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نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاري به شـیوه  "مقاله حاضر برگرفته از تحقیق دانشگاهی با عنوان 

خواسـتگاري  . مقدمه اي براي ازدواج و تشکیل خانواده می باشد ،مراسم خواستگاري. می باشد "سنتی و جدید

خواسـتگاري سـنتی    ،با گذشت زمان و پیچیده شدن جوامع اما در گذشته به صورت سنتی اجرا می شده است،

نگـرش دختـران جـوان    بررسـی   ،حاضـر  مطالعـه هدف از انجـام   .به خواستگاري جدید تغییر شکل یافته است

نظریـه   ،چهارچوب نظري استفاده شده در این مطالعه.است اري به شیوه سنتی و جدیدپیرامون فرهنگ خواستگ

ـ   ینبـه همـ   .نمادین، تئوري انتخاب، نظریه مخاطرة گیدنز و دیدگاه اسالم می باشـد  لکنش متقاب  ینمنظـور از ب

از نـوع   یمایشـی روش پو بـا   انتخـاب شـدند   یتصادف یرينفر به روش نمونه گ 150دانشکده رفاه  یاندانشجو

اطالعات از پرسش نامه محقـق سـاخته اسـتفاده     يبه منظور گردآور. مورد بررسی قرار گرفتند ینیتب -یفیتوص

کاي اسکوئر  يها شامل آزمون یو آمار استنباط یفیاز آمار توص ،مطالعه يداده ها یلو تحل یهدر تجز. ه استشد

بیشـتر   جـوان  دختـران حاکی از آن اسـت کـه    یجنتامهم ترین . ه استاستفاده شد یرسونپ یهمبستگ یبضر و

از بین نمونۀ  .و برگزاري مراسم نیز به روش جدید صورت گیرد وندش يخواستگار جدیدبه روش  تمایل دارند

درصد از دانشجویان با نگرش سنتی موافـق   10و  جدیددرصد دانشجویان با نگرش  90 ،نفري دانشجویان 150

 تـرجیح خواسـتگاري سـنتی را   شیوه درصد  32و حدود  جدیدخواستگاري شیوه درصد  7/64 ،همچنین.هستند

  .می دادند

  نگرش دختران و یدجد ی، خواستگاريسنت يخواستگار ي،فرهنگ خواستگار :یديکلواژگان 

                                                           
 :E-mali ) ولئنویسنده مس(، تهران، ایران دانشکده غیر انتفاعی رفاهدکتراي جامعه شناسی، گروه مطالعات فرهنگی،  1
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  مقدمه

خدمتی است براي پدید آمدن یـک کـانون آسـایش و خوشـبختی و نشـاط طبیعـی،        ،ازدواج و تشکیل خانواده

ارضاي غریزه جنسی، لذت بردن از زندگی، بهره مندي از محبت و تعـاون و مـددکاري و سـرانجام امتـزاج دو     

روح در افق محبت و هماهنگی و اتصال دو دریا از نیرو و قدرت، حیاط و نشاط به هم براي رسیدن به هـدفی  

آثاري  ،ازدواج و تشکیل خانواده در همه مراحل تاریخ). 116:1393استادان طرح جامع آموزش خانواده،( الیمتع

 گسترده بر ابعاد مختلف زندگی بشر داشته است و نمی توان تاثیرهاي آن را به زمینه اي خاص محدود ساخت

ده، اهـداف وانگیـزه هـاي متعـددي     در جوامع گوناگون در امر ازدواج و تشکیل خـانوا ). 45:1393،ساالري فر(

عالوه بـر نیـاز اقتصـادي،    . در جوامع اولیه، علت اقتصادي را مهمترین عامل تلقی می کردند. وجود داشته است

ایی عوامل دیگري نظیر زاد و ولد و تمایل به داشتن فرزند، ارضاي غریزه ي جنسی، رفع نیازهاي عاطفی و رهـ 

 ق و محبـت را از جملـه اهـداف ازدواج و تشـکیل خـانواده مـی داننـد       عشـ  از تنهایی و در جوامع امـروزي و 

بوده  ازدواج و مراسم خواستگاري امر مهم در و ثابت عناصر از یکی خانواده گذشته، در). 137:1381بیابانگرد،(

رشـان بـه خواسـتگاري    خود و پساده پسر پس از انتخاب دختر مناسب، در خواستگاري هاي سنتی، خانو. است

حتی از خصوصیات اخالقـی و رفتـاري خـود     -هیچ شناختی بین دختر و پسر وجود نداشت می رفتند ودختر 

 مانند جوانان بین ارتباطی وسایل ورود با مدرن زندگی در ازدواج از قبل آشنایی شیوه. نسبت به هم آگاه نبودند

 بـه  پـذیر  تـأثیر  قشـر  عنوان به هم جوانان. تا حد زیادي تغییر کرده است اینترنت فضاي و اجتماعی هاي شبکه

  .اند گرفته قرار تغییرات و ها تکنولوژي این تأثیر تحت سرعت

 و هـا  ارزش از بسیاري داده، روي ما جامعه در که سیاسی و اقتصادي تغییرات موازات به گذشته سال هاي طی

 میان در را خود جاي آرامی به که هنجارها این. است شده دگرگونی و تغییر دستخوش نیز اجتماعی هنجارهاي

 در حتی و باشند نداشته چندانی همخوانی گذشته باورهاي با است ممکن کنند، می باز مردم اعتقادات و باورها

 جملـه  از جوانـان،  ازدواج و همسریابی هاي شیوه زمینه در آمده وجود به تغییرات. گیرند قرار ها آن با تعارض

  .)15 :1393ساروخانی،(است  کرده رو روبه متعددي مسائل با را ها خانواده از بسیاري که است مواردي

هنوز در فرهنگ ما خواستگاري رواج دارد و رسم معمول بدین منـوال اسـت کـه فـردي خـانواده دختـر را بـه        

این انتخاب بر اساس جاذبه فیزیکی دختر و شرایط خانوادگی و مسائل اقتصـادي،  . خانواده پسر معرفی می کند



3 

 

فرهنگی و قومی استوار است و معموال در خواستگاري فرد واسط از همترازي خانواده هـا اطالعـات    اجتماعی،

گیرد تا بـراي وي زن مناسـبی    گاهی وظیفه یافتن زوج مناسب بر دوش مادر و خواهر داماد قرار می .کافی دارد

در . ه خانه دختـر مـی رونـد   آنان پرسان پرسان آدرس دختران دم بخت را به دست می آورند و ب. انتخاب کنند

این رسوم در شهرهاي کوچک و روسـتاها بـا قـوت    . در مرحله بعد پسر را به همراه می برند ،صورت رضایت

رسم است که دختر و پسر را براي مدتی با  ،بعد از مراسم خواستگاري در برخی خانواده ها. بیشتري ادامه دارد

از طرف دیگر زمان الزم براي تهیـه مقـدمات ازدواج فـراهم شـود      کنند تا با هم آشنا شوند و یکدیگر نامزد می

  .)13:1395موسوي،(

، انتخاب همسر توسط دختر و پسر و از طریق آشنایی آنـان  تدریج وارد فرهنگ ایران شده است پدیده اي که به

جریـان ایـن   هنوز این روش مورد تأیید همه خانواده ها نیست و معمـوال مـردان خـانواده در    . با یکدیگر است

  ).52:1393موسوي،(روابط نیستند 

 بـا  را بهتـري  تعامالت باید خانواده و جامعه هستند، جامعه از مهمی بخش جوان نسل که مسئله این به توجه با

باشند و ضرورت بررسی نگرش دختران نسبت به موضوع خواستگاري سنتی و جدید می تواند  داشته نسل این

خانواده هاي آنها به شـمار رود و بـا توجـه بـه پررنـگ شـدن        تعامالت بین دختران وعامل مهمی در به عنوان 

هاي مختلف آشنایی دختران و پسـران در   حضور دختران در عرصه هاي مختلف اجتماعی و به وجود آمدن راه

 ايبـر  توانـد  مـی  موضـوع  مطالعه ایـن . نقش مهمی را داشته باشد... دانشگاه ها و محل کار و فضاي مجازي و

        مطالعـه  ایـن  نتیجـه  اسـت،  نشـده  انجـام  زمینـه  ایـن  در يامطالعه  هیچ و چون باشد راهگشا جوانان و والدین

  .بگیرید قرار جوانان خانواده و به مربوط هاي ارگان اختیار در تواند می

فضـاي   مطرح می شود این است که با توجـه بـه تغییـرات اجتمـاعی و گسـترش      مطالعهي که در این اله ئمس 

محـل کـار، دانشـگاه، پـارك      -مختلف، نحوه آشنایی جوانان با یگدیگر از طرق تغییر شکل ارتباطات مجازي و

 عـواملی  به توان می مراسم خواستگاري به شیوه جدید در. نحوه خواستگاري دچار تغییراتی شده است و -...و

 فردي نقش شدن پررنگ خواستگاري، ممراس بودن تشریفاتی و گرایی تجمل والدین، نقش شدن رنگ کم مانند

بـا توجـه بـه نگـرش دانشـجویان درصـدد آن هسـتیم کـه ببینـیم           مطالعهدر این  .کرد اشاره افراد طلبی تنوع و

   .دانشجویان تا چه حد تمایل به برگزاري مراسم خواستگاري به شیوه سنتی و یا جدید دارند
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  پیشینه پژوهش

به بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضاي مجازي پرداخته  )1396(رازقی و همکاران 

درصد از پاسخ دهندگان نگرش منفـی   5/54نتایج نشان داد که  و پیمایش می باشد ،روش انجام این مطالعه. ندا

  . درصد نیز نگرش بی طرفانه به ازدواج در فضاي مجازي داشتند 5/30درصد نگرش مثبت و  15و 

هـاي سـنتی و مـدرن بـین      به بررسی مقایسه رضایت زناشـویی در ازدواج  )1396(و همکاران  غام حاجبیضر

هـاي سـنتی و    مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج ،هدف این مطالعه. نشجویان متاهل شهر تهران پرداخته انددا

مهـم  . تحلیلـی مـی باشـد    -روش این مطالعه از نوع توصیفی. مدرن بین دانشجویان متاهل شهر تهران می باشد

ترین نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که بین رضایت زنانی که به سبک مدرن ازدواج کـرده انـد بـا    

  . تفاوت معناداري وجود دارد ،زنانی که به شیوه سنتی ازدواج کرده اند

دختر و پسر قبـل از ازدواج   به بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی دوستی و معاشرت )1395( روشن نیا

ن عوامل مستقلی چـون عوامـل   نتایج نشان داد که بی. روش انجام این مطالعه از نوع پیمایشی است. ندپرداخته ا

بـه دوسـتی و معاشـرت بـا      فرهنگی و روانی با متغیر وابسته که نگرش دانشجویان نسـبت  ،اجتماعی -جمعیتی

عوامل فردي، اجتماعی، فرهنگی و روانی . دارد معنادار وجود بطهرا ،قبل از ازدواج بوده است جنس مخالف در

  . در نگرش دانشجویان نسبت به دوستی و معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج تأثیر گذار بوده اند

 بر همسرگزینی غیرسنتی معیارهاي به جوانان گرایش بینی پیش به بررسی) 1395(همکاران  وجاهرمی  بهادري

 معیارهـاي  بـه  جوانـان  گـرایش  بینـی  پـیش  ،هدف از انجام این مطالعه .نسلی پرداخته اند شکاف عوامل اساس

 اي مرحله چند اي خوشه گیري نمونه روش با می باشد و نسلی شکاف عوامل اساس بر همسرگزینی غیرسنتی

 و اجتمـاعی  هـاي  آزادي ازدواج، بـه  ابـزاري  نگـرش  که داد حاصل از این مطالعه نشان نتایج .انجام شده است

معناداري  و مثبت رابطه همسرگزینی سنتی غیر معیارهاي به گرایش با مجازي فضاي در آشنایی طریق از ازدواج

 و منفـی  رابطـه  همسرگزینی غیرسنتی معیارهاي به گرایش با اقوام و آشنایان در آشنایی طریق از ازدواج و دارد

   .دارد معناداري

هـدف از انجـام ایـن     .همسر پرداخته اسـت  انتخاب فرآیند بر همسایگان آشنایی رثا به بررسی )1394(بحرانی 

 دیگـر  شهر 4 و شهر کالن یک عنوان به شیراز شهروندان بین در همسایگی پیوندهاي چگونگی مقایسهمطالعه، 
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 .مـی باشـد   تصادفی گیري به صورت نمونه روش. می باشد جوانان همسر انتخاب فرایند زمینه در فارس استان

 تفـاوت  اسـتان  ایـن  دیگـر  شـهرهاي  بـا  شیراز شهر کالن در همسایگی ارتباطات که داد نشان مطالعه این نتایج

 کمتـرین  اسـتان  دیگـر  هاي شهرستان به نسبت شیراز در نیز همسایگان بین از همسرگزینی میزان دارد، معناداري

  . است یافته افزایش متوالی نسل دو طی در نزدیک اقوام بین در همسر انتخاب به گرایش و بوده میزان

 بـه  جوانـان  نگرش بررسی" عنوان  مطالعه پیمایشی، دست به تحقیقی با طی یک )1394(و همکاران  مهدیزاده

 نگـرش  بـین  معنـاداري  کـه رابطـه   داد نشان نتایج. زدند "مؤثر بر آن عوامل و همسریابی هاي سایت از استفاده

 سایت به اعتماد مجازي، فضاي گمنامی دینداري، همسریابی، هاي سایت از استفاده به دوستان نگرش و خانواده

  . دارد وجود وابسته متغیر با جنسیت اي زمینه متغییر با اینترنت بودن دسترس در اینترنتی، هاي

 شـهر  متأهـل  زنان در مدرن و سنتّی هاي ازدواج در خانواده کارکرد مقایسه به بررسی) 1391(همکاران  و سیار

 و سـنّتی  ازدواج با زنان بین که داد از این مطالعه نشان حاصل نتایج. اندپرداخته  اي مقایسه علّیبا روش تهران 

 و سـنّتی  ازدواج با زنان بین ، اماندارد وجود معناداري تفاوت لهئمس حل توانایی لحاظ بـه مدرن ازدواج با زنان

 و عـاطفی  آمیختگـی  عـاطفی،  دهی پاسخ نقش، ایفاي ارتباط، برقراري توانایی لحاظ به مدرن ازدواج بـا زنـان

  .دارد وجود معناداري تفاوت رفتار کنترل

اعتمـاد در معیارهـاي همسـرگزینی از منظـر     همسریابی اینترنتـی از نظـر انگیـزه و    به بررسی  )1388(آخوندان 

نتایج . می باشد) کیفی-کمی(روش انجام این مطالعه روش آمیخته. ي همسریابی پرداخته استسایت ها کاربران

بررسـی معیارهـاي   . اج دائم عضو این سایت ها مـی شـوند  کاربران با هدف ازدو بیشتراین مطالعه نشان داد که 

زه عضویت کاربران بر همسر گزینی کاربران شباهت با معیارهاي همسرگزینی در دنیاي واقعی را نشان داد، انگی

سـایت  ر تـأثیر گـذاري در فضـاي ایـن     تأثیرگذار بوده و جنسیت متغیـ  سایت هامیزان رضایت واعتماد آنها به 

  .ستها

حوزة نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضاي مجـازي، اثـر    بیشتر درینه هاي بررسی شده در این مطالعه پیش

دوستی و معاشرت دختـر و پسـر قبـل از ازدواج، بررسـی نگـرش       آشنایی همسایگان بر فرآیند انتخاب همسر،

هاي سنتی  ي همسریابی و عوامل موثر بر آن، مقایسه رضایت زناشویی در ازدواجسایت هاجوانان به استفاده از 

  . هاي سنتی و مدرن است و مدرن، مقایسۀ کارکرد خانواده در ازدواج



6 

 

       فرهنـگ خواسـتگاري بـه شـیوه سـنتی و جدیـد        بـه جـوان   نگرش دختران ،این مقاله در موضوع مورد بررسی

  .می باشد

  پژوهشچارچوب نظري 

، نظریـه  تئـوري انتخـاب   ،نمادین متقابل کنش نظریه مانند نظریاتی اساس بر خواستگاري موضوع مقاله  این در

  . است شده بررسی دارند اسالم وجود در که مخاطره گیدنز و نظریاتی

 1نمادین متقابل کنش نظریه   

 عنـوان  بـه  جامعـه  و کنشـگر  گـرفتن  نظر در. دارد تأکید همزمان جامعه و کنشگر اهمیت بر متقابل کنش نظریه

 سطح در اجتماعی هاي پدیده چند هر متقابل، کنش نظریه مطابق با .است مطرح ایستا، ساختار نه و پویا فراگرد

 ،دیـدگاه  ایـن  در. نـدارد  اي کننـده  تعیین نقش مستقل افراد عنوان به افراد رفتار آگاهی بر اما دارد، وجود کالن

 رد یـا  پذیرنـد  می خود شخصی منافع حسب بر را اجتماع هاي نقش و باورها هنجار، که هستند افرادي عامالن

  .)269:1393ریتزر،( نمایند می تعریف یا تعدیل یاو  کنند می

... و اقتصادي، سیاسـی، مـذهبی، ناحیـه اي   مسائل  همچونعوامل مستقیم با بسیاري از  فرهنگ هر جامعه رابطه

د و می توانند مسیر همدیگر را تعیین نباال در کنش با همدیگر می باش عواملهر کدام از . موجود در جامعه دارد

و جامعه را به سویی می کشاند که بر نسل آینـده تـأثیر    استاین مسیر بسیار سرنوشت ساز . یا تغییر دهندکنند 

ابراهیم زاده اسمین، ایراوانـی محمـد   (نتایج این بر هم کنش ها می تواند مثبت یا منفی باشد  -خواهد بودگذار 

  .)1393آبادي،

 و آداب و فرهنـگ  بـه  توجـه  با و است طرفه دو امر یک خواستگاري درخواست و ازدواج ،نظریه این براساس

 عمـل  و گیرنـد  می تصمیم خود منافع به توجه با افراد. است متفاوتاي  جامعه هر مقتضیات و شرایط و رسوم

 گیرنـد  می تصمیم آنگاه سنجند، می را خود موقعیت و شرایط .کنند می فکر خواستگاري پیشنهاد به و کنند می

ها باعـث شـکل    با توجه به اینکه کنش به فرد برمی گردد، کنش .بدهند خود مقابل فرد کنش به پاسخی چه که

طبـق آن رفتـار تغییـر مـی      ول بشوند، نگرش ها تغییر می کند ووقتی کنش ها دچار تح .گیري رفتار می شوند

                                                           
1 . symbolic reciprocity theory 
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دختـر و  . تغییر ساختار باعث تغییر نظر فرد مـی شـود  ، ساختار هم تغییر می کند و رفتار تغییر کند وقتی. نماید

دلیـل  که امروزه به پسر دیگر مانند گذشته رفتار نمی کنند و از خود یک نوع کنش خاص را نشان نمی دهند، بل

رشد سریع فناوري، افزایش سطح آگاهی، حضور فعـال دختـران و پسـران در عرصـه هـاي مختلـف کـاري و        

بـه  ... مجـازي و عکـس و  دانشگاهی، آشنایی و کنش هاي مختلفی در محیط کار، فضاي دانشگاه، شـبکه هـاي   

  .تگاري هاي سنتی می شودهاي گذشته و خواس کم کم این تغییرات باعث تغییر سنت وجود می آید و

 1تئوري انتخاب  

 گـوییم  مـی  کـه  هنگـامی . نامیم می "کلی رفتار"زند،  می سر ما از که را رفتارهایی همه انتخاب، تئوري اساس بر

 یک در آنچه اختالف بین از ما رفتارهاي تمامی. هستند هدفمند که است اي آگاهانه رفتارهاي  کلیه رفتارها،  همه

  .)179:1396صاحبی،(شود  می ناشی داریم زمان همان در آنچه و خواهیم می زمان

 یـک  .کنار بیاییم خوب نزدیکانمان، ویژه به دیگران با کند می کمک ما به که است این در انتخاب تئوري قدرت

 ایـن  به دسترسی هنوز این وجود با باشد، تعلق احساس و عشق به نیاز تأمین وسیله بهترین شاید خوب ازدواج

 ضـروري  نیز دیگر فرد یک وجود نیاز این تأمین براي بقا، به نیاز خالف بر زیرا نیست، ممکن سادگی به نیازها

  .)60-74:1396صاحبی،( است

 هـاي  واکنش و کنش ایجاد به منجر نیازها این که هستند اساسی و اصلی نیاز 5 داراي انسان ها انتخاب نظریه در

 رفتارهاي خود نیازهاي ضعف و شدت و اهمیت به توجه با خود زندگی از لحظه هر در افراد و شوند می افراد

 روابط در چگونه که دهد می یاد افراد به انتخاب تئوري .کند می زندگی آنها طبق بر و کنند می انتخاب را خود

 ایجاد را مناسب و پایدار رابطه یک خود رفتار انتخاب با و بردارند دیگران کردن کنترل از دست خود فردي بین

 پسر و دختر این .است پسر و دختر بین سویه دو انتخاب یک نوعی به خواستگاري گفت ماهیت توان می .کنند

  .دهند می شکل را خود انتخاب ،خود نیازهاي و موقعیت به باتوجه که هستند

  

  

                                                           
١ . The choice theory 
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 1گیدنز نظریه مخاطره  

هاي الهی یـا  نیرو است، کمتر فضایی را براي نفوذ بندي شدهجهانی که بیشتر با مخاطرات ساخته انسان ساختار

بـراي مـدرنیت ایـن مهـم اسـت کـه       . دست کم براي پادرمیانی جادوي نیروها یا ارواح کیهانی باقی می گـذارد 

دیدگاهی کـه در   ؛خطرهاي احتمالی ارزیابی کرد همخاطرات را اصوالً بتوان بر حسب دانش تعمیم پذیر راجع ب

هر کجا که . هاي حاشیه اي خرافات باقی می مانند به سرنوشت بیشتر به شکل صورتهاي راجع  آن، برداشت

سرنوشت  داشته که متفاوت از شرایطی که در آن براست مخاطره فی نفسه مخاطره شناخته می شود، به صورتی 

  .)96:1394گیدنز،( رواج دارند، تجربه می شود

مخاطرات پرپیامد ولی کم احتمال در جهان نوین ناپدید نخواهد شد، گرچه به یک روایـت خوشـبینانه ممکـن    

پرپیامد، بـا آن بـی تفـاوتی کـه فهرسـت ایـن        بسیار ضد واقعی بیشتر مخاطره هايخصلت . است کمتر گردند

  .)115:1394گیدنز،( مخاطرات برمی انگیزد، ارتباط نزدیکی دارد

ه با دیگران در محیط هاي پیش از مدرن معموالً بر نوعی آشنایی استوار بودند که تا انـدازه اي  هاي روزان تماس

هاي با دیگران آشنا شاید به نـدرت باعـث    با این همه، تماس. ماهیت مکان سرچشمه می گرفتگرایش به  از 

تبـدیل شـکل   " آن. تسهیل آن نوع صمیمیتی می شدند که  با روابط شخصی و جنسـی امـروزي همـراه اسـت    

هاي از جا کنده در  ، بستگی به همان فاصله گیري دارد که مکانیسمستاز آن سخن گفته ا گیدنزکه  "صمیمیت

شیوه هاي بسـیار آشـکاري   . ترکیب با محیط هاي اعتماد دگرگون شده الزمه این محیط ها، به ارمغان می آورند

  ).122:1394گیدنز،( انتزاعی کنش متقابل دارندهاي  وجود دارند که از طریق آنها صمیمیت و نظام

 دیدگاه اسالم  

 حـد  تـا  را خـانوادگی  زنـدگی  ثبـات  تواند می همسرگزینی مرحله در معقول و صحیح انتخاب یک که آنجا از

 که است راهکارهایی ارائه به معطوف دینی، مضامین و علمی مباحث از توجهی قابل بخش کند، تضمین يزیاد

  .)175:1394بستان،(  نمایند انتخاب همسري براي را برتر هاي گزینه تا کنند می کمک ها خانواده و افراد به

                                                           
١ . Giddens' Hazard Theory 
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 بر فردي و اجتماعی زیستی، متعدد هاي جنبه از و رود می شمار به خانواده تشکیل براي مهمی مرحله 1ازدواج

 بـراي  دیگـر،  ادیـان  و ملـل  به نسبت و داند می ویژه شرایط با قراردادي را ازدواج اسالم. گذارد می تأثیر افراد

 خود قالب و ظرف در را ها فرهنگ سایر ازدواج چند هر -است کرده مقرر بیشتري شرایط ازدواج در مسلمانان

 یـاد  "محکـم  پیمـانی "عنوان به ازدواج از قرآن در. است قرارداد این استحکام دوم، نکته. شناسد می رسمیت به

 و شـدید  دوسـتی  از ناشـی  را آن تـوان  مـی  کـه  است اجتماعی قرارداد ترین محکم زناشویی پیمان. است شده

  .)21-22:1393فر، ساالري(  دانست شوهر و زن بین متقابل رحمت

 اغلب ازدواج پیشنهاد که است این حال، و گذشته جوامع ٔهمه در  2همسرگزینی به مربوط هاي واقعیت از یکی

 هـاي  تفاوت واقعیت گفت باید پرسش این به پاسخ در چیست؟ امر این منشأ. گیرد می صورت مردان سوي از

 کـه  نیسـت  تردیـدي  .کنـد  می تقویت زیادي حد تارا  امر این در زیستی عوامل دخالت احتمال طبیعی، جنسی

 یعنـی  متفـاوت  تمایـل  نوع دو با و ما کند نمی بروز یکسان صورت به زنان و مردان در مخالف جنس به تمایل

 اسـالم  دینـی  متون در که است ذکر شایان. هستیم روبرو منفعالنه یا پذیرشی تمایل و فعاالنه یا انگیزشی تمایل

 ٔدهنـده  پیشـنهاد  زنـان  بـه  نسـبت  کـه  گونـه  همان" است، نشده وارد رسم این مورد در اکیدي و صریح توصیه

 و روایـی  منـابع  برحسـب  بلکـه  ؛)202 و195:14  الشـیعه،ج  وسـائل (اسـت   نگرفته صورت نکوهشی ازدواج،

 از برخـی  کـه  اسـت  گرفتـه  صورت) س(خدیجه  پیشنهاد با) س(خدیجه  و) ص( اکرم پیامبر ازدواج تاریخی،

و  3:16بحـارانوار،ج  (.اند زنی دیگر دانسته ٔواسطه با را آن دیگر برخی و واسطه بی را پیشنهاد این نویسان تاریخ

  .)53:1394جعفري،( ")1،189:1985الحمیري،ج 

 گـري  واسطه مکانیزم با شیوه این اگر و شود نمی تلقی ناهنجار دینی نظر از زن توسط ازدواج بنابراین، پیشنهاد

 3ازدواج پیشنهاد زن که صورت این به -گردد تلفیق) 27-26: 14الشیعه،ج وسائل(شده تأکید آن بر اسالم در که

 کـار  در نیز زن احترام و حیثیت با مغایرت ٔشائبه -برساند نظر مورد مرد اطالع به خود نزدیکان برخی توسط را

  .)53،1394جعفري،( بود نخواهد

                                                           
١ . Marriage 
٢ . Choosing a wife 
٣ . marriage proposal 
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 تحمـل  قابـل  مـرد  براي. بدود مرد دنباله ب که است زن احترام و حیثیت خالف مطهري، استاد دیدگاه اساس بر

 بشنود رد جواب و کند خواستگاري دیگري زن از آنگاه و بشنود رد جواب و کند خواستگاري زنی از که است

 و معشـوق  و محبـوب  خواهـد  مـی  که زن براي اما کند، اعالم او با همسري به را خود رضایت زنی باالخره تا

 غریـزه  موافـق  و تحمل قابل کند، حکومت او وجود سراسر بر تا آورد در سر مرد قلب از و باشد پرستش مورد

 مطهـري، ( بـرود  دیگـري  مرد سراغ و بشنود رد جواب احیاناً و کند دعوت خود مسريه به را مردي که نیست

1366 :47(.  

  شناسی پژوهش روش

پرسـش نامـه    مطالعـه تکنیک جمع آوري اطالعات در ایـن   .از روش پیمایشی استفاده شده است مطالعهدر این 

 نگـرش  بررسـی  است که از مقیاس لیکرت بـراي  بوده شامل تعدادي گویه بسته و باز سواالت ومحقق ساخته 

 بـه  دانشجویان نگرش بررسی براي ،همچنین .ستفاده شد وجدید سنتی روش به آنها ترجیح میزان و دانشجویان

نفر  150که به روش نمونه گیري تصادفی بین  گردید تعریف هایی گویه جدید شیوه و سنتی خواستگاري شیوه

اتید روایی این پرسش نامه از روش صوري و با توجه به نظـرات اسـ   .از دانشجویان دانشکده رفاه توزیع گردید

پایایی این پرسش نامه توسط ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي متغییرهـاي نگـرش      . بررسی شدمرتبط با موضوع 

نگرش سنتی با ضـریب   نتایج نشان داد. سنتی، نگرش جدید، ترجیح سنتی و ترجیح جدید به دست آمده است

 80/ 5و تـرجیح سـنتی   درصـد   6/83و تـرجیح جدیـد    درصد 80 جدیدو نگرش درصد  5/79آلفاي کرونباخ 

  .ندبوددرصد 

  پژوهشیافته هاي 

  .یافته هاي مطالعه حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی در ادامه گزارش شده است

  آمار توصیفی 

 بیشـترین فراوانـی   نفـر پاسـخگو،    150از بین  با توجه به اینکه پاسخگویان دانشجویان دانشکده رفاه بوده اند،  

 پاسـخگویان  بیشـترین فراوانـی   ،همچنین .می باشد 109 سال با فراوانی 30مربوط به گروه سنی تا پاسخگویان 

بیشترین فراوانی وضعیت تأهل بـا  . می باشد درصد 7/74مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی با درصد فراوانی 

بـاالترین میـزان پاسـخگویی    . باشـد  مربوط بـه دانشـجویان مجـرد مـی    درصد  3/61و درصد فراوانی 92فراوانی
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و کمترین میزان  درصد 7/24نفر و درصد فراوانی 37دانشجویان دانشکده مربوط به رشته روان شناسی با فراوانی

بـا  . مـی باشـد  درصد  2/7و درصد فراوانی  4به رشته حقوق خانواده با فراوانی پاسخگویی دانشجویان  مربوط 

  .باشند داراي درآمد کم می درصد16درصد داراي درآمد متوسط و  7/28توجه به سطح درآمدي دانشجویان 

  خواستگاري سنتی شیوه هاي گویه توزیع

 بـی  مخـالف،  مخالف، کامالً شامل آن سنجش طیف همراه به خواستگاري سنتی شیوه هاي گویه جدول این در

  .است آمده موافق کامالً و موافق نظر،

  )درصد(خواستگاري سنتی شیوه سواالت پاسخ حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع: 1 جدول

  

   خواستگاري مدرن شیوه هاي توزیع گویه

 بـی  مخـالف،  مخـالف،  کـامالً  شامل آن سنجش طیف همراه به خواستگاري سنتی شیوه هاي گویه ،2جدول در

  .است آمده موافق کامالً و موافق نظر،

  

  کل  موافق کامالً  موافق  نظر بی  مخالف  مخالف کامالً  سنتی شیوه هاي گویه

  100  % 3/53  % 7/38  % 0/6  % 7/0  % 3/1  دارد ازدواج تداوم در اساسی نقش خواستگاري مراسم اجراي بر خانواده نظارت

  100  % 0/34  % 0/44  % 0/14  % 3/7  7  باشیم خود خانواده در مرسوم سنتهاي به پایبند خواستگاري، مراسم در است بهتر

  100  % 3/61  % 3/29  % 3/5  % 3/1  % 3/1  باشند ازدواج از قبل زوجین آشنایی رابطه شروع جریان در خانواده است بهتر

  100  % 7/42  38,0  % 3/9  % 0/6  % 7/2  است بوده مهم گذشته در خواستگاري مراسم نوع در مادر و پدر نظر به احترام

  100  % 7/12  % 7/24  % 3/29  % 7/22  % 0/10  است الزامی خواستگاري مراسم در معرف شخص حضور

  100  % 7/26  % 7/34  % 3/13  % 7/20  % 0/4  ندارد ضرورتی آشنایی جلسات در فامیل بزرگترهاي حضور

  100  % 7/10  % 3/37  % 0/28  % 3/13  % 0/8  هستند هم به زوجین معرفی براي خوبی هاي گزینه فامیل،

 امروزي خواستگاري مراسم از تر رنگ پر معنویت گذشته هاي خواستگاري در

  است بوده
7/0 %  7/6 %  0/26 %  7/36 %  3/29 %  100  

  100  % 0/38  % 3/41  14/ %0  % 0/6  % 7/0  داشت تري کم نقش تجمالت گذشته هاي خواستگاري در

 خواستگاري امر در جوانان براي محکمی پشتوانه عنوان به گذشته در خانواده

  شد می محسوب
7/2 %  0/6 %  7/12 %  0/38 %  0/40 %  100  

  100  % 7/4  % 3/37  % 0/34  % 0/18  % 7/4  هستند هم به زوجین معرفین براي خوبی هاي گزینه ها همسایه

  100  % 3/9  % 0/42  % 0/34  % 3/11  % 7/2  .هستند هم به زوجین معرفی براي خوبی هاي گزینه همکاران
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  )درصد(خواستگاري  مدرن توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به سواالت شیوه :2 جدول

  کل  موافق کامالً  موافق  نظر بی  مخالف  مخالف کامالً  مدرن شیوه هاي گویه

  100  %0/12  %7/34  %7/24  %0/20  %7/8  بگیرد صورت فرد خود توسط اولیه آشنایی است بهتر

  100  %10  %7/38  %0/20  %0/24  %3/5  دارند سلیقه اختالف خواستگاري مراسم اجراي در خود والدین با جوانان

  100  %7/36  %3/41  %7/10  %0/8  %3/1  نیست خوشایند خواستگاري مراسم در خانواده نظر تحمیل

  100  %0/24  %0/58  %0/8  %3/5  %0/4  گیرد می صورت جوانان خود توسط آینده، همسر انتخاب بیشتر امروزه

  100  %0/40  %7/30  %3/9  %7/12  %3/7  بگوییم خانواده به است الزم رسیدیم نتیجه به ازدواج براي که صورتی در

  100  %7/8  %3/45  %0/30  %0/10  %3/3  هستند هم به زوجین معرفی براي خوبی هاي گزینه دوستان

  100  %7/8  %0/22  %3/19  %3/39  %7/8  دهیم قرار موردنظر فرد با آشنایی جریان در را مادر فقط است بهتر

  100  %7/4  %3/13  %3/17  %7/32  %7/26  کنند حفظ را ما راز توانند می بهتر دوستان

  100  %7/2  %3/13  %3/17  %7/32  %3/29  رود می بین از ما به اعتمادشان بدهیم قرار آشنایی هر جریان در را خانواده اگر

  100  %0/2  %0/10  %7/12  %3/37  %0/36  باشد آنها خواستگاري جریان در کسی ندارد ضرورت زوجین جز به روزها این

  100  %7/2  %3/11  %3/17  %7/40  %3/27  کنیم نگران را خانواده آشنایی هر در ندارد ضرورت

با توجه به اطالعات جدول باال هر کدام از گویه هاي شیوه مدرن خواستگاري با طیف لیکـرت، همـراه درصـد    

  .فراوانی خود آورده شده است

  سنتی خواستگاري ترجیح هاي گویه توزیع

  )درصد(هاي ترجیح خواستگاري  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ  به سواالت مبنی بر گویه:  3 جدول

  کل  موافق کامالً  موافق  نظر بی  مخالف  مخالف کامالً  سنتی ترجیح هاي گویه

  100  %7/0  %0/22  %7/32  %3/19  %0/22  غریبه معرف طریق از خواستگاري

  100  %7/4  %7/50  %7/22  %3/11  %7/6  ها مهمانی و جلسات در خواستگاري

  100  %7/0  %3/11  %0/28  %0/26  %0/30  ها تفریحگاه و پارك و عمومی امکان و بازار در خواستگاري

  100  %7/10  %3/39  %0/22  %3/15  %7/8  مذهبی اماکن و مذهبی جلسات در خواستگاري

  100  %0/4  %0/54  %7/24  %3/9  %0/4  کار محیط در همکار طریق از خواستگاري

  100  %0/10  %7/60  %0/16  %3/7  %7/2  آشنایان و فامیل طریق از خواستگاري

  100  %3/5  %7/52  %7/18  %7/16  %3/3  ها همسایه طریق از خواستگاري

  

 کـامالً  آن سنجش طیف همراه به سنتی خواستگاري ترجیح هاي گویه باال، جدول در آمده اطالعات به توجه با

  .است آمده موافق، به همراه درصد فراوانی خود کامالً و موافق نظر، بی مخالف، مخالف،
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  مدرن خواستگاري ترجیح هاي گویه توزیع

  )درصد(مدرن خواستگاري ترجیح هاي گویه توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب پاسخ به سواالت :4 جدول

  کل  موافق کامالً  موافق  نظر بی  مخالف  مخالف کامالً  مدرن ترجیح هاي گویه

  100    %3/3  %7/6  %0/16  %7/70  )همسریابی هاي سایت(اینترنت طریق از خواستگاري

  100    %7/0  %7/6  %0/20  %3/69  مجازي هاي شبکه در خواستگاري

خواستگاري از طریق شرکت در مجامع علمی و 

  ...)نشست هاي مختلف و هاي علمی و مشارکت(فرهنگی
0/6%  3/13%  0/22%  7/44%  0/10%  100  

  100  %3/5  %3/51  %3/21  %3/15  %7/2  ها همکالسی طریق از خواستگاري

  100  %3/5  %3/55  %3/15  %3/13  %7/6  دوستان طریق از خواستگاري

  100  %7/0  %3/3  %0/8  %0/30  %3/53  کردن چت ازطریق خواستگاري

  100    %3/9  %3/15  %3/21  %7/48  همسریابی مراکز طریق از خواستگاري

  100    %7/2  %0/8  %3/27  %7/56  عکس طریق از خواستگاري

  100  %7/6  %7/46  %0/24  %7/10  %0/8  دانشگاه و آموزشی مراکز در خواستگاري

  

 بی مخالف، مخالف، کامالً شامل آن سنجش طیف همراه به مدرن خواستگاري ترجیح هاي باال گویه جدول در

  .است آمده موافق کامالً و موافق نظر،

  خواستگاري نگرش

. اسـت  آمـده  فراوانـی  درصد و فراوانی با همراه مدرن روش و سنتی روش به خواستگاري نگرش ،5جدول در

 10(فراوانـی  درصـد  مـدرن و کمتـرین   روش به نفر، مربوط 135و فراوانی  )درصد 90(فراوانی درصد بیشترین

  .باشد می سنتی روش به مربوط نفر 15و فراوانی  )درصد

  خواستگاري نگرش :5 جدول

  

  

  

  

  

  درصد  فراوانی  خواستگاري نگرش

  %0/10  15  سنتی روش

  %0/90  135  مدرن روش

  %0/100  150  کل
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  خواستگاري ترجیح شیوه

 آمـده  فراوانـی  درصـد  و فراوانی با همراه مدرن روش و سنتی روش به خواستگاري ترجیح شیوه، 6جدول  در

تـرجیح شـیوه    بـه  مربـوط  97درصـد و فراوانـی    7/64فراوانـی  درصـد  بـا  خواستگاري ترجیح بیشترین. است

 0/32باشد و کم ترین ترجیح شیوه خواستگاري مربوط به روش سنتی با درصد فراوانـی  می مدرن خواستگاري

  .نفر می باشد 48درصد  و فراوانی 

  شیوه خواستگاري ترجیح: 6جدول 

  

  

  

  استنباطی  آمار

 جداگانه صورت به کدام هر که است شده استفاده) مستقل گروه دو دلیل به(مستقل T آزمون در این پژوهش از

 تـرجیح  و جدید و سنتی نگرش شامل که خواستگاري به افراد نگرش همچنین. شدند افراز نرم وارد کدهایی با

 شد spss وارد موافق کامالً و موافق نظر، بی ،مخالف مخالف، کامالً صورت به  خواستگاري هاي شیوه به افراد

  .شده است سنجیده مستقل T آزمون با دو این داري معنا رابطه وجود و

  )درصد(توزیع فراوانی نوع ترجیح پاسخگویان در روش خواستگاري به تفکیک سن :7 جدول

  سن      

  ترجیح    
  کل  مدرن  سنتی

  %6/73  %0/74  %9/72  سال 30تا

  %1/18  %8/19  %6/14  سال 39-31

  %3/8  % 3/6  % 5/12  سال 46-40

  % 0/100  % 0/100  % 0/100  کل

  371/0 Sig=  2 Df= 985/1 X2= 

  

  درصد  فراوانی  ترجیح شیوه خواستگاري

  %0/32  48  سنتی روش

  %7/64  97  مدرن روش

  %0/100  150  کل
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 تـرجیح مـدرن   و درصـد  9/72 برابر با سال ترجیح سنتی 30در گروه سنی تا جدول باال،  با توجه به اطالعات 

 -شـت رابطه معناداري بین سن و ترجیح شیوه خواستگاري وجـود ندا  ،سنیدرصد بود و به لحاظ  0/74برابر با

  . بیشتر است 05/0 شده که این مقدار از سطح معناداري 371/0سطح معناداري

  )درصد(درآمد تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان ترجیح نوع فراوانی توزیع:  8جدول

  درآمد     

  ترجیح
  کل  مدرن  سنتی

  %6/28  %3/31  %1/24  درآمد باال

  %9/51  %9/47  %6/58  درآمد متوسط

  %5/19  %8/20  %2/17  درآمد کم 

  %0/100  %0/100  %0/100  کل

  685/0 Sig=  2 Df=  38/8 X2= 

  

تـرجیح شـیوه خواسـتگاري     درصـد داراي  6/58 درآمد متوسط باپاسخگویان با توجه به اطالعات جدول باال، 

شـده اسـت    685/0سطح معناداري  .هستندترجیح شیوه خواستگاري به شیوه مدرن  درصد داراي47 /9سنتی و 

بیشتر افراد پاسخ دهنده داراي درآمـد متوسـط   توان گفت  میپس  .بیشتر شده است 05/0که از سطح معناداري 

به همین علت تفاوت چشمگیري از لحاظ درآمدي وجود ندارد و رابطه معنـاداري بـین تـرجیح شـیوه      و بودند

  .خواستگاري و درآمد دیده نمی شود

  )درصد(مقطع تحصیلی  تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان ترجیح نوع فراوانی توزیع  :9جدول

  مقطع         

      ترجیح
  کل  مدرن  سنتی

  %9/75  %2/73  %3/81  کارشناسی

  %1/24  %8/26  %8/18  کارشناسی ارشد

  %0/100  %0/100  %0/100  کل

  286/0 Sig=  2 Df=  138/1 X2= 

  

برابر بـا  مقطع تحصیلی لیسانس ترجیح شیوه خواستگاري به صورت سنتی  در با توجه به اطالعات جدول باال، 

        286/0سطح معنـاداري   درصد و 2/73برابر با و ترجیح شیوه خواستگاري به صورت مدرن  درصد 3/81
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معنـاداري بـین تـرجیح شـیوه      تفـاوت ، می تـوان گفـت   پس. است 05/0می باشد که بیشتر از سطح معناداري 

تنهـا   وعلت که بیشتر افراد پاسـخگو در مقطـع کارشناسـی    این به  -خواستگاري و مقطع تحصیلی وجود ندارد

  .تحصیل می کردندتعداد کمی در مقطع کارشناسی ارشد 

  )درصد(وضعیت تأهل  تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان ترجیح نوع فراوانی توزیع :10جدول 

  کل  مدرن  سنتی  تأهلوضع        ترجیح

  %4/63  %4/59  %7/71  مجرد

  %6/36  %6/40  %3/28  متأهل

  %0/100  %0/100  %0/100  کل

  048/2 Sig=  1 Df=  152/0 X2= 

  

و تـرجیح   7/71در گروه مجردها ترجیح شیوه خواستگاري به صـورت سـنتی   با توجه به اطالعات جدول باال، 

، شده است 05/0با توجه به اینکه سطح معناداري بیشتر از  .می باشد 4/59شیوه خواستگاري به صورت مدرن  

بیشتر افراد  -رابطه معناداري بین تأهل و ترجیح شیوه خواستگاري سنتی و مدرن وجود ندارد می توان گفت که

  .پاسخگو مجرد هستند

  )درصد(وضعیت تأهل  تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان نگرش نوع فراوانی توزیع :11جدول 

  وضع تأهل         

  نگرش
  کل  مدرن  سنتی

  %6/62  %9/60  %6/78  مجرد

  %4/37  %1/39  %4/21  متأهل

  %0/100  %0/100  %0/100  کل

  194/0 Sig=  1 Df=  689/1 X2= 

  

شده است، مـی تـوان گفـت      05/0سطح معناداري بیشتر از سطح معناداري  که با توجه به اطالعات جدول باال

نگـرش افـراد مجـرد بـه      .رابطه معناداري بین تأهل و نگرش افراد به خواستگاري سنتی و مدرن وجـود نـدارد  

  .می باشد درصد 9/60و نگرش افراد متأهل به خواستگاري مدرن   درصد 6/78خواستگاري سنتی
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  )درصد(سن تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان نگرش نوع فراوانی توزیع :12جدول 

  سن          

  نگرش         
  کل  مدرن  سنتی

  %2/73  %6/71  %7/86  سال 30تا 

  %8/18  %1/20  %7/6  سال39-31

  %1/8  %2/8  %7/6  سال 46-40

  %0/100  %0/100  %0/100  کل

  415/0 Sig=  2 Df=  761/1 X2= 

  

نگـرش   درصد و 7/86نگرش سنتی به خواستگاري  ،سال 30اطالعات جدول باال، در گروه سنی تا با توجه به 

دامنه سنی دانشجویان تقریباً کم بوده اسـت و از نظـر   با توجه به اینکه . استدرصد  6/71 مدرن به خواستگاري

ن و نگـرش افـراد بـه    رابطه ي معنـاداري بـین سـ    به چشم نمی خورد وتفاوتی درنظراتشان  ،سنی مشابه بودند

  .خواستگاري سنتی و مدرن وجود ندارد
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  )درصد(درآمد تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان نگرش نوع فراوانی توزیع :13جدول 

  

  

درصد از افراد نگرش مدرن به  1/27درصد از افراد نگرش سنتی و  3/27 ،در گروه درآمدي باال

درصد از افراد نگرش  0/50درصد از افراد نگرش سنتی و  7/72، در گروه درآمدي متوسط. خواستگاري دارند

درصد از افراد  9/22درصد از افراد نگرش سنتی و  0/0،در گروه درآمدي کم. مدرن به خواستگاري دارند

گفت افراد پاسخ دهنده تقریباً در یک سطح از لحاظ درآمدي  توان میپس  .نگرش مدرن به خواستگاري دارند

  .ندارد وجود معناداري رابطه جدید و سنتی خواستگاري به افراد نگرش و درآمد بین وبا درآمد متوسط هستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درآمد

  نگرش
  کل  مدرن  سنتی

  % 2/27  % 1/27  % 3/27  باال

  % 1/53  % 0/50  % 7/72  متوسط

  % 8/19  % 9/22  %0/0  کم

  % 0/100  % 0/100        % 0/100  کل
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  )درصد(  مقطع تحصیلی تفکیک به خواستگاري روش در پاسخگویان نگرش نوع فراوانی توزیع :14جدول 

  

  

  

  

  

 3/93باال، نگرش افراد به خواستگاري سنتی در مقطع تحصیلی کارشناسی با توجه به اطالعات جدول 

       080/0سطح معناداريو  درصد 6/72و نگرش افراد در همین مقطع تحصیلی به خواستگاري مدرن درصد

رابطه معناداري بین مقطح تحصیلی و نگرش افراد به  پس،.استبیشتر  05/0می باشد که از سطح معناداري 

  .خواستگاري سنتی و مدرن وجود ندارد

  بحث ونتیجه گیري

و کمترین فراوانی مربوط به گروه  درصد 7/72سال با  30فراوانی مربوط به گروه سنی تا  درصد بیشترین

  .می باشددرصد  8سال با  46- 40سنی

و کمترین فراوانی مربوط به  درصد 7/74تحصیلی کارشناسی با فراوانی بیشترین فراوانی مربوط به مقطع 

  .می باشد درصد 3/25فراوانی تحصیلی کارشناسی ارشد با ع مقط

  .استمربوط به دانشجویان مجرد درصد   3/61و فراوانی 92بیشترین فراوانی وضعیت تأهل با فراوانی

نفر و  37باالترین میزان پاسخگویی دانشجویان دانشکده مربوط به رشته روان شناسی با فراوانی

و  4و کمترین میزان پاسخگویی دانشجویان  مربوط به رشته حقوق خانواده با فراوانی  درصد 7/24فراوانی

  .می باشددرصد  2/7فراوانی 

داراي درآمد کم  درصد 16رآمد متوسط و داراي د درصد 7/28 ،با توجه به سطح درآمدي دانشجویان

  .باشند می

  کل  مدرن  سنتی  مقطع /نگرش

  %7/74  %6/72  %3/93   کارشناسی

  %3/25   %4/27  %7/6   کارشناسی ارشد

  %0/100   %0/100   %0/100  کل

  080/0 Sig=  1 Df=  070/3 X2= 
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 جدید شیوه به خواستگاري برگزاري به تري مثبت نگرش جوان دختران که مطالعهبا توجه به فرضیه 

نهادي است که حفظ و پایداري آن بستگی  ،خانوادهمی توان گفت که براساس دیدگاه کارکردگرایی، و  دارند

  .به وظایف و کارکردهاي ساختاري موجود دارد

از آنجا که جمعیت نمونه مطالعه ما دانشجویانی هستند که از لحاظ سنی و اعتقادي تا حدودي شبیه به هم 

  .در مورد متغییرهاي زمینه اي نتیجه معناداري در این مطالعه دیده نمی شود ،هستند

درصد  90نفري دانشجویان دانشکده،  150نشان داد که از بین نمونه  مطالعهحاصل از این نتایج 

 درصد ترجیح 7/64 ،همچنین .با نگرش سنتی موافق هستند آناندرصد از  10و  جدیددانشجویان با نگرش 

  .درصد ترجیح خواستگاري به شیوه سنتی را داشتند 32و حدود  جدیدبه شیوه  خواستگاري

به نظر شما این روزها شیوه خواستگاري از سنتی به مدرن آیا نظر دانشجویان دانشکده به این سوال که 

  :زیر آمده استدسته  8در  به صورت اجمالی ،تغییر کرده است

 هاي خواستگاري و ، تغییر فرهنگي مربوط به تغییر فرهنگپاسخ ها...  

 استفاده از شبکه وسایل جمعی ارتباطاتازي، پیشرفت ي مربوط به گسترش روابط مجپاسخ ها ،

  ...و اي هاي ماهواره

 ي مربوط به غرب زدگی، تغییر سبک زندگی، تقلید از کشورهاي غربی، کم رنگ شدن پاسخ ها

  ...هاي گذشته، کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم و سنت

 ی کنند، راحت طلبی ي مربوط به استقالل جوانان، جوانان فقط به خودشان فکر مپاسخ ها

  ...جوانان، باال رفتن سطح انتظارات جوانان، خود کفا شدن جوانان و

 ي مربوط به افزایش تجمالت در زندگی، افزایش پدیده چشم و همچشمی در بین پاسخ ها

  ...دوستان و

 ي مربوط به آموزش و تربیت نادرست، تغییر نحوه تربیت فرزندان، نظارت نداشتن بر پاسخ ها

  ...آنها واعمال 

 جوامع، دگرگونی هاي اجتماعی وي مربوط به پیشرفت پاسخ ها...  
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به خواستگاري به شیوه سنتی و جدید  دختران جوان ، آگاهی از نحوه نگرشمطالعهله اصلی در این ئمس

حاضر بین متغییر  مطالعههمسر گزینی، ازدواج و خواستگاري، در با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه . است

و متغییر هاي سطح درآمد، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل و ) نگرش سنتی، نگرش مدرن(نگرش خواستگاري 

  .است نیافتهسن دانشجویان ارتباط معنی داري 

و متغییر هاي سطح درآمد، مقطع ) ترجیح مدرن  ترجیح سنتی،(بین متغییر ترجیح شیوه خواستگاري 

  .ن دانشجویان ارتباط معنی داري دیده نشده استتحصیلی، وضعیت تأهل و س

درآمد، شغل و  که نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین متغییرهاي زمینه اي وضعیت تأهل، سن، طوري همان

  .رابطه معناداري دیده شده استنگرش و ترجیح 

نگرش به دوستی اینترنتی  که به بررسی) 1393(کنعانی . گذشته استتقریبا  مشابه نتایج  مطالعهنتایج این 

با جنس مخالف و متغییرهاي نشان گر میزان و نحوه استفاده از اینترنت پرداخته است، نشان داد که استفاده از 

رابطه مثبت مشاهده شده بین . اینترنت در نگرش مثبت به دوستی اینترنتی با جنس مخالف تاثیر گذار بوده است

بین متغییرهاي نگرش  ؛ اماستمان و فضا بر روي تغییر نگرش هاعامل زنشان گر نقش  ،سن و نگرش اینترنتی

  . دیده نمی شوداي رابطه مقطع تحصیلی دانشجویان  ترجیح و متغییرهاي سن، وضع تاهل، سطح درآمد، و

 مطالعهضمن این  ؛ چنان که دراست) 1391(سیار و همکاران  مطالعهتقریبا شبیه به  مطالعهنتایج این 

ازدواج ها به صورت سنتی انجام می شده  ،د که در خانواده هاي گسترده جامعه قبل از مدرنیتهگزارش کردن

  .است، اما امروزه در جامعه مدرنیته ازدواج ها بیشتر به صورت مدرن انجام می گیرد

دختران جوان نگرش مثبت تري به برگزاري خواستگاري به شیوه ید که آمطالعه بر می این  از دیگر نتایج 

دختران  ،به عبارت دیگر ؛شده است تأییداین فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  و جدید دارند

  .به روش جدید خواستگاري شونددوست دارند که بیشتر 

از آنجا که جمعیت نمونه مطالعه ما دانشجویانی هستند که از لحاظ سنی و اعتقادي تا حدودي شبیه هم 

  .اي زمینه اي نتیجه معناداري در این پژوهش دیده نمی شوددر مورد متغییره ،هستند



مؤلفه هاي نگرش سنتی شامل نظارت 

  هاي مرسوم در خانواده، خانواده به عنوان پشتوانه محکمی براي جوانان محسوب 

مؤلفه هاي نگرش جدید آشنایی توسط خود جوانان، انتخاب سلیقه جوانان با والدین انتخاب همسر 

ترجیح شیوه  .توسط خود جوانان و همچنین ترجیح شیوه خواستگاري به دو صورت سنتی و جدید می باشد

  ستگاري درق فامیل و آشنایان، خوا

ترجیح شیوه خواستگاري به صورت جدید خواستگاري از طریق اینترنت 

22 

مؤلفه هاي نگرش سنتی شامل نظارت . نگرش به دو صورت سنتی و جدید می باشد 

هاي مرسوم در خانواده، خانواده به عنوان پشتوانه محکمی براي جوانان محسوب  

مؤلفه هاي نگرش جدید آشنایی توسط خود جوانان، انتخاب سلیقه جوانان با والدین انتخاب همسر 

توسط خود جوانان و همچنین ترجیح شیوه خواستگاري به دو صورت سنتی و جدید می باشد

ق فامیل و آشنایان، خواخواستگاري به صورت سنتی از طریق معرف غریبه، خواستگاري از طری

ترجیح شیوه خواستگاري به صورت جدید خواستگاري از طریق اینترنت  جلسات مذهبی و اماکن مذهبی،

 

 مطالعهدر مدل نهایی این 

 خانواده، پایبندي به سنت

مؤلفه هاي نگرش جدید آشنایی توسط خود جوانان، انتخاب سلیقه جوانان با والدین انتخاب همسر می شود و 

توسط خود جوانان و همچنین ترجیح شیوه خواستگاري به دو صورت سنتی و جدید می باشد

خواستگاري به صورت سنتی از طریق معرف غریبه، خواستگاري از طری

جلسات مذهبی و اماکن مذهبی،
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  .خواستگاري از طریق عکس می باشد ي مجازي وسایت ها

  هش.ي پژاهپیشنهاد

و دختران جوان به برگزاري مراسم جدید در خواستگاري مثبت با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و نگرش 

  :پیشنهاد می گردد تا اقدامات زیر صورت پذیرددي در سبک زندگی آنها جتغییر  بروز

وه صحیح انتخاب همسر توسط سیاستگزاران یش يبرنامه ریزي هاي آموزشی و برگزاري کارگاه ها - 1

 ؛آموزشی

 ،خواستگاريامر آگاه سازي جوانان نسبت به معایب و مزایاي هر یک از این شیوه ها در  - 2

ی و برگزاري مراسم به شیوه صحیح در قالب نتمرکز رسانه ها بر بحث انتخاب و شیوه هاي همسرگزی - 3

 .فیلم ها و سریال هاي تلویزیونی
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      The proposal ceremony is an introduction to wedding ceremony and starting a 
family. In the past, the proposal ceremony was held in a traditional way. Over the 
time, with the communities becoming more sophisticated, the traditional proposal 
has taken a modern form. The study is to find out the attitude of the young girls 
toward the two kinds of proposal ceremony: traditional and modern. For this 
purpose, ١٥٠ subjects were selected randomly from the Refah University students. 
The study has been performed by a descriptive-explanatory method. An author-
made questionnaire was used to collect the data. Descriptive and inferential 
statistics, including Chi-Square tests and Pearson correlation coefficient, were used 
to analyze the data. The results showed that the girls are willing to be proposed for 
in the modern way. 

Key words: Proposal Culture, Traditional Proposal Ceremony, Modern proposal, 
Refah University and Girls’ Attitude 

  


