
303 

 
 

 

 

 

Journal of

Family Research 

Vol.14(3): 303-326; 2018 
 

 �
�����                                                

          
!" ���         ��� � / � �#$%% / &����'()*  

0�123              :(456(7(  

 
  

 

 سنتيهاي  ارزش برابر در فرديت كشاكش :همسرگزيني دختران جوان

 
Mate Choosing Among Young Females: a Conflict Between 

 Individuality and Traditional Values 

 

 
M. Kermani, Ph.D. دكتر مهدي كرماني�

 

Department of Social Sciences, Ferdowsi University, 
Mashhad, Iran 

 گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد

A. R. Asgharpourmasouleh, Ph.D. دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله 

Department of Social Sciences, Ferdowsi University, 
Mashhad, Iran 

 گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد

Z. Baradarankashani, M. A. زهرا برادران كاشاني 

Department of Social Sciences, Ferdowsi University, 
Mashhad, Iran 

 گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

 

  چكيده

هاي فرهنگي و اجتماعي در تركيب با         تغيير در مطلوبيت  
تحول در تعريف نقش زنان در جامعه، شرايطي متفاوت و           
بعضا پيچيده براي فرايند همسرگزيني دختران جوان را           

اين پيچيدگي به عنوان هدف اصلي        درك .  است رقم زده 
 گيري از روشي ژرفانگر بوده       اين مطالعه مستلزم بهره     در

بدين منظور پانزده مصاحبه عميق نيمه                .  است
ها با روش نظريه     ساختاريافته با زنان جوان انجام و يافته        

بر اساس نتايج حاصل شاهد افزايش      .  اي تحليل شد   زمينه
رغم حضور    عامليت دختران در گزينش همسر علي           
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Abstract 

The change in cultural and social ideals in 
combination with the evolution of women’s 
social roles definitions have brought an 
emergent or even a complex situation in the 
process of marriage for young women. To 
understand this complexity as the main goal 
of this research, the deep qualitative 
approach was used. Therefore, deep semi-
structured interviews were  held with 15 
young women in Mashhad city. The 
interview scripts were analyzed using 
grounded theory method. Findings showed 
that despite the powerful presence of 
traditional values and beliefs, there was an 
increase in women’s agency. 
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 مقدمه

  شده  زيادي   اجتماعي و فرهنگي   هاي دگرگوني  و  تغييرات  دچار  در طول چند دهه گذشته      راناي   جامعه
  اين تحوالت در گذر نسل ها، پويايي ارتباطات جمعي و شبكه هاي اجتماعي بسيار مشهود بوده است،                  .است

 نهادهاي  ترين مهم  از  يبه عنوان يك    خانواده،  توان در نهاد   بازنمود بخش مهمي   از  اين تغييرات را  نيز مي            
؛ عبدالملكي، اعظم آزاده و    55-50:  1387،  2؛ صدرا و قنبري   1392،  1زاهدي و خضرنژاد  (اجتماعي شاهد بود    

بخش ديگري از اين تغيير و تحوالت در جامعه در حال گذار ايران، ناظر بر فروپاشي                    ).  1394،  3قاضي نژاد
يش سطح تحركات اجتماعي، ارتباطات جمعي، تعامالت        ساختار هاي سنتي و جمع گرا است و در مقابل افزا          

. پيونددميان فرهنگ هاي متفاوت نيز از جمله اتفاقات مهم ديگري است كه در جريان اين گذار به وقوع مي                    
كند، كه يكي از اين تحوالت گذار از         اين شرايط نيز تحوالت عميقي در خصايص افراد يك جامعه ايجاد مي             

؛ 1395،  4ذهبي، عالي نژاد و فرهمند    (سنتي و در نهايت تحقق فردگرايي است           جمع گرايي و خصوصيات     
در ارتباط با نهاد خانواده،      .  نهاد خانواده نيز از اين تغييرات جدا نبوده است         ).  1386،  5اعظم آزاده و توكلي  
ها و   رزشمحور در نظر گرفت كه بر روي طيفي از ا            توان به عنوان فرايندي عمدتا تعامل       همسرگزيني را مي  

هاي سنتي و در سوي ديگر آن جرياني          اين طيف حاكميت رويه    يك سوي .  شود قواعد فرهنگي پيش برده مي    
قوي از الگوهاي مدرن را شاهد هستيم، كه عامليت فرد در گزينش همسر نقطه عطف الگوي اخير محسوب                     

 . شود مي

ا توجه به شرايط علي از قبيل         همچنين دختران جوان ب    
اي  هاي فرهنگي، شرايط زمينه    استقالل مالي و باورداشت    

ها و تحول در الگوهاي      از جمله تحوالت ناظر بر گذار نسل      
گري همچون تجارب      ارتباطي و نيز شرايط مداخله         

هاي مختلفي در     تحصيلي خود و خانواده شان، راهبرد        
نه و تركيبي   گزينش همسر شامل سه سبك سنتي، دوستا      

اين .  كنند كه چهار دسته پيامد در پي دارند         را اتخاذ مي  
 . پيامد ها در مقاله به تفصيل مورد بحث قرار گرفته اند

 

 دختران   ،ينه اي زم  هي نظر  ،ينيهمسرگز :كليدواژه ها
 .ي سنتيها  ارزشت،يجوان، فرد

 

 
 
 

 

This fact was formulated as a central 
phenomenon in terms of a category named: 
“a conflict between individuality and tradi-
tional values in the process of choosing 
mate”.  Moreover, regarding to causal factors 
such as “economic and cultural independ-
ency”, contextual factors such as “intergen-
erational transmission” and “the revolution 
in communication patterns”, and mediating 
factors like “education experience of women 
and their families”, young women adopted 
different mate selecting strategies including 
the traditional, friendship based or mixed 
ones which have four different groups of 
consequences. These consequences have 
been discussed extensively in this article. 
 
Keywords: Grounded Theory, Individu-
ality, Mate Choosing, Traditional Values, 
Young Females. 
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ها و سنت ها    اي از رويه   به صورت مجموعه    راناي  به ويژه براي دختران در      همسر  انتخاب  الگوي  غالب  شكل
در   ن كه  اي ضمن  .شود مبتني بر كسب توافق مابين افراد بزرگسال داراي قيوميت قانوني و عرفي تعريف مي               

را دارند    حدي از دخالت    آن  در  طرفين  خويشاوندي  حتي بخش قابل توجهي از نظام        و  خانواده  عمل كل 
 البته).  1396،  9؛ چراغي و همكارن   2012،  8راي، ويليامسن و بومسما   ؛ مك 1384،  7؛ برناردز 2007،  6آپستلو(
ديگر   سوي  از  .شود هاي داراي تحصيالت دانشگاهي، كمتر ديده مي        امروزه و به ويژه در خانواده        مداخله  ن اي

جريان دهي به    در  مختلفهاي   نسبت  به  نيز  پسر  و  هاي ديگري براي گزينش همسر وجود دارد كه دختر         شكل
 در مجموع عامليت و سطح خود مختاريشان در تصميمات مرتبط با گزينش همسر بيشتر                و  دارند  كتآن شر 

؛ پناغي و   1384،  11؛ سادات مستقيمي 1390،  10صادقي فسايي و شريفي ساعي  (است   از الگوهاي سنتي رايج      
ز خانواده هاي گسترده مورد اخير تا حد زيادي تحت تاثير گذار ا). 1393، 13؛ جنادله و رهنما1395، 12همكاران

هاي فردي براي فرزندان در      به خانواده هاي هسته اي، كاهش نظارت والدين بر فرزندان، امكان تصميم گيري           
خانواده، رشد فردگرايي، اهميت يافتن تحصيالت زنان و امكان اشتغال آنان و به طور كلي بروز و شيوع                         

 . ارزش هاي مدرن در جامعه، بوده است
ختلف در ارتباط با معيار هاي گزينش همسر بر اين يافته مهم تاكيد داشته اند كه مردان                  هاي م  پژوهش

نسبت به زنان تمايل بالقوه بيشتري براي يافتن جفت دارند، عالوه بر  اين توانايي اقتصادي و تعهد مردان براي            
؛ 1388،  14مي  پوركاظ(شود   هاي مهم در تصميم گيري آنان در امر ازدواج محسوب مي                  زنان از مولفه   

همچنين زنان و مردان معموال تمايل دارند در وضعيت          ).  1394،  15عظيمي  هاشمي، كاري، بيگناه و رضامنش    
هايي از قبيل عفت، تقوا، مذهب،          آل از منظر زنان داراي ويژگي        شريك  ايده .  برابر نژادي ازدواج كنند     

هاي اجتماعي و نجابت است و از نظر         تعهد، مهارت هاي مثبت خانوادگي، منابع مالي، شغل،        تحصيالت، ويژگي 
هاي مثبت خانوادگي، تقوا،      مردان نيز همسر  ايده آل داراي ظاهر فيزيكي مطلوب، عفت، تحصيالت، ويژگي             

به .  (باشد هاي منزل، تعهد و منابع مالي مي        هاي اجتماعي، انجام كار    مذهب، صفات خوب شخصيتي، مهارت    
، ساماني و   2009،  19؛ فورنهام 2007،  18؛ ساماني 2006 ،   17؛ فو   2005،  16خالد  :  عنوان مثال رجوع شود به     

 ).  2006، 21، يابيكو و تورنتونني آكس،ريمايگ؛ 2008، 20ريان

هايي  دسته ديگري از مطالعات  اين حوزه به نقش موثر خانواده در انتخاب همسر و همچنين به ارائه مدل                  
ساختار مشكالت زنان و مردان در انتخاب همسر و تاثير تحوالت               گيري و نظام ترجيحات و         براي تصميم 

؛ نوغاني دخت بهمني،  1396،  22اصغرپور ماسوله، كرماني و برادران كاشاني    (اند   اجتماعي بر  اين امر پرداخته      
دهد كه عدم آمادگي براي ازدواج، بي اطالعي و         نتايج  اين تحقيقات نشان مي    ).  1392،  23صديق اورعي و ساالر  

خواهند، با او ازدواج كنند و در نهايت فقدان انگيزه در زندگي              مي در مواردي اطالعات متناقض از فردي كه       
آزاد ارمكي و  (مشترك، از جمله مشكالتي است كه جوانان در فرايند تصميم به گزينش با آن مواجه مي شوند                  

 و  لويش؛  1386،  26 ماكويي و دباغي   ؛ حاله، 1391،  25؛ رفاهي، گودرزي و ميرزايي چهارراهي      1379،  24خزايي
، 29گنوني و ال  وكسيكورت؛  2013،  28يماي و گ  ؛ آلندورف 2012،   و بومسما  امسنيلي و ،يمكرا؛  2003  ،27فريش

2016.( 
بخش ديگري از تحقيقات حوزه خانواده كه به طور خاص به پديده همسر گزيني يا انتخاب همسر                        

سرگزيني دارند، بر اساس اين مطالعات تعامالت زوجين با             مي پردازند، رويكرد روانشناختي به پديده هم       
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خانواده ها و حضور خانواده ها در فرايند گزينش همسر براي فرزندان تاثير به سزايي در سازگاري زناشويي بعد                 
از اين رو خانواده ها نقش مهمي در كيفيت زندگي زناشويي زوجين ايفا            .  از ازدواج دختر و پسر با يكديگر دارد       

عالوه بر  اين پدر و مادر نه تنها در انتخاب همسر بلكه در تنظيم روابط جنسي زن و مرد بعد از                          .   كنندمي
در همين راستا بسياري از جوانان تمايل به گزينش همسري        .  ازدواج و بچه دار شدن آنان نيز تاثير گذار هستند       

؛ چراغي،  2007و،  آپوستل؛  1394،  30چراغي، مظاهري، موتابي، پناغي و صادقي       (مانند والدين خود دارند       
 ). 1396مظاهري، موتابي، پناغي، صادقي و سلماني، 

نشان داد كه    )  1390،  31چيشريفي درآمدي، نيكنام و گيوه       (اي ديگر     همچنين يافته هاي مطالعه   
هاي كمتر گرايي و داشتن استاندارد هاي باال براي گزينش همسر در ميان دختراني كه در الگو     كمال گرايي، فرد 

سنتي، با حداقل نقش خانواده و حداكثر عامليت خود اقدام به گزينش همسر و ازدواج مي كنند، به مراتب                      
بر اين اساس مي توان اذعان داشت كه الگوي سابقا متعارف خانواده ايراني كه ناظر بر                         .  بيشتر است 

 مواردي از اين قبيل بوده، تا حد         همسرگزيني مبتني بر موافقت والدين، عموميت ازدواج در سنين پايين و            
فروپاشي مذكور متاثر از گذار     .   هاي سنتي جامعه ايراني، متحول شده است       زيادي تحت تاثير فروپاشي ساختار   

خانواده گسترده و مرد محور به خانواده هسته اي و متوازن، افزايش سن ازدواج، رشد فردگرايي، ارتقاي سطح                  
ش هاي مدرن در جامعه همچون ارزشمند شدن تحصيالت دانشگاهي و              خودمختاري فرزندان و شيوع ارز     

در نتيجه الگوهاي جديدي از گزينش همسر ظهور يافته اند كه نشان از بروز                .  يابي اشتغال بوده است   اهميت
؛ پناغي، زاده محمدي، باقيان، پاكدامن، 1393جنادله و رهنما، ( ارزش هاي پسامدرن در برخي خانواده ها دارند

 ).1394، 32؛ مديري و مهدوي1395مدآبادي و محمدي، اح
بر اساس نظريات حوزه همسرگزيني نيز، پديده همسري، متضمن زندگي مشترك، روابط نزديك و نسبتا                

رابطه بين  اين افراد    .  است  به صورت انحصاري   34)چندهمسري( و گاه چند نفر       33)تك همسري(پايدار گاه دو    
روابط ممكن است كوتاه مدت يا بلند مدت باشد و ممكن است به لحاظ فرهنگي                اين  .   است متفاوت و متنوع    

از  اين رو  ايجاد زندگي ). 2003، 35؛ مينگ تساي221: 1384برناردز  (يا اجتماعي به منزله ازدواج تصويب شود        
اج مشترك، معموال متضمن گذر از مراحلي چون دوستي، آشنايي، رفاقت، تجرد، همباشي، نامزدي و ازدو                   

گذر از اين مراحل در  ايران براي گزينش همسر بيشتر ناظر به سبك رومانتيك يا    ).  221:  1384برناردز،  (است  
اما در جوامع سنتي تر، غالبا پدر و   ).  1396اصغرپورماسوله، كرماني و برادران كاشاني،     (دوستانه در ازدواج است     

 اين مورد نيز ناظر بر      ).  222:  1384برنازدز،  (يرند  گ مادر هستند كه درباره ازدواج فرزندان خود تصميم مي          
هاي  ايراني است كه پدر و مادر در مراحل مختلف گزينش همسر               گزينش همسر به سبك سنتي در خانواده       

 .نقش فعالي دارند و بر تمامي مراحل آن نظارت دارند
.  مستحكمي  جريان مي  يابد در هر حال فرايند انتخاب همسر در جوامع مختلف بر روي زمينه ارزشي نسبتا             

هاي  هاي مادي كه مبتني بر نياز       شوند، ارزش  ها  به دو دسته تقسيم مي         بر اساس نظريه  اينگلهارت، ارزش     
هاي فرامادي كه همسو     زيستي و امنيتي فرد است و مستقيما با حيات مادي او ارتباط دارد و در مقابل ارزش                 

گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن        ).  55-50:  1387و قنبري،   صدرا  (هاي فرازيستي انسان است       با ارزش 
). 1392زاهدي و خضرنژاد، (بدون تغيير اجتماعي، آن هم در حوزه ارزش ها، امري ناممكن و گريز ناپذير است 
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دهي به ماهيت دروني و چنين ادعايي طبيعتا در ارتباط با امر ازدواج نيز به دليل سهم عمده فرهنگ در شكل            
 . دهاي عيني آن، موضوعيت داردفراين

گيري كالن ارزشي در فرهنگ هاي سنتي معطوف به جمع گرايي و در فرهنگ هاي               از منظر ديگر جهت   
كنند به گروه و اجتماع خود تعلق  هاي جمع گرا، افراد احساس مي در فرهنگ. مدرن معطوف به فردگرايي است
 ،36هوفسند(فرد و اميال و احساسات او اهميت بيشتري دارد          هاي فردگرا خود     خاطر عميقي دارند، و در فرهنگ     

جو است كه براي افزايش منافعش كنش         در نظريه انتخاب عقالني نيز انسان موجود منفعت          ).  1387:116
كند، كه حداكثر فايده را      گر كنشي را انتخاب مي     كند، يعني در واقع كنش     عقالني دارد و محاسبه عقالني مي     

خانواده نيز اگر چه به عنوان يك واحد جمعي اجتماعي مطرح است، اما عمال              ).  1377،  37كلمن(براي او دارد    
 .شكل گيري آن تحت تاثير تركيبي از منفعت  جويي  هاي فردي و مالحظات معطوف به مصالح جمعي است

 بر  در واقع در دوراني كه جامعه ايران در حال گذر از سنت به مدرنيته است، كاهش نظارت والدين                       
فرزندان، اهميت يافتن تحصيالت زنان و اشتغال آنان، امكان تصميم گيري هاي فردي براي فرزندان در خانواده               

هايي از  ساز گرايش به سوي الگوي      به عنوان يكي از ملزومات فرهنگ مدرن و رشد فردگرايي، زمينه                 
از سوي ديگر   .  ش پيدا كرده است   ها تمايالت و عامليت فردي تا حد زيادي افزاي          همسرگزيني است كه در آن    

تحقيقات و مطالعات مختلف نشان دهنده اين مهم هستند كه نوعي آشفتگي و ابهام در مسير تحوالت رخ داده        
 به(هاي اخير به وجود آمده است         در نهاد خانواده و از جمله الگوهاي همسرگزيني در  ايران در طول سال               

؛ 1385،  38شوازي  و  موحد  ؛1392   بهمني، صديق اورعي و ساالر،    نوغاني دخت:  به  شود  مراجعه  مثال،  عنوان
اين موضوع به ويژه براي دختران جواني كه سابقه         ).   1396،  39شجاعي جشوقاني، احمدي، جزايري و اعتمادي     
هاي فرهنگي و اجتماعي ريشه دار و بسيار قوي در جامعه  ايران،             ازدواج قبلي نداشته اند، با توجه به حساسيت      

 . است  اهميت مضاعفي حائز
هاي كيفي در بررسي و مطالعه         به طور كلي تجربه محققان مختلف ناظر بر كارآمدي باالتر پژوهش               

، 41؛ صنعتي شرقي و رستم زاده   1394،  40افتخارزاده(است   موضوعات داراي حساسيت و نيز درجه ابهام باال بوده        
همسرگزيني نيز به   ).  1396 و برادران كاشاني،    ؛ اصغرپورماسوله، كرماني  1389،  42؛ مهدوي و مشيدي   1395

تر فرهنگي و    تر و عميق   اي با ماهيت چند سطحي و پيچيده كه در پيوند با زمينه هاي كالن                عنوان پديده 
به عبارت ديگر مجموعه در هم تنيده اي از  .  اجتماعي قرار گرفته، نمونه قابل اعتنايي از چنين موضوعاتي است         

اند كه در      اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي فرايند همسر گزيني را احاطه كرده           شرايط و عوامل مختلف   
نوبه  اين راهبرد ها نيز به   .   نتيجه آن عامالن اجتماعي امكان اتخاذ راهبرد هاي مختلفي نسبت به آن را دارند               

 داشتن دريافتي منسجم از     از  اين رو براي   .  اي و پيراموني پديده مورد نظر هستند       خود، متاثر از شرايط زمينه    
 نفع و پيامد هاي  اين پديده مي        پديده همسرگزيني، شرايط ناظر بر آن، راهبرد هاي عامالن اجتماعي ذي             

بنابر آنچه گفته شد در  اين       .  بايست، نگرشي جامع و ژرفانگر نسبت به پديده همسرگزيني در پيش گرفت              
شناسي و تئوريزه ساختن تجربه زيسته دختران جوان           است تا با رويكردي كيفي به باز          مطالعه تالش شده  

هاي اتخاذ شده در قبال      پيرامون پديده همسرگزيني و ادراك  ايشان از شرايط حاكم بر  اين پديده، استراتژي              
 قرار  بدين  تحقيق  ن ايدر    محققان  اصلي  سواالت  بنابراين  .آن و پيامدهاي آن بر زندگي  ايشان پرداخته شود         

 :بود خواهد
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  است؟ كدام بين دختران جوان در همسر گزيني اصلي اهبردهاير -
هر يك از آنها براي عامالن اجتماعي مورد         هاي   و پيامد   همسرگزينيهاي   الگو  يك  بر هر   حاكم  شرايط -

 نظر چه بوده است؟

 بندي كرد؟ توان صورت تجربه دختران جوان از فرايند همسرگزيني را در قالب چه پديده مفهومي كالني مي -
 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

با توجه به كيفي بودن تحقيق حجم نمونه .  اند  جامعه مورد بررسي  اين پژوهش دختران جوان شهر مشهد بوده         
بر اين .  است از قبل تعيين نشده، بلكه در فرايند جمع آوري اطالعات با رسيدن به درجه اشباع تعيين شده                    

در اين تحقيق نمونه نيز با راهبرد       .  هاي عميق صورت گرفت      جوان مصاحبه  اساس با پانزده نفر از دختران       
 .است  تركيبي از حداكثر تنوع و از طريق نمونه گيري موارد در دسترس و گلوله برفي انجام شده

 

 ها و فرايند اجراي پژوهش وري دادهآتكنيك گرد

در فرايند گردآوري   .  اريافته بوده است  ها در  اين تحقيق مصاحبه عميق نيمه  ساخت          تكنيك جمع آوري داده  
اند، به صورت شفاهي درخواست مصاحبه شده و با          ها نيز از زنان جوان متاهل كه در دسترس محقق بوده           داده

همچنين مصاحبه ها  .  جلب رضايت آنان، مصاحبه هايي حول محور راهبردهاي گزينش همسر انجام شده است           
.  دقيقه بوده است   90زه زماني مصاحبه هاي مذكور به طور ميانگين        توسط محقق اين پژوهش انجام شده و با       

ي مسئله محور بوده، اين روش با استفاده از           روش مصاحبه اي كه در اين پژوهش اتخاذ شده است، مصاحبه          
ي كندوكاو  راهنماي مصاحبه حاوي سوال ها و محرك هاي شفاهي مي باشد و با صورت بندي پرسش ها و نحوه              

در گام بعد مصاحبه ها به متن ). 43179:1392 فليك،(حبه به روند تحقيقات كيفي كمك مي كند در حين مصا
اي تحليل  ها به روش نظريه زمينه اي متن مصاحبه تبديل شد و بعد از ورود اطالعات به نرم افزار مكس كيودي

 . و بررسي شد
ضر، پژوهشگر  با كساني      در خصوص نحوه گزينش نمونه جهت انجام مصاحبه، در مطالعه كيفي حا                

مصاحبه كرده است كه با پديده مورد بررسي پيوند عميقي داشته اند، پديده مذكور را تجربه كرده اند و از                        
همچنين سواالت مصاحبه به سه     .  سوي ديگر توانايي و تمايل به بيان تجربه زيسته خود را نيز دارا بوده اند                

اي دختران جوان، سواالت مربوط به        ي دموگرافيك و زمينه   بخش عمده شامل، سواالت مربوط به ويژگي ها        
شان تا زمان گزينش همسر و        پديده همسرگزيني و تجربيات دختران جوان از هر خواستگار در طي زندگي             

 .شوند سواالت مربوط به معيارهاي دختران جوان و خانواده هاي ايشان در فرايند گزينش همسر، تقسيم مي
 

 مالحظات اخالقي

ين مطالعه جهت انجام مالحظات اخالقي و حفظ ناشناس ماندن، شركت كنندگان، به هر شركت كننده در ا
همچنين مصاحبه شوندگان به ميل خود در اين مطالعه شركت          .  در جدول مشخصات نامي مستعار داده شد       

ده ها و محرمانه   به مصاحبه شوندگان جهت امنيت دا      عالوه بر اين در ابتداي اين مطالعه، محققان         .  كرده اند
 .بودن اطالعات، اطمينان خاطر داده اند
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 هاروش تحليل داده
 دهد تا به   اي نوعي روش پژوهش استقرايي و اكتشافي است كه به محقق  اين امكان را مي                  نظريه زمينه 

عه جهت  در  اين مطال  .  هاي موجود و از پيش تعريف شده، خود به تدوين نظريه اقدام كنند             جاي اتكا به نظريه   
شامل سه مرحله   )  2008  (44ها از تكنيك تحليل مقايسه مداوم استراوس و كوربين            تجزيه و تحليل داده    

هدف از  اين مراحل سه گانه        .  است كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي استفاده شده               
 از طريق روندي پيوسته از       كدگذاري تبديل مفاهيم و مضامين انضمامي   موجود در متن به مقوالت انتزاعي             

اي  طبقه بندي و نظم دهي مفاهيم در جهت ترسيم بستر مفهومي   منسجمي   براي برآمدن نظريه زمينه                      
 ).3-2: 1392فيليك، (تحقيق است 

اين روش با مطالعه اي بنيادين پيرامون موضوع تحقيق آغاز شده و با تحليل و نظريه اي مستخرج از                       
از نظر چارماز   ).  2007،  46؛ چارماز و هن وود    2015،  45چارماز و ليسكا  (به اتمام مي رسد    مقايسه مداوم داده ها    

در واقع بايد از    .  كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري هسته اي، فقط يك ابزار براي كشف نظريه است              
، و در اين راستا     كدگذاري خطي شروع كرد، تا محقق با متن درگير شود و تعامل كند، و از توصيف فراتر رود                  

كدگذاري خطي به محقق كمك مي كند تا ارتباط بين كدها و            .  تري از متن برسد    به قرائت عميق تر و تحليلي    
كدگذاري خطي گام اول در فرايند تحليل است و         .  سطح تجزيه و تحليل و نظريه در حال ظهور خود را بيابد            

گام مهمي براي پيشبرد نظريه     )  2008(وس و كوربين    بنابراين كدگذاري هاي سه گانه استرا     .  البته مولد است  
 . و تجزيه و تحليل است

در طي كدگذاري محقق بايد از افعال ساده كوتاه و تحليلي استفاده كند و كدهاي خود را دسته بندي                      
اج نكته مهم اين است بعد از كدگذاري، محقق بتواند، آن ها را دسته بندي كند و نظريه خود را نيز استخر        .  كند
هدف از اين مراحل سه گانه كدگذاري تبديل مفاهيم و مضامين انضمامي موجود در متن به مقوالت                    .  كند

تحليلي و انتزاعي از طريق روندي پيوسته از طبقه بندي، مقايسه مداوم و نظم دهي مفاهيم در جهت ترسيم                    
در نهايت از اين    .  ي تحقيق است  بستر مفهومي منسجمي براي برآمدن نظريه زمينه اي تحقيق و اثبات داده ها           

فرايند يك روايت منسجم مستخرج خواهد شد كه اين روايت حاصل مقايسه مداوم كدها و داده هاي                         
 . كد گذاري شده با يكديگر در طي فرايند سه مرحله اي كدگذاري است

 

 شرح مراحل كدگذاري 

كدگذاري باز روندي تحليلي است كه      بنا به تعريف ارائه شده از سوي اشتراوس و كوربين            :  كدگذاري باز  −
: 2008اشتراوس و كوربين،    (طي آن مفاهيم مشخص و خصوصيات و ابعاد آن ها در داده ها كشف مي شود              

101.( 
است كه طي   )  2008(دومين مرحله از فرايند پيشنهادي از سوي اشتراوس و كوربين           :    كدگذاري محوري  −

 مبناي خصيصه ها و ابعاد آن ها در سطوح مختلف، مقوالت آن از طريق مرتبط ساختن مقوله هاي فرعي، بر  
اين فرايند بدان جهت محوري نام گذاري شده است كه كدها حول محور مفهومي              .  اصلي شكل مي گيرند  

 .مقوله اصلي جاي مي گيرند
سومين مرحله كدگذاري تحت  عنوان كدگذاري انتخابي مشتمل بر فرايند                    :  كدگذاري انتخابي   −

��
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.  و اصالح نظريه زمينه اي است كه با انتخاب يك مقوله مركزي يا هسته اي همراه است                    يكپارچه سازي
مقوله مركزي نمايانگر زمينه اصلي تحقيق است كه علي رغم برآمدن از تحقيق تا حد زيادي انتزاعي                      

ه به بياني اغراق آميز مقوله مركزي، خالصه اي از ما حصل تحقيق در چند كلمه است، به طوري ك                  .  است
 ).101: 2008استراوس و كربين، (معرف همه آن چيزي باشد كه تحقيق مورد نظر در پي آن بوده است 

 

 اي ارزيابي نظريه زمينه

جهت اعتبار بخشي به فرآيند و نتايج تحقيق به طور كلي تالش محققان آن بوده است كه گام هاي انجام                    
براي ارزيابي  .  تي اين حوزه در منابع معتبر باشد       شناخشده در مصاحبه و تحليل منطبق بر توصيه هاي روش         

اي به قرار    موفقيت محققان در اين حوزه به مالك هاي استراوس و كربين در بررسي يك تحقيق نظريه زمينه                
 ): 285:1392استراس و كربين،(زير ارجاع داده شده است 

 .ا تداوم يافته ها از متن مصاحبهتوليد مفاهيم اوليه تا مرحله تكراري شدن دريافت −

 .مندي به يكديگر مرتبط شوند تالش شد مفاهيم شناسايي شده به نحو روشن و روش −

 .شد هاي فرعي و اصلي بسط دادهبر پايه اتصاالت مفهومي، مقوله −

هاي استخراج شده، پراكندگي تجربيات مشاركت       تالش شد نظريه ساخته و پرداخته شده بر مبناي مقوله          −
 .كنندگان را در برگيرد

تالش شد تا تبيين نظري ارائه شده در انتهاي كار، دريافتي فراگير در باب مقوله مورد مطالعه را ارائه                         −
 .دهد

 .ها و ارائه يافته ها فرآيند تفسير يا انتقال مورد نظر قرار گرفته استدر طول تجزيه و تحليل داده −

محقق .  يند در داده هاي تحقيق است    اين مالك ها مرتبط با فرآيند تحقيق و چگونگي قرارگرفتن اين فرآ           
در اين  ).  355:  1392اشتراوس و كربين،    (ها به ارزيابي كيفيت تحقيق بپردازد         مي تواند بر اساس اين مالك    

ها مفاهيم توليد شده است، بعضي از مفاهيم به صورت جنيني از صحبت هاي                    پژوهش در تحليل داده     
داده ها هم با توجه به مطالعاتي كه محقق به صورت حرفه اي             مصاحبه   شوندگان گرفته شده است و بعضي از        

ديگر مرتبط هستند،    ها اشتراوس و كربين به يك      اين مفاهيم بر اساس مالك    .  اند سازي شده  است مفهوم  داشته
ها به خوبي پرورده شوند و ابعاد پديده به خوبي             ها و اتصاالت بين مقوله     است كه مقوله   همچنين سعي شده  

يكي از مالك هاي ارزيابي تحقيقاتي      .  ده شود و فرآيند تفسير داده ها نيز هم صورت گرفته است             توضيح دا 
، در اين پژوهش نيز در       )356:1388ايمان،  (نظريه بنيادي، ارائه مدل نظري در قالب شكل يا دياگرام است              

 .نهايت يك مدل پارادايمي ارائه شده است
ها براي تعدادي از      هاي استخراج شده و روابط بين آن         هجهت وارسي تاييدپذيري نتايج حاصل، مقول       

شان با شرايط ناظر بر پديده مركزي شناسايي شده           پاسخگويان بازگو و انطباق دريافت آنها از تجربه زيسته         
ها نيز، در چند مقطع از فرايند تجزيه و تحليل متن                به منظور اطمينان از تكرارپذيري يافته       .  كنترل شد 
گر اشتراك نسبي در دريافت       هاي مستقلي از سوي محققان صورت پذيرفت كه بيان            گذاريها، كد  مصاحبه

 .است معاني و تفسير متن بوده
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 يافته ها

 مصاحبه با دختران جوان مشهدي درباره همسرگزيني و سبك گزينش              15در  اين مطالعه در مجموع       
اي پانزده نفر از مصاحبه شوندگان        زمينه هاي  ويژگي 1در جدول شماره    .   است  همسر توسط آنان انجام شده    

 .است ها  نام مستعاري داده شده جهت حفظ ناشناس ماندن به هر يك از آن. است ارايه شده 
 

 

 اي مصاحبه شوندگان  مشخصات زمينه:1جدول 

 اسم تحصيالت سن وضعيت اشتغال

 فاطمه كارشناسي 21 خانه دار

 زهرا ارشد كارشناسي 22 دانشجو

 عاطفه كارشناسي ارشد 27 دانشجو

 ليال كارشناسي ارشد 29 دانشجو

 عطيه كارشناسي 22 دانشجو

 سميرا فوق ديپلم 23 خانه دار

 مهال كارشناسي 21 دانشجو

 سحر كارشناسي 25 خانه دار

 سمانه ديپلم 27 خانه دار

 پروانه دكتري 30 خانه دار

 سميه كارشناسي 22 خانه دار

 نصورهم ديپلم 28 خانه دار

 منيره ديپلم 26 خانه دار

 مريم فوق ديپلم 24 خانه دار

 راحله كارشناسي 25 خانه دار

 
افزار مكس   به وسيله نرم  سازي،   آوري و پياده   ها پس از جمع    همانطور كه در بخش روش ذكر گرديد، داده       

در ادامه  .   آمد بيست مقوله محوري و يك مقوله انتخابي به دست            در نهايت     ،كدگذاري شدند  اي كيودي
 . هاي محوري ارائه خواهد شد توصيف مبسوطي از مقوله انتخابي و مقوله

 

 ) پديده مركزي(سنتي هاي  ارزش برابر در فرديت كشاكش جوان، دختران همسرگزيني
است كه از يك سو در آن به حق           برانگيز به خود گرفته     همسرگزيني دختران جوان امروزه ماهيتي چالش     

شود و از سوي ديگر مالحظات سنتي و فرهنگي در رابطه با آن                قق فرديت دختران تاكيد مي     عامليت و تح  
هاي سنتي عمال  كنند كه در آن ازدواج     امروزه دختران جوان زندگي در دنيايي را تجربه مي        .  حائز اهميت است  

ن و هم در ساير جوامع       است، و  اين امر هم در جامعه  ايرا         هاي رقيب تبديل شده    اي در كنار گزينه    به گزينه 
هاي سنتي انتخاب همسر همچنان در زمينه فرهنگي و عوامل اجتماعي،               در عين حال الگو    .  شود ديده مي 

رغم  اين موضوع گرايش به فرديت و داشتن  علي.  قانوني و اقتصادي عملكرد قدرتمندي در خانواده  ايراني دارند        
 چيزي نيست كه بتوان از آن در مساله مهمي   همچون             هاي فردي  هاي مبتني بر سليقه و مطلوبيت       انتخاب

آوردي مداوم بين تحقق فرديت و از يك سو       در اين شرايط نوعي كشمكش و هم     .  پوشي كرد همسرگزيني چشم 
هاي كليدي در زندگي همچون همسرگزيني     هاي سنتي، فرهنگي و اجتماعي از سوي ديگر، بر انتخاب          و ارزش 
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 .افكند سايه مي
گفت خوب پسر    گرفت، مي   اين بود كه يكي از يك جايي شماره مي           مدل خواستگارام ":  باره گفت اين   زهرا در 

 اينه، قدشم     تحصيالت و كارش    دختر منم گفت،    اين قد و مامان منم مي        اين شغل    اين تحصيالت و     اينه با   ما
هاي سنتي خوب    خواستگاريزنن، اگرم نخوان ديگه زنگ نمي  زنن، تويه           اگه بخوان زنگ مي    بعدش  اينه،  

 ".معرف خيلي مهمه

 ميبود  هم  با  قدر  ن ايا  م  كنه،  ريدرگ  ذهنمو  نمي  تونست  دمي  آ  چيه  سال  پنج  ن اي  تو":  عاطفه نيز اذعان داشت   
 يدخترا  با  رو  ميمعمول  ارتباط  كه  ،يكرد  يكار  كي  تو  گفت  مي يمرتض  نبود،  گهيد  كسه  يبرا  يزمان  كه

 صحبت  يكس  با  نمي  تونستم  گهيد  منم.  بود  من  با  فقط  ندارم  گرانويد  حوصله  دادم،  دست  از  رو  ميهمكالس
 ".كنم

مقوالت محوري و خرده مقوالت مربوط به شرايط علي ناظر بر پديده مركزي در جدول دو                 :  يشرايط علّ 
 . شود مشاهد مي

 

 ي شرايط علّ:2جدول 
 )محوري(مقوالت عمده  )خرده مقوالت(اي از طبقات فرعي  گزيده

 پيشنهاد دوستي از سوي پسر، رابطه خانوادگي موثر در برقراري رابطه دوستي

 پيشنهاد دوستي در دانشگاه، اولين رابطه جنسي بعد از سه ماه دوستي

 

 امكان دوستي با جنس مخالف

 هاي مادي اهميت فرهنگي مالك

 اهميت حجاب 

 ورت و استخاره در انتخاب همسراهميت مش

 هم كفو بودن دو طرف به لحاظ مذهبي 

 

 

 باورهاي مذهبي و فرهنگي فرد

 اهميت نظر خانواده براي دختر

 تصميم نهايي ازدواج منوط به اجازه خانواده

 نظر مثبت پدر عامل جواب مثبت دختر به ازدواج

 

 ميزان اقتدار والدين نسبت به فرد

 انوادهوابسته نبودن پسر به لحاظ مالي به خ

 تغيير زياد شغل پسر علت جواب منفي خانواده دختر

 

 ميزان استقالل مالي فرد از خانواده

علّ
ط 
راي
ش

ي
 

 

امروزه به دليل تحوالت فرهنگي و گسترش روابط دختران و حضور             :  امكان دوستي با جنس مخالف    
هاي مختلف   محيطبيشتر آنان نسبت به گذشته در جامعه بسيار بيشتر امكان برخورد آنان با جنس مخالف در

 ها در روند توسعه    از سوي ديگر به دليل تحول ارزش      .  اعم از دانشگاه يا محيط كار يا حتي خيابان وجود دارد           

يابي جامعه  ايران، شاهد مجموعه شرايط مساعدي براي دوستي با جنس مخالف به بهانه شناخت بيشتر و                     
زشمندانگاري عشق رومانتيك پيش از ازدواج از يك         برقراري رابطه عاطفي قبل ازدواج هستيم كه با نوعي ار          

 سو و نداشتن شرايط اقتصادي مناسب پسران و يا آماده نبودن دختران براي ازدواج از سوي ديگر همراه شده                   

 . است
. كنه  ازدواج  نمي  خواست  همين  براي  نداشت  ازدواج  شرايط]  دوست پسرم [  موقع   اون  ":ليال در  اين باره گفت    

 من گفت مي.  نخواد  منو  نمي  تونه  دونستم  مي ترسيدم،  مي خيلي  من.  نيست  نياز  سالگي  سي  تا  اجازدو  گفت مي
 " .كني ازدواج بايد تو گفت زبون مي به ولي بگذره من از نمي  تونست كنم، ازدواج باهات نمي  تونم اما عاشقتم
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زينش همسر توسط    هاي مذهبي و فرهنگي فردي نيز در گ            باور :باورهاي مذهبي و فرهنگي فرد     
باورهاي فرهنگي بيشتر ناظر بر اخالق، فهم و درك متقابل و اهميت يابي شناخت     .   اثرگذار است   دختران جوان 

هاي اجتماعي نيز مواردي نظير حفظ استقالل زن بعد از ازدواج، اهميت             باور.  طبع جنسي قبل از ازدواج است     
هاي مادي نظير    اهميت مالك .  شود الت را شامل مي   چهره و زيبايي در انتخاب همسر، فاصله سني و تحصي           

هاي  ها و باورداشت   معيار.  است هاي اقتصادي  داشتن خانه و ماشين و شغل پسر نيز از موارد مهم در باور                 
ها در طيفي     اين معيار .  شود ها مي  مذهبي نيز شامل داشتن اعتقادات مشابه، نماز خواندن، حجاب و نظاير  اين            

 . و تركيبي وجود دارد) رومانتيك( هر سه سبك همسر گزيني سنتي، دوستانه از شدت و ضعف در
بهش گفتم حتي اگه تو نمي  توني ماشين لباس شويي بگيري، نخر، من روز به روز              ":  گويد سحر در اين باره مي   

جهيزيمم شورم كه زيادم رو هم ديگه زياد نشه و از نظر اقتصادي واقعا توقعم كمه و بهشم گفتم                     لباسارو مي 
 ".بهش گفتم بايد با هم بسازيم زندگيمون رو. همه چيز توش نيست

اون موقع من آهنگ گوش نمي  دادم دوست داشتم با كسي  .  آدم متديني باشه  ":  منيره درباره اين موضوع گفت   
يا مثال دوست داشتم    .  ازدواج كنم كه موزيك گوش نده، و خيلي از خواستگارامو به خاطر همين رد كردم                 

 ".ل نماز و روزه و اهل هيئت باشهاه

از عوامل تعيين كننده در     )  دختران(اقتدار والدين نسبت به فرد      :  ميزان اقتدار والدين نسبت به فرد     
ها  بيشتر است و  اين به        در سبك سنتي عموما ميزان اقتدار والدين از باقي سبك         .  فرايند گزينش همسر است   

اما در سبك . ينش همسر فرزندان و احاطه آنان به كل  اين فرايند استدليل حضور مداوم والدين در فرايند گز  
هر چه  اين اقتدار كمتر باشد ميزان فرديت و عامليت فرد در               .  است تر   دوستانه به مراتب اقتدار والدين كم      

 . است فرايند گزينش همسر بيشتر 
 بعدش  و  ميديديم  همو  ما  و  ميومدن  ادهخانو  اول  كه  بود  ن ايمن    خواستگاري  مدل":  پروانه در اين باره گفت   

 بعدي  جلسات  بعدش  و  مياوردن  پسرشونو  سوم  جلسه  بعدش  و  كرد  مي تحقيق  و  ديد مي  پسرو  رفت  مي بابام
 " .كرد  ميتحقيق و زد  ميحرف بابام باز

 تواند به عنوان عاملي عمل كند       استقالل مالي فرد از خانواده مي      :ميزان استقالل مالي فرد از خانوده     
كه ميزان استقالل دختران را از خانواده در انتخاب همسر افزايش دهد و از سوي ديگر وابستگي مالي باعث                     

در سبك سنتي گزينش همسر استقالل مالي دختر از          .  شود نفوذ زياد خانواده در جريان گزينش همسر مي        
ستقالل مالي براي دختران به     در سبك تركيبي و سبك رومانتيك يا دوستانه، ا        .  خانواده چندان اهميت ندارد   

 . شود پذيري فرديت آنان در فرايند گزينش همسر منجر مي مراتب بيشتر اهميت دارد، زيرا به امكان
 كه درس چون كنم ازدواج ديگه كه رسيده بودم نتيجه ن ايبه    جورايي  يك  خودمم   من ":  گويد منصوره نيز مي  
 ".كنم ازدواج كه كردم فكر همين برا نره، باال سنم گفتم بعد و نداشتم، خاصي كار بعدم بخونم، نمي  خواستم

اي كه پديده مركزي را احاطه كرده است، شامل تحوالت اجتماعي و                 شرايط زمينه  :شرايط زمينه اي 
اي از   اين شرايط همراه با گزيده.است هاي اجتماعي  ها و پويايي ارتباطات جمعي و شبكه فرهنگي در گذار نسل 

 . است  آن در جدول سه آورده شدهخرده مقوالت
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  شرايط زمينه اي:3جدول 

 )محوري(مقوالت عمده  )خرده مقوالت(اي از طبقات فرعي  گزيده

 آزاد گذاشتن زن و محدود نكردن او

 عالقه زياد دختر به عاشق شدن قبل از ازدواج

 يق غذايي و نوع تفريحات طرفيناهميت سال

تحوالت اجتماعي و فرهنگي در 
 گذار نسل ها

 مراوده با جنس مخالف در فضاي مجازي

 ها   روابط اجتماعي راحت پسر با دختر

هاي  پويايي ارتباطات جمعي و شبكه
 اجتماعي

ط 
راي
ش

نه
مي
ز

ي
ا

 

 

 تغيير و تحوالت در جامعه ايران بستري مساعد براي          :تحوالت اجتماعي و فرهنگي در گذار نسل ها      
مجموعه  اين تحوالت فرديت در گزينش همسر را به         .  است تماعي از جمله خانواده بوده    تحول يابي نهادهاي اج  

هايي براي گزينش    ها و ارزش   به عالوه امروزه باور   .  كند عنوان اصلي اساسي در فرايند ناظر بر آن مطرح مي           
اهميت طرز  داشتن روابط جنسي خوب،     .  است همسر به وجود آمده كه در گذشته به  اين شكل وجود نداشته            

پوشيدن لباس، آزاد گذاشتن زن، احترام به دختر، عالقه به عاشق شدن قبل از ازدواج و رابطه قبل از ازدواج                      
 دوستم  خيلي  كه  داشتماي   ديگه  خواستگار  يه":  گويد باره مي عاطفه در اين  .  است از جمله مصاديق  اين تحول      

 حرف  ولي وقتي باهاش  .  بود  منتظرم  همچنان  كردم  اجازدو  من  كه  موقعي  تا  و  بود  شريفي  آدم  خيلي  ...داشت
 باهاش  بود، نمي  تونستم   خاص  معيارام  به همين خاطر چون    .  نمي  شنيدماي   پختههاي   پاسخ  ازش  زدم، مي

 ".كنم ازدواج
هاي  كنند و يا در شبكه تري را تجربه مي  افرادي كه روابط اجتماعي گسترده:پويايي ارتباطات اجتماعي

هاي  تري براي انتخاب همسر هستند و هم تجربه         هاي متنوع  اند، هم در معرض گزينه      قرار گرفته  تري گسترده
هاي اخير شكوفايي    عالوه بر اين در سال    .  كنند تري از همسرگزيني را در اطرافيان خود مشاهده مي            متنوع
 هاي طات اجتماعي بر الگو   هاي متفاوتي از ارتبا    اي جديد براي اثرگذاري صورت     هاي اجتماعي مجازي عرصه    شبكه

هاي دوستانه يا    هاي اجتماعي بيش از همه در همسرگزيني       رونق شبكه .  است همسرگزيني را به دنبال آورده      
دهنده  هاي همسريابي در شبكه ارتباطات سنتي نشان است، همچنين وجود واسطه رومانتيك حائز اهميت بوده

 :باره گفت عاطفه در  اين  .  نش همسر در سبك سنتي است      اهميت پويايي ارتباطات اجتماعي در فرايند گزي       
 مباني  و  نظريه  وها     درس  مورد  در  زد،  مي حرف  من  با  همش  فيسبوك  تو  داد،  دوستي  پيشنهاد  من  به  اولش"
 "... .فرستاد  ميعاشقانه شعر برام مدت يك بعد بود، مقيد خيلي خودشم پرسيد،  ميسوال ازم

هاي مذهبي رايج در خانواده و  گري مانند تحصيالت والدين، باورداشت    شرايط مداخله  :گر شرايط مداخله 
 ). جدول چهار(كننده بروز پديده مركزي باشد  تواند، تسهيل تجربه تحصيل در دانشگاه مي

 

  شرايط مداخله گر:4جدول 

 )محوري(مقوالت عمده  )خرده مقوالت(اي از طبقات فرعي  گزيده

 تحصيالت والدين ل كردهخانواده تحصي

 اولويت داشتن مالك مذهب در خانواده

 تعصب خانواده مانع از داشتن رابطه قبل از ازدواج

 باور خانواده مبني بر زود ازدواج كردن دختر

هاي فرهنگي مذهبي  باورداشت
 رايج در خانواده

 آشنايي با جنس مخالف در محيط دانشگاه

 صحبت درمورد ازدواج در دانشگاه

 اي بودن حساسيت كم تر خانواده به روابط دختر و پسر به خاطر هم دانشكده

محيط (تجربه تحصيل در دانشگاه 
 )آموزشي مختلط

گر
له 
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 كننده بروز پديده مركزي تحقيق بوده      گر تسهيل   تحصيالت والدين از عوامل مداخله     :تحصيالت والدين 

سبك (، احتمال پذيرش روابط قبل از ازدواج در چارچوب خانواده           توان گفت تحصيالت باالتر والدين     است، مي 
هايي كه تحصيالت    در خانواده .  دهد از سوي آنان و حتي كنار آمدن با روابط دوستانه را افزايش مي             )  تركيبي

 پيش روي     هاي والدين كمتر است، ارتباط والدين با فرزندان به مراتب كمتر است، در اين شرايط گزينه                    
 . است  براي گزينش همسر عمدتا به شكل سنتي و كمتر به سبك تركيبي فرزندان

فرد تحصيل نكرده براي خانواده من قابل پذيرش نبود، به هر حال خانواده             ":  باره اظهار داشت  زهرا در  اين  
من همه تحصيل كرده بودن، خانواده من دوست داشتم من با يكي ازدواج كنم كه از نظر فرهنگي و فكري                       

 ". خودمون باشه و بنابراين به منو علي هم اجازه دادن كه تو چارچوب رابطه داشته باشيمشبيه

هاي  ايراني نيز تا حدي بر       هاي مذهبي در خانواده    باورداشت:  هاي مذهبي رايج در خانواده     باورداشت
 از ارزش هاي   گيرانه فهم سخت .  است اي داشته  فرديت و عامليت دختران در فرايند گزينش همسر اثر مداخله          

ها از پايه با رابطه قبل از ازدواج مخالف باشند، صحبت دختر و پسر را فقط                  شود كه خانواده   مذهبي باعث مي  
در جلسات محدود در منزل بپذيرند، عمده تحقيقات را خودشان انجام دهند، تا زمان عقد دختر و پسر كمتر                    

از سوي  .  شود  همسر با نظارت خانواده انجام مي      دهند و همه مراحل گزينش     به صورت فردي كاري انجام مي     
. است كننده گزينش همسر در قالب دوستانه بوده  هاي مذهبي در خانواده تسهيل     رنگ بودن باورداشت  ديگر كم 

رغم  ها به واسطه اطمينان نسبي به استحكام اخالقي و يا مذهبي فرزندشان، علي               در راهبرد تركيبي خانواده   
شان به شدت الگوي سنتي نيست، هرچند نسبت به الگوي دوستانه             از ازدواج، اما مداخله   اطالع از رابطه قبل     

 .نظارت بيشتري به جريان رابطه دختر و پسر دارند
 نبودن  فاز  ن ايتو    ام  خانواده  زدم،  حرف  باهاش  جلسه  يك   خودم ":  به عنوان مثال سمانه در  اين باره گفت       

 حرف  جلسه  دو  يكي  و  پسنديدم،  مي كليتشو  من  وقتي  كه  بود  ناي   ونسبكم  كال  بزنم،  حرف  زياد  من  بزارن  كه
 "بزنم

 همين براي نبوده  موفق  بوده  دوستي  با  كه  ازدواجاي  خيلي  ميديدم":  منصوره نيز در باره اين موضوع گفت     
 بد  خيلي  ما  دوره  تو  پسر  با  دوستي  اصال  طرفم  يك  از.  نيست  خوب  پسر  با  دوستي  با  ازدواج  كه  دونستم مي
 كلي  تونه  مي بفهمه  زندگيت  مرده  اگر  بخوره،  بهت  دستي  يا  بكني  كاري  اگر  كه  ترسوندن  مي مارو  همش.  دبو
 ".ميده طالقت آخرش بياره سرت بال

هاي آموزشي مانند دانشگاه      تحصيل در محيط   ):محيط آموزشي مختلط  (تجربه تحصيل در دانشگاه     
زيرا در اين محيط دختران و پسران فارغ از چارچوب . دكننده پديده مركزي شناسايي شده باشتواند تسهيل مي

 شوند و در چارچوب كار هاي سنتي محدودكننده رابطه دختر و پسر،  با يكديگر رو به رو مي ها و ارزش خانواده

كنند، به عالوه دختران جوان معموال بعد از ورود به            ها با يكديگر رابطه برقرار مي      هاي تحصيلي و فوق برنامه    
تر  هاي آموزشي مانند دانشگاه كمتر تحت نظارت خانواده هستند و بر اين اساس در روابط خود آزادانه                  محيط

 .  كنند رفتار مي
 كرد، فرق  چيز  همه  دانشگاه  تو  دانشگاه  اومدم  من  تا  رفت  پيش  چيز  همه":  عطيه درباره  اين موضوع گفت    

 ".... بود شده زياد يخيل مهدي با رابطم ديگه دوم ساله بودم شده آزاد خيلي من
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اند، شامل همسرگزيني    هايي كه مصاحبه شوندگان در مقابل پديده مركزي اتخاذ كرده           راهبرد :راهبردها
 ).جدول پنج(، همسرگزيني سنتي و همسر گزيني تركيبي است )رومانتيك(دوستانه 

 

 

  راهبرد ها:5جدول 

 )حوريم(مقوالت عمده  )خرده مقوالت(اي از طبقات فرعي  گزيده

 برقراري رابطه عاشقانه قبل از ازدواج

 ها  در جريان آشنايي درگير نبودن خانواده

 خواستگاري بي واسطه از دختر

 

 )رومانتيك(همسرگزيني دوستانه 

 قبح داشتن صحبت در باره مسائل جنسي قبل از ازدواج

 مبنا بودن نظر خانواده در ازدواج

 )واسطه ازدواج(اهميت وجود راوي 

 

 همسرگزيني سنتي

 بيرون رفتن دختر و پسر با اطالع خانواده

 چندين ماه رابطه قبل از ازدواج

 ابراز عالقه به دختر از طريق واسطه دوستانه

 

 همسرگزيني تركيبي

ها
رد 
هب
را

 

 

 سنتي  هايي كه دختران مورد مطالعه در مقابل پديده همسرگزيني           يكي از راهبرد   :همسرگزيني سنتي 
طبق  اين الگو ابتدا خانواده پسر با منزل دختر تماس            .  است گيرند الگوي سنتي انتخاب همسر        در پيش مي  

در  اين سبك دختر و پسر آشنايي زيادي با          .  گويند گيرند و مشخصات اوليه پسر را به خانواده دختر مي           مي
ها  رج منزل هم بروند عموما با خانواده       كنند و اگر به خا      يكديگر ندارند و در فضاي منزل با هم صحبت مي           

تري براي آشنايي قبل از ازدواج       ها درگير هستند، دختر و پسر زمان كوتاه         در اين مدل چون خانواده   .  روند مي
همچنين نكته قابل توجه در اين مدل  اين است كه دختر و پسر در مورد مسائل جنسي با يكديگر                        .  دارند

 كنند به علت قبحي كه  اين مساله نزد آنان دارد، آن را شفاف توضيح                   كنند و يا اگر صحبت      صحبت نمي 
را به كار   »  عشق بعد از ازدواج    «شوند و اصوال اصطالح       دهند و از سوي ديگر دچار رابطه عاطفي نمي            نمي
 .برند مي

د شدم   اما بعد دو هفته بهش عالقه من        ،اي بهش نداشتم   من هيچ عالقه  ":  باره اظهار داشت   اين پروانه در   
 " .پسندم رو مي  اين سبك من

 راهبرد ديگري است   الگوي دوستانه يا رومانتيك در گزينش همسر):رومانتيك(همسرگزيني دوستانه 
هاي مختلف   در اين مدل از ازدواج، دختر و پسر ابتدا در محيط          .  اند  كه برخي از مصاحبه شوندگان اتخاذ كرده      

شوند و يك رابطه     نام دارد، مي  »  عشق در يك نگاه   « گفته خودشان    بينند و دچار حسي كه به      يكديگر را مي  
دهند  ها را در جريان قرار مي برند و بعد مدت نامعلومي  خانواده ها پيش مي طوالني مدت را، بدون اطالع خانواده

شان، نكته قابل توجه در اين سبك اين است كه دختر و پسر بعد از گذشت مدتي از رابطه                   .  كنند و ازدواج مي  
ميزان فرديت  .  كنند جنسي با يكديگر برقرار مي     ـ   گيري وابستگي عاطفي، احتماال رابطه جسمي       به علت شدت  

 .شد هاي مذهبي تا حدودي كمتر در نظر گرفته خواهند دختران در اين سبك بسيار زياد و ارزش
دما به لحاظ قلبي به هم       آ وقتي   ...لرزيد خورد بدنم مي   من شونش به شونم مي     ":  باره گفت  اين ليال در   

 ". تونن خودشون رو كنترل كنند تونن به هم نزديك نشن نمي تونن از هم جدا بشن و نمي متعهد هستند، نمي

���/ 



317 

 
 

 

 

 

در .  راهبرد تركيبي در گزينش همسر ما بين الگوي سنتي و دوستانه قرار دارد              :  همسرگزيني تركيبي 
كنند و تا حدي به      مالقات مي ...   يا فضاهاي كاري و        اين سبك دختر و پسر يكديگر را در فضاي دانشگاه و            

گيرند و  ها در جريان  اين رابطه قرار مي       در مرحله بعد به فاصله كوتاهي خانواده      .  شوند گير مي لحاظ عاطفي در  
در اين مدل دختر و    .  انجامدها به طول      ، اين روند ماه   شود، ممكن است   به شكل رسمي   خواستگاري انجام مي     

البته در مجموع . هاي طوالني در فضاهايي غير منزل و بدون حضور خانواده با يكديگر مراوده دارند            اعتپسر س 
 . جسمي   برقرار است ـ نظارت خانواده بر اين روابط عاطفي

دوست نداشتم دوست بشم ولي دوست داشتم رابطه بايد زير نظر                ":   باره اضهار داشت    اين فاطمه در    
جريان ازدواج . ين موارد در حد و حدود شرعي هيچ اشكالي نداره رابطه در چارچوب خانواده             ا  تو.  خانواده باشه 

 ". يك سال طول كشيدنزديك من 

ها   اين پيامد .كند اي از پيامدها را ايجاد مي     هاي سه گانه فوق، مجموعه      اتخاذ هر كدام از راهبرد      :پيامدها
/ بينيگريزي در انتخاب همسر، خوش      مسئوليت/  ذيريپتفاهم پس از ازدواج، مسئوليت      عدم/  شامل تفاهم 

 ). جدول شش(است  عدم دريافت پشتيباني / بدبيني نسبت به پايداري زندگي زناشويي و دريافت
 

 پيامد ها: 6جدول 

 )محوري(مقوالت عمده  )خرده مقوالت(اي از طبقات فرعي  گزيده

 آمدن با ضعف هاي يكديگرعالقمند شدن زن و مرد بعد از ازدواج، كنار 

 محدود كردن روابط  هاي زياد پسر در مورد نحوه لباس پوشيدن دختر بعد از ازدواج، حساسيت
 اجتماعي دختر پس از ازدواج 

عدم تفاهم پس از / تفاهم
 ازدواج

 پذيرش مسئوليت انتخاب همسر و نتيجه آن، فعال بودن دختر در جريان انتخاب همسر

 واگذار كردن انتخاب همسر به خانواده، منفعل بودن دختر در جريان انتخاب همسر

 مسئوليت /مسئوليت پذيري
 گريزي در انتخاب همسر

ها  در جريان انتخاب همسر، حضور خانواده ها عامل دوام زندگي، ريسك  اهميت حضور خانواده
 دوستي قبل از ازدواج

 قيقات ناقص در خواستگاري سنتي، نبود امكان شناخت در جلسات محدود خواستگاري سنتيتح

بدبيني به پايداري / خوشبيني
 زندگي زناشويي

 مطلع بودن خانواده از رابطه ازدواجي دختر و پسر، تحقيقات پدر دختر از پسر و خانواده او

اده ها، صحبت هاي سرد پدر دختر با پسر سخت بودن روابط دختر و پسر به دليل بي اطالعي خانو
 قبل از خواستگاري رسمي

 عدم دريافت/ دريافت 

 هاي خانوادگي پشتيباني

ها
مد 
پيا

 
 

توان گفت كه در همسرگزيني      هاي تحقيق حاضر مي     بر اساس يافته   :تفاهم پس از ازدواج   عدم/  تفاهم
سنتي تفاهم ميان زن و مرد پس از ازدواج ديده نمي  شود و يا به شكل تدريجي حاصل مي  شود و در ابتدا                         

اين امر به اين دليل است كه روابط و گفتگوي زيادي قبل از ازدواج                .   يان زن و مرد وجود دارد      هايي م  تنش
اند كه عشق بعد ازدواج      اند بر اين عقيده   ميان دختر و پسر وجود ندارد، اما كساني كه با اين الگو ازدواج كرده              

 تفاهم به دليل روابط طوالني       در سبك دوستانه  اين   .  شود گيرد و تحت تاثير آن تفاهم حاصل مي         شكل مي 
 . شود و در سبك تركيبي تفاهم در موقعيت بينابيني قرار دارد ظاهر مي

 يحت.  نشستم سر سفره عقد عاشق نشم و وابسته نشم    ي گرفتم تا وقت   ميبعد اون تصم  ":  زهرا اذعان داشت  
 ".بعد ازدواج ازش خوشم اومد. با شوهرم تا روز عقد عالقه مند نشده بودم اصال

 باز  قيهاي همسرم شدم، همسرم رف     تي بعد از ازدواج تازه متوجه حساس      يبه طور كل  ":  گويد سميرا نيز مي  

 ./..كشاكش فرديت در برابر: همسرگزيني دختران جوان                                /���



318 

 
 

 

 

������� �
���������� / ������ �!" / � �#$%%/&����  '()*/  

 ". به من نگفته بوديبود ول
 در سبك سنتي همسرگزيني به دليل حضور        :گريزي در انتخاب همسر    مسئوليت/  پذيري مسئوليت
هاي  اين مطالعه در سبك      بنا بر يافته  .  است تر   ها در مراحل مختلف، نقش دختر و پسر كم رنگ          پررنگ خانواده 

ها تركيبي و     اما در سبك   .  گريزي از سوي دختران در انتخاب همسر وجود دارد             سنتي، نوعي مسئوليت   
پذيري بيشتري نسبت    شود، كه در نتيجه مسئوليت     دوستانه، عامليت دختر در انتخاب همسر بيشتر ديده مي         

 . راهبرد گزينش همسر وجود داردبه دستاوردهاي حاصل، در اين دو 
 سال ازدواج 5خب من خودم شوهرم رو انتخاب كردم، باهم دوست شديم و بعد          ":  عطيه در  اين باره گفت    
 ".هاي انتخاب رو خودم كردم و االنم راضيم كرديم، تمام سبك و سنگين

ديگه فقط بابام صحبت    هاي بعدش    خب خواستگار اومد، من ديدم بدم نيومد، از جلسه         ":  پروانه نيز گفت  
 "كرد، بابام همه چيزشو سنجيد، گفت خوبه، تحقيق كرد منم قبول كردم مي

بيني نسبت به پايداري      در سبك سنتي خوش      :بدبيني به پايداري زندگي زناشويي     /  بينيخوش
وستانه در سبك د  .  است هاي الزم    هاي طرفين در ارائه پشتيباني      زندگي زناشويي وابسته به عملكرد خانواده      

سبك تركيبي نيز . ها است هاي مذهبي طرفين و خانواده هاي آن بيني يا بدبيني وابسته به باورداشت اين خوش
 .حالت بينابيني در رابطه با  اين موضوع دارد

 وجود ي به لحاظ وابستگي فشاركي ]دوستانه [ سبك ازدواجن تو اي يدر موارد ":  گويد باره مي عطيه در  اين  
 كنه و   رييتونه تغ   عاطفه مي  ري بعدش شناخت، كه شناخت تحت تاث       ادي به وجود ب   ياول وابستگ داره ممكنه   

 ".باعث اشتباه بشه

 داره، اگه ادم خودش مرد مورد راد ازدواج به نظر من اييخب سبك سنت": گويد زهرا درباره  اين موضوع مي
 همو ي اخالقاي مدت طوالنكيدانشگاه باشن،  مثال اگه تو شناسهيعالقشو انتخاب كنه خوبه، ادم از قبل اونو م

 ".ستي نن اي ي سنتي مهمه تو خواستگارناي  و دني همو دي و شناختن و رفتارادنيد

 دريافت پشتيباني خانوادگي در سبك سنتي تا حد         :هاي خانوادگي  پشتيباني   دريافت عدم/  دريافت
 دائم خانواده و نظارت كامل خانواده بر         زيادي مشهود است و به طور كلي پايه  اين سبك مبتني به حضور               

 ، اين پشتيباني معموال به      در سبك دوستانه كه نقطه مقابل سبك سنتي است          .  است فرايند گزينش همسر  
در .  اين مورد نيز در سبك تركيبي حالت بينابين دارد .  كنند تر رفتار مي   حداقل مي  رسد و دختر و پسر مستقل      

تر و پسر قبل از ازدواج، در منظر برخي از والدين قابل پذيرش و توام با                    هاي رابطه دخ   واقع بعضي صورت  
 .پشتيباني  ايشان است

هم نظر من مهم بود، هم نظر خانواده، اما در نهايت بازم خانواده ام خيلي راضي                 ":  مريم در اين باره گفت    
  ".نبود، من دوسش داشتم، و سعي كردم خانواده رو راضي كنم

ها   خب صفر تا صد ازدواج من با خانواده بود، چون اون پسر عمه من بود، خانواده      ":   داشت منيره نيز اذعان  
 ".تصميم گرفتن، منم دوست داشتم
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 گيريبحث و نتيجه

تري از پديده همسرگزيني     دست آمده را مي  توان در مدلي چند بخشي قرار داد تا توصيف كامل            مقوالت به 
 . در برابر ارزش هاي سنتي به دست آيددختران جوان، كشاكش فرديت 

 "كشاكش فرديت در برابر ارزش هاي سنتي: همسرگزيني دختران جوان"   مدل پارادايمي:1 تصوير

 

گونه از مدل    همان.  است   هاي اخير در ايران دچار تغيير و تحوالت زيادي شده            گزينش همسر در دهه    
اي، راهبردي  اي، مداخله ي، زمينهي شده، از سوي شرايط علّشود، پديده مركزي شناساي   پارادايمي   استنباط مي  

ها و   اي ناظر بر تحوالت اجتماعي و فرهنگي در گذر نسل           شرايط زمينه .  است و پيامدي مشخصي احاطه شده    
ها در    ايران در گذار نسل      تحوالت فرهنگي جامعه   .  است هاي اجتماعي     پويايي ارتباطات جمعي و شبكه      

؛ صدرا و   1392زاهدي و خضرنژاد،    ( است  الگوي زندگي خانوادگي در تناظر قرار داده شده        مطالعات مختلفي با  
كننده حضور كمتر دختر     هاي سنتي كه توجيه    ها  و باور    امروزه تا حد زيادي ارزش    ).  55-50:  1387قنبري،  

گ دختر در گزينش ها و باورهايي كه بيشتر ناظر بر فرديت و نقش پررن در فرايند گزينش همسر بوده به ارزش
اند، در نتيجه اين موضوع دختران در جريان گزينش همسر استقالل بيشتري دارند، به  همسر است مبدل شده   

عبارت ديگر فرايند خانواده محور گزينش همسر در گذار جامعه از سنت به مدرنيته، تحت تاثير فردگرايي و                    
ازدواج، به فرايندي فرد  محور تبديل شده است       اهميت تصميمات فردي و ارتقاي خودمختاري زنان در امر             

 ). 1393؛ جنادله و رهنما، 1386؛ اعظم آزاد و توكلي، 1395ذهبي، عالي نژاد و فرهمند، (
هاي  اين مطالعه عاشق شدن قبل از ازدواج، آزاد بودن دختر در انتخاب همسر خصوصا در                  بر اساس يافته  

ترين مصاديق   شوند، از مهم   ا يكديگر وارد رابطه رومانتيك مي     هايي از گزينش همسر كه دختر و پسر ب          سبك
اين تغيير فرهنگي، همراه با گستردگي روابط  اجتماعي و حضور دختران در             .   است  اين تغيير و گذار فرهنگي      

��
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 هاي متنوعي را براي انتخاب همسر در اختيار دختران قرار مي            اي از روابط، در مجموع گزينه        گسترده  شبكه

 و همه  اين موارد ناظر بر پررنگ شدن نقش فرديت دختران در گزينش همسر و ظهور و بروز ارزش هاي                     دهد
نيز تا حدودي   )  1394(ها نيز با نتايج مطالعه مديري و مهدوي           مدرن در ميان آنان است، اين بخش از يافته         

 . همخواني دارد
هاي مذهبي و فرهنگي و      ين نسبت به فرد، باور    همچنين ميزان استقالل مالي فرد از خانواده، اقتدار والد         

هاي آموزشي مختلف و با        امكان دوستي با جنس مخالف، در كنار تجربه تحصيل در دانشگاه و محيط                   
هاي مذهبي رايج در خانواده همراه با تحصيالت والدين به گسترده شدن نقش دختران در فرايند                    باورداشت

اس افراد مورد مطالعه در اين تحقيق، معموال يكي از  اين سه راهبرد             بر اين اس .  است گزينش همسر منجر شده   
نمونه مشابهي . اند را اتخاذ كرده) رومانتيك(همسرگزيني سنتي، همسرگزيني تركيبي و همسر گزيني دوستانه 

در  اين ميان    .  شود مشاهده مي )  1390(  شناسي در مطالعه صادقي فسايي، شريفي و ساعي           از  اين سبك   
يني تركيبي يعني آشنايي قبل از ازدواج در چارچوب خانواده با مطالعات نوغاني، صديق اورعي و                    همسرگز
خواني  هم)  1384(و سادات مستقيمي    )  1396(و اصغرپورماسوله، كرماني و برادران كاشاني        )  1392(ساالر  
رتري ندارند، بلكه آن    رسد كه هيچ كدام از سه راهبرد نسبت به ديگري ب           در عين حال به نظر مي     .  است داشته

) 1396(چه در انتخاب همسر حائز اهميت است، بر اساس مطالعه اصغرپورماسوله، كرماني و برادران كاشاني                 
 . است گذار مطلوب، منطقي و كم هزينه از مراحل مختلف فرايند گزينش همسر 

هاي  تي، دريافت پشتيباني  متناسب با راهبرد سن   .  است هاي سه گانه فوق، چهار پيامد داشته       اتخاذ راهبرد 
هاي مهم  اين راهبرد  ها در تمام فرايند گزينش همسر از مشخصه افتد و حضور دائم خانواده خانوادگي اتفاق مي  

نيز )  1394(و چراغي و همكاران     )    2012(ي و همكاران    مكراو  )  2007  (آپوستلو اين يافته در مطالعه     .  است 
درباره جوامع سنتي، كه ناظر بر غالب        )  1384( مذكور با ديدگاه برناردز       عالوه بر اين، يافته  .  است تاييد شده 

بيني بيشتري  در  اين راهبرد عموما خوش    .  بودن تصميم پدر و مادر در ازدواج فرزندان است، همپوشاني دارد           
د ها  وجود داشته است و نقش دختران در فراين           نسبت به پايداري زندگي زناشويي مخصوصا از سوي خانواده         

بنابراين به نوعي   .  است گزينش همسر در راهبرد سنتي به مراتب كمتر از دو راهبرد ديگر گزينش همسر                  
گريزي در انتخاب همسر از سوي دختر و پسر وجود دارد و دختر فرديت بسيار كمتري نسبت به                     مسئوليت

 در ابتداي ازدواج تفاهم      همچنين در راهبرد همسرگزيني سنتي عموما      .  ها در  اين راهبرد دارد      ساير راهبرد 
 . گيرد ميان زن و مرد ديده نمي  شود و اين تفاهم به طور تدريجي بعد از ازدواج صورت مي

هاي  هاي خانوادگي يكي از پيامد      ، عدم دريافت پشتيباني    )رومانتيك(در راهبرد همسرگزيني دوستانه      
 هايي يني كمتري نسبت به پايداري ازدواجبهايي با رويكرد مذهبي كه خوش محتمل است، به خصوص در خانواده 

و صادقي فسايي، شريفي ساعي     )  1391(به سبك دوستانه دارند،  اين يافته با نتايج تحقيق رفاهي و همكاران             
هاي خانواده محور و سنتي از      با توجه به تحوالت فرهنگي و دگرگوني ارزش        .  است ، هم خواني داشته   )1390(

ها از سوي ديگر، سبك دوستانه         و اهميت انتخاب هاي فردي بر اساس آن        يك سو، و رشد ارزش هاي مدرن      
پذيري دختران جوان و به تبع آن با سطح            گزينش همسر، با تجربه درجه باالتري از مسئوليت         )  رومانتيك(

پناغي و  (است   باالتري از آزادي عمل و خودمختاري بيشتر در تصميمات مربوط به گزينش همسر همراه شده               
 اين   هايي كه از سوي پاسخگويان در      همچنين بر اساس گزارش   ).  1394؛ مديري و مهدوي،     1395  ،همكارن
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هايي كه ميان  توان اذعان داشت كه به دليل وجود روابط قبل از ازدواج و گفتگو             مطالعه وجود داشته است، مي    
 راهبرد به شكل بارزتري به      صورت طوالني مدت وجود دارد، عموما تفاهم پس از ازدواج در  اين           دختر و پسر به   

هايي با رويكرد مذهبي، تاكيد اثرات منفي و نارضايتي زناشويي در سبك                  آيد، البته در خانواده     وجود مي 
هاي مذهبي بيشتر    دوستانه و روماتيك گزينش همسر به دليل مغايرت  اين شيوه از گزينش همسر با ارزش                

 .مشهود است
 اين راهبرد قرائت   .  گانه حالتي ميانه دارد    هاي چهار   مواجهه با پيامد   راهبرد همسرگزيني تركيبي نيز در     
هاي نيمه   هاي سنتي را درون خود دارد كه و از سوي ديگر حامل ارزش             جديدي از ازدواج است، كه هم ارزش      

ادات مستقيمي  ـو س )  1390(اعي  ـي و شريفي س   ـي فساي ـافته با مطالعات صادق   ـن ي ـدرن است،  اي  ـمدرن و م  
هاي خانوادگي به صورت كنترل شده نيز يكي از          دريافت پشتيباني .  است تا حدودي همخواني داشته   )  1384 ( 

هاي اتخاذ راهبرد همسرگزيني تركيبي از سوي پاسخگويان بوده است،  اين نظارت تا حدي است كه                     پيامد
 هاي عالوه بر  اين بر اساس يافته. فرديت، استقالل و مسئوليت پذيري دختران جوان در گزينش همسر از بين نرود

بيني نسبت به پايداري زندگي زناشويي وجود توان گفت كه در  اين سبك تا حد زيادي خوش دست آمده ميبه
 .   دارد

توان مدعي شد دختران جوان مورد مطالعه در آمد و شدي چالش              در مجموع بر مبناي نتايج حاصل مي      
مواجهه . اند  فردگرايانه و سنت مدارانه در مسير انتخاب همسر گرفتار بودههاي اي از ارزش برانگيز بين مجموعه 

هاي جديد   روزافزون با نشانگان فرهنگي و اجتماعي دنياي مدرن به ويژه به واسطه حضور گسترده تكنولوژي               
در .  است اطالعاتي و ارتباطي، امواجي سهمگين از نوگرايي و فردگرايي را در زندگي دختران جوان نتيجه داده                

هاي قدرتمند فرهنگي و اجتماعي نيز همچنان در محيط زندگي ايشان به اثرگذاري و نفوذ                   حالي كه سنت  
اي از راهبردهاي فعاالنه در جهت غلبه بر اين   در چنين شرايطي مي توان شاهد مجموعه      .  خود ادامه مي دهند   

يي قابل توجهي به زندگي ايشان بخشيده       آلود از سوي عامالن اجتماعي مورد مطالعه بود كه پويا          فضاي چالش 
 . است
 

 هاي پژوهشمحدوديت

هاي در دسترس و گلوله برفي استفاده شده، نمونه مورد            گيري پژوهش از شيوه    جايي كه در نمونه   از آن 
بنابراين در تعميم دهي نتايج حاصل از پژوهش حاضر بايد با              .  بررسي معرف كل جامعه هدف نبوده است       

سايه سنگين برخي مالحظات فرهنگي ناظر بر تابوانگاري مسائل جنسي و زناشويي و                 .  داحتياط عمل كر  
گوي عميق پيرامون   وشناختي بازدارنده براي گفت    هاي روان  همچنين برخورداري بعضي پاسخگويان از ويژگي     

اد و همكاري هاي عاطفي كه جلب اعتم هايي از درگيري گرايي و يا صورت برانگيز، مانند درون  مسائل حساسيت 
 . هايي بود كه محققان با آن مواجه شدند ساخت، از ديگر چالش پاسخگويان را دشوار و زمان بر مي

  
 پيشنهادات براي مطالعه بيشتر

 هاي مختلف همسرگزيني زنان جوان مقايسه كيفي پيامدهاي سبك -

  مختلف هاي شهري و روستايي بررسي مقايسه اي الگوهاي همسرگزيني زنان جوان در محيط -

 مطالعه تحوالت بين نسلي در علل و آثار گرايش به الگوهاي مختلف همسرگزيني در بين زنان -
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