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 دختران جوان در شهر مشهد همسرگزينيپديدارشناسي 

  3*، زهرا برادران كاشاني2مهدي كرماني ،1اصغرپور ماسولهاحمدرضا 

  چكيده
به بيان . ها و هنجارهايي وجود دارد بر شرايط و مقتضيات آن جامعه، معيار اي براي گزينش همسر، بنا در هر جامعه

ات بيشـتر تحقيقـ  . هاي غالب در جامعـه اسـت   تأثير ارزش و تا حد زيادي تحت اجتماعي امري ديگر، همسرگزيني
كه  صورتي اند؛ در هاي كمي براي بررسي اين پديده بهره برده هاي قياسي و روش شده در اين حوزه از استراتژي انجام

بـر  . اي دارد حال پيچيـده  عين اين پديده در تجربه زيستة عامالن اجتماعي ابعاد ذهني و مصاديق عيني متنوع و در
شناختي به بررسي و بازسازي معنايي همسرگزيني  كردي پديداراين اساس، در مطالعة حاضر سعي شده است با روي

اين بررسي پديدارشناسانه با مشاركت پـانزده دختـر   . اجتماعي در ميان زنان جوان پرداخته شود اي منزلة پديده به
نتـايج حاصـل نشـان داد كـه     . جوان متأهل در شهر مشهد، كه به صورت هدفمند گزينش شده بودند، انجـام شـد  

 سبكي، سنت يبر الگوها يسبك مبتن: اند از كلي سه الگوي غالب براي گزينش همسر وجود دارد كه عبارت طور به
 نترلك ي،سازاريمعهمچنين، . )تعامالت دوستانه تحت نظارت خانواده( ينينابيب سبك، بر تعامالت دوستانه يمبتن
ترك فراينـد گـزينش همسـر از سـوي     يي بيـانگر ابعـاد اصـلي و مشـ    نهـا  نشيگـز و  رشيپـذ  ي،ابي انطباق، اريمع

  .كنندگان در تحقيق بوده است مشاركت
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  بيان مسئله
گذاري   اين نهاد به لحاظ اثر. انساني و اجتماعي مركزيت دارد دهي زيست نهاد خانواده در سازمان

]. 23 ، ص14[ادي درجـة اول اولويـت را دارد   آفريني در سـطح فـردي و سـاختاري و نهـ     و نقش
ازدواج قراردادي اجتماعي و منشأ بقـا و  . كند ازدواج نام دارد پيوندي كه نهاد مذكور را ايجاد مي

توان گفت كه آرامش و امنيت و سالمت يـك   مي. هاي مختلف بشر است مثل و تداوم نسل توليد 
اي    از سـوي ديگـر، خـانواده عرصـه    ]. 19[ده است جامعه در گرو ازدواج سالم و كانون آرام خانوا

جـا كـه تحليلـي دربـارة ايـن نهـاد        نتيجه، هـر  در. اي است مهم براي تبلور فرهنگ در هر جامعه
 .گيرد، بخشي از آن بايد متوجه ابعاد فرهنگي آن باشد   اجتماعي مورد توجه قرار مي

در ارتباط با نهاد خـانواده اسـت كـه     متناظر با ازدواج، طالق نيز قرارداد اجتماعي مهم ديگر
تحـوالت در آمـار و ارقـام ازدواج و طـالق     . كنـد  عمالً در راستاي فسخ رابطة زناشويي عمل مـي 

هايشـان پايـداري نهـاد     گذاران اجتمـاعي را، كـه يكـي از دغدغـه     عموماً نظر محققان و سياست
عي سومي نيـز وجـود دارد كـه    در اين بين، پديدة اجتما 1.است خانواده است، متوجه خود كرده 

ايـن  . طور مستقيم، و رخداد طالق، به شكل غيرمستقيم، در ارتباط با آن اسـت  رخداد ازدواج، به
  ].23؛ 20؛ 18؛ 12[ي است نيهمسرگزپديده، كه وجه نهادي پررنگي نيز دارد، فرايند 

ـ منزلة يكي  همسرگزيني به  يامـر  ن،انسـا  ي، اجتمـاعي و حتـي زيسـتي   از مراحل رشد روان
 يعاطف يها ازيبه ن ييگو پاسخ يانسان برا   يمهم اجتماع ياز رفتارها يكيو  است ريناپذ اجتناب

آن مسـتلزم توجـه بـه     قيـ كـه توف  اسـت يو پو فيـ ظر يانتخاب همسر امر. آيد به حساب مياو 
 كـه  انجامـد  مـي  سـالم  خـانوادة  تشكيل به همسر صحيح انتخاب]. 30[ مناسب است يها اريمع

 اجتمـاعي  انسـجام  بـه  فراينـد  اين طريق از و است افراد كردن پذير جامعه براي محيط نخستين
 كـاركرد  خـالف  بـر  خـانواده،  نهـاد  همسر، ناصحيح انتخاب يعني آن، عكس حالت در. انجامد مي

 در حتـي  و شـود  مـي  سـرخورده  و منحـرف  فرزنـداني  تربيت و نزاع منشأ آن، انتظار مورد مثبت
 دارد، بيـان مـي  ] 24[گونه كه گالسـر   رو، همان اين از ].30[ شود مي منجر طالق به اوقات بيشتر

 طـرف  از دقيـق  شـناخت  بايد با بلكه احساسي، صرفاً نه دارند، قرار ازدواج سنين در كه جواناني
 خـود  همسـر آينـدة   انتخـاب  خصـوص  در اي عاقالنه تصميم ازدواج، معيارهاي از آگاهي و مقابل
  .است آن پيامدهاي پذيرش مستلزم تصميمي هر اذاتخ زيرا  كنند، اتخاذ

انـد كـه سـهمي از آمـار جـدايي زوجـين، مسـتقيم يـا          مطالعات مختلفي بيانگر اين واقعيت
 ؛17 ؛14؛ 9 ؛6 ؛3 :رك[غيرمستقيم، با انتخاب نامناسب همسر از سـوي طـرفين مـرتبط اسـت     

                                                        
هـاي   پژوهشـي در طـول سـال    ـ دهد تعداد مقاالت علمـي  مي جو در پايگاه اطالعاتي نورمگز نشانو جست مثالً، .1

پژوهشـي كـه در    ـ مورد و مقـاالت علمـي   61 باشد، ها به ازدواج اشاره شده كه در عنوان آن، 1395تا  1385
  www.noormags.ir :تاس بوده  مورد 48 باشد، به طالق اشاره شدهها  عنوان آن
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اي  منزلـة پديـده   همسـرگزيني بـه   مطالعاتي كه به تشـريح فراينـد   دادن رو، انجام اين از]. 27 ؛20
بر ايـن اسـاس،   . دهد، حايز اهميت است اجتماعي، كه متقدم بر ازدواج و تشكيل خانواده رخ مي

اجتمـاعي در قالـب    اي مثابـة پديـده   در تحقيق حاضر محققان به دنبال واكاوي همسرگزيني بـه 
اي با سطح بااليي  با پديده اين رويكرد امكان الزم براي مواجهه. رويكردي پديدارشناسانه هستند

بنابراين، سؤاالت اصلي محققان در اين تحقيـق بـدين   . آورد از پيچيدگي و ناپيدايي را فراهم مي
  :قرار خواهد بود

  هاي اصلي همسرگزيني در جامعة هدف كدام است؟ الگو .1
هاي ايـن   اند و ويژگي پديدة همسرگزيني را به چه شكلي تجربه كرده شده افراد مطالعه .2

  است؟ ها چه بوده  ديده از نظر آنپ

  مرور پيشينة تجربي
مجموعة متنوعي از مطالعات مرتبط با موضوع تحقيـق حاضـر در ايـران انجـام شـده اسـت كـه        

هـايي از روابـط    ها عمدتاً مؤيد تغيير در الگوهاي همسرگزيني و بعضاً رواج صـورت  هاي آن يافته
برخي مطالعات نيز غالباً متوجـه بررسـي   ]. 14؛ 11؛ 3[پيش از ازدواج در بين جوانان بوده است 

انـد   ويژه پيامدهاي منفي اين تحوالت، بر پايداري، ثبات و سالمت نهاد خانواده بـوده  پيامدها، به
  ].10؛ 9[

ها و  ها، نگرش در پژوهشي به بررسي ارزش] 17[هاشمي، كاري، بيگناه و رضامنش  عظيمي 
روش اصـلي  . انـد  يني و روابط پيش از ازدواج پرداختهخصوص همسرگز هاي كنش جوانان در الگو

درصـد   54هاي تحقيـق نشـان داد كـه حـدود      يافته. است پيمايشي بوده  ـ در اين پژوهش كمي
درصد  46و ) تعامل تلفني يا حضوري با رعايت حدود شرعي(تعامالت معمولي  شده افراد مطالعه

سوم نسل جوان امروز دوسـتي دو   ن، حدود يكهمچني. پذيرند تعامل فراتر از حدود شرعي را مي
كه افـزايش تحصـيالت در پـذيرش    ها نشان داد  افتهعالوه بر اين، ي. پذيرند جنس مخالف را نمي

  .رابطة دوستي بدون قصد ازدواج اثر فزاينده دارد
گيـري   مبناي تصـميم  بر(ارائة مدل رياضي «در پژوهشي با عنوان ] 6[حاله، ماكويي و دباغي 

، به بررسي ريشـة  »خصوص انتخاب همسر گيري در افزار براي كمك به تصميم و نرم) عيارهم چند
انـد كـه    مسائل و مشكالت مربوط به ازدواج، كه انتخاب نادرست طـرف مقابـل اسـت، پرداختـه    

در اين مقاله، ضرورت ازدواج، اهميت انتخاب همسر و تأثير آن . شود نهايت به طالق منجر مي در
هدف اصلي ايـن تحقيـق   . است گيري نيز مورد بحث قرار گرفته  اد و فرايند تصميمبر زندگي افر

تـرين گزينـه بـراي     است تا امكان الزم براي انتخـاب مناسـب   افزاري براي ازدواج بوده  مدلي نرم
هـا   گيـري، بـاالخص روش   هـاي تصـميم   روش اين پژوهش فنون و تكنيـك . ازدواج را فراهم كند

افزاري براي اسـتفاده در   هاي اين پژوهش در قالب نرم يافته. است ه، بوده معيار گيري چند تصميم
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گيري در انتخاب بهترين گزينـه   منزلة ابزاري جانبي براي تسهيل فرايند تصميم  مراكز مشاوره به
  .است  عنوان همسر پيشنهاد شده به

دواج و سـنجش نگـرش جوانـان نسـبت بـه از     «در پژوهشي ديگر با عنوان ] 21[پور  كاظمي
بـه بررسـي و شناسـايي نگـرش     » هاي دانشجويي هاي آن با تأكيد بر ازدواج شناخت آثار و پيامد

هـاي   خصـوص ازدواج  ها در امر ازدواج، به جوانان به مسئلة ازدواج، شناخت مسائل و مشكالت آن
. اسـت   روش اين پـژوهش، مطالعـة اسـنادي و پيمـايش توصـيفي بـوده      . اند دانشجويي، پرداخته

هـاي   سال سـاكن در مراكـز اسـتان    35ـ18چنين، جامعة آماري در اين بررسي همة جوانان هم
هاي اين تحقيق نشان داد كه سن متوسـط ازدواج جوانـان متأهـل كمتـر از      يافته. اند كشور بوده

همچنين، تنگناهاي اقتصادي يكي از مسـائل  . سن مورد تقاضاي جوانان مجرد براي ازدواج است
  .است  ج جوانان بودهو مشكالت ازدوا
ــه] 35[آپوســتولو  ــر الگــوي    در مطالع ــدين ب ــوذ تصــميمات وال ــأثير و نف ــه بررســي ت اي ب

نفـره و   190اي  اين پژوهش بر نمونه. همسرگزيني و تنظيم روابط جنسي فرزندان پرداخته است
خـاب  دهندة نفـوذ مـؤثر و معنـادار والـدين بـر انت      نتايج نشان. در قالب پيمايشي كمي انجام شد
هـا حتـي بعـد از     اساس بخـش ديگـري از يافتـه    همچنين، بر. همسر از سوي فرزندان بوده است

دار شدن دختـر   ازدواج نيز پدر و مادر بر چگونگي تنظيم روابط زناشويي فرزندان و از جمله بچه
  .اند و پسر نفوذ داشته

و فرهنـگ بـر    در مطالعة خود تأثير عامل جنسيت، پايگـاه اقتصـادي اجتمـاعي   ] 37[خالد 
نتايج مطالعه نشـان داد كـه در اردن   . انتخاب همسر بين دانشجويان اردني را بررسي كرده است

مردان جوان نسبت به دختران تمايل بالقوة بيشتري براي يافتن زوجي بـا شـرايط مشـابه خـود     
. ان اسـت در مقابل آنچه براي زنان در ازدواج اهميت دارد، توانايي اقتصـادي و تعهـد مـرد   . دارند

طـور مشــترك در   هـاي دانشــجويان زن و مـرد اردنـي بــه    همچنـين، عشـق و محبــت در ميـان   
  .همسرگزيني اهميت زيادي داشته است

اي  عنوان مطالعه» هاي انتخاب همسر در ميان دانشجويان كارشناسي ارشد در مالزي معيار«
ــوي، اهللا ــافق  از عل ــا    ] 34[داد و ش ــك مص ــا كم ــي و ب ــورت كيف ــه ص ــه ب ــت ك ــاي  حبهاس ه

آمده را در سه دسته  دست محققان معيارهاي به. دانشجو انجام شده است 30يافته با  ساختار نيمه
دين، سالمت روان، شـغل، جـذابيت فيزيكـي و    : معيارهاي بسيار مهم شامل. اند بندي كرده طبقه

و پذيري، سالمت جسماني، تهـذيب و تزكيـه    هوش، جامعه: وضعيت مالي؛ معيارهاي مهم شامل
: بودن، ظاهر فيزيكي، شخصيت، تحصيالت، عفت و درنهايت معيارهاي نسبتاً مهـم شـامل   خالص

  .ها، وضعيت تأهل و سن است اجتماعي خانواده  موقعيت اجتماعي مطلوب، فرهنگ، تناسب
سو بـه بررسـي اهميـت و تفـاوت      نيز در تحقيقي با رويكرد كمي از يك] 40[ ساماني و ريان

از سوي ديگر تفاوت در معيـار   همسر در ميان جوانان مجرد و متأهل ايراني و هاي انتخاب  معيار
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در ايـن تحقيـق    شـده  نمونة بررسـي . اند سن در انتخاب همسر بين افراد مجرد و متأهل پرداخته
زن، بـوده   61مـرد و   51فرد مجرد، شامل  112زن و  55مرد و  49كرده شامل  فرد ازدواج 104

كلي چهار معيار مهم براي انتخـاب همسـر در ميـان     طور نشان داد كه به نتايج اين تحقيق. است 
دامنـي، تعهـد، تقـوا و     عفـت و پـاك  : انـد از  زنان و مردان متأهل و مجرد وجود دارد كـه عبـارت  

همچنين، اين تحقيق نشان داد كه تجربة ازدواج بـراي مـردان متأهـل بلـوغ و منزلـت      . سالمتي
از سوي ديگر، نتايج نشان داد كـه تجربـة ازدواج بـراي زنـان     . هدد ها را افزايش مي اجتماعي آن

تـوان   كلـي، مـي   طـور  بـه . شود ها مي داري و استقالل آن هاي اجتماعي، خانه باعث كاهش توانايي
. شـود  منزلة معياري مهم از سوي زن در نظر گرفته مي گفت داشتن يك شغل خوب براي مرد به

  .ردان معياري مهم استهمچنين ظاهر فيزيكي زن نيز براي م

  چارچوب مفهومي
شناسي كيفي  درواقع، در روش. كنند مي استفاده مفهومي چارچوب كيفي، عموماً از در تحقيقات

گرايانـه اسـتفاده    هـاي متفـاوت از روش اثبـات    هاي مختلف نظري به شـيوه  ها و رويكرد از نظريه
هاي اصـلي مـرتبط    ها، مفاهيم و رويداد اساس اين مفهوم، محقق بايد بتواند به جريان بر. شود مي

هـاي   بـازنگري و توجـه كلـي بـه نظريـه     . با موضوع تحت مطالعه حساس باشد و برانگيخته شود
هـا   بنـابراين، نظريـه  . مرتبط، عامل اساسي در ايجاد حساسـيت نظـري در محقـق كيفـي اسـت     

  ].38ـ37 ، ص27[هاي كيفي باشند  توانند راهنماي عمومي پژوهش مي

  ينيهمسرگز
و جـدي بـراي     حساس هاي از منظر مينگ تساي، همسرگزيني و ازدواج يكي از اعمال و انتخاب

  ].38[افتد  مدت است كه در زندگي هر فردي اتفاق مي يك رابطة بلند
  همسري نظرية همسان

همسري  همسان. همسري است خصوص انتخاب همسر، نظرية همسان هاي اصلي در ديدگاه يكي از 
يركلند و هلدال معموالً به ازدواج بين همسران از يك گروه اجتماعي يكسان اشاره دارد از ديدگاه ب

آيند، معموالً كسي را براي همسري  مي اساس اين اصل، افرادي كه درصدد ازدواج بر بر]. 2 ، ص35[
].  38 ، ص4[هـا داشـته باشـد     گزينند كـه بيشـترين سـطح همسـاني و مشـابهت را بـا آن       برمي

اي،  وسيلة زمينـة اجتمـاعي، گـروه نـژادي، گـروه دينـي، پراكنـدگي منطقـه         ري بههمس همسان
شناختي يا اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، گروه منزلتي يـا طبقـة اجتمـاعي فـرد تعيـين       جمعيت

بنابراين، افراد مشابه از لحاظ سن، نژاد، مذهب، مليت، تحصـيالت، هـوش،   ]. 3 ، ص35[شود  مي
  .ه گزينش يكديگر براي ازدواج تمايل دارندب... سالمت، منزلت، نگرش و
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  همسري نظرية ناهمسان
در اين نظريه، فرضية اصلي اين است كه در مورد همسـرگزيني الگـوي احتياجـات هـر همسـر      

واقع، اين نـه شـباهت    در]. 25[متمم و مكمل الگوي احتياجات همسر ديگر و نه مشابه آن است 
كننده اسـت و افـراد را بـه وصـلت بـا       در صفات تكميلشباهتي و ناهمساني  و همساني، بلكه بي

مبناي اين نظريه، اگـر يكـي از ايـن دو نفـر در فراينـد ازدواج       بر]. 42 ، ص15[دارد  مي يكديگر وا
ها خواهند توانست با يكديگر وصـلت   پذير داشته باشد، آن گر و ديگري منشي چيره منشي چيره

حال آنكه اگـر هـر دوي ايشـان از منشـي     . كننده باشد تواند براي آنان خرسند كنند و ازدواج مي
واقـع، در ايـن    رود كه به سوي يكديگر گرايش پيـدا كننـد، در   يگانه برخوردار باشند، گمان نمي

  ].44 ، ص5[وضعيت اگر وصلتي هم اتفاق بيفتد، به احتمال زياد ناموفق خواهد بود 

  نظرية انتخاب عاقالنه دانيل ليتل
ميان مخلوقات عالم و داراي هـدف و نيـت مشـخص هسـتند، كـه فعلشـان       طبق اين نظريه، آد

دهد  اين نظريه اغراض و معتقدات افراد را اصل قرار مي. مسبوق به دليل و سنجش عاقالنه است
]. 63، ص26[دهـد   گيـري سـنجيده و عاقالنـه بـه دسـت مـي       و بر مبناي آن تحليلي از تصميم

گزيننـد   مي شوند، راهي را بر گيري مي انتخاب و تصميم راهي دچار مشكل ها هرگاه در چند انسان
بـر ايـن اسـاس،    . ترين راه براي رسيدن به هـدف باشـد   ترين و سنجيده ترين، عاقالنه كه مناسب

كند از ميان موارد متعـدد شـقي    گيرد، سعي مي هاي مختلف انتخاب قرار مي وقتي فرد در عرصه
مبنـاي   بر]. 9 ، ص26[كمترين هزينه را داشته باشد  را انتخاب كند كه بيشترين مزيت و فايده و

سـنجي و   توان گفت كه افـراد در گـزينش همسـر نيـز بـر پايـة فايـده        نظرية انتخاب عاقالنه مي
هـاي انتخـاب خـود را شناسـايي      به عبارت ديگر، ابتـدا مزيـت  . كنند بندي خود عمل مي اولويت

  .زند به گزينش مي اساس هزينه و فايدة هر مورد دست كند و بعد بر مي

  ديدگاه اسالم دربارة همسرگزيني
توان بر پايـة معيارهـاي صـريح يـا ضـمني       الگوي همسرگزيني مطلوب از ديدگاه اسالمي را مي

خـاني   حسـين . شده براي انتخاب همسر در قرآن كريم و متون روايي مختلف ترسيم كـرد  مطرح
هـاي   داري و ايمان، ارزش رد كه شامل دينب شش دستة كلي از اين معيارها را نام مي] 7[ناييني 

هاي اجتماعي  اخالقي، خصوصيات جسماني، صالحيت خانوادگي، خصوصيات اقتصادي و ويژگي
» كفويـت «در نگاه جامعي به اين معيارها، صورتي از همسان همسـرگزيني تحـت قاعـدة    . است

  .مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است
  :اي اساسي در رويكرد اسالم به همسرگزيني بدين قرارنده طور خالصه، برخي از گزاره به

داري بـه جـاي همسـاني در عـواملي      ـ اولويت همساني به معناي همـاهنگي در ديـن  
 ها؛ همچون نژاد، منزلت اقتصادي و اجتماعي و نظاير اين
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هاي فراگير و بعضاً مطلق بر همسر شايسته از منظـر اسـالمي و نفـي     ـ تعريف ويژگي
 معيارهاي مربوط به همسرگزيني؛بودن  نسبي

دهـي بـه پيامـدهاي     طلبانه و مادي به فرايند همسرگزيني و اولويت ـ نفي نگاه منفعت
  ].8[معنوي آن براي طرفين 

  روش تحقيق
شناسي  فرض اصلي پديدار پيش. است  شناسي تجربي مطالعه شده گزينش همسر به روش پديدار

]. 124 ، ص22[اسـت   كنيم، در آگاهي ما خلـق شـده    اين است كه دنيايي كه در آن زندگي مي
]. 1[هاسـت   شناسي از نظر هوسرل، كار توصيف، اكتشاف، تجزيه و تحليل پديدار    اصطالح پديدار

كلـي   طور اساس ذهنيت افراد و معنايي كه افراد به بر شده واقع، در پديدارشناسي پديدة مطالعه در
عبارت ديگر، پديدارشناسي تجربي متكي به تجربه زيسته  به. شود از آن پديده دارند، بررسي مي

سـازند   و به دنبال اين است كه دريابد افراد چگونه دنياي فردي و اجتماعي خود را مي] 2[است 
انتخـاب شـد،    شـده  در فرايند مطالعة پديدارشناسي، پس از اينكه پديـدة مطالعـه  ]. 53 ، ص41[

سپس بـه بسـط   . پردازد تجربة آن موضوع را دارند ميها از اشخاصي كه  محقق به گردآوري داده
اينكـه  : اين توصيف شامل دو پرسش اسـت . پردازد تركيبي توصيفي از جوهر و ماهيت تجربه مي

  ].21 ، ص39[است؟  چه چيزي و چگونه تجربه شده 
گـران ظـاهر    در اين پژوهش، پديدة همسرگزيني بـه همـان صـورت كـه در آگـاهي كـنش      

بنابراين، هدف اصلي پديدارشناسي همسـرگزيني، كشـف ذات ايـن    . ه استشود، بررسي شد مي
در تحقيـق حاضـر،   . گـران اسـت   پديده يا معناي نهفته از اين پديـده در تجـارب زيسـتة كـنش    

؛ 32؛ 29[پديدارشناسي تجربي همسرگزيني با رويكرد پديدارشناسي تجربـي اسـپرز و گرانوالـد    
  :است در هفت مرحله انجام شده ] 33

تعريف مسئله و تدوين هدف اساسي تحقيق كه در نوشتار حاضـر شناسـايي پديـدار     .1
 .است اجتماعي همسرگزيني و كشف معاني نهفته در تجربة گزينش همسر بوده 

هاي اكتشافي با دختران متأهـل   مطالعه كه در اين پژوهش از طريق مصاحبه انجام پيش. 2
  .است ساله انجام شده  30تا  20

 يك نظريه و تدوين چارچوب مفهومي پديدة همسرگزينيانتخاب . 3
 :شود مطالعة ساخت اول پديدة همسرگزيني كه طي مراحل ذيل انجام مي. 4

  تعليق و در پرانتز گذاشتن چارچوب مفهومي همسرگزيني؛) الف
دختـر متأهـل انتخـاب شـدند      15كنندگان، كه بر اين اساس  انتخاب هدفمند مشاركت) ب

  :است اي پژوهش براي انتخاب اين دختران به قرار زير بوده ه شرط). 1جدول (
 سال باشند؛ 30تا  20ـ در ردة سني 
 ها به تناسب از ديپلم تا دكتري متغير باشد؛ ـ تحصيالت آن

خـانوادگي، دوسـتي، آشـنايي در     ـ سـنتي (ـ و درنهايـت اينكـه از گونـة مختلـف آشـنايي      
  .ندبراي همسرگزيني استفاده كرده باش) چارچوب
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  گويان  اي پاسخ مشخصات زمينه. 1جدول 
  1الگوي انتخاب همسر سن تحصيالت نام رديف

  )دوستي تحت نظارت خانواده(بينابيني 21 كارشناسي فاطمه 1
  )دوستي تحت نظارت خانواده(بينابيني 22 كارشناسي ارشد زهرا 2
  تعامالت دوستانه 27 كارشناسي ارشد عاطفه 3
  تعامالت دوستانه 29 شدكارشناسي ار ليال 4
  تعامالت دوستانه 22 كارشناسي عطيه 5
  سنتي 23 فوق ديپلم سميرا 6
  سنتي 21 كارشناسي مهال 7
  )دوستي تحت نظارت خانواده(بينابيني 25 كارشناسي سحر 8
  سنتي 27 ديپلم سمانه 9
  سنتي 30 دكتري پروانه 10
  سنتي 22 كارشناسي سميه 11
  سنتي 28 ديپلم منصوره 12
  سنتي 26 ديپلم منيره 13
  )دوستي تحت نظارت خانواده(بينابيني 24 فوق ديپلم مريم 14
  سنتي  25  كارشناسي  راحله  15

  
كنندگان در زمينة همسرگزيني كه شامل سؤاالت كلي  هاي مصاحبه با مشاركت تعيين محور

طور جدي دختر با آنان در  هدربارة فرايند انتخاب همسر، مدت آشنايي، تعداد خواستگاراني كه ب
كـردن در   ها در مورد خواستگاران دختر، فرايند تحقيق مورد ازدواج حرف زده است، نظر خانواده

هـاي   مورد پسر، معيارهاي كه هر دختر در انتخاب همسر مد نظر دارد، چگونگي بررسـي معيـار  
  .است  ودهگر ب نهايت نحوة گزينش و انتخاب همسر در نظر كنش انتخاب همسر و در

هـاي طـوالني و در صـورت     كنندگان در زمـان  يافته با مشاركت ساخت ـ مصاحبة عميق نيمه
  گو؛ لزوم پرسش از ديگران در مورد نحوة انتخاب همسر براي پاسخ

  ها؛ ها و نگارش دقيق متن آن ـ ضبط مصاحبه
هـا   مصـاحبه در اين مرحله ابتدا متن : هاي معنايي همسرگزيني ـ استخراج و كدگذاري واحد

هاي معنايي مرتبة دوم از طريـق كدگـذاري    وارد شد و سپس واحد 2اي دي كيو افزار مكس در نرم
  .باز استخراج شد

هاي معنايي همسرگزيني از طريـق كدگـذاري محـوري و     بندي واحد بندي و مقوله ـ موضوع
رسـاندند   ا مـي هاي معنايي كه يك مفهوم ر در اين گام همة واحد: ها گزينشي متن همة مصاحبه

                                                        
شناسي در  دو از مراحل پديدار ةحصل مطالعات اكتشافي محققان در موضوع بند شمار ازدواج ما ةگانالگوهاي سه 1.

  .در اين مطالعه است
2. MAXQDA  
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تر همة مقـوالت محـوري كـه يـك      تر قرار گرفتند و سپس در سطوح انتزاعي ذيل مفهومي كلي
  .تر جاي گرفتند رساندند در ذيل مفهومي گزينشي كلي مفهوم را مي

. 1ها و ايجاد تركيبي كوتاه و مختصـر  ـ استخراج واحدهاي معنايي مرتبة اول از همة مصاحبه
  .هاي همسرگزيني آشكار شد تعميمي و تفريدي انواع روشهاي  در اين گام، ويژگي

 ايجاد ساخت مرتبة دوم همسرگزيني. 5

هـاي تعميمـي و تفريـدي همسـرگزيني در      ساخت مرتبة دوم همسرگزيني بر پايـة ويژگـي  
  .گيري و گزينش همسر انجام گرفته است گران در فرايند تصميم تجربة كنش

 كنندگان شاركتنشدة م بيني هاي پيش بررسي واكنش. 6

گران در مورد نحـوة انتخـاب    نكتة درخور تأمل در اين مرحله، ابهام در آگاهي و بينش كنش
هايي كه بعضاً از روش همسـرگزيني بـراي خودشـان داشـتند و نيـز       همسر، همچنين نارضايتي

  .هاي انتخاب همسر وجود دارد است هايي كه در انواع روش اي در مورد ضعف هاي كليشه سوگيري
  كردن ساخت مرتبة دوم همسرگزيني با چارچوب مفهومي همسرگزيني مرتبط. 7

گـران از فراينـد    در اين مرحله، بين اسـتنتاجات مربـوط بـه پديدارشناسـي، تجـارب كـنش      
  .همسرگزيني و چارچوب نظري همسرگزيني ارتباط برقرار شد

  ها يافته
  هاي مربوط به پرسش نخست تحقيق يافته: بخش نخست

هـاي   است كـه خـانم   مهم براي محققان در مرحلة اكتشافي تحقيق حاضر اين بوده يك پرسش 
هـا بـه شناسـايي سـه سـبك       واكاوي متن مصاحبه. به چه سبكي ازدواج كرده بودند شده بررسي

  .است منجر شده  2همسرگزيني به قرار مندرج در جدول 
  

  گانه الگوهاي سه. 2جدول 
 سبك ازدواج نمونه مفاهيم  رديف

1  

 هااولين آشنايي در منزل با حضور خانواده ـ
نكردن در مورد مسائل جنسي پيش از  ـ صحبت

  ازدواج
  نشدن عالقه در فضاي خواستگاري ـ ايجاد

هاي پسر از سوي دختر و خانوادة  ـ توجه به دارايي
  وي

نكردن در مورد مسائل عاطفي پيش از  ـ صحبت
 ازدواج

  سبك مبتني بر الگوهاي سنتي

                                                        
بـه  در ايـن گـام توجـه    ]. 21 ، ص36[از گرانوالـد  » شناسـي  طرح تحقيق پديدار« ةاول با توجه به مقال ةساخت مرتب ةمطالع .1

  ].21 ، ص38[گيرد  هاي فردي مورد نظر قرار مي ها در كنار تفاوت مصاحبه ةموضوعات عمومي در بيشتر يا هم
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 سبك ازدواج نمونه مفاهيم  رديف

2  
ة شديد عاطفيـ رابط

  ها به خاطر عالقه ـ گذشتن از معيار
  جنسي پيش از ازدواج ـ ـ تماس جسمي

 ها و مراودات طوالني بدون اطالع خانوادهـ صحبت

  سبك مبتني بر تعامالت دوستانه

3  

 هاـ صحبت و مراوده بيرون منزل با اطالع خانواده
هاي رسمي يا عمومي مثل  ـ آشنايي در محيط

  دانشگاه
 شدهبطة عاطفي كنترلـ را

تعامالت دوستانه تحت نظارت (سبك بينابيني 
  )خانواده

 سبك مبتني بر الگوهاي سنتي

است كه ابتـدا خـانوادة پسـر بـا منـزل دختـر        سبك مبتني بر الگوهاي سنتي به اين شكل بوده 
وضعيت مالي، قد، شـغل، شـغل پـدر پسـر،      گيرند و مشخصات پسر اعم از تحصيالت،  تماس مي

گويند و متقابالً همين مـوارد   اصالت، محل سكونت و در مواردي وزن پسر را مي  سائل مذهبي،م
عموماً جلسة اول پسر حضور ندارد و  . آيند پرسند و بعد به منزل دختر مي را از خانوادة دختر مي

پسـر  در اين سبك، دختر و . آيند بينند و جلسة بعد همراه پسر مي خانوادة پسر فقط دختر را مي
كنند و اگـر بـه خـارج منـزل      هم صحبت مي آشنايي زيادي با يكديگر ندارند و در فضاي منزل با

ها درگيرند، دختر و پسر زمـان   در اين مدل، چون خانواده. روند ها مي هم بروند، عموماً با خانواده
ين، نكتـة  همچنـ ). حـداكثر دو مـاه   هـا   طبق يافتـه (تري براي آشنايي قبل از ازدواج دارند  كوتاه

درخور توجه در اين مدل اين است كه دختر و پسر دربارة مسـائل جنسـي بـا يكـديگر صـحبت      
كنند، يا اگر صحبت كننـد، بـه علـت قبحـي كـه ايـن مسـئله دارد، آن را شـفاف توضـيح           نمي
» عشق پـس از ازدواج «شوند و اصوالً اصطالح  دهند و از سوي ديگر دچار رابطة عاطفي نمي نمي

 .برند ميرا به كار 
 :زمينه گفت  اين زهرا در 

گفت خـوب پسـر مـا     گرفت، مي ام اين بود كه يكي از يك جايي شماره ميهمدل خواستگار
تحصـيالت و كـارش    مگفت دختـر  م ميه اينه با اين تحصيالت و اين شغل اين قد و مامان من

  ...م اينهه اينه، قدش
 :باره اظهار داشت  اين پروانه نيز در 

اين سبك  من .مند شدم دو هفته بهش عالقهاز اما بعد  ،اي بهش نداشتم قهمن هيچ عال
  .پسندم رو مي

  سبك مبتني بر تعامالت دوستانه
بيننـد و دچـار    هـاي مختلـف يكـديگر را مـي     در اين مدل از ازدواج، دختر و پسر ابتدا در محيط

مـدت را،   طـوالني  اي هشوند و رابط نام دارد، مي» عشق در يك نگاه«چيزي كه به گفتة خودشان 
هـا را در جريـان قـرار     برند و بعـد از مـدت نـامعلومي، خـانواده     ها، پيش مي بدون اطالع خانواده
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نكتة درخور توجه در اين سبك اين است كه دختـر و پسـر پـس از    . كنند دهند و ازدواج مي مي
، احتمـاالً رابطـة   كنند به علت عاطفة شديدي كه به يكديگر پيدا مي  شان، گذشت مدتي از رابطه

  .كنند جنسي با يكديگر برقرار مي ـ جسمي
 :باره گفت اين  ليال در 

ا بـه لحـاظ قلبـي بـه هـم متعهـد       هـ  دمآوقتـي   ...لرزيد خورد بدنم مي م ميا هش به شونا همن شون
  .تونن خودشون رو كنترل كنن نمي .تونن به هم نزديك نشن تونن از هم جدا بشن و نمي هستند، نمي

 )تعامالت دوستانه تحت نظارت خانواده(ينابيني سبك ب

فرايند اين سبك به اين شكل است كـه ابتـدا دختـر و پسـر يكـديگر را در فضـاي دانشـگاه يـا         
شوند و در مرحلة بعـد بـه فاصـلة     گير مي بينند و تا حدي به لحاظ عاطفي در فضاهاي كاري مي

و بـه شـكل رسـمي خواسـتگاري انجـام       گيرنـد  ها در جريان اين رابطه قرار مـي  كوتاهي خانواده
كننـد و در رابطـه    در اين سبك، دختر و پسر حداقل شش ماه بـا يكـديگر تعامـل مـي    . شود مي

كننـد و   منزل و بدون حضور خانواده صـحبت مـي   هاي طوالني در فضاهايي غير هستند و ساعت
كننـد و رابطـة    مـي شوند، اما اين رابطـة عـاطفي را كنتـرل     البته به لحاظ عاطفي هم درگير مي

  .دهندة اين نوع رابطه است عبارت زير نشان. كنند جسمي با يكديگر برقرار نمي
   :باره اظهار داشت اين  فاطمه در 

تـو ايـن   . ولي دوست داشتم رابطه بايد زير نظر خـانواده باشـه   ،دوست نداشتم دوست بشم
جريـان ازدواج مـن   . خانوادهموارد در حد و حدود شرعي هيچ اشكالي نداره رابطه در چارچوب 

 .يك سال طول كشيدنزديك 

  هاي مربوط به پرسش دوم تحقيق يافته: بخش دوم
  همسرگزينيو موضوعات اصلي پديدة  هاي معنايي واحد

هاي معنايي دستة اول و دستة  ، استخراج واحد)همسرگزيني(گام نخست در فرايند تحليل متن 
نتـايج حاصـل از   . هاست يص موضوعات مركزي آندوم و سپس شناسايي معاني مشترك يا تشخ

هـاي   توان گفت در تجربـة ذهنـي خـانم    كلي، مي طور به. است درج شده  3اين مرحله در جدول 
هـا   واحد معناي دسـته اول وجـود دارد كـه از جملـه آن     42از پديدة همسرگزيني،  شده مطالعه

سي مؤثر، حسن توجه، اعتماد توان به جلب محبت، احساس همدلي، درك متقابل، ارتباط ح مي
گويي، آراستگي، زيبايي، روابـط جنسـي، تحقيقـات خـانوادگي،      متقابل، توازن تحصيالت، راست

هاي معنايي  هاي معنايي دستة دوم و واحد همچنين، واحد. اشاره كرد... مشاوره، توافق و عادت و
تـوان تحـت پـنج     را مـي  هشد دستة اول دربارة تجربة ذهني پديدة همسرگزيني در افراد مطالعه

، »كنتـرل معيـار  «، »معيارسـازي «بنـدي كـرد كـه ايـن مفـاهيم مركـزي        مفهوم مركزي دسته
  .هستند» گزينش«و » پذيرش«، »يابي معيار انطباق«
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  هاي معنايي دستة دوم و دستة اول و مفاهيم مركزي تجربة همسرگزيني واحد. 3جدول 
  مفهوم مركزي  ي دستة اولهاي معنايواحد هاي معنايي دستة دومواحد
 طرفهاحساس عشق دو

 شدن قبل از ازدواجعالقة زياد دختر به عاشق
 جلب محبت

 اهميت زيبايي ظاهري در انتخاب همسر  1معيارسازي
 هاي پسر، توجه به دستان پسر نوع چشم

 زيبايي ظاهر

 گرمي و سردي به لحاظ جنسي
  روابط جنسي تربيت فرزند/ تعداد فرزند

 طرفهروي دوپياده/ رفتن بيرون
 گوو مبتني بر گفت دانشگاه/كردن دختر و پسر در خانه صحبت

  كنترل معيار
 كردن اينستاگرام پسر چك
 هاي شخصي كاو و مبتني بر كند جو از دوستان و آشنايان پسر و پرس

 رفتن به محل كار و محل زندگي پسر از سوي پدر
 ني بر تحقيقات خانوادگيمبت كردن پدر با خواستگار دختر صحبت

 مشاورة پيش از ازدواج، تست شخصيت
 آزمايش خون، آزمايش ژنتيك

مشاوره و (هاي رسمي مبتني بر بررسي
 )آزمايش

 ها بر مبناي خواستة طرف تعديل خواسته
 گووشدن دختر و پسر در جريان گفت شبيه

  مبتني بر بده و بستان

 هاي موجودپسر با تفاوتكنار آمدن دختر و  يابي معيار انطباق
  )آمدن كوتاه(نظر كردن  مبتني بر صرف كنار آمدن پسر با حجاب دختر/خواندن دختر نماز

 طرفه در مورد رابطهگيري يك تصميم
  طرفه مبتني بر اعمال نظر يك خانه و ماشين نداشتن علت جواب منفي

 جواب مثبت به پسر به دليل احساس عشق
 ني بر عالقهمبت طرفه وجود عشق دو

 ها پذيرش خانواده  )شرايط(پذيرش 
 مبتني بر توافق تأييد پسر از طرف دختر

 كردن با پسرازدواج به خاطر مصاحبت
 مبتني بر عادت ازدواج به علت درخواست خانواده از دختر

  2فراگير انتخاب يك نفر براي همة عمر
 رازدواج به شرط قبول مانتويي بودن دخت  گزينش نهايي

 ازدواج به شرط قبول نماز نخواندن پسر
 محدود
  

                                                        
دست آمد كه به علت حجـم زيـاد مفـاهيم     معيار به دسته 29 است،سازي  در گام اول كه معيار ،ها اساس يافته بر .1

اند  ها عبارت ساير معيار. دوم آمده است ةدست اول و ةهاي معنايي دست فقط سه مورد آن در جدول قالب واحد
توازن ي، اجتماع تينأشي، دست و دل باز، رثؤم يارتباط حس، درك متقابله، حسن توجي، احساس همدل: از

، تيدر شخصـ  يپختگـ ، )يدر مراودات اجتمـاع (يدان آداب، اعتماد متقابليي، گو راستي، خلق خوشي، ليتحص
، منـد  شـغل آبـرو  ، آمـد در شـغل پـر  ي، متوازن مـذهب  ديتق، ها راك در ارزشاشتي، اندام خوش، ظاهر يآراستگ

و شـدت   زانيـ مي، دوسـت  ةشـبك  يجنس بيتركي، استقالل مادي، خانوادگ يتمكن مادي، هاي شخص ييدارا
 .همسر ةمحبت نسبت به خانوادي، اختالف سن، بر احترام يتعامل مبتن، روابط دوستانه

 ةبرگيرند تواند در مي حال عين در؛ اج بيش از همه ناظر بر وجه زماني ازدواج استمحدود در ازدو خصلت فراگير و .2
  .نيز باشد... وجوه ديگري از قبيل تعلقات مادي، عاطفي، جنسي و ةبرگيرند در
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  هاي پديدة همسرگزيني وجوه تفريدي و تعميمي تجربه
، كه مرحلة پـنجم فراينـد پديدارشناسـي اسـت، در     )افتراق(و تفريدي ) اشتراك(وجوه تعميمي 

  .است آورده شده  4در جدول  شده رابطه با تجربة پديدة همسرگزيني بين افراد مطالعه
  

  وجوه تعميمي و تفريدي تجربة ذهني پديدة همسرگزيني. 4ول جد
  )افتراق(وجوه تفريدي  )اشتراك(وجوه تعميمي

  تركيب معيارها معيارسازي
  هاي كنترل معيارشيوه كنترل معيار

  يابي معيار هاي انطباقالگو يابي معيارانطباق
  پذيرش نوع پذيرش
  هاي گزينش استراتژي گزينش

  
م افتراق تجربة ذهني پديدة همسرگزيني در حوزة معيارسازي، شـيوة تركيـب و نـوع    از وجوه مه
در حوزة كنتـرل معيـار نيـز، وجـه افتراقـي      . هاي مختلف همسرگزيني است ها در سبك تركيب معيار

همچنـين،  . اي متفـاوت اسـت   هاست كه اين نيز در هر سبك ازدواج بـه گونـه   هاي كنترل معيار شيوه
هاي مبتني بـر الگوهـاي سـنتي     ها در سبك يابي معيار هاي مختلفي براي انطباق الگوتوان گفت كه  مي

هاي مختلفـي از سـوي    در گام پذيرش نيز، استراتژي. و تعامالت دوستانه و الگوي بينابيني وجود دارد
گـزينش  . تواند مبتني بر عالقه، توافق و مبتنـي بـر عـادت باشـد     افراد براي پذيرش وجود دارد كه مي

تـوان گفـت در هـر     همچنين، مـي . شود هاي مختلف انتخاب همسر انجام مي يز به دو گونه در سبكن
يـابي معيـار، گـزينش و پـذيرش      سه سبك همسرگزيني، مراحل معيارسازي، كنتـرل معيـار، انطبـاق   

ها به اين دليل است كه در هر سه سـبك مبتنـي    وجه تعميمي آن. منزلة وجوه تعميمي وجود دارد به
هـاي موجـود در    براي اطالع از اسـتراتژي (گوهاي سنتي، تعامالت دوستانه و بينابيني وجود دارند به ال

  ).مراجعه شود 3هر مرحله به جدول 

  سازي معيار
از ) هـاي متأهـل   در اين مطالعه خانم(معيارسازي اولين گام در همسرگزيني است كه همة افراد 

هـاي افـراد بـراي انتخـاب همسـر مـورد نظرشـان         در اين گام، معيـار . كنند اين مرحله عبور مي
توان گفت كه همة افراد براي گزينش همسر معيارهـايي دارنـد    كلي، مي طور به. شود مشخص مي

در پـژوهش حاضـر بـا    . كننـد  هـا پيـدا كننـد، ازدواج مـي     كه اگر فردي را مطـابق بـا آن معيـار   
است كه در ادامه به شـكل   شده معيار شناسايي  دسته 29خانم متأهل  15هاي عميق از  مصاحبه

  ).3جدول (شود  مورد آن تحليل مي 3گزينشي 
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  جلب محبت. 1
مبتنـي بـر الگوهـاي سـنتي، بينـابيني،      (اند  شوندگان با هر سبكي كه ازدواج كرده همة مصاحبه

منتهـا در  . انـد  صـدد احسـاس عشـق در گـزينش همسـر بـوده       ، بـه نـوعي در  )تعامالت دوستانه
تر و پسر با يكديگر تعامالت دوستانه دارند، احساس عشق خيلي بيشتر نمود هايي كه دخ ازدواج

شـوند،   هايشان با يكـديگر آشـنا مـي    كند و از سوي ديگر دختر و پسري كه ابتدا خانواده پيدا مي
بـه  . كنند به عشق فكر نكنند بيشتر به عشق بعد از ازدواج اعتقاد دارند و قبل از ازدواج سعي مي

شود كه دو طـرف نقـاط ضـعف     ه از افراد، احساس عشق قبل از ازدواج باعث ميعقيدة اين دست
ولي دستة اول معتقد بودند كه عشق يك پاية اصلي زندگي است و اساسـاً در  . يكديگر را نبينند

در ايـن ميـان، كسـاني كـه سـبك بينـابيني را بـراي ازدواج        . جوي احساس عشق بودندو جست
گذارنـد و   ها را در جريان مـي  سرعت خانواده شوند و بعد به آشنا مي گزينند، ابتدا با يكديگر برمي

حسـب   اين دسته نيـز روابطشـان كمتـر بـر    . كنند در چارچوب خانواده مدت طوالني صحبت مي
دو عبـارت زيـر مبـين مـورد     . كنند كه اين حس را بيشتر كنتـرل كننـد   عشق است و سعي مي

  .شده است مطرح
 :زمينه گفت اين  زهرا در 

  .دداشتن بو ازدواج اول از همه دوست يبرا من اريب معوخ
  :باره اظهار داشت اين  مريم در 
ا رو هـ  داشـتن اون  امـا بـه خـاطر دوسـت     ي،نـ يب و مـي ر طرف ياه بيداشتن ع دوست يتو

  .ينيب يو نمر طرف ياه بيعشق ع ياما تو ،يپوشون مي

  زيبايي ظاهر. 2
كننـدگان در ايـن تحقيـق، مـالك      ر همة مشـاركت هاي مهم براي انتخاب همسر د يكي از معيار

ايـن   شده هاي مطالعه توان گفت اولين معيار براي خانم واقع، مي در. است زيبايي و آراستگي بوده 
هـاي   عبـارت . بود كه با فردي ازدواج كنند كه از لحاظ ظاهري چهرة درخور قبولي داشته باشـد 

  .زير مبين اين معيار است
 :گفتمورد  اين  ليال در 

برنـزش   ةاز چهر. دوسش داشتم يليخ .خواستم و مير ش همن چهر .ن عاشقش شده بودمم
  .نشده بود ريحسم درگ يجور تا اون موقع اون. اومد يخوشم م يلياش خه و برق چشم

 :باره اظهار داشت اين   سحر در

 ،خواسـتم خوشـگل باشـه    مـي  .برام مهـم بـود   يليظاهر خ. دادم مي تيبه ظاهر اهم يليخ
  .برام مهم بود ييبايز
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  روابط جنسي. 3
هاي دختر و پسر قبل ازدواج وجود دارد، روابط جنسي و به  مباحث مهمي كه در صحبت يكي از 

نكتـة  . عبارت ديگر گرمي و سردي طبع افراد در روابط جنسي، تعداد فرزند و تربيت فرزند است
اند و كسـاني   مدت طوالني دوست بوده افرادي كه قبل ازدواج با يكديگر به: درخور توجه اين بود

امـا  . انـد  اند در اين مورد صحبت كـرده  مدت آشنا شده كه در چارچوب خانواده با يكديگر طوالني
انـد كمتـر در ايـن     هايي كه با سبك مبتني بر الگوهاي سنتي ازدواج كـرده  در اين مطالعه، خانم

تر و پسر مدت كوتاهي در منزل در حضور واقع، در اين سبك ازدواج كه دخ در. اند باره حرف زده 
شود كسي در مـورد آن   كنند، بيان مسائل جنسي قبحي دارد كه باعث مي ها صحبت مي خانواده

توانـد بسـيار بـه تـداوم زنـدگي       توان گفت مورد اخير مي شده مي طبق مطالعة انجام. حرف نزند
  .دو عبارت زير بيانگر اين معيار است. زناشويي آسيب بزند

 :زمينه اذعان داشت اين  صوره در من

  .ميزد مي حرف چيز در مورد همه. ..ميزد مي حرف يكامل در مورد مسائل جنس
 : باره گفت سميه در اين 

صـحبت نكـرده    و بچه اصالً يو گرم يو سرد يدر مورد مسائل جنس] تا روز آزمايشگاه[ ...
  .به نظرم زشت بود. ميبود

  كنترل معيار
كنند به سه روش، معيارهايي را كه  سعي مي) هاي متأهل در اين مطالعه خانم( در اين گام، افراد

مبتني بر الگوهـاي  (اين گام در سه سبك همسرگزيني . اند كنترل كنند در گام اول شكل گرفته
توان گفت كه كنترل معيـار   ها مي اساس يافته بر. وجود دارد) سنتي، تعامالت دوستانه و بينابيني

البتـه  . شـود  ها كنتـرل مـي   معيار هاي زير كه در هر سبك همسرگزيني به روش چهار روش دارد
  .ها هم از دو يا از هر چهار روش كنترل شوند ممكن است در يك سبك معيار

  گوو كنترل معيار مبتني بر گفت. 1
واقع، دختـر و   در. گو استو شده گفت  هاي كنترل معيارهايي كه در گام نخست مطرح يكي از راه

كردن در فضايي غير منزل، وجود يـا   رفتن، صحبت گو، بيرونو كنند از طريق گفت سعي ميپسر 
موارد زيـر بيـانگر ايـن    . شده را در فرد مورد نظرشان تشخيص دهند هاي مطرح عدم وجود معيار

  .مورد است
 :زمينه گفت اين  سميرا در 

 .فهميدمما كالً چهار جلسه صحبت كرديم و خيلي چيزها رو بعد از ازدواج 

 :مورد اظهار داشت  اين سحر در 
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هم حرف زديم و مشكالتمون  جريان ازدواج ما يك سال طول كشيد و ما جلسات طوالني با
  .رو حل كرديم

  هاي شخصي كنترل معيار مبتني بر كندوكاو. 2
اسـت،   كننـدگان در تحقيـق ديـده شـده      ها، كه در مشـاركت  هاي كنترل معيار يكي ديگر از راه

از  شـده  هـاي مطالعـه   به اين صورت كه خانم. هاي شخصي است معيار مبتني بر كندوكاوكنترل 
كـه فـرد   ) اينسـتاگرام (هـاي اجتمـاعي    طريق صحبت با دوستان و آشنايان پسر يا بررسي شبكه

ايـن  . هاي مورد نظرشان را بررسـي كننـد   كنند معيار ها عضويت دارند، سعي مي مورد نظر در آن
هـاي زيـر    عبـارت . اسـت   نـوع سـبك ازدواج در ايـن تحقيـق ديـده شـده       مورد نيز در هـر سـه  

  .دهندة اين مورد است نشان
 :باره گفت سميه در اين 

توي . من هم رفتم توي اينستاگرام و پيجش رو نگاه كردم  .بهم گفت توي اينستاگرام هست
  ...ديه كم ناراحت شدم، منتها بعدش حل ش. حجاب هم بودن دوستانش چند تا دختر كم

 :مورد اذعان داشت اين  زهرا در 

ها از اون واسطه در مـورد   وقت خيلي. واسطة آشنايي ما يكي از استادهاي من و مرتضي بود
  .شد تر مي كرد، خيالم راحت م مي كردم و اون هم خوب راهنمايي مرتضي سؤال مي

  كنترل معيار مبتني بر تحقيقات خانوادگي. 3
ها در انتخاب همسر، كنترل معيار مبتني بـر تحقيقـات خـانوادگي     رهاي كنترل معيا از ديگر راه

شـده در گـام نخسـت را از قبيـل شـأنيت       هـاي مطـرح   به اين صورت كه بسياري از معيار. است
از طريق تحقيقات خانوادگي، رفتن بـه محـل   ... خلقي و خانوادگي و تمكن مادي خانواده، خوش

اين مورد در هر سه نوع سبك ازدواج وجود . ررسي دارندقابليت ب... كار پسر از سوي پدر دختر و
كننـد،   هـا مداخلـه مـي    دارد؛ البته در سبك مبتني بر الگوهاي سنتي ازدواج، كه بيشتر خـانواده 

  .تر است پررنگ
 :پروانه در اين مورد ابراز داشت

 نيهم چنـد  يگاه .ساعت نيزدن چند پسر حرف مي ةخانواد ياعضا ةرفتن با هم پدرم مي
  ...شد حرف بزنم من خودم روم نمي .آوردن مي در ور زيچ زدن و همه لسه حرف ميج

  )علمي، مشاوره و آزمايش(هاي رسمي  كنترل معيار مبتني بر بررسي. 4
هاي فردي و گروهي و آزمايش خون  هاي شخصيت، مشاوره ها از طريق تست در اين مورد، معيار

  .شوند و آزمايش ژنتيك بررسي مي
 :باره اذعان داشت اين فاطمه در 

  .شد يمن جد ميخوب بود و بعد از اون تصم يليخ .مشاوره ميرفت ام
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 :باره اظهار داشت  اين راحله در 

  .خاله بوديم، رفتيم تست ژنتيك داديم خاله و پسر ما چون دختر

  يابي معيار انطباق
هـا،   عد از كنترل معيـار يابي معيار به اين معناست كه ب هاي پژوهش حاضر، انطباق اساس يافته بر

هـاي خـود را بـا     كنند معيـار  شود، دو طرف با سه استراتژي سعي مي كه به چهار روش انجام مي
در ايـن  . هاي هر دو طرف در انتخاب همسر با يكديگر متفاوت است معيار. يكديگر تطبيق دهند

ـ   هاي مختلف معيار كنند با استراتژي گام، دختر و پسر سعي مي ا يكـديگر تطبيـق   هاي خـود را ب
  .دهند تا بتوانند با يكديگر ازدواج كنند

  بستان و يابي مبتني بر بده انطباق. 1
يكـي  . هاي خود را با يكديگر هماهنگ كننـد  كنند خواسته يابي، دختر و پسر سعي مي در انطباق

ايـن  بـه  . وبسـتان اسـت   يابي مبتني بر بـده  ها و معيارها، انطباق از اشكال هماهنگي اين خواسته
گـو شـبيه يكـديگر    و پذيرنـد و در جريـان گفـت    هاي يكديگر را مي صورت كه هر دو طرف معيار

  .يابي است مورد زير مبين اين نوع از انطباق. شوند مي
 : باره گفت  اين عاطفه در 

كم شبيه هم شديم و اون قبول كرد با حجاب من كنار بياد و مـن   كم. ما خيلي حرف زديم
 .رعايت كردم و نماز خوندم و االن حس خوبي دارمهم حجابم رو بيشتر 

  )آمدن كوتاه(نظر كردن  يابي مبتني بر صرف انطباق. 2
اي كـه بـه يكـديگر دارنـد از      يك از دو طرف به علت عالقه ها، هر يابي معيار در اين نوع از انطباق

  .گذرند هاي خود مي بعضي معيار
 :اين باره گفت راحله در 

گفت  گفتم، اون مي چي مي ما خيلي صحبت كرديم من هر. ت داشتاون من رو خيلي دوس
  .البته بعد از ازدواج هم بهشون عمل كرد. باشه

 :باره اظهار كرد اين  عطيه در 

  .اين به خودش ربط داره. ديگه كنار اومدم. چون خيلي دوسش داشتم، پذيرفتم نماز نخونه
  طرفه يابي مبتني بر اعمال نظر يك انطباق. 3

در ايـن مطالعـه   (طرفه، يكي از دو طرف دختـر يـا پسـر     يابي مبتني بر اعمال نظر يك نطباقدر ا
اين مورد بيشـتر در شـرايطي   . كنند گيري مي طرفه در مورد رابطه تصميم به صورت يك) ها خانم

شود كه دختر و پسر هيچ آشنايي قبلي با يكديگر نداشـتند و اولـين بـار يكـديگر را در      ديده مي
هـاي مختلـف،    در ايـن مـوارد، دختـر ممكـن اسـت بـه علـت       . اند در حضور خانواده ديدهخانه و 
  .هاي طرف مقابل را بپذيرد معيار
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 :اظهار داشت اين مورددر  پروانه

 چيبـرام هـ   ...شـم  يوقت باهات خـوب نمـ   چيه گهيد ي،جواب ند نيابام اومد گفت اگه به اب
  ...كردمازدواج  ،بود يفقط چون پدرم راض. كرد نمي يفرق

  )شرايط(پذيرش 
با سه استراتژي شرايط فرد مقابـل  ) در اين مطالعه دختران(يابي، دختر و پسر  پس از گام انطباق

اين سه استراتژي نيز در هر سه سـبك همسـرگزيني در ايـن مطالعـه وجـود      . پذيرند خود را مي
  .دها قدرت بيشتري دار يك نوع از استراتژي ها دارد، منتها در هريك از آن

  پذيرش مبتني بر عالقه. 1
به اين صورت كه دختر و پسـر بـه   . هاي پذيرش، پذيرش مبتني بر عالقه است يكي از استراتژي

ايـن  . پذيرنـد  عنـوان همسـر مـي    علت عالقه و احساس عشقي كه به يكديگر دارند، يكديگر را به
عامالت دوسـتانه داشـتند   مورد بيشتر در ازدواج هايي كه دختر و پسر قبل از ازدواج با يكديگر ت

  .افتد اند اتفاق مي يا مدت طوالني در چارچوب خانواده با يكديگر آشنا شده
 :باره گفت  اين  ليال در

كه  يعشق .ازدواج عشق بود يبرا ارميمن مع .روم نبود يفشار .ازدواج كردم يسالگ 27من 
  .ها كاملش كنن زيچ يسر كيبشه و  تيتثب

  پذيرش مبتني بر توافق. 2
اين . هاست ها براي ازدواج آن نوعي ديگر از پذيرش مبتني بر توافق دختر و پسر و توافق خانواده

  .در اين تحقيق وجود دارد شده هاي ازدواج مطالعه مورد در همة سبك
 :زمينه گفت اين   سمانه در

نتخاب و ار شا هدم خودش مرد مورد عالقآاگه  .داره راديازدواج به نظر من ا الگوهاي سنتي 
  ...ستين نيسنتي ا يخواستگار يتو ...شناسه يو مر دم از قبل اونآ. كنه خوبه

 : گونه بيان كرد پروانه در اين مورد اين

 يلـ يمـورد خ  نيـ اما پدرم بـه ا  .بود يجلسه حرف زدم و نظرمون رو به منف كيمن همون 
 ...شهم گفتم باه من ،نيهم ماش دم يپدرم گفت من هم بهتون خونه م. بود يراض

  پذيرش مبتني بر عادت. 3
در ايـن نـوع از پـذيرش،    . هاي پذيرش اسـت  پذيرش مبتني بر عادت نيز يكي ديگر از استراتژي

دختر ممكن است صرفاً به اين علت كه خانواده از او خواسته است كه ازدواج كنـد، فـرد مقابـل    
. كننـد  خص ازدواج مـي خود را بپذيرد يا به اين علت ازدواج كند كه همة دختران در سـني مشـ  

  .كردن دختر به مصاحبت با شخص مورد نظر باشد همچنين، ممكن است علت پذيرش، عادت
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 :باره گفت اين   منصوره در

سن  نيگفتن دختر از ا و مي دادن يم ادموني يدار و خانه مانيا شتريم به امونهپدر و مادر
  ...ميما هم قبول كرده بود گهيد... شوهر كنه ديبگذره با

  گزينش نهايي
پس از پذيرش فرد مورد نظر براي ازدواج، گام بعدي گزينش نهايي است كه فرد مقابل را بـراي  

واقع، اين مرحله ناظر بر اين است كه افراد به شكل رسمي و اساسـي   در. كنند ازدواج انتخاب مي
: انـد از  بارتاين گزينش دو استراتژي دارد كه ع. كنند فرد مقابلشان را براي همسري گزينش مي

هـا و خصـايص يكـديگر را     دو طـرف ويژگـي    در گام پـذيرش، . گزينش فراگير و گزينش محدود
پذيرند و بعد از اين گام، يك گام مهم ديگر بايد برداشته شود تا پـذيرش بـه ازدواج منتهـي     مي

  .شود كه آن گزينش نهايي است
  گزينش فراگير. 1

ش فراگير نام دارد كه در اين نوع از گـزينش شـخص   هاي گزينش نهايي، گزين يكي از استراتژي
گزينند و شرط گزينش عالقة تام و  مي يك فرد را براي همة عمر بر) در اين مطالعه زنان متأهل(

  .هاي ازدواج اتفاق بيفتد تواند در همة سبك تمام است كه اين مورد نيز مي
 :فاطمه در اين مورد گفت

 .يازدواج بـا دختـرم مطمئنـ    يبپرسه چقـدر رو  گارخواستخر عادت داشت از آ ةپدرم جلس
برامون مهم بود كه  ...، دوباره بياينديدصد در صد شُ ديبابام گفت بر .درصد 99گفته بود  طرف

  ...خواد و هميشه دوستم داره يا نه بفهميم آيا من رو هميشه مي

  )زماني، مادي، معنوي يا عشقي(گزينش مشروط . 2
اساس شروطي يكـديگر   در اين استراتژي، افراد بر. ينش مشروط استاستراتژي ديگر گزينش، گز
  .دهندة اين مورد است موارد زير نشان. كنند را براي ازدواج گزينش مي

 :عاطفه در اين مورد اظهار داشت

 هـم  خـودم البتـه   .اين شد كه براي ازدواجمون هر دو يه كم كوتاه بيايم] تصميم آخرمون[
شده بود نظـرش   ليم تعده و كنترل كنم، اونر نماز بخونم، روابطم م،ريمند شدم روزه بگ عالقه

  ...در مورد حجاب و بهم كار نداشت

  ها بحث در يافته
تـأثير عوامـل مختلـف و در     اي اسـت كـه تحـت    گزينش همسر امري اتفاقي نيست، بلكه پديـده 

كننـد بـر    ميشرايط جامعه و فرهنگي كه افراد در آن زندگي . گيرد فرايندي مشخص صورت مي
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واقع، هـر جامعـه و فرهنگـي، بنـا بـه شـرايط و مقتضـيات خـود،          در. تأثير نيست اين فرايند بي
هـدف از ايـن   . گيرد ها و هنجارهايي را براي انتخاب همسر در نظر مي ها، موانع، معيار محدوديت

جـوان   در اين مطالعه، تالش شد كه ديـدگاه زنـان  . است مقاله بررسي پديدة همسرگزيني بوده 
هاي اين مطالعه با رويكرد كيفـي و   داده. متأهل دربارة پديدة همسرگزيني واكاوي و تحليل شود

  .آوري شد ساله جمع 30تا  21زن  15هاي عميق با  كارگيري مصاحبه به
 گويـان  پاسـخ  بـين  همسـرگزيني  رايـج هـاي   سـبك  شناسايي به مطالعه اين نتايج از بخشي

 در آشـنايي  و دوسـتانه  تعـامالت  خـانوادگي،  ـ سـنتي  :سـبك  سـه  آن مبنـاي  بر كه بود معطوف
؛ 16؛ 10؛ 9؛ 3 تحقيقـات  نتايج با يافته اين. شد مشخص همسر گزينش براي خانواده، چارچوب

گونه كـه نتـايج ايـن بررسـي و نيـز برخـي        عالوه بر اين، همان. دارد همخواني زيادي حد تا 17
كـردن مسـيري دقيـق و منطقـي در راسـتاي       دهـد، طـي   نشان مي] 13؛ 6؛ 30[مطالعات ديگر 
اسـاس   بـر . و رضـايت زناشـويي اسـت    موفق ازدواج بر تأثيرگذار مهم عوامل از يكي همسرگزيني

ناپـذير شـامل    هاي تحقيق حاضر، پديدة همسرگزيني پـنج بعـد يـا جـزء اصـلي و جـدايي       يافته
  .گيرد برمي يي را دريابي معيار، پذيرش و گزينش نها كنترل معيار، انطباق  سازي، معيار

داشتن حدي از انتخاب عاقالنـه در زنـدگي    ، بر جريان]26[از سوي ديگر، تأكيد دانيل ليتل 
كه از ميان مواردي متعدد، موردي با بيشترين فايده و كمترين هزينه گـزينش   نحوي نوع بشر به

ـ    . شود شود، در پديدة همسرگزيني نيز ديده مي اي از  ه مجموعـه بر اين اساس، افـراد بـا توجـه ب
، فـردي را بـه همسـري انتخـاب     )3جـدول  (انـد   پذيري كسب كـرده  ها، كه در طي جامعه معيار
بـه عنـوان   [نتايج برخي تحقيقـات ديگـر   . هاي مورد نظر را داشته باشند كنند كه اكثر معيار مي

 دهندة اين است كه موضـوع همسـرگزيني و   نيز به صورت ضمني يا صريح نشان] 31؛ 23: مثال
گـري افـراد    هاي جدي در راستاي تحقق حق و قدرت انتخاب و گزينش تشكيل خانواده از عرصه

  .شود هاي هر مورد براي افراد حايز اهميت مي ها و فايده نتيجه در نظر داشتن هزينه است و در
توان گفت الگوهاي مختلف همسـرگزيني در جامعـه    اساس نتايج اين تحقيق مي نهايت، بر در

يـك   هاي مرتبط با هـر  عتبار يا امتياز خاصي به هم ندارند، بلكه سازوكارها و استراتژينفسه ا في
توانـد بـراي يـك     گانة فراينـد همسـرگزيني اسـت كـه مـي      در جهت پيشبرد ابعاد و مراحل پنج

  .گر اجتماعي معين يكي از اين موارد را بر ديگري ارجح كند كنش
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