
٢٢٨٤١٢٧

127-148صفحات،98پاییز،1شماره،14دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

واکاوي فرایند انتخاب همسر از نگاه مردان طالق داده

2و دکتر حلیمه عنایت1بندیوسف پنجهدکتر 

25/12/97پذیرش:تاریخ4/2/97:وصولتاریخ

چکیده:
باشد. بر اساس نتایج اده انتخاب همسر میي تشکیل خانواولین مرحله

دهد، ها به دلیل انتخاب نادرست همسر رخ میتحقیقات پیشین اغلب طالق
بنابراین هدف این تحقیق، تبیین فرایند انتخاب همسر از نگاه مردان طالق 

اي ي زمینهي کیفی و با روش نظریهباشد. این مطالعه به شیوهداده می
ي رو در هاي آن از طریق مصاحبهنجام گرفته است. دادهاشتروس و کوربین ا

ي طالق را کردند و تجربهرو با مردانی که در شهرستان گچساران زندگی می
گیري نظري، هاي مطالعه، طبق روند نمونهاند، بدست آمده است. دادهداشته

نفر، به اشباع نظري رسید و بر اساس پارادیم کدگذاري14پس از مصاحبه با 
باز، محوري و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از کدگذاري؛ سه 

شرایط نامساعد ازدواج، ناهمگن گزینی، و الگوي نامناسب انتخاب «ي مقوله
عنوان بستر و دالیل انتخاب کنندگان، بههاي مشارکت، از روایت»همسر

ي ولهي کدگذاري گزینشی، مقنادرست همسر استخراج شد. در مرحله
ي نهایی ي هستهعنوان مقوله، به»شروع نادرست و نابجایی زندگی مشترك«

هر «توان گفت: رو میتحقیق استخراج شد. از اینيکنندهي تبیینو نظریه
ها بیشتر ي طالق در خانوادهگاه انتخاب همسر، نادرست و نابجا باشد، زمینه

».  شودمی
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مسألهیانبودمهمق
اغلب جوامع با آن مواجه هستند، هاي اجتماعی که تقریباًترین پدیدهیکی از مهم

واقعیتی است اجتماعی به نام طالق، یا جدایی زوجین. کمتر کسی است که از اول ازدواج 
کنند، تصمیم بر آن اغلب افراد وقتی ازدواج میباًکند براي اینکه بعدها طالق بگیرد. تقری
رود که براي همیشه با همدیگر باشند؛ یعنی شروع دارند و یا بهتر است بگوییم انتظار می

افتد و یا اتفاق افتاده است، اتفاق مییک زندگی مشترك و پایدار. با این حال آنچه که عمالً
ها به جدایی جاطور، اغلب ازدوایران نیز همینياین است که در جوامع امروزي و در جامعه

هاي اجتماعی، که در جهان اغلب پدیدهشود. واضح است که و از هم پاشیدگی منجر می
ها از روي هدف، اراده و ها هستند و این پدیدهدست انسانيدهد، ساختهاجتماعی رخ می

افتد. محقق تز زمانی اتفاق میيي اجتماعی در یک بازهاند. همچنین هر پدیدهآگاهی بوده
يدکتري خود را در رابطه با فرایند طالق انجام داده است. چیزي که در مدت انجام پروژه

تحقیق، ذهن محقق را به شدت مشغول کرده بود، این بود که مگر غیر از این است که 
مگر اند؟فتهایند تشکیل خانواده)، گر(فرافراد خودشان تصمیم به انجام یک عمل اجتماعی

اند که طالق بگیرند؟ مگر غیر از این است که غیر از این است که افراد از اول ازدواج نکرده
يزندگی خود را فرایند انتخاب همسر یا به اصطالح همان دورهياغلب افراد بهترین واقعه

پیراهن، دانند؟ مگر غیر از این است که افراد براي هر انتخابی، حتی خرید یک نامزدي می
؛ رنگ، مد، طرح و ...)، براي سعی دارند که چیزي را انتخاب کنند که از هر نظر (مثالًبعضاً

سازند، سعی بر آن ترین باشد؟ از آنجا که هر وقت ساختمانی را میترین و مناسبآنها به
طبقات، جنسیت زمین، نوع ترین مصالح را متناسب با (تعداد ترین و مناسباست که محکم

...) بکار ببرند، یا براي ساخت هر جاده، بیشترین زمان صرف زیرسازي آن و هوا و آب 
آن، يترین مرحلهترین و اساسیرسد که در فرایند تشکیل خانواده مهمشود، به نظر میمی

هاي ها، و روایتباشد. در زمان انجام تحقیق، با توجه به مصاحبهانتخاب همسر میيمرحله
اند که تحقیق، این سؤال پیش آمد که افراد چطور همسري انتخاب کردهکنندگانمشارکت

اند؟ فرایند انتخاب همسر این افراد چگونه روند زندگی مشترك با هم نبودهيقادر به ادامه
بوده است که زندگی مشترك آنها به جدایی انجامیده است؟ 

روند معمول و طبیعی دانیم که هر پدیده یا واقعیت اجتماعی تا زمانی کهنیک می
آن يمجموعهيدهندهي اهمیت اجزاي تشکیلکند، اهمیت و درجهخود را طی می

اگر یک فرد همیشه از نظر بدنی سالم باشد و واقعیت اجتماعی بر کسی آشکار نیست. مثالً
(مانند؛ قلب، کبد، کلیه، معده، بیمار نشود، از اهمیت و کارکرد اجزاي داخلی بدن
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کند، یا بهتر است بگوییم که نیازي به دانستن کارکرد آنها ه و ...) اطالع پیدا نمیلوزالمعد
ایران به شکست و طالق يها در جامعهرو، چون تعدادي از ازدواجکند. از اینپیدا نمی

گذارن، و محققان پیش آمده است ها، سیاستل براي افراد، خانوادهانجامیده است، این سؤا
یا ؟کجاي کار اشتباه بوده استزایش است؟ایران رو به افيق در جامعهکه چرا نرخ طال

اینکه کجاي کار اشتباه است؟
اهمیت فرایند انتخاب همسر و تأثیر آن بر فرایند طالق، در چندین تحقیق توسط 

بررسی نگرش جوانان نسبت «باقیانی در تحقیقی با عنوانمحققان نیز ذکر شده است. مثالً
هاي ، به این نتیجه رسیده است که بیش از دو سوم طالق»خوديمسر آیندهبه شناخت ه

ها مربوط به زوجینی است و اغلب طالقسال اول زندگی بوده5صورت گرفته مربوط به 
يباشد و از جمله علل عمدهاست که طول مدت ازدواج آنها کمتر از یک سال می

کرد ن و انتخاب نادرست زوجین اشاره کردتوان به سازش نکردهاي صورت گرفته میطالق
)Baghyani Moghadam, 2011:649.(همچنین آقاجانی در کتابی با عنوان
امعه خانوادهکند که بنیاد اساسی هر جگونه بیان می، این»شناسی همسرگزینیجامعه«

ا هباشد. بررسیخانواده میيگزینی نخستین گام در تشکیل چرخهاست و فرایند همسر
ها و طالق و سایر ناهنجارييدهد که یکی از تأثیرگذارترین عوامل در پدیدهنشان می

).Aghajani, 2001: 225-226(نامناسب استاختالفات خانوادگی، همسرگزینی 
اجتماعیاي از ابراز نارضایتی اجتماعیبر اساس نتایج تحقیقات پیشین، طالق شیوه

)Mishel, 2007: 18(ها از آن اي که رسانهگونهدو شریک است، بهو مشاجره بین
همچنین طالق )؛ Bray, 2009:234&Mark(کنندعنوان جدل اجتماعی یاد میبه

طالق نه فقط ).Montenegro, 2004:21(اثرات عاطفی شدیدتري از مرگ همسر دارد
دگی و هویت گذارد و بخشی از زنمردم تأثیر میيها، بلکه بر زندگی همهبر زوجین و بچه

ـهاي مادررات منفی زیادي بر روابط خانواده). طالق اث24: 2007،(ویامینشودآنان می
. یکی از حوادث )Ambert, 2009:75(ها داردفرزندي و شانس زندگی بچهـفرزندي، پدر

تقسیم يدر نتیجهطالق، کاهش استاندارد زندگی است، که معموالًزاي فراینداسترس
). 10: 2012(آماتو، به دو خانواده و از دست دادن موقعیت اقتصادي خانواده استخانواده 

بینی نشده طالق و کژکاردهاي ناشی از وقوع این پدیده بر با توجه به پیامدهاي پیش
(جامعه)، همچنین از آنجا که یکی از اجزاي (خانواده) و کالنهاي خردپدیده

، فرایند انتخاب همسر است، محقق بر آن شده است فرایند تشکیل خانوادهيدهندهتشکیل
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ي را دارند، مورد کنکاش قرار اي زیستهاه کسانی که چنین تجربهتا این موضوع را از نگ
دهد. 

يفرایند انتخاب همسر انجام شده، با شیوهياکثر تحقیقاتی که در ایران درباره
قیقات انجام شده پیشین، ادراك و و اغلب از دید زنان انجام شده است. بر اساس تح1کمی

معاصر را براي يرفتار مردان از فرایند انتخاب همسر در فرایند طالق، نیمرخی از خانواده
پس از طالق، همچنین،؛)Hermany and Randy, 2010:4(دهدما نمایش می
د و کننمی» 2تنهایی«شود، پدران احساس به مادران واگذار میها معموالًسرپرستی بچه

).Dudak, 2012:912(شودها ضعیف میبچهپیوند عاطفی آنها با
طور خاص و بنابراین، این تحقیق در پی آن است تا اهمیت این مرحله از زندگی را به

فرایند تشکیل خانواده و نیز فرایند صاحبه رو در رو با مردانی که عمالًویژه از طریق م
کاو و واکاوي قرار دهد. بنابراین هدف این مطالعه، اند، مورد کند وطالق را تجربه کرده

باشد. تبیین فرایند انتخاب همسر از منظر مردادن طالق داده می

شناسی پژوهشروش
هاي مشهور در شناسی این تحقیق از نوع کیفی استقرایی است. یکی از استراتژيروش
شناس به نام دو جامعهيهاین روش به وسیل.است3ايزمینهيشناسی، نظریهاین روش

اشتروس و کوربین). (Marshall, 1995: 123استگلیزر و استروس به وجود آمده
هایی از دادهاي است که مستقیماًاي، نظریهي زمینهمعتقدند که منظور آنها از نظریه

). هماناند (استخراج شده که در جریان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل شده
اي وجود دارد که عبارتند از؛ رویکرد زمینهيالبته دو نوع اصلی رویکرد در نظریه

در). Flick, 1998: 53(گرایی چارمزـگرایی استراوس و کوربین و رویکرد سازندهعینی
مند از روندهایی منظم و تحلیلی برخوردار است، محقق بصورت نظامگرایی کهرویکرد عینی

اي است که به تبیین فرایند، کنش و تعامل در موضوع مورد مطالعه ریهبه دنبال بسط نظ
گرایی استراوس و از رویکرد عینیدر این مطالعه).Creswell, 1998:52(خود بپردازند

است.  کوربین استفاده شده

1 quantitative
2 lonely
3 grounded theory
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هاآوري دادهجمع
ها ل دادهآوري و تحلیاي، جمعزمینهيخاص در نظریهطوردر مطالعات کیفی و به

,Marshall(ها کمک کندمستقر در دادهيشود تا به پیدایش نظریههمزمان انجام می

اي، زمینهي). کرسول، اشتروس و کوربین معتقدند که در مطالعات نظریه1995:60
:Creswell, 1998(ها استآوري دادهمصاحبه نقش محوري دارد و منبع اصلی جمع

هاي مردانی ها و نقل قولاهداف پژوهش، باید روایتدستیابی بهدر این تحقیق براي ).60
شنیدیم و براي این منظور از ند، میاهرا داشتانتخاب نادرست همسرفرایند يکه تجربه

و 1هدفمندگیري این تحقیق با استفاده از استراتژي نمونهاستفاده کردیم. تکنیک مصاحبه
ن انجام شده است. اطالع و موافقت مردان مورد در شهرستان گچسارا3و نظري2معیار

کنندگان بوده است. به مطالعه از معیارهاي اصلی محققین براي انتخاب مشارکت
داده شد که صحبتهایشان محرمانه خواهد ماند و این گفتگوها گان اطمینانکنندمشارکت

هاي ناموفق و ز ازدواجبراي انجام یک کار تحقیقی است و از نتایج آن براي جلوگیري اصرفاً
گیري نظري تا جایی ادامه نمونهاهمیت بیشتر به فرایند انتخاب همسر استفاده خواهد شد. 

کلی به هنگام يحاصل گشت. قاعدهنفر)14(مصاحبه با 4اشباع نظريیافت که
مه ها اشباع شوند باید اداها تا زمانی که مقولهگردآوري دادهسازي این است که بهنظریه

جدید یا مرتبط به یک مقوله بدست نیاید ب) يالف) هیچ دادهداد. یعنی تا زمانی که
هاي آن را به نمایش ها و ابعاد به خوبی پرورش یافته باشد و گوناگونیاز لحاظ ویژگیمقوله

طور کلی، در این پژوهش زمانی اشباع نظري بدست ). بهBagheri, 1999:112بگذارد (
کنندگان در بین مشارکتانتخاب همسرگیري از چگونگی فرایند شکلآمد که محقق 

.اطمینان پیدا کرد و نسبت به تبیین نظري تحقیق نیز تا حدي مطمئن شد

هاتحلیل داده
، 5کدگذاري بازياي بر مبناي سه شیوهي زمینهها در نظریهساختار اصلی تحلیل داده

ها تجزیه، آن دادهاري عملیاتی است که طیاست. منظور از کدگذو انتخابیمحوري
). Flick, 1997:57(شونداي در کنار یکدیگر قرار داده میسازي و به شکل تازهمفهوم

1 purposive sampling
2 criterion
3 theoretical sampling
4 theoretical saturation
5 open coding
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متن روي کاغذ و آماده شدن متن براي تحلیل، نبعد از پیاده شد،در این بخش
فهوم زده تحت عنوان مباز هم تفکیک شدند و براي هر جمله یک برچسجمله به جمله

انتخاب شده، یا از محتوا بعنوان برچسکه براي هر جمله به. مفاهیمی(کدگذاري باز)شد
گان (کدهاي طبیعی) گرفته شده و یا توسط محقق ساخته شدهشوندهاي مصاحبهو حرف

بندي، مفاهیمی را که در یک دسته و طبقه جاي بعد، با مقایسه و دستهياست. در مرحله
بعد، دوباره ياست و در مرحلهگذاري شدهشدند، تحت عنوان یک مقوله نامگرفته می

توانستند در هایی که با همدیگر اشتراك داشتند و میها با هم مقایسه شدند و مقولهمقوله
اصلی را تشکیل دادندي تر باشند، با هم ترکیب شدند و یک مقولهانتزاعیيمقوله

خر محقق براي هر چند مقوله که بیشترین اشتراك را با آي. در مرحله(کدگذاري محوري)
اي هستهياین مقولهاي کهاي استخراج کرده، به گونههستهيهم داشتند؛ یک مقوله

. (کدگذاري انتخابی)ایجاد کندهاي مربوطهبتواند بیشترین پوشش را براي تمام مقوله

قهاي تحقیداده2و قابلیت اعتماد1صحت
کند تا ساختارهاي دانش را از منظر و دیدگاه محقق کیفی تالش می

اي عمیق درك نماید. در هنگام انجام تحقیق یا بعد از آن، کنندگان، به گونهمشارکت
آیا من یک «، »ام درست است؟آیا آنچه که بدست آورده«پرسد که محقق کیفی از خود می

3). در این تحقیق از Marshall, 1995:73» (م؟اگزارش اشتباه یا نادرست را ارائه داده
، چک »ي دکترياستفاده از نظرات اساتید و دانشجویان دوره«3استراتژي بررسی همکاران

و » شوندگاني دوباره با چند نفر از مصاحبهمصاحبه«4کنندگانکردن توسط مشارکت
» گانشوندمصاحبهشنیدن واقعیت از زبان«توصیفات عمیق و غنی براي قابلیت اعتماد 

استفاده شده است. 

پژوهشهاي یافته
ها؛ روند انتخاب همسر را از منظر دادهآوري، تحلیل و کدگذاري محقق پس از جمع

هاي مردان طالق داده مورد وارسی قرار داده است. در جداول زیر ابتدا ویژگی

1 truth
2 reliability
3 peer review or debriefing
4 member checking
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ها، و ها، مقولهلهکنندگان توصیف شده و سپس خرده مقوشناختی مشارکتجمعیت
عالوه، شرایط و بسترهاي یک جدول دیگر آورده شده است، بهي تحقیق دري هستهمقوله

ترین دلیل طالق آنها بوده است، مطرح و در آخر انتخاب همسر را که از نظر آنها مهم
فرایند انتخاب همسر آنها بوده، ارائه شده است.يکنندهي نهایی تحقیق که تبییننظریه

کنندگان تحقیقشناختی مشارکتهاي جمعیتویژگی: 1جدول 
Table 1: Population Descriptive of Participant

مشارکت 
گانکنند

سن 
مرد

سن 
همسر

تحصیالت 
شغلمرد

مدت 
زمان 

زندگی 
مشترك

تعداد 
فرزندان

درخواست 
دهنده 
طالق

وضعیت 
خانواده 
پدري

Participant
Age
of

Man

Age of
Women

Education
of ManWork

Time
of

Couple
Life

Freqency
of

Childeren

Requested
the

Divorce

Situation
of Father

Life

از هم زن1سال2بیکارراهنمایی12019
گسیخته

عاديزنسال13کارگردیپلم24055
عاديزنسال3رانندهدیپلم33117
عاديزن3سال21دارانهکارخلیسانس44138
عاديزن2سال11آزادابتدایی53630

کارمند راهنمایی63036
عاديزنسال3نفت

عاديزن2سال19دستفروشدیپلم74545
عاديزنسال19نظامیدیپلم83856
عاديزن2سال15رانندهبیسواد96555

سرپرست نزسال5نگهباندیپلم102224
مادر

عاديزنسال2آزادابتدایی113648

کارمند دیپلم126535
عاديزن6سال8نفت

کارمند لیسانس133834
عاديزنسال8نفت

عاديزن1سال14پزشکدکتري144336
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ي تحقیقي هستهو مقولهمقوله، مقولهخرده: 2جدول 
Table 2: Subcategory, Category, and Core Category of Reseach

ايهستهيمقولههاي اصلیمقولههاخرده مقوله
Sub CategoryCategoryCore Category

شناخت ناکافی
شرایط  نامساعد 

ازدواج

شروع نادرست و نابجاي 
زندگی مشترك

نبود عشق و عالقه
عدم بلوغ فکري

عدم استقالل مادي
لگوي نامناسب اازدواج اجباري

انتخاب همسر ازدواج ابزاري
ازدواج عاشقانه

توجهی به معیارهاي ازدواجبی
ناهمگن گزینی»سن، تحصیالت،  قومیت، محل زندگی«

شرایط نامساعد ازدواج
خودکفایی مادي مرد است. مرد ترین مقدمات شروع زندگی مشترك از مهم

بخشد و موجب خانه از نظر مادي، به مرد اقتدار میيرهاست. توانایی اداخانه» 1آورنان«
شود. اشتغال و درآمد براي مرد در محیط اجتماع و خانواده پرستیژ اعتماد به نفس او می

کند، و موجب عزت نفس خود و زن و فرزندانش خواهد شد. اجتماعی خاصی ایجاد می
برآید، اقتدار مردانه او در محیط هاي زن و فرزندان خودهزینهيمردي که نتواند از عهده

برد و خودش هم حرفی براي گفتن گیرد، زن از او حساب نمیالشعاع قرار میخانواده تحت
ندارد. 

گوید: باره میدر این1ي شمارهيکنندهمشارکت
بود. خودش . مادرم از پدرم جدا شده موقعیت فراهم نبودماديواز نظر سنی«
». من هم بیکار و درآمدي نداشتم. اتاقهخواهر داشتم و یهی.کردمیاداره و امخانواده

انتخاب «هاي زندگیترین پدیدهگیري در مورد یکی از مهمتوانایی فکري براي تصمیم
اي باشد که دیگران از او حساب ببرند، نه اینکه به راحتی براي او گونهه، باید ب»همسر

نهایی باشد، نه اینکه يگیرندهاس زندگی خود تصمیمد در مراحل حستصمیم بگیرند. او بای
نگاهش به دهان دیگران باشد تا براي او تعیین تکلیف کنند. 

کند: طور توصیف میازدواجش را اینيتصمیم درباره2يشمارهيکنندهمشارکت

1 breadwinner
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فقیر بزرگ شدم. پدرم الل بود و مادرم فلج، فامیل خیلی يتوي یه خانواده«
گرفتن. داییم بهم گفت دختر عموتو برات خواستگاري کردم باید به حرفم ن نمیتحویلمو

». سال از من بزرگتر بود13گوش بدي بگیریش. ولی من دوستش نداشتم، تقریباً
است. » داشتن عالقه و رغبت«هاي یک ازدواج موفق از دیگر شرایط و زیرساخت

کند. عشق و یمان اجتماعی عمل میعشق و عالقه براي شروع زندگی مشترك مانند یک س
کند. نداشتن عشق و عالقه به عالقه، در زندگی زناشویی صمیمت، تعهد و اشتیاق ایجاد می

براي مواردي مثل خرید شارژ موبایل و یا مسافرت با مرد زندگی، دختر را وادار کرده صرفاً
رغبتی زنش در زمان بیيبارهدر3يشمارهيکنندهماشین، با او در ارتباط باشد، مشارکت

گوید: نامزدي می
داد که تنها پیام می،دادنمیمو پیامنداره. جوابماز روز اول نامزدي فهمیدم دوست«

». براش شارژ بگیرم یا چیزي براش بخرم
باید در انتخابش عشق و رغبت داشته باشد تا بتواند بر آن ثبات » زنیامرد«فرد
رغبتی مرد به زن منتخب براي زندگی مشترك، موجب شده که نه تنها شد، بیداشته با

براي دیدنش اشتیاقی نداشته باشد، بلکه براي دیرتر دیدن او خودش را سرگرم کارهاي 
نامزدیش تعجب يجانبی کند و از رفتار دوستان خود در مقایسه با خودش نسبت به دوره

کند. 
گوید: باره میایندر4يشمارهيکنندهمشارکت

با واکس زدن، حموم رفتن و و کردم خودماشتیاقی نداشتم، سعی میش، براي دیدن«
گفتند، میپرسیدمنامزدي میيوقتی از دوستام در مورد دوره.یا پارك رفتن مشغول کنم

». کردمتعجب می، گذرهاست خیلی خوش مین دورهیبهتر
ها ها را باید باز کرد و بعد از ازدواج باید چشمچشمقبل از ازدواج «المثل معروف ضرب

عنوان همسر آینده قبل از انتخاب او بهبدست آوردن شناخت کافی ازي، درباره»را بست
کنندگان این تحقیق، روند شناخت برعکس بوده، باشد. در بین مشارکتک زندگی میشری

ها و ها، محدودیتي مذهبی خانوادهاند، بعد با هم آشنا شدند. باورهااول انتخاب کرده
از ها نسبت به سوء استفادهاعتمادي خانوادهتر و پسر، بیها نسبت به روابط دخبدبینی

دختر براي شناخت يدختر، موجب شده که خانوادهيدختر، ترس از بدنام شدن خانواده
اجتماعی محدودیت زمانی ایجاد کنند. 

گیري در رابطه با ازدواج، دختر و پسر در مورد تصمیمآشنایی ياولین برخورد و نحوه
دختر و پسري که به دید کند. معموالًذهنی خاصی براي آنها ایجاد میيزمینهپیش
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، »براي دوست بودن باشداگر صرفاًمخصوصاً«دیگري غیر از ازدواج با همدیگر آشنا شدند
اعتمادي و بیيند و این زمینهشوبعد از ازدواج نسبت به همدیگر بدبین میاحتماالً

کند. خشونت را بین آنها فراهم می
گوید: طور میآشنایی با خانمش اینينحوهيدرباره5يشمارهيکنندهمشارکت

خواستم با دختر عموم ازدواج آشنا شدم. میبازي بود. تو راه مدرسه باهاش کارم زید«
خواستم به عموم ثابت کنم که هم میکنم ولی عموم دخترشو داد به کس دیگه. من

تونم زن بگیرم. رفتم سراغ همین دختر ازش خواستگاري کردم، باباش قبول نکرد و با می
دختر قرار گذاشتیم براي اینکه مجبورشون کنیم با ازدواجمون موافقت کنه، فرار کردیم و 

».اومدیم خونه مجبور شدن موافقت کنندروز که 3بعد از 
اي، مشکلی جدي است. اصطالح هر پدیدهيما دربارهيرس جو در جامعهتحقیق و پ

شود، که جواب اغلب افراد در مورد موضوعی است، که به خودشان مربوط نمی» به من چه«
تفاوتی، کارانه و بیي محافظهتفاوتی اجتماعی است. این روحیهاین نوعی خودخواهی و بی

ينحوهيدرباره6ي شمارهيکنندهمشارکتاست. یگران را مشکل کردهشناخت د
گوید: شناخت همسرش قبل از ازدواج می

پرسیدم، گفت خوبه در حالی ش م بود. ازهمکار دختر خاله،شناختماو را نمیاصالً«
کنم میمن فکر، هبگو حقیقتهاگکرد. خیال گفتننبه م،دونست مشکل دارهمی

». کنمدختر معلم ازدواجهبا یخواممیکه شهحسودیش می
خواهند با هم ازدواج کنند، باید به مدت زمان آشنایی بین دختر و پسري که می

ي با هم بودن اي باشد که بتوانند با روحیات و خلق و خوي هم آشنا شوند تا دربارهگونه
عنوان زن و شوهر درست تصمیم بگیرند. آشنا شدن با روحیات، اخالق، و انتظارات به
ناشویی همدیگر، باید قبل از عقد رسمی باشد، تا در صورتی که با همدیگر سازگار ز

کند و هویت دختر و تر تصمیم بگیرند. گذر زمان خیلی چیزها را حل مینیستند، راحت
يتواند زمینهکند. انتخاب همسر در مدت زمان اندك، میپسر را براي همدیگر آشکار می

تشکیل خانواده فراهم کند. مشکالت زناشویی را بعد از 
گوید: می4يشمارهيکنندهمشارکت

بیا برات زن پیدا نگفتن. فرداش زنگ زدن، سر بزنمونفامیال رفتند بهمامانم / بابا «
دختره را قرار نبود زن بگیرم. وقتی رفتیم ببینیش. تعجب کردم چون اصالً، بایدکردیم

. همون روز رفتیم آزمایش خون دادیم، یمگذاشتعقد براي فرداي آن روز قرار دیدیم، 
». زن و شوهر شدیمرفتیم محضر عقد کردیم و رسماًش فردا



137ز نگاه ...واکاوي فرایند انتخاب همسر ا

الگوي نادرست انتخاب همسر 
اي اجتماعی است، زیرا عالوه بر پیوند ازدواج قبل از آنکه کنشی فردي باشد، پدیده

شود. بین دو خانواده میاجتماعی دختر و پسر، موجب پیوند خویشاوندي و ایجاد انتظارات 
برگزار کردن جشن ازدواج و دعوت از دیگران به این دلیل است تا دیگران نقش جدید 

گان استنتاج شونداز صحبت مصاحبهگوهاي ازدواج کهاجتماعی دو نفر را بپذیرند. یکی از ال
ترس از آور مثل باال بودن سن دختر، باري است. فشارهاي اجتماعی الزامشده، ازدواج اج

ازدواج اجباري کردهمجرد ماندن، بیکاري مرد، و محیط نامناسب خانه، فرد را وادار به
است.  

عنوان یک واقعیت اجتماعی نابهنجار شناخته شود، در در جامعه بههر کنشی که
هاي ترین کنشگیرد. یکی از مهمها و اجتماعات قراردادي مورد سرزنش قرار میمحیط

است. » بیکاري«مع روستایی جوانابهنجار در 
ازدواج کرده، که فضاي خانواده، و بیکاري او را وادار به7يشمارهيکنندهمشارکت

گوید: می
از جو خونه و راربراي ف. از بودن تو خونه خسته بودم. کار کردن نبودموقعیتی براي «
». بعد از چند وقت ازدواج کردیم.هاي خاله زنکی مردم روستا به شهر آمدمحرف

گوید:کننده در مورد زنش میهمین مشارکت
ن و کرددعوا میهم مدام با ،کردنهمسرم با مادرش توي خونه برادرش زندگی می«

قشنگی هم نداشت که بخواد از این طریق يالبته قیافهاز بودن در کنار آنها خسته بودن. 
پدري).يخانواده(فرار زن از جو»خودي نشون بده

از عذاب خدا در امان باشی، اما از حرف شهتا زنده هستی می«المثل معروف ضرب
ها مبین فشار اجتماعی ناشی از حرف مردم و اطرافیان است که بعضی وقت» مردم نه

طور کلی، و کند. در جامعه بهي خود میشخص را وادار به انجام کنشی علیرغم میل و اراده
و داغ اجتماعی بر اص، باال بودن سن دختر چنان برچسبطور خهاي کوچک بهیطدر مح
ناخواسته ازدواج کامالًزند که دختر حاضر است براي فرار از حرف دیگران تن بهاو می
دهد. 

گوید: زنش میيدرباره8يشمارهيکنندهمشارکت
پدر و مادرش هم فوت شده ،ازدواج نکرده بودهمسرم تنها دختر خانواده بود که«
(ازدواج زن براي فرار از »سنش خیلی باال بودکرد، زندگی میخودش به تنهایی ،بودند

تنهایی و باال رفتن سن). 
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است، هر وقت به دالیلی این امنیت فراهم ترین محیط براي هر فردي خانوادهامن
پذیرفته شده و مقبول ردم ترین گزینه، ازدواج است که در بین ممناسبنشود، معموالً

گوید:می3يشمارهيکنندهاست. مشارکت
به ،خوام از سردرگمی رها بشمگفت می، دختره شون خواستگاريوقتی رفتیم خونه«

. دختره هر سال خونه یکی از برادر و خواهراش بود، آن خوام ازدواج کنمهمین خاطر می
اي فرار از جو خانه). (ازدواج زن بر»هم برادر و خواهرهاي ناتنی

افراد بیکار در پی این هاي اخیر که نرخ بیکاري جوانان باال رفته، معموالًدر سال
هستند که با یک زن شاغل ازدواج کنند، که هم ازدواج کرده باشند و هم درآمدي براي 

شود، عی زن و مرد عوض میگونه مواقع موقعیت اجتماامرار معاش داشته باشند. در این
گیرد. را، زن به عهده میآوري مردقش نانن

گوید: طور میازدواجش اینيدرباره6يشمارهيکنندهمشارکت
براي مراسم عروسی ، دارههم خونه و جهیزیه ، وضع مادي خوبی داره،معلمهنگفت«

(ازدواج به خاطر شاغل بودن زن). »هباشن هم گفتمنيکنه، خانوادهگیري نمیسختهم 
ترین عواملی بوده که موجب شده مرد براي رفع این نیاز خیلی جنسی از مهميغریزه

باشد، تن بهاي نسبت به او نداشته چ تحقیقی و با اینکه عشق و عالقهسریع و بدون از هی
گوید: طور میاین9يشمارهيکنندهازدواج دهد. مشارکت

نستمتونمیواقعاًخه خیلی شهوتیم، شدم، آداشتم دیوونه می،همسرم مردزمانی «
(فشار میل جنسی مرد).  »م بیاورموبدون زن دو
ي مشاوره براي فرزندان تواند بهترین زمینهپدر و مادر در انجام ازدواج، میيتجربه

». تجربه بهترین استاد است«دلیل نیست که گفتند باشد. بی
اش بوده و به حرف مادر گوش که عاشق دختر خاله10يشمارهيکنندهمشارکت

گوید:نداده، می
دلخور ات خاله،ترسم مشکلی پیش بیاد. مادرم گفت میعاشق دختر خالم شدم«

خودم ،علیرغم مخالفت مادرم،اما من خیلی دوستش داشتمامون به هم بخوره.بشه، رابطه
». پا پیش گذاشتم

»محل زندگیوسن، قومیت«ناهمگن گزینی: انتخاب همسر ناهمگن
مبین واقعیت » کبوتر با کبوتر باز باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز«المثل ضرب

اجتماعی همسرگزینی همگن است. زندگی مشترك مثل آالکلنگ است، باید هر دو نفري 



139ز نگاه ...واکاوي فرایند انتخاب همسر ا

که بر چوب آالکلنگ سوارند، توانایی باال بردن طرف مقابل را داشته باشند، در غیر این 
تواند با ماند. در فرهنگ عمومی ازدواج، مرد میباال و دیگري زمین میصورت یکی همیشه 

امر بدیهی است و از نظر سنی کوچکتر از خودش است ازدواج کند، این در جامعه زنی که
از لحاظ سنی بزرگتر از او باشد، از آید. اما اگر مرد با زنی ازدواج کند کهاصال به چشم نمی

خود زن هم جاي سؤال است. ندارد و حتی براينظر عامه مردم مقبولیت
گوید: می8يشمارهيکنندهمشارکت

شد . وقتی ازدواج کردم تا چند مدت روم نمیلسا39سال داشتم و همسرم 26من «
،کردنمیامهمسخربه قوم و خویشام نشونش بدم،شد حتی روم نمی، باهاش جایی برم

». بودخیلی پیرتر از من گفتن هم سن مادرشه. قیافش می
تر بودن زن از مرد در زندگی مشترك آنها ایجاد کرده، یکی از معضالتی که مسن

داند تر میتر و آگاهدر اینجور مواقع زن خودش را عاقلگیري در کارهاست. معموالًتصمیم
هی دهد در مورد امور مهم تصمیم بگیرد و حتی شوهرش را امر و نو به خودش حق می

کند، در حالی که این با اقتدار مرد سازگاري ندارد. 
گوید: باره میدر این11ي شمارهيکنندهمشارکت

گفت من از تو بزرگترم خودم تصمیم میه،سال38همسرم م،بودهلاس22«
». گیرممی

نایی بعد از سن خاصی تواهر وقت مرد از نظر سنی خیلی بزرگتر از زن باشد، معموالً
یابد و قادر به برآورده کردن نیاز جنسی زن نیست. طبق نظر چند نفر جنسی او کاهش می

ها قبل از طالق قانونی از مردان طالق داده این مطالعه، تفاوت سنی آنها با همسرشان، سال
است. منجر به طالق جنسی و عاطفی بین آنها شده

گوید: می12يشمارهيکنندهمشارکت
ها بیشتر وقت،تو خونه مثل دو تا غریبه بودیم،سال از من کوچکتر بود20مهمسر«

.شدرفت او تازه داشت جوون میمیترکاري به کار هم نداشتیم. هر چه سن من باال
عنوان شوهر مرا بهتونستم نیاز جنسی او را برآورده کنم. طوري شده بود که دیگه اصالًنمی

(تفاوت سنی زیاد مرد از زن).  »کرد، به زور طالقشو گرفت، از خونه فرار قبول نداشت
بیشتر ترکیب جمعیتی شهرستان گچساران، دو قوم لر و ترك هستند. امروزه 

ارتباطات فراتر از يزمینههاي تحصیلی، شغلی، همسایگی و ...ها و موقعیتفرصت
يرتباطات زمینهاست، همین ادیدارهاي خویشی سنتی پیشین براي افراد فراهم کرده

قوم ترك و لر از نظر فرهنگی تفاوت فاحشی است. معموالًگروهی شدههاي برونازدواج



98پاییز ،1شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 140

دارند، یکی از شواهد بسیار آشکار تضاد فرهنگی قوم ترك و لر در شهرستان گچساران، 
هاي اجتماعی همدیگر را با زبان هایی است که هنجارهاي و ارزشها و جوكساختن لطیفه

این تحقیق، طالق گرفتن براي يکنندهدهند. به نظر مشارکته مورد انتقاد قرار میلطیف
تر از لرهاست. تر و قابل پذیرشها خیلی راحتترك

گوید: تفاوت قومیتی خود با زنش میيدرباره13ي شمارهيکنندهمشارکت
یه سري خوریم. به هم نمیاز نظر فرهنگیاصالً،آنها ترکن و ما لریمم گفتن خانواده«

مونه. مثالًمثل یه شوك می» لرا«چیزا براي ترکا توي این شهر خیلی عادیه که براي ما 
خانمم خیلی راحته، وقتی خانمم طالقو مطرح کرد داشتم يطالق گرفتن براي خانواده

(تفاوت قویتی مرد با زن).   »شدمدیوونه می
کند. رفتن داماد به ی است که داماد زندگی میمحل زندگی زن و شوهر جایمعموالً

محل زندگی دختر براي سکونت، اغلب مواقع کاري خالف هنجارهاي اجتماعی است. در 
پدر شوهر ينیست، یعنی بودن عروس در خانه» عروس سر خونه«عرف اجتماعی اصطالح 

یعنی رفتن داماد هست، » داماد سر خونه«اي است. اما اصطالح چیز معمول و پذیرفته شده
عروس براي شروع زندگی مشترك، براي افراد جاي سؤال است. يبه خانواده

گوید: باره میدر این14ي شمارهيکنندهمشارکت
حرفی خودم اهل اینجا. براي محل زندگی اوایل قبول کرد و ،خانمم اهل شمال بود«

منم مادرم تنهاست. ،ا زندگی کنمتونم اینجگیري کرد که نمینداشت، بعد از یه مدت بهانه
خواستم برم از از طرفی اگه هم می، پذیر نبود که برم آنجابه علت موقعیت شغلی برام امکان

مرد با زن). ي(تفاوت محل زندگی خانواده»تونستم کاري بکنمام نمیدست خانواده

نهایی تحقیق: شروع نادرست و نابجاي زندگی مشتركنظریه
شرایط نامساعد ازدواج، الگوي نادرست انتخاب «اصلی تحقیقيهمقول3با ترکیب 

کدگذاري گزینشی ظهور کرد. يي نهایی تحقیق در مرحله، نظریه»یهمسر، ناهمگن گزین
شروع نادرست و نابجاي زندگی «يتوان گفت مقولههاي اصلی میبا توجه به مقوله

يروند انتخاب همسر مردانی را که تجربهها و مباحث مقولهيتواند کلیهمی» مشترك
کننده که ي تحقیق، مردان مشارکتي هستهاند، پوشش دهد. بر اساس مقولهطالق داشته

آور و محدود طی که تحت فشارهاي اجتماعی الزاماند، در شرایطالق را داشتهيتجربه
اند، و با وجود نبود تهخود نداشياند، و زمان کافی براي شناخت همسر آیندهکننده بوده

و نداشتن شرایط مناسب براي ازدواج، فردي را به همسري رعشق و عالقه به همس
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بنابراین ؛استاند که با خصوصیات فردي، خانوادگی و اجتماعی آنها همگن نبودهبرگزیده
تواند به خوبی تبیین می» انتخاب نادرست و نابجاي زندگی مشترك«ي هستهيمقوله
این مطالعه يشروع از هم پاشیدگی زندگی مشترك مردان طالق دادهينقطهيکننده

باشد. می

مدل پارادیمی تحقیق:1شکل 
Diagram 1: Model of Research Paradigm

شرایط علی

گزینیالگوي نامناسب انتخاب همسر و ناهمگن

گرشرایط مداخله

تمایالت جنسی، 
وضعیت اشتغال 

دختران و پسران در 
جامعه و تابوي عذب 

ماندن جوانان

جو نامناسب 
خانوادگی

شرایط نامساعد 
ازدواج

هااستراتژي

ها مقابله با خانواده
به تعویق انداختن حل 

ي نامزدي مشکل دوره
به بعد از شروع زندگی 

مشترك
پذیرش منفعالنه و 

رانهکورکو
پیامدها

ي پدري، مواجه طرد از طرف خانواده
شدن با طالق عاطفی، طالق جنسی و 

طالق قانونی

انتخاب نادرست 
و نابجاي همسر

ايایط زمینهشر
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گیري بحث و نتیجه
ایران از يان طالق دادهدر این مقاله، به دنبال یک چارچوب نظري از برساخت مرد

ایم. پیش فرض این مطالعه این بود که مردان طالق داده، روند انتخاب همسر خود بوده
دانند. به همین عنوان یک کنش با معناي اجتماعی در روند طالق میانتخاب همسر را به

داده از فرایند انتخاب برساخت بودیم که فهم مردان طالقدلیل به دنبال کشف این
اند که زندگی مشترك آنها شود، چگونه همسري انتخاب کردههمسرشان چگونه ساخته می

به جدایی انجامیده است؟ 
بر اساس پارادایم کدگذاري اشتروس و کوربین، فرایند انتخاب نادرست و نابحاي 

، 4گر، شرایط مداخله3، بستر2، پدیده1هاي شرایط علّیهمسر مردان این مطالعه داراي بخش
باشد. شرایط علی این مدل عبارتند از: می6و پیامد5/ کنش متقابلهبردهاي کنشرا

الگوي نامناسب انتخاب همسر و ناهمگن گزینی. 
عنوان کنندگان تحقیق بهنیز از منظر مشارکت» ساعد ازدواجشرایط نام«عالوه، به

مرد از همدیگر،بوده است. در این تحقیق عدم شناخت کافی زن وبستري براي این پدیده
نبود عشق و عالقه بین آنها قبل عدم بلوغ فکري زن و مرد، عدم استقالل مادي مرد و بعضاً

است. عنوان نبود شرایط مساعد ازدواج آنها بیان شدهاز ازدواج، به
اي انتخاب نادرست همسر بودهیکی دیگر از شرایط زمینه» نوادگیجو نامناسب خا«

جو نامناسب خانوادگی مردان این مطالعه، اقرار آنها به فرار از ،هترین شاخصاست. مهم
ازدواج کرده بودند به است. بعضی از آنها که قبالًوضعیت غیر قابل تحمل خانواده بوده

دلیل ناتوانی در نگهداري فرزند خود، مجبور به این ازدواج شدند. بعضی دیگر نیز اظهار 
زندگی در کنار نامادري، «پدري يفرار از جو نامناسب خانهاند که همسران آنها براي داشته

اند.ازدواج داده، تن به»یا در خانه برادر و خواهر
کند. شرایط گر، استراتژي و کنش فرد را تخفیف یا تشدید میمعموالً شرایط مداخله

ا عمل و گر، اکثراً از اوضاع و احوال غیر منتظره و اتفاقی هستند که الزم است بمداخله
گر انتخاب نادرست همسر در این مطالعه آنها پاسخ داده شود. شرایط مداخلهتعامل به

1 causal condition
2 phenomena
3 context
4 interventional condition
5 action/reaction strategy
6 consequences
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و تابوي عذباشتغال دختران و پسران در جامعه تمایالت جنسی، وضعیت«عبارتند از: 
». ماندن جوانان

هاي اجتماعی، از یک هاي تحریک جنسی در محیطوضعیت پوشش و وجود زمینه
کند و از سوي دیگر خارج از چارچوب تحریک جنسی افراد را فراهم میيطرف زمینه

باشد. بنابراین اغلب افراد حتی زمانی که تشکیل خانواده راهی براي ارضاي آن نمی
ن میل جنسی، راهی بجز ازدواج موقعیتی براي ازدواج ندارند، براي برآورده شدن ای

بینند.نمی
گونه که نرخبه اینباشد،امروز ایران مطلوب نمیيوضعیت اشتغال پسران در جامعه
عالوه تعداد دختران شاغل نسبت به کرده باالست، بهبیکاري حتی در بین جوانان تحصیل

افزایش است، همین باعث شده تا اغلب پسران بیکار با زنان شاغل ازدواج گذشته رو به
او هایی مثل سن، زیبایی و ...ژگیکنند. اغلب این پسران به دلیل شاغل بودن دختر، در وی

گونهترین تغییري که در اینکنند. مهمگیري نمیکنند و خیلی سختتجدید نظر می
آید، تغییر موقعیت اجتماعی زن و مرد است. به این صورت که مرد ها پیش میازدواج

شود.آور خانه میکند و زن نانداري میخانه
است. ر این مطالعه تابوي عذب ماندن جوانان در جامعهگر داز دیگر شرایط مداخله
این مطالعه، اظهار داشتند چون همسرانشان از سن ازدواج يچند نفر از مردان طالق داده

ترسیدند مجرد بمانند، براي در امان ماندن از حرف مردم نسبت به گذشته بودند و می
اند. ازدواج دادهبهعذب ماندن، که خودش نوعی مجازات غیر رسمی است، تن

گر، استراتژي گیري پدیده، بستر و شرایط مداخلهگان با توجه به شکلکنندمشارکت
اند. مردان طالق داده سه نوع استراتژي را براي خود در روند انتخاب خاصی را انتخاب کرده

د فرار با دختر مانن» هامقابله با خانواده«اند. ابتدا با استراتژي نادرست همسر بکار گرفته
ها، و انجام مراسم عروسی بدون از حضور مورد نظر، ازدواج پنهانی به دور از چشم خانواده

پذیرش منفعالنه «اي نیز با اند. عدهداماد، سعی در رسیدن به انتخاب خود داشتهيخانواده
اي عدهاند، ودر روند انتخاب نادرست همسر با خانواده خود همراهی کرده» و کورکورانه

نامزدي به بعد از شروع زندگی يبه تعویق انداختن حل مشکل دوره«دیگر نیز با 
اند. ، به انتخاب نادرست خود دامن زده»مشترك

اي انجام دادن یا ندادن هر کنش یا تعامل مشخصی از سوي افراد در پاسخ به مسأله
ترین پیامد اقدامات این شود، داراي پیامدهایی است. مهماز طرف افراد انتخاب میکه
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جه شدن با طالق پدري، موايمردان در روند انتخاب نادرست همسر، طرد از طرف خانواده
است.و در نهایت طالق قانونی در زندگی مشترك بودهعاطفی، طالق جنسی

انتخاب «حاضر، پی بردن به يي مطالعهاي زمینهبه آنچه گفته شد، نظریهبا توجه 
ي یک قضیه و مدل نظري با این مفهوم ، به ارائه»بجاي زندگی مشتركنادرست و نا

پردازد که: می
گونه مواقع افراد، فردي را به واج موفق، فراهم نباشد، و در اینهر گاه شرایط براي ازد«

همسري برگزینند که از نظر سن، تحصیالت، و قومیت با آنها همگن نباشد، احتمال 
».ها بیشتر استطالق در خانوادهيزمینه

پژوهشپیشنهادات و راهکارهاي 
ي انتخاب همسر مناسب و همگن. آگاهی دادن به جوانان در شرف ازدواج برا-

، بیانگر همین امر »رود دیوار کجخشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می«که می گوینداین
ي جز اختالف، ااست. یعنی اگر یک شروع درست و بجا در زندگی مشترك نباشد، نتیجه

توهین، طعنه زدن، همسرکشی، خیانت زناشویی و در نهایت طالق ندارد. بنابراین به نظر 
است که براي فرد یک شکست در » ازدواج ناموفقی«بهتر از » ازدواج نکردن«رسد می

آورد که در معرض انواع آید و در جامعه انباري از افرادي بوجود میزندگی به حساب می
جتماعی مانند، ازدواج مجدد نیندیشیده، خیانت زناشویی، فساد اخالقی، هاي اآسیب

افزودن به تعداد مجردان، عادي جلوه دادن طالق، کاهش نرخ ازدواج، و ... هستند؛ و در 
کنند. انفجار عمل میيواقع مانند یک نارنجک آماده

مناسب. اغلب هاي ناها براي جلوگیري فرزندانشان از ازدواجآگاه کردن خانواده-
زندگی مستقل را ندارند، و حتی در يدانند فرزنداشان موقعیت ادارهها با اینکه میخانواده

از نظر اخالقی با فرد منتخب همخوانی » دختر یا پسر«دانند که فرزندشانبعضی مواقع می
ج آنها نند، با ازدوابه خاطر اینکه فرزندشان را از سر خود باز کندارد، ولی باز هم صرفاً

کنند. مخالفتی نمی
سنی زیاد بین زن و مرد. مثالًيهاي با دامنهجلوگیري قانونی از انجام ازدواج-

اي تعیین شود که دفاتر ازدواج و طالق از انجام و تفاوت سنی بین زن و مرد به گونهقانون
رد و زن هایی که سن مهاي غیر از آن ممانعت کنند. در این تحقیق ازدواجثبت ازدواج

خیلی با همدیگر تفاوت داشته، منجر به مشکالت جنسی، عاطفی و اخالقی شده است و 
جدایی آنها را فراهم کرده است. يهمین زمینه
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قانونی تعیین شود که بین آزمایش خون دختر و پسر براي ازدواج تا زمان عقد -
زمانی از يین فاصلهماه زمان باشد. براي اینکه دختر و پسر در ا18رسمی آنها حداقل 

خصوصیات اخالقی، فردي، روحی و خانوادگی همدیگر حداقل آشنایی پیدا کنند و براي 
ازدواج همیشگی بتوانند بر اساس واقعیت موجود، درست تصمیم بگیرند. در این صورت 

خانوادگی بسیار کمتري دارد. در واقع عالج واقعه قبل از وقوع است. ـتبعات اجتماعی
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Abstract:

Conclusion of prior research and narrative of participant confirmed
the incorrect of wife selection in process of divorce. Because the first
stage of family is the wife selection, and most of the divorcees for the
reason of this incorrect selection of wife, so, this research with
qualitative methodology and with approach of grounded theory and
conservation with 14 divorced men's in Gachsaran city. Based of
narrative of participant men of this research, three category "situation of
inconvenient of marriage, heterogeneity, and paradigm of unsuitable of
wife selection" as a contexts and reason for in correct wife selection.
Men's of this research in situation that in constraint  of social pressure
and limited, and don’t have time for knowing their wife, and in spite of
don’t love each others, and don’t have suitable situation for marriage,
selected person for marriage that heterogeneity with property of special,
familial, and socially of them. Thus, could tell that "if the selection of
wife is incorrect, context of divorce in family's increase".
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