار است (نازکتبار ،حسینی و بابایی.)1395 ،
در پژوهش شاطریان ( ،)1396انواع شیوههای آشانایی زناان باا همسار در پیوساتاری از حالات
سنتی تا شیوهای ساختارشکنانه (برخالف سنت و عرف) نرار میگیرد که هر دو مخاطراتی همچون
10

1. Lawson, & Leck
2. Wallace

نیز بهشمار میرود .بررسی همسانی ویژگی های فردی و خانوادگی در زنانی که به شیوه سنتی و یاا
غیر سنتی و رابطه عاشقانه با همسر خویش ازدواج کردهاند ،باهدرساتی صاورت نگرفتاه و باهطاور
طبیتی خطرپذیری ازدواج آنان افزایش یافته است (خسروانی .)1397 ،با توهاه باه اوضااع کناونی
بهنظر میرسد بی سه سبک آشناییا طرفی ازدواج ،که به صورتهای سنتی ،بهمتنای خواستگاری
و حضور خانوادهها ،شیوه مدرن (بدون حضور و نظارت خانوادهها) و یا ترکیبی (تلفیقی از آشنایی
طرفی با یکدیگر و ادامه روند آشنایی از طریق خواستگاری به شیوه سنتی) دیده مایشاود ،مزیتای
وهود نداشته باشد و نقاش اصالی را آگااهی و گاذار مطلاوب از ایا ساه سابک دارد (میرزایای،
فتحیآشتیانی ،سلیمانی و یوسفی1396 ،؛ کرمانی ،اصغرپور ماسوله و برادران کاشانی.)1397 ،
مطابق با نتای پژوهش مشکی ،دلشاد نونابی ،شاهناسمی و مسلم ( )1390شیوه نامناسب آشنایی
با همسر ،نظیر عدم تحقیق مناسب درباره افراد ،شناخت ناکافی و یا اهباریبودن ازدواج و امثال آن
میتواند از عوامل پیشبینیکننده طال باشد .درحالیکه شناخت ویژگیهای فرد مقابل میتواند با
حضور فردی باتجربه و آگاه نیز ایجاد شود (تقیزاده و حسای زاده1384 ،؛ سارهی ،راسووساکی،
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کنترلگرانهبودن روابط زوهی دارد .کنترلگرانهبودن رابطه از زیرمجموعههای خشاونت خاانگی

نوچترلی و گری  .) 2006 ،1حصول شناخت از فرد مقابل در تشاکیل زنادگی نسابتاً پایادار ،نقاش
مؤثری ایفا میکند (بنیهمالی ،یزدی و نفیسی .)1383 ،گالدینگ ( )2014چگونگی آشنایی پیش
از ازدواج را در طال مؤثر ،و متتهدانهنبودن انگیزههای آشانایی را در پیادایش خیانات زناشاویی
مؤثر میداند .دربارۀ انتخاب همسر ازطریق سایتهای اینترنتی و شبکههای اهتماعی ،پژوهشهایی
با تمرکز بر متیارهای همسرگزینی انجام شده است که میتوان از نتای ایا پاژوهشهاا در حیطاه
متغیر چگونگی آشنایی هم سود برد .تومتون و لی  )1994( 2زندگی مدرن و انتداریافت هواناان و
کاهش نقش والدی در همسرگزینی فرزندان و شیوههای هدید آشنایی را علت ناپایداری ازدواج
هواناان باارآورد کااردهانااد .پااژوهش مورگااان ،ریچاااردز ،ونااز )2010( 3نشااان ماایدهااد زنااان در
آشنایی های مجازی هنگام مترفی خود به ارائه مواردی با مقبولیت بیشتر میپردازند .پاژوهشهاای
دیگری همچون پژوهش چایاد ،لاو ،ماک کورمیاک و کوکیاارال )1996( 4و هیاتس ،هورتاا

و

آریلی )2010( 5نیز مؤید ارائه ترهیحات همسریابی بهصورت حضوری و یا مجازی است.
1. Sergi, Rassovsky, Nuechterlein & Green
2. Thornton. & Lin
3. Morgan, Richards, & Vanness
4. Child , Low., Mccormick & Cocciarella
5. Hitsch, Hortaçsu, & Ariely
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چگونگی آشنایی افراد با ازدواج پایدار بهمنظور پیشگیری از تحمیل پیامد هبرانناپذیر و عادم
هامته پذیری طال در فرهنگ ایرانی ا اسالمی ،عامل مهمی در انگیز

محقق در ایا پاژوهش و

دست یافت به پاسخ ای پرسش اسات کاه« :چگاونگی آشانایی پایش از ازدواج در خاانوادههاای
دارای ازدواج پایدار چگونه است؟»

روش
در ای مطالته ،محقق با استفاده از ظرفیتهای رو

کیفای پدیدارشناساانه (رو

کالیازی) در

رسیدن به درک عمیقتری از پدیده (پیراوی ونک )1398 ،یتنی ازدواج پایدار باتوهه به چگونگی
آشنایی در زنان دارای ازدواج پایدار ستی کارد .هادف محقاق در ایا پاژوهش ،دساتیاافت باه
محتوای افکار و اندیشه ها و تجربه زیسته زنان دارای ازدواج پایدار در مورد چگونگی آشنایی آنان
با همسرانشاان اسات .شارکتکننادگان در ایا پاژوهش زناانی بودناد کاه از طریاق فراخاوان در
شبکه هاای اهتمااعی بارای حضاور در پاژوهش اعاالم آماادگی کارده و دساتکام پان ساال از
ازدواهشان گذشته بود .مبنای گزینش افراد در ای پژوهش استفاده از پرسشانامه حااوی ساؤاالتی
است که از عوامال ازدواج پایادار در پاژوهش کرایای و همکااران ( )1395اساتخراج شاده اسات
(نمونهگیری هدفمند مالکی) .ای کار بهمنظور کسب اطمینان از احراز شرایط شرکت در پژوهش
بود و هدف ای سؤاالت ،مطالت ه دربارۀ زنانی اسات کاه در عای دوام در ازدواهشاان از رضاایت
نسبی بهدلیل واهدیت عوامل مورد نظر بهرهمند باشاند .عوامال ماورد نظار در نالاب دوازده ساؤال
مکتوب و پاسخهای نمرهگذاریشده از  1تا  10به نسبت میزان رضایت از وهود عوامال در رابطاه
زوهی در اختیار افراد نرار داده و از ایشان خواسته شد تا نظار خاود را درباارۀ هار یاک از عوامال
بهصورت نمره از  1تا  10بنویسند .شرکتکنندگان با میانگی بیش از هفت انتخاب ،مورد مصاحبه
نرار گرفتند .مصاحبهها تا آنجا ادامه یافت که دادهها به اشباع رسید و اطالعات هدیادی باهدسات
نیامد 19 .مصاحبه انجام شد .مصاحبه ابتدایی بهعنوان نمونه و بهمنظور اصاال اشاتباهات احتماالی
ازسوی پژوهشگر انجام شد .سپس با  15مصاحبه دیگر و تحلیل یکبهیک آنها به اشاباع یافتاههاا
دست یافته و درنهایت نیز سه مصاحبه تکمیلی بهمنظور اطمینان از حصول اشباع و کفایت یافتاههاا
انجام شد .برای تحلیل مصاحبهها از رو

هفات مرحلاهای کالیازی اساتفاده شاد .1 :ثبات کامال

گفتههای شرکتکنندگان طی مصاحبهها  .2خوانش چندباره موارد ثبتشاده و اساتخراج عباارات
12

مهاام  .3ارائااه توضاایا باارای عبااارات و فرمااولبناادی متااانی  .4سااازماندهی مفاااهیم  .5ترکیااب و

 .7متتبرسازی نهایی ازطریاق بازگشات باه ساو ههاا و ساؤال از آنهاا (محمادپور 1397 ،باه نقال
ازکوالیزی.)1978 ،

یافتهها
پژوهش با هدف مطالته چگونگی آشنایی زنان دارای ازدواج پایدار انجام شده است .هدول 1
همتیتشناختی شرکتکنندگان و نتاای تحلیال مصااحبههاا ،گازار

و هادولهاای مرباوب باه

شناسههای فرعی ،اصلی و هستهای در ادامه خواهد آمد.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
شرکتکننده

سالهای

تعداد

سن خانم

سن همسر

1

19

20

32

2

2

10

40

53

0

آااد

3

18

23

31

2

معلم

4

6

18

20

0

5

38

ازدواج

فرزندان

شغل همسر

نوع مسكن

کا مند

خصی
استیجا
استیجا

چرخکا تولید

ماالعه کیفی چنوننی آ نایی ا همسر د انان دا ا اادواک اایدا

دستهبندی مفااهیم  .6توصایف کامال و مفصال از پدیاده بررسایشاده در نالاب عباارت شاناختی

منزل اد

20

23

4

معلم

ساامانی

6

18

18

20

2

فرو نده

منزل اد

7

5/3

26

26

0

کا مند

8

10

20

25

2

فنی

خرید ا وام

9

13

26

26

2

وکیل

استیجا

10

7

24

28

1

کا مند

منزل اد

11

11

23

25

3

کا مند

ساامانی

12

12

24

28

2

کا مند

منزل اد

13

18

19

23

3

کا مند

منزل اد

14

8

24

26

1

کا مند

استیجا

15

10

19

28

1

معلم

استیجا

16

10

24

28

2

معلم

خرید ا وام

17

22

19

25

2

آااد

خصی

18

16

25

26

2

طلبه

19

5

21

26

1

کا مند

خصی

میاننین

13/5

22/78

26

1/7

-------

-------

استیجا

استیجا
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طبق اطالعات هدول  ،1متوسط مدت ازدواج شرکتکنندگان  13/5است که کمینه آن پن و
بیشینه آن ازدواهی با  38سال است .متوسط س زنان در زمان ازدواج  22/78ساال و متوساط سا
همسرانشان  26سال ،یتنی با فاصله سنی تقریبا سه سال است .در ادامه یافتههای مربوب به مصاحبهها
بههمراه سؤال پژوهش ارائه میشود.
آشنایی زنان دارای ازدواج پایدار چگونه است؟
شده است:

مضمونهای مستخرج از مصاحبهها در هدول  2گزار

جدول  .2مضمونهای چگونگی آشنایی
مضمونهای فرعی


مضمون اصلی

معرفی ااطریق معر
اسند اولیه توسط ماد اسر
صحب

اولیه خانوادهها

رنامه یز

کسب اطالعات اا معر

را

آ نایی

مالقات اولیه اسر ا اد دختر همنظو کسب اجااه و تأیید اولیه
آ نایی قبلی اد ا داماد
طرح موضوع ا تدا ا دختر و سپس ا والدین اس اا کسب تأیید اولیه
آ نایی ااطریق ا تباط دوستانه خانوادگی
آ نایی فامیلی
هممحلها
دیدا ها حضو

آ نایی د هیچ

ودن

ا چا چوب را

آ نایی اولیه ا

ر سی مالکها

چا چوب

مالقات اولیه اسر ههمراه معر
آ نایی د محیط دانشناه
صحب کردن دختر و اسر د جلسات خواستنا
یرون فتن و صحب کردن را

ناخ

را

ناخ

یشتر

ناخ

ویژگیها و
وحیات

آ نایی د یک فعالی
سمی خواستنا

مشاهدات فتا

مشاهده نمونه فتا ها د رخو دها قبلی
تحدیدات اا سو خانوادهها
فضا اعتماد د خانواده و سپردن تشخیص ه خانواده
جا

دن عدد موق

را دیدن ویژگیها ظاهر یکدینر و ناخ

همراهی خانواده ا فراند ه غم مخالف

اولیه

آسانگرفتن
یشتر

خانوادهها د تعمیق
آ نایی

فراهمکردن مددمات و فرص ها آ نایی
مشو ت ا والدین
مشاو ه اادواک

اتفاقی نبوده و
اساس ناخ

یشتر ا اطالع خانوادهها

ا ایا ی فتا فرد د محیط یرون اا فضا

یک اا
اادواکها اایدا
همه آنها ر

اطالع ه خانواده اس اا احساس گرایش مثب

14

مضمون هستهای

مشو ت و مشاو ه

و

ا رنامه یز د
چا چوب خانواده
صو ت گرفته
اس

آزمودنیهای پژوهش به برنامهریزی برای آشنایی اشاره کردهاند.
مضمونهای فرعی بهترتیب میزان اشاره در گفتههای آزمودنیها عبارت است از:
ا مترفی ازطریق مترف (برای ازدواج و نه دوستی)
شناسه « :1دوست خونوادگیمون ایشون رو مترفی کرد».
ا پسند اولیه توسط مادر پسر
شناسه « :3مادر یکی از پسرای مستذهرمون بود ...از م خوشش اومد».
ا صحبت اولیه خانوادهها
شناسه  ...« :4مادر

با مادرم صحبت کرد».

ا کسب اطالعات از مترف
شناسه « :1نبل از اینکه بیان خواستگاری ،شرایطشونو مترف گفت».
ا مالنات اولیه پسر با پدر دختر برای کسب اهازه و تذیید اولیه
شناسه « :8دفته اول پدرم دیدشون .ونتی بهنظرشون اوکی اومد اهازه دادن بیان

ماالعه کیفی چنوننی آ نایی ا همسر د انان دا ا اادواک اایدا

برنامهریزی برای آشنایی

خواستگاری».
ا آشنایی نبلی پدر با داماد
شناسه « :4پدرم نبال تو مسجد با همسرم آشنا بود».
ا طر موضوع با دختر و سپس با والدی پس از کسب تذیید اولیه
شناسه « :14دخترخالهم اول با خودم مطر کرد تا ببینه مزه دهنم چیه؟»
آشنایی اولیه با چارچوب
آزمودنیها به آشنایی اولیه با چارچوب اشاره کردهاند و ای ازدواجها بهصورت عشق در یک
نگاه رخ نداده است.
مضمونهای فرعی بهترتیب میزان اشاره در گفتههای آزمودنیها عبارت است از:
ا آشنایی ازطریق ارتباب دوستانه خانوادگی
شناسه « :14خانواده همسرم از دوستای ندیمی پدرم بودند؛ با هم رفتوآمد داشتیم».
ا آشنایی فامیلی ،هممحلهای بودن و دیدارهای حضوری با چارچوب برای بررسی مالکها و
اطالع به خانواده پس از گرایش مثبت ،هرکدام

15

فصلنامه فرهننی ت تر یتی انان و خانواده ،سال انزدهم ،ما ه  ،54ها 1400

شناسه « :4هم محلی بودیم».
ا آشنایی در محیط دانشگاه و همرشتهایبودن
شناسه « :9در مقطع کارشناسی همکالسی بودیم و با هم آشنا شدیم».
شناخت ویژگیها و روحیات
شرکتکنندگان برای شناخت روحیات طرف مقابل به گفتگو در هلسات خواستگاری
پرداختهاند.
مضمونهای فرعی زیر بهترتیب میزان اشاره آنها فهرست شده است:
ا گفتگو و شناخت در هلسات خواستگاری
شناسه « :8چند هلسه آمدند و ما باهم صحبتامونو میکردیم».
ا رفتوآمد برای شناخت بیشتر با اطالع خانوادهها
شناسه  « :4والدینم اهازه دادن چهار ماه با هم تحت نظارت خانواده برای شناخت در ارتباب
باشیم».
ا آشنایی در یک فتالیت مشترک
شناسه « :4تو یه فتالیت مذهبی همکاری داشتیم».
مشاهدات رفتاری
در مواردی در هلسات آشنایی بی زوهی  ،توهه به رفتارها برای کسب شناخت بیشتر مد نظر
نرار گرفته است .مضمونهای فرعی زیر بهترتیب میزان اشاره فهرست شده است:
ا ارزیابی رفتار فرد در محیط بیرون از خانه یا فضای رسمی خواستگاری
شناسه «" :8غیر از مسائل اعتقادی و اخالنی یه سری مسائل دیگه رو هم مدنظر داشتم"».
ا مشاهده نمونه رفتارها در برخوردهای نبلی
شناسه « :6احترام گذاشتنش به خانواده

برام مهم بود».

آسانگرفتن خانوادهها در تعمیق آشنایی
شرکتکنندگان ،شناخت بیشتر را به تجربه خانواده سپردند.
مضمونهای فرعی زیر بهترتیب میزان اشاره آنها فهرست شده است:
ا تحقیقات ازسوی خانوادهها
16

شناسه « :7خونوادهم با تحقیق ،فهمیدن مورد مناسبیه».

شناسه « :1نبول کردم چون اصل کارو سپرده بودم به تجربه بزرگترا».
ا هاریشدن عقد مونت برای دیدن ویژگیهای ظاهری یکدیگر و شناخت بیشتر و همراهی
خانواده بهرغم مخالفت اولیه
شناسه « :1یه صیغه محرمیت کوتاه بینمون خوندن».
ا فراهمکردن مقدمات و فرصتهای آشنایی
شناسه  « :4اولش اهازه نداشت بیاد خواستگاری .بتد

با اصرار م نبول کردن».

مشورت و مشاوره
تتدادی از افراد ،مشورت با افراد صاحب صالحیت را مد نظر نرار دادهاند .مضمونهای فرعی
زیر بهترتیب میزان تکرار آنها فهرست شده است:
ا مشورت با والدی و مشاوره ازدواج
شناسه « :8در دوره آشنایی با پدر و مادرم مشورت میکردم».
شناسه « :4یکی از برادرام نبل از خواستگاری ،ما و همسارم رو بارد پایش یکای از دوساتای

ماالعه کیفی چنوننی آ نایی ا همسر د انان دا ا اادواک اایدا

ا فضای اعتماد در خانواده و سپردن تشخیص به خانواده

مشاور ».
دادههای متفاوت :هنگام تحلیل و دستهبندی مضمونها ،تفاوتهاایی در مصااحبه شاماره  7باا
دیگر مصاحبهها به چشم خورد که بتد از مراهته دوباره به آن ،س ازدواج در ای شرکتکنناده و
موارد خاص مربوب به آن هلب توهه کرد .مدت ازدواج زوج پن سال و سه ماه و متفااوتتاری
نوع از حیث آشنایی است؛ لذا محقق تصمیم گرفت آن را هداگانه بررسی کند.
اشتراکات میان مصاحبه شماره  7با سایر افراد مشارکتکننده:
ا آشنایی در زمان دانشجویی ،هلسات گفتگوی دونفره خاارج از منازل بارای آشانایی بیشاتر،
تحقیقات اولیه توسط خانوادهها
نکته نابل توهه تفاوتهای خاص ای شرکتکننده در چگونگی آشنایی با همسار و چگاونگی
کسب شناخت نسبت به وی در ای دوران است کاه ضام داشات ویژگایهاای منحصاربهفاردی
همچون کمتر بودن مدت ازدواج و نزدیکی دنیای ذهنی هوانان امروز با زوج مورد نظر ،و باتوهاه
به دارا بودن عوامل ازدواج پایدار (رد کردن سالهای بحرانای ازدواج و کساب میاانگی بیشاتر از
هفت در پرسشنامه نظرسنجی پایداری ازدواج) ،امکان تتمیم بیشتری به نسبت دیگر موارد به نسال
امروز را داشت .در ادامه به ای تفاوتها خواهیم پرداخت.
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تفاوتهای چگونگی آشنایی (با دیگر شرکتکنندگان) در مصاحبه شماره :7
ا آشنایی اولیه در فضای مجازی (چت روم) با هدف ازدواج؛ نه دوستی!
تتیی هلسات حضوری آشنایی بتد از احراز مالکهای اولیه در فضای مجازی (بدون حضور
و اطالع خانوادهها) با رعایت ساختارهای فرهنگی
«آشنایی ما فقط هرنه

در چت روم بود».

«اولی شبی که باهم چت کردیم ،بتد

دیگه دیدارهای حضوری داشتیم».

«تقریبا  20روزی همدیگه رو دیدیم ،با هم در مورد مالکهای ازدواج صحبت کردیم».
«دوره آشناییمون و زمانش خیلی خوب بود .ما  26ساله بودیم با هم آشنا شدیم».
«تمام مسائل انتصادی ،مالی ،سیاسی ،اهتماعی ،خانوادگی و ویژگیهای فردی و خواساتههاا و
نیازها بینمون مطر و بررسی شد».
ا اطالع دادن به خانوادهها پس از هلسات گفتگوی حضوری و رسیدن به تصمیم برای ازدواج
ای زوج پن سال بهصورت نامزد ،بدون محرمیت در انتظار فراهمشدن شارایط ازدواج بودناد
که ای مورد نیز از تفاوتهای خاص آنها بود.
بهمنظور اطمینان از اعتبار یافتهها ،شناسهها باا شارکتکننادگان مطار  ،و باا تذییاد یاا اصاال
ازسوی آنها صحت دریافت بررسی شد.

بحث و نتیجهگیری
ای پژوهش با هدف پاساخ باه ساؤال «چگاونگی آشانایی زناان دارای ازدواج پایادار چگوناه
است؟» انجاام شاد .باه ایا منظاور باا اساتفاده از رو

پدیاداری و پاس از بررسای مصااحبههاا و

دستهبندی مطالب مشابه و شناسهگذاری روی مصاحبهها ،مضمونهای فرعای و اصالی و درنهایات
یک مضمون هستهای به دست آمد.
«آشنایی در هیچ یک از ازدواج های پایدار اتفانی نبوده ،و همه آنها بر اسااس برناماهریازی در
چارچوب خانواده صورت گرفته است» .مضمونهاای اصالی عباارت اسات از :برناماهریازی بارای
آشنایی ،آشنایی اولیه با چارچوب ،شناخت ویژگیها و روحیات ،مشاهدات رفتاری ،آسانگارفت
خانوادهها در تتمیق آشنایی ،مشورت و مشاوره.
یافتهها نشان داد شرکتکنندگان در زمان آشنایی با همسر ،شیوههای گوناگونی از آشانایی باا
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حتاای در بتضاای فرهنااگهااا از واسااطههااای ازدواج در مراساام عروساای تقاادیر بااهعماال ماایآیااد.
امیرالمؤمنی (ع) بهتری واسطهگری را وساطت برای ازدواج هوانان میداند (دیلمی ،نارن هشاتم،
ترهمه سلگی .)1376 ،طالاب ( ) 1379در پاژوهش خاود ناوعی از همیااری در ازدواج هواناان را
مترفی دختر به خانواده پسر یا بالتکس میداند .در فرهنگ ایرانی ،متارفه توسط زناان خاانواده در
ازدواجهای فامیلی و یا در محیطی اهتماعی مثل محل کار و مانند آن ،پسندیده است .در تبیی ای
یافته می توان گفت متارفه موهب می شود شروع آشنایی با روندی منطقی صورت گیرد و دو فارد
بر اساس گرایش ناگهانی هذب یکدیگر نمیشوند.
در مصاحبهها ،شیوه هایی از آشنایی اولیه مطر شد که متمرکز بر رعایات چاارچوب ازساوی
طرفی بود که ای یافته در نالب مضمون اصلی دوم مطر شد .ای چارچوبها یا به پایبنادیهاای
دینی ،و یا به باورهای سنتی و عرفی و یا تلفیقی از هر دو وابسته بوده است.
پژوهش رحیمی ،عارفی و مرادیزاده ( )1394نشان داد ازدواجهای مبتنی بر شیوه دوستیهاای
رای پیش از ازدواج ،ناپایدار و ازدواجهای با آشنایی تحت نظارتِ ساختارمندِ خانوادهها ،پایدار و
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در فرهنگ ایرانی ا اسالمی ،هیچ واسطهگری همچون واسطهگاری ازدواج ارزشامند نیسات و

رضایتمند است .همچنی خسروانی ( )1397در پاژوهش خاویش ،شایوه همسارگزینی غیرسانتی و
خارج از چارچوب را از تتیی کنندههای طاال مترفای کارده اسات .پاژوهش کرماانی ،اصاغرپور
ماسوله و برادران کاشانی ( )1397نشان داد رعایت چاارچوبهاا در هار ناوع از آشانایی در کناار
آگاهی از چارچوبها و الزام عملی نسبت به آنها میتواند تتیی کننده موفقیت در ازدواج باشاد.
در ازدواج های پایدار ،آشنایی اولیه بارای ازدواج هماراه باا رعایات چاارچوب مشخصای ازساوی
خانواده است و هوانان آگاهانه از آن چارچوبها پیروی میکنند که ای امار باه کساب شاناخت
آگاهانه کمک میکند.
در مضمون شناخت ویژگی ها و روحیات ،که در مضمون اصلی سوم ذکار شاد ،بنای هماالی،
یزدی و نفیسی ( )1383نیز در یافتههای خود به عوامل سستکننده بنیان خانواده دسات یافتناد کاه
یکی از آنها عدم حصول شناخت طرفی در زمان آشانایی اسات .در زماان آشانایی ،ظرفیاتهاای
گفتگو با فرد مقابل در مورد مسائل مختلف و شرکت در فتالیتهای مشترک در امااک عماومی،
تحت نظارت و با اطالع خانوادهها بهمنظور آشکارشدن هرچاه بیشاتر ظرایاف رفتااری فارد مقابال
موهب شناخت بیشتر میشود.
در مضمون مشاهدات رفتاری ،توهه به رفتار فرد مقابل بهمنظور شناخت بیشاتر وهاود داشات.
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شناسه های فرعی ای شیوه شامل ارزیابی رفتار فرد در محیط بیرون از فضای رسمی خواستگاری و
مشاهده نمونه رفتارها در برخوردها میشود .تقیزاده و حسی زاده ( )1384نیز مشاهده رفتار فرد در
هامته توسط فردی آگاه و باتجربه را یکی از مهامتاری راههاای شاناخت فارد مترفای مایکنناد.
سرهی ،راسووسکی ،نوچترلی و گری ( )2006از ای رو

بهعنوان راهی بارای کساب شاناخت

اهتماعی در مورد خود و دیگران یاد میکنند و آن را راهی برای پایباردن باه احساساات افاراد و
استنتاج از حاالت ذهنی آنان ،شناخت حاالت و هیجانات از روی زبان بدنشاان ،و نتیجاهگیاری از
روی شیوه رفتار افراد ،رسیدن به توانایی استدالل از سبک صحبتکردن ،ناوع شاوخیهاا و میازان
انطبا اهتماعی آنها میدانند .میتوان گفت بهطور متمول ،سبک مشاهده رفتار ،روشی منطقی و
نابلاعتماد بهمنظور کسب شناخت افراد در مونتیتهای گوناگون است که موهب میشود افاراد،
رفتار فرد مقابل را با ارز های خود بسنجند و در صورت هماهنگی با آنها ،ناوعی آماادگی بارای
سازگاری با فرد مقابل هم ایجاد میشود.
شرکتکنندگان از آسانگرفت خانوادهها در تتمیق آشنایی یاد کردند .مضمونهای فرعی آن
عبارت است از :تحقیقات ازسوی خانوادهها ،فضای اعتماد در خانواده و سپردن تشخیص به آنهاا،
هاریشدن عقد مونت برای دیدن ویژگیهای ظاهری و همراهی خانواده با فرزند بهرغم مخالفات
اولیه و فراهمکردن فرصت شناخت .در مورد مضمون مقدمات و فرصتهای آشنایی ،اماام صااد
(ع) فرمودند ببی با چه کسی ازدواج میکنی؛ چرا که همسرت طونی به گردن تو خواهد بود (حر
عاملی .)1372 ،امیریانزاده و امیریانزاده ( )1384درباره تحقیق پیش از ازدواج ،و بر اسااس مناابع
اسالمی ،تحقیق درباره همسر را ،عقالنی و در ههت استحکام ازدواج مترفی میکنناد .تقایزاده و
حسی زاده ( ) 1384تحقیق غیر مستقیم و با حضور فردی باتجربه را گزینه مناسبی مترفی مایکنناد.
موارد دیگر برای تحقیق عبارت است از :دانشگاه و مؤسسات آموزشی ،خویشااوندان ،همساایگان
فتلی و همسایگان نبلی.
همچنی بخشی از عبارات به اعتماد به خانواده در مورد تصمیمگیری نهاایی ،بتاد از پساندیدن
شرایط ظاهری فرد مقابل بر می گردد؛ یتنی در خانواده ،اعتماد نسبت به تجربه والدی وهاود دارد
تا دختر از سپردن تصمیم سرنوشت خود باه والادی احسااس اطمیناان کناد .طالاب ( )1379نقاش
خانواده را در انتخاب همسر بارای دختار مهام مایداناد .منظاور از خاانواده در بتضای فرهناگهاا
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والدی  ،و در برخی دیگر انوام درهه یک و دو را نیز شامل میشود .در ای فرهنگهاا اعتمااد باه
تجربه بزرگترها در انتخاب همسر مایه استحکام ازدواج است که با ای پژوهش همسو است .وهود

برای ازدواج با فرد مقابل نقش مؤثری ایفا کند.
هاریشدن خطبه عقد مونت با حفظ چارچوبها برای شناخت بیشتر طرفی یکی از مضمونها
بود که در تحقیقات نظیر آن یافت نشد .شرکتکنندگان با هدف ایجاد فضایی ام و در عی حال
شرعی ،بدون دغدغه از بابت نگاه به نامحرم ،و بررسی مالکهای ظاهری بارای انتخااب همسار از
ای گزینه استفاده کردند که از موارد دوراندیشی خانوادههاا باهشامار مایرود .در متاون اساالمی،
موضوع نگاه حالل و حرام مورد توهه نرار دارد .امیدی ( )1394نگاه مرد باه زن باا نصاد انتخااب
همسر را تحت عنوان نگاه مجاز از میان احادیث استخراج کرده است .همچنی میتاوان گفات در
ای دوره ،که به مثابه دوره نامزدی است ،مقدمات آشنایی زوهی فراهم است تا پیش از عقد دائم،
مدتی را با هم رفت و آمد کنند تا با خلقیات یکدیگر باهمنظاور برناراری پیونادی مانادگار ،آشانا
شوند.
هنگامی که خانوادهای با انتخاب فرزند خود برای ازدواج مخالفت میکند ،اما فرصت شناخت
وی را با حفظ چارچوبها از فرزند خویش سلب نمیکناد ،یتنای در خاانواده هاوا حمایاتگراناه
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فضای اعتماد و دوستی در خانوادهها میتواند در شناخت فرد مقابل و تشخیص مناسببودن شرایط

وهود دارد و میتوان آن را نوعی همیاری در ازدواج هوانان دانست که با پژوهش طالاب ()1379
در ای زمینه همسویی ندارد .نقش خانوادهها در هواماع کوچاک ،هنگاام انتخااب همسار اساسای
است .اگر با انتخاب فرزند خود موافق نباشند ،گاه با عدم حضور در مراسم ،آشکارا مخالفت خود
را اعالم میکنند .بهنظر میرسد با توهه به گذار هامته از سنتی به مدرن و گستر

روابط هواناان

در هامته ،حمایت و همراهی خانوادهها در مسیر شناخت فرد منتخب برای ازدواج بهمنظور تشکیل
خانواده با زیربنای عقالنی و بر پایاه شاناخت متقابال ،بتواناد از آسایبهاای بتادی تاا حاد امکاان
پیشگیری کند.
شرکتکنندگان ،مشورت با والدی را موهب بهرهمندی از تجربه آنان ،و مراهته به مشااور را
در دستیافت به شناخت بیشتر از زندگی مشترک مهم میدانستند .مشورت در کارهاا سایره عقاال
است و در سفارشهای تربیتی اسالم به اهمیت آن تذکید شده است .حضرت علی (ع) هیچ پشاتوانه
محکمی را برای انسان همچون مشورت نمیدانند (شهیدی .)1380 ،بهرامی و نمازی ( )1395یکی
از مهمتری عوامل تحکیم خانواده را مشورت بای اعضاا دانساتهاناد .در ایا پاژوهش تتادادی از
شرکتکنندگان ابراز کردند که با خانواده و بهویژه با والدی مشورت مایکردناد و ایا امار را باا
اطمینانی میپذیرفتند که نسبت به تجربه و خیرخواهی آنها داشتند .وهود اعتمااد و صامیمیت در
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خانواده ها ضرورتی است که موفقیت تصمیمات مهام زنادگی هار انساانی از آن نشاذت مایگیارد
(دالگو ،مارکز ،هورتادو و آرگون .)2013 ،پژوهش ریاحی و خیاطان ( )1397نیز بر تاذثیر نگار
به رابطه والدی و اعتماد به روابط بی فردی آنها بر ازدواج هوانان و رغبت آنان نسبت به ازدواج
ناظر است .روابط نامناسب والدی در گرایش هوانان به روابط بدون ساختار پیش از ازدواج ،و در
مقاباال اعتماااد در روابااط والاادی و روابااط باای فااردی صاامیمانه آنهااا ،در ازدواج موفااق هوانااان
تذثیرگذار است.
میرمحمدصادنی ( )1390و پاشیب ،سیدمحرمی ،محمدی و تاتاری ( )1395و ظاهری ،دولتیان،
شاریتتی ،سایمبار ،عبااادی ،و حسا پاور )2016( 1متتقدناد مشاااوره پایش از ازدواج بارای تتاادیل
انتظارات ،تصمیم گیری برای ازدواج و تحکیم بنای زندگی ،ضرورتی عقالنی اسات .ساپهرمنش و
مروهی ( )1395مشاوره اصولی را سبب افازایش امکاان شاناخت ،و در ماوارد تخصصای ناادر باه
تشخیص اختالالت شخصیت و تتیی سالمت روان طرفی مترفی کردند .ای بخش از پاژوهش باا
پیشینه مربوب به تذثیر مشورت و مشاوره همسو است .هوانانی که در مسیر آشنایی و انتخاب همسر،
حمایت خانواده را دارند و از صمیمیت و اعتماد در خاانواده مبادب برخوردارناد ،باهدلیال ایا هاو
صمیمانه میتوانند از تجربه خانواده هنگام انتخاب همسر بهرهمند شوند .چنانچه ازدواج باا مراهتاه
به مشاور متخصص همراه باشد ،میتوان نسبت به عانالنهباودن انتخااب اطمیناان بیشاتری باهدسات
آورد.
زندگی امروز و استقالل هوانان در مسیر انتخاب همسر در رو

غیر سنتی ،لزوم پارداخت باه

چارچوبها را نشان می دهد .پدیده ازدواج و انتخاب همسر در شرایط کنونی ضم گذار از سنت
به مدرنیته با دو موضوع آشناییهای اینترنتی و آشناییهای بدون نظارت خانواده در محیط دانشگاه
یا کار روبهرو است که وهود ساختارها و چارچوبهای محکم و شکلگرفته در خانواده میتواند
آسیبهای احتمالی مربوب به بیتجربگی را به میزان نابل توههی کاهش دهد.
در بخش نظری عوامل تذثیرگذار در پایداری ازدواج در پژوهشهاای موهاود ماورد هساتجو
نرار گرفت .عموماً پژوهشها بهدنبال عوامل مؤثر در حفظ پایداری خانواده پس از ازدواج هستند.
در مورد بررسی نوع شکلگیری ازدواجها (اعم از آشنایی سانتی یاا غیرسانتی) نیاز پاژوهشهاایی
صورت گرفته است؛ اما تذثیر شیوه آشانایی در پایاداری یاا ناپایاداری ازدواج ماورد بررسای نارار
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در همعبندی میتوان گفت ای پژوهش بهدنبال دریافت تذثیر پگونگی آشنایی در ازدواجهای
پایدار بوده است .چگونگی آشنایی ،دامنه گستردهای از آشنایی زوهی پیش از ازدواج اسات کاه
در پیوستاری از حالت کامالً سنتی مانند خواستگاری و متارفه تا مدرن ،مانند آشنایی در محل کار،
دانشگاه ،فضای مجازی و یا دوستی را شامل میشود .در چگونگیهای گوناگون آشنایی ،تفااوت
چندانی بی نوع سنتی یا غیرسنتی ازدواج از لحاظ تذثیر در پایداری و خشنودی از ازدواج بهدسات
نیامد .در بخش کیفی پژوهش مشخص شد رعایت چاارچوبهاا در ازدواج غیرسانتی و توهاه باه
فرایند کسب شناخت آگاهانه و وهود نظارت والدی به شکلگیری صحیا فرایند آشنایی با هدف
ازدواج منجر میشود .ای یافته با نتای پژوهش شاطریان ( )1396درباره چگونگی انتخااب همسار
بهصورت سنتی یا غیرسنتی و پایداری ازدواج در مواردی همسویی دارد که انتخاب همراه با کسب
شناخت صورت گرفته است .در ای پژوهش بیش از اینکه چگونگی آشانایی در پایاداری ازدواج
مؤثر باشد ،نوع فرایند و تحت چارچوببودن آن اهمیت دارد.
در ای پژوهش نمونهگیری هدفمند مالکی انجام شاد .شارکتکننادگان طیاف گونااگونی از
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نگرفته است .در بخش نظری مشخص شد که شیوه آشنایی ،دو نوع سنتی و غیرسنتی دارد.

زنان دارای ازدواج پایدار (اعم از تحصیالت دیپلم تا کارشناسی ارشد ،طبقه اهتماعی زیر متوساط
تا مرفه ،شاغل و خانهدار) را تشکیل میدادند.
ازهمله محدودیتهای طبیتی ایا پاژوهش مایتاوان گفات پاژوهش باا حضاور زناان دارای
ازدواج پایدار انجام شد و شامل ماردان نمایشاود .طیاف شارکتکننادگان از پان ساال زنادگی
مشترک تا  38سال را تشکیل میداد که در ازدواجهای با س زیاد محدودیت فراموشای دادههاای
هزئی وهود داشت .از نتای پاژوهش مایتاوان در ههات تادوی و طراحای دورههاای آموزشایا
راهنمایی پیش از ازدواج برای هوانان بهره هست.
قدردانی و تشكر
پژوهشگر بر خود الزم میداند تا ضم ابراز ندردانی از استاد راهنمای خود بهدلیل همراهای و
هدایت متلمانه و روشنگرانهشان از تمامی بانوان شرکتکننده در پژوهش و نیز تمام کسانی تشاکر
کند که روند پژوهش را فراهم و آسان کردند.
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Abstracts of articles

A Qualitative study of how to get Acquainted with a
Spouse in women with a stable marriage

The family as the smallest and main unit of society which is formed by the bond
of marriage. The stability of marriage and the family has great importance because
of its impact on the individual and society. Every marriage is associated with an
introduction called dating. The aim of this study was to investigate how couples get
acquainted before marriage with a qualitative phenomenological method. The data
collection tool was an in-depth and semi-structured interview. The study population
is consisted of women with stable marriages who had been married for at least 5
years and who had given their marriage a score of at least seven out of ten. The
sample was purposefully selected and interviewed with 19 people until the data was
saturated. By analyzing the interviews conducted and coding the sentences and
phrases, different types of participants' familiarity were identified. The findings
included six main themes: "Planning for acquaintance, initial familiarity with the
framework, understanding of characteristics and moods, behavioral observations,
and facilitating families to deepen cognition, counseling, and counseling." The
results showed that in different types of acquaintances of women with stable
marriages, attention has been paid to cultural and family frameworks. The findings
of the present study can be used in the design of premarital counseling model for
guidance on how to get acquainted and its effect on marital stability.
Keywords: Sustainable Marriage, Familiarity, Family, Culture
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