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  چکیده

هاي اجتماعی مجازي با  در دنیاي امروز، استفاده کاربران از اینترنت در حال گسترش است، شبکه
. هاي همسرگزینی تأثیرگذار باشند توانند با کارکرد پنهان خود بر شیوه ه دارند میعملکرد متنوعی ک

هاي  هاي اجتماعی مجازي بر شیوه شناختی تأثیر عملکرد شبکه این مقاله به بررسی جامعه
هاي ویلیلم گود، گیدنز و هابرماس  در چارچوب نظري از نظریه. پردازد همسرگزینی می

. ها، پرسشنامه است حقیق مورداستفاده، پیمایش و ابزار گردآوري دادهروش ت. شده است استفاده
اند،  کرده  جامعه آماري تحقیق هم زنان و مردان تهرانی که در ده سال گذشته یعنی دهه نود ازدواج

عنوان نمونه  نفر به 385اي  اي و سپس سهمیه گیري خوشه که با استفاده از روش نمونه ،بوده است
ها، بر اساس  پرسشنامه محقق ساخته است و داده ،ها ابزار گردآوري داده. شدندآماري انتخاب 

سازي معادالت  افزار مدل نرمو  SPSS22افزار  آمارهاي توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم
دهد که بین گسترش  ها نشان می تحلیل داده. اند گرفته وتحلیل قرار مورد تجزیه Lisrelساختاري 

هاي  افزایش آگاهی و تحرك اجتماعی با شیوه و گیري تفاهم ارتباطی می، شکلحوزه عمو
همچنین با استفاده از مدل معادالت ساختاري تأثیر . همسرگزینی رابطه معناداري وجود دارد

و تحرك ) 81/0(، افزایش آگاهی )56/0(، افزایش تفاهم ارتباطی )38/0(گسترش حوزه عمومی 
  .است) 56/0(اجتماعی 

  .حوزه عمومی، تفاهم ارتباطی، آگاهی و تحرك اجتماعیهمسرگزینی،  :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه و بیان مسئله
ها و  دهی افکار، نگرش هاي جمعی در شکل در قرن بیست و یکم، توانایی شگرف رسانه

ها، باعث ایجاد تغییرات نگرشی و  کارایی و توان رسانه و رفتار افراد مشخص شد
بدون شک اینترنت و فضاهاي بیکران ). 2: 1395و رحیمی،  شایگان(ارزشی شد 

و به افراد امکان  ندا مجازي، ارتباطات میان افراد را نسبت به گذشته بسیار تسهیل کرده
: 1387کوثري و همکاران، (د تا تجربیاتی جدید و روابطی متفاوت را تجربه کنند نده می
آمد، اکنون با این فناوري  ره به وجود میروابطی که سابقاً با تعامالت چهره به چه). 89

. شده است واسطۀ اینترنت ایجاد فردي به شود؛ یعنی نوع جدیدي از روابط میان انجام می
هاي بیرونی  ایم که از هرگونه مهار محدودیت ، شده1»روابط ناب«ما وارد عصري از «

اي مجازي ه استفاده از فضاي سایبر و شبکه). Hardey, 2004: 207( »آزاد است
هاي اجتماعی سنگ  شبکه. روز عمومیت و محبوبیت بیشتري پیداکرده است روزبه

هاي اجتماعی، نسل  شبکه .)Li, 2015: 12(دهند  زیربناي سرمایه اجتماعی را تشکیل می
ها هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی  سایت جدیدي از وب

هاي اجتماعی امکان دستیابی به نحوه جدیدي از  وع از رسانهاین ن. اند اینترنت قرارگرفته
اند  گذاري محتوا در اینترنت را فراهم آورده برقراري ارتباط، تبادل اطالعات و به اشتراك

)Shirky, 2011: 23(.  این تغییرات بسیار مهم و وسیع ارتباطی و فناورانه، به تصورها و
هاي سیاسی،  نه تحول اجتماعی در حوزهاند که هرگو هاي جدیدي دامن زده ابهام

  .)Beth Elson, 2012: 32(دهند  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را به این ابزارها نسبت می
ازدواج سرآغاز . باشد ازدواج از رویدادهاي مهم و حیاتی در زندگی افراد می

را ترین نهادي است که ساختار و هویت انسان  خانواده، مهم. تشکیل خانواده است
خانواده با نهادهاي دیگر جامعه در ارتباط بوده و هم متأثر از تغییرات جامعه . سازد می

گرچه ). 171: 1395جواهري و هاللی، (ساز تغییرات در جامعه است  بوده و هم زمینه
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حال تحت تأثیر  ازدواج یک عمل ارادي و تابع خواسته و تمایالت فردي است، بااین
در دوران جدید و در . اعی، جمعیتی و حتی سیاسی قرار داردمتغیرهاي اقتصادي، اجتم

اي در  شدن، تغییرات عمده پی تغییر و تحوالت ناشی از نوسازي، صنعتی شدن و جهانی
الگوي ازدواج و تشکیل خانواده . داده است  ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی رخ

  ). 83: 1392ساروخانی، . (تمتأثر از این تغییرات دچار تحوالت فراوانی شده اس
افراد، . گرفته است هاي جدیدي براي آشنایی و تعامل با افراد دیگر شکل امروزه شیوه

دیگر براي انتخاب فرد مناسب براي ازدواج به همسایگان، محله، اقوام و آشنایان محدود 
با ) 1396 کیانفر، ؛رشنو. (از طرفی ازدواج، سنگ بناي تشکیل خانواده است. شوند نمی

اینترنت . شده است هایی جدید از تعامل و ارتباط براي افراد فراهم گسترش اینترنت، شکل
گیري نوع جدیدي از خواستگاري، اظهار یا تمایل عشق و تالش براي یافتن  سبب شکل

فرد مناسب براي ازدواج شده است، بدین گونه که موجب تسهیل آن شده و امکان وقوع 
عنوان راه تشکیل  ازدواج به). Lawson & Leck, 2006: 189( آن را بیشتر کرده است

هاي اخیر الگوي ازدواج  در دهه. ها و جوامع بوده است خانواده همواره مورد تأکید فرهنگ
گسترش تجرد و ) 195: 1398 شهانواز و همکاران،. (دچار تحوالت فراوانی شده است

 .اند زمینههاي همسرگزینی از تغییرات مهم در این  تنوع شیوه

جامعه ما در حال گذار از مرحله سنتی به مدرن است و ویژگی چنین جوامعی عدم 
رغم پیشرفت سریع فنّاوري و  به. هماهنگی میان پیشرفت فنّاوري و ایدئولوژي است

گسترده شدن ارتباطات در جامعه، نوع روابط تغییریافته است و نهادهایی نظیر خانواده، 
شاوندان که در گذشته در بحث همسرگزینی فعال بودند، در هاي مذهبی و خوی محیط

فرهمند . (هاي متنوعی در مرحله همسرگزینی وجود دارد حال ضعیف شدن هستند و راه
امروزه بسیاري از افراد براي انتخاب فرد مدنظر براي ازدواج به ). 1393و احمدنیا، 

دیگران روابط دوستانه و تنگاتنگ  بدین گونه افراد با اینترنت با. روند دنیاي اینترنت می
کنند و گاهی ممکن است به کسی پیشنهاد ازدواج دهند یا چنین پیشنهادهایی  برقرار می

  .دریافت کنند
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هاي گوناگون جا افتاده است  جوامع مسئله همسریابی از طریق شیوهاز در بسیاري 
در کشور ما فرهنگ اما . و افراد پیش قضاوتی در مورد شیوه همسریابی یکدیگر ندارند

ها نسبت به  خانواده. حاکم حساسیت خاصی نسبت به شیوه همسرگزینی جوانان دارد
هاي همسرگزینی  حال شیوه این قضیه با حساسیت بیشتري برخورد کرده و درعین

 کدام هم داراي ثبات نسبی و سازوکارهاي جا حال هیچ تازگی متنوع شده و درعین به
یابی اینترنتی  به همین دلیل گرایش به دوست ).24: 1393انوند، شمس بیر. (ندافتاده نیست

روز  هایی که آشنایی دو طرف از طریق اینترنت صورت گرفته، روزبه و در پی آن ازدواج
تا افرادي  اند هاي اجتماعی فضاي متنوع و متعددي را ایجاد نموده شبکه. شود بیشتر می

شکیل نهاد خانواده را از این طریق پیش گزینش همسر و اقدام به ت ،که تمایل دارند
  . ببرند

یابند وجه مشترکی  اند، درمی صورت، دو نفر که با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بدین
کنند این جنبۀ مشترك را تقویت کنند؛ سپس  ها وجود دارد و تالش می بین آن

مبادله عکس و به گفتگوهاي تلفنی،   1تواند به شکل پلکانی مرورزمان این رابطه می به
اي که  هانتخاب همسر با همه اهمیت و جاذب. ها و سرانجام مالقات واقعی بینجامد داده

ترین و دشوارترین انتخاب انسان است و در عصر حاضر با یکسري  دارد، پیچیده
تحوالت تکنولوژیکی مواجه هستیم که این تحوالت در حوزه فرهنگی و روابط 

ترین این دستاوردها  اند، یکی از مهم وامع گذاشتهاجتماعی تأثیرات خود را در ج
ارتباطات اینترنتی است که در دو دهه اخیر در جامعه ما جاي پیداکرده و رو به گسترش 

هاي اجتماعی مجازي باعث تغییر و تحوالتی در سبک همسرگزینی  عملکرد شبکه. است
م بر آشنایی و یافتن هاي سنتی حاک به همین دلیل هنجارها، الگوها و ارزش. شده است

بدیهی است که ازدواج «. زوج مناسب در جامعۀ جدید، چالش اساسی یافته است
به   همچون هر پدیدة اجتماعی دیگري داراي هنجارهایی است که این هنجارها نسبت

                                                
1. Escalating 



  
  
  
  

 171     ...هاي اجتماعی مجازي   رابطه عملکرد شبکه

 
 

در کشور ما نیز در دوران کنونی، . باشند اي و نیز هر مقطع زمانی متفاوت می هر جامعه
  ).171: 1395ربیعی، (» باشد هاي خاص خود می اي ویژگیازدواج دار مسئله

ارتباط بین تغییرات جامعه، تغییرات خانواده و فرآیند تشکیل خانواده یکی از 
باشد، زیرا ازدواج بنیان تشکیل خانواده و  عالیق اصلی دانشمندان علوم اجتماعی می

د پژوهش در مورد کند و امروزه دانشمندان بسیاري درصد گذاري می جامعه را پایه
جوان  .)Thornton, 2013(اند  تغییرات مختلف در اشکال و فرآیندهاي ازدواج برآمده

رو است  امروز در انتخاب همسر از سویی با هنجارهاي اجتماعی و خانوادگی خود روبه
گیرانه و دلواپسانه نسبت به نوع و شکل انتخاب همسر دارند و از  که برخوردي سخت

ها  پیشرفت فناوري قاعدتاً نیازهاي ویژة دوره جوانی، دادوستدها، ارزشسویی دیگر با 
گیرد که وي را در نوع نگرش و چگونگی  و تمایالت او هم شکلی مدرن به خود می

  .)70: 1396رزاقی و همکاران، (کند  گیري براي ازدواج دچار تغییر و تردید می تصمیم
یابی، به انتخاب نامناسب  ت ریشهها در صور علت اکثر مسائل و مشکالت خانواده

صرف وقت و دقت در انتخاب . گردد در یک یا چند عامل اثرگذار در ازدواج برمی
بخش است  گذاري براي حصول یک زندگی سعادتمند و لذت همسر خوب، سرمایه

هاي  توسعه و گسترش شبکه). 1390؛ به نقل از یوسفی و باقریان، 2008مارکمن، (
به وجود آورده که حتی برخی به دنبال انتخاب همسر و شریک ی را یاجتماعی فضا

گرچه این امر در کشورهاي غربی متناسب . آینده زندگی خود در فضاي مجازي باشند
اي از  باشد، از سوي دیگر در زمان حاضر عده میشان کار عادي و راحتی  با نوع فرهنگ

ها  تی بدون تأیید خانوادهکنند و ح جوانان، همسر و شریک آینده را خود انتخاب می
عدم . ها پایدار نباشد کنند که ممکن است برخی از این ازدواج اقدام به ازدواج می

شناخت کافی از طرف مقابل قبل از ازدواج، علت اصلی شکست در زندگی زناشویی 
  . بسیاري از زوجین بوده است

تواند از مشکالت  تر می بنابراین توجه به انتخاب همسر و استفاده از روش مناسب
بنابراین یکی از مسائلی که به . هاي بعدي آن جلوگیري نماید زناشویی و طالق و آسیب
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هاي اجتماعی مجازي در جهان امروز ایجادشده است،  دنبال گسترش روزافزون شبکه
اي  دیگر مسئلهکه هاي همسرگزینی است،  تغییر و تحول در رفتارهاي جوانان براي شیوه

اي است که تقریباً اکثر جوامع با  عه یا جوامعی خاص نیست، بلکه مسئلهمنحصر به جام
هاي  ازپیش رابطه هاي اجتماعی بیش طور که شبکه همان. شوند رو شده یا می آن روبه

با توجه به . کنند چهره به چهره را کاهش داده و به توسعه ارتباطات مجازي کمک می
هاي همسرگزینی، این پژوهش به دنبال  هاي اجتماعی مجازي در شیوه عملکرد شبکه

هاي  هاي اجتماعی چه تأثیري در شیوه ست که عملکردهاي شبکهابررسی این سؤال 
  همسرگزینی دارد؟

  
  اهداف پژوهش

هاي  گسترش فضاي حوزه عمومی و گفتمان آزاد در شبکه رابطهبررسی  - 1
  هاي همسرگزینی اجتماعی مجازي بر شیوه

هاي اجتماعی مجازي بر  رتباطی در شبکهافزایش تفاهم ا رابطهبررسی  - 2
  هاي همسرگزینی شیوه

هاي اجتماعی مجازي بر  افزایش تحرك اجتماعی در شبکه رابطهبررسی  - 3
  هاي همسرگزینی شیوه

هاي اجتماعی مجازي بر  افزایش آگاهی اجتماعی در شبکه رابطهبررسی  - 4
 هاي همسرگزینی شیوه

  هاي همسرگزینی زي با شیوههاي اجتماعی مجا بررسی رابطه عملکرد شبکه  - 5
  

  پیشینه تجربی پژوهش
هاي  هاي اخیر، تحوالت اساسی و ساختاري در حوزه تحوالت تکنولوژي طی دهه

با توجه به اهمیت تأثیر . مختلف ازجمله نهاد خانواده و ازدواج به وجود آورده است
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در الگوي هاي اجتماعی مجازي بر ازدواج و همسرگزینی تغییرات زیادي  عملکرد شبکه
ازدواج و شیوه همسرگزینی به وجود آمده است که با توجه به اهمیت خانواده و ازدواج 

یی در ابعاد گوناگون ها پژوهشها، سبب شده که مطالعات و  براي جوامع و فرهنگ
  .باره صورت بگیرد دراین

هاي اجتماعی موبایلی در نوع  نقش شبکه پژوهشی با عنوان )1399(بدري باران، 
لحاظ روش  ازکه ش به ازدواج و تشکیل خانواده در بین جوانان شهر اردبیل، نگر

نتایج تحقیق نشان . را انجام داده است باشد صورت پیمایشی می گردآوري اطالعات به
و هاي اجتماعی موبایلی باعث تفاهم ارتباطی شده که در نوع نگرش  داد که شبکه

داري دارد و بر  شهر اردبیل تأثیر معنی چگونگی روابط با جنس مخالف در بین جوانان
تأثیر معکوس نیز نگرش به ارزش ازدواج و پایگاه اجتماعی ازدواج و تشکیل خانواده 

  .داري دارد معنی
هاي مجازي در  بررسی نقش شبکه در پژوهشی با عنوان، )1398(مطهري ورمزانی 

با همسر خود از  درصد از پاسخگویان 13 که تغییر الگوي انتخاب همسر، نشان داد
هاي اجتماعی مجازي در میزان  شبکه. اند هاي اجتماعی مجازي آشنا شده طریق شبکه

. ندا آشنایی با خصوصیات اخالقی و رفتاري همسر نقش داشته و آشنایی اولیه با همسر
ضریب همبستگی بین میزان استفاده از فضاي مجازي پاسخگویان و میزان آشنایی با 

هاي اجتماعی مجازي که بستر  بنابراین شبکه. بوده است 32/0زي همسر در فضاي مجا
ا ایجاد یگیري ازدواج  توانند نقش مهمی در شکل کنند می تعامل و آشنایی را فراهم می

  .هاي عاطفی و احساسی داشته باشند رابطه
شناختی تأثیر استفاده از  بررسی جامعه در پژوهشی با عنوان، )1397(مرادي 

نشان  ،ماعی مجازي بر معیارهاي انتخاب همسر در بین جوانان شهر اهوازهاي اجت شبکه
هاي اجتماعی مجازي با عملکرد گسترش دامنه ارتباطات و  داد که میان استفاده از شبکه

هاي اقتصادي،  شناختی یا شخصیتی، ویژگی هاي روان ویژگی(معیارهاي انتخاب همسر 
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هاي  هاي خانوادگی، ویژگی هبی، ویژگیمذ- هاي فرهنگی هاي اجتماعی، ویژگی ویژگی
  .استرابطه مثبت و معناداري وجود داشته ) جسمانی

رابطه میان نحوه و  در پژوهشی با عنوان، )1396(مقدسی و تاجیک اسماعیلی 
روش تحقیق  که هاي اجتماعی مجازي با ازدواج جوانان تهرانی میزان استفاده از شبکه

 ، بر اساسپرسشنامه محقق ساخته استآن عات وري اطالآپیمایشی و ابزار گردآن 
هاي  میان میزان استفاده از شبکه ند کهها نشان داد وتحلیل داده هاي حاصل از تجزیه یافته

فرضیۀ  و هاي همسرگزینی جوانان تهرانی رابطه معناداري وجود ندارد اجتماعی با مالك
اي همسرگزینی جوانان تهرانی، ه هاي اجتماعی با مالك رابطه میان نحوه استفاده از شبکه

بین دو گروه جنسی دختر و ها مبین این است که معیار ازدواج در  یافته .به اثبات رسید
بوك رابطه قوي  میان سن و میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس. باشد پسر متفاوت نمی

راي همچنین میان افزایش آگاهی و میزان استفاده از شبکه اجتماعی ب. وجود دارد
 .انتخاب همسر رابطه معناداري وجود دارد

بررسی رابطه استفاده از  در پژوهشی با عنوان )1394(اسفندیار پور و همکاران 
اي  از روش کتابخانهکه هاي اجتماعی و معیارهاي همسرگزینی،  فضاي مجازي شبکه

 ،شده است  ادهمبتنی بر مطالعه و تحلیل منابع داخلی و منابع الکترونیکی و اینترنتی استف
هاي  به این نتیجه رسیدند که گسترش فضاي تعامالت از طریق فضاي مجازي و شبکه

وسوي فضاي  ازدواج هم یکی از مواردي است که به سمتو شود  اجتماعی انجام می
  .مجازي کشانده شده است

هاي اجتماعی مجازي  تأثیر عضویت در شبکه در پژوهشی با عنوان، )1394(ادبی 
عضویت مطرح کرده است که ، )تحقیق کیفی(ها و باورهاي پیش از ازدواج  شبر گرای

عنوان یکی از موضوعات اصلی در تغییر افکار و  هاي اجتماعی مجازي به در شبکه
تحلیل و هدف و اي است  شیوه مورداستفاده در پژوهش تئوري زمینه. باشد ها می نگرش

طبقه به چهار مقولۀ  11. ه استشدهاي اجتماعی استخراج  عضویت افراد در شبکه
هنجارهاي (ها  ، ارزش)هاي همسرگزینی نگرش به عضویت، مالك(عوامل شناختی 
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ارضاي نیاز، اضطراب از (شناختی  ساز روان ، عوامل زمینه)فرهنگی و باورهاي دینی
) نفوذ اجتماعی رسانه و روابط میان فردي(و سبک زندگی ) ازدواج و احساس تنهایی

دهنده  هاي پژوهش حاضر نشان یافته. یشترین تکرارپذیري بود تقسیم شدکه داراي ب
هاي دختران در زمینه  هاي اجتماعی با افزایش آگاهی بر باورها و نگرش نفوذ شبکه

  .باشد ازدواج و روابط پیش از ازدواج می
یابی سنتی،  یابی آنالین در مقابل دوست تأثیر عاطفه و خودافشایی بر دوست

شده بین مجردهاي  پیوند ایجاد. نظیر است آنالین در پیگیري عاشقانه بییابی  دوست
آشنایی آنالین . یابی دارد مند به ازدواج بالقوه راهی متفاوت از روابط عادي دوست عالقه

تر  هاي صمیمی شود که هرکدام از پیام هاي الکترونیکی آغاز می معموالً با انبوهی از پیام
ها طول بکشد تا در دنیاي واقعی  یابی که ممکن است ماه روابط سنتی دوست. هستند

دهد که میزان احساسات و خود افشایی بر درك فرد از یک  ایجاد شود، نتایج نشان می
مثال،   عنوان به(یک ایمیل با کلمات احساسی قوي . گذارد شریک زندگی بالقوه تأثیر می

یک ایمیل با کلمات احساسی تر از  منجر به برداشت مثبت) انگیز زده، شگفت هیجان
و منجر به انتخاب تقریباً سه از چهار موضوع ) مثال، خوشحال، خوب عنوان به(تر  قوي
نتایج مربوط به . رسان با کلمات احساسی قوي براي خاله مجعول از جنس مخالف پیام

  .)Larry D. Rosen, 2007(شود  هاي خود افشایی پیچیده می ایمیل
اج در فضاي آنالین، از همان روزهاي ابتدایی اینترنت، زنان یابی براي ازدو دوست

اي از این  این مقاله خالصه. اند و مردان براي جستجوي عشق وارد سیستم شده
دنیاي "از  "جهان فیزیکی"دهد و به اهمیت عدم تمایز بین  هاي اولیه را نشان می بحث

افراد روابط آنالین کند که تحت برخی شرایط  کند و ادعا می اشاره می "مجازي
یابی  هاي معاصر دوست کنند، با ذکر نمونه تر از آنچه در دنیاي فیزیکی برقرار می نزدیک

ها و هنجارهاي  دهد که چگونه ویژگی پردازد نشان می هاي اجتماعی می آنالین در شبکه
اي اجتماعی با گسترش فضاي عمومی منجر به مسیرهاي مختلفی در  مختلف شبکه
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خود را در این  "واقعی"سرانجام افرادي که عشق . شود یابی آنالین می مورد دوست
  .)Monica T. Whitty, 2015(کنند  محیط پیدا می

تغییرات افزایش سن و همسریابی آنالین، براي شناسایی عواملی که برقرار 
 ،کننده مخاطب شرکت 219،013د، نگذار قصد همسرگزینی تأثیر می یابی آنالین به دوست

سایت همسریابی آنالین استرالیایی در طی یک دوره  عضو وب 41،936ط توس
مشخص شد که مبتدیان آنالین با تحصیالت بیشتر . دندشوتحلیل  چهارماهه تجزیه

حال،  بااین. گیرند طور مداوم با همسران بالقوه با همان سطح تحصیالت تماس می به
. دهند همو همسري اهمیت میها کمتر به  شوند، آن پیر می ،هرچه گروه باسوادتر

آورد بر همسرگزینی افراد تأثیرگذار  عملکرد فناوري با تحرك اجتماعی که به وجود می
هاي اجتماعی با به حداکثر رساندن شانس و آگاهی افراد مطابقت با  ویژه شبکه به. است

  .)Stephen Whyte and Benno Torgler, 2016(دهد  ترجیحات فرد موردنظر را افزایش می
  
  بندي پیشینه جمع
یی که در ایران و خارج از کشور در حوزة اینترنت و فضاي مجازي و ها پژوهشبیشتر 

گونه فضاها بر نوع ازدواج،  شده است، غالباً با هدف بررسی تأثیر این  خانواده انجام
ها درکل  تصمیم به ازدواج است که یافته و معیارهاي همسرگزینی، نگرش به ازدواج

گیري از  تعامالت افراد در فضاي مجازي و استفاده از اینترنت و بهرهکه د نده ینشان م
در بررسی . هاي جامعۀ سنتی تأثیراتی گذاشته است هاي اجتماعی، بر ارزش شبکه

توان گفت در جامعۀ ایران، سیر در فضاي مجازي و  شده در ایران می تحقیقات انجام
سبب تغییراتی در عادات زندگی افراد شود و ویژه جوانان ممکن است  تعامل افراد به

صدمات و پیامدهایی برایشان داشته باشد که پژوهشگران با علم به این موضوع تصمیم 
هایی را بررسی کنند که جرقۀ آشنایی افراد در  گرفتند نگرش جوانان نسبت به ازدواج

  .شود فضاي مجازي ایجاد می
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  چارچوب نظري
هاي  هاي هنجاري، در تحلیل تأثیر شبکه عنوان نظریه شناسی، به هاي جامعه نظریه

پردازان  نظریه. پردازند هاي همسرگزینی، به تبیین تغییرات می اجتماعی مجازي بر شیوه
براي هدایت . اند هاي مختلف به بررسی تغییرات این حوزه پرداخته متعددي از دیدگاه

  .کردها پی گرفته شداین پژوهش انتخاب و سایر مراحل پژوهش بر اساس این روی
گیدنز معتقد است در گذشته ازدواج نوعی قرارداد بوده که با ابتکار والدین تحقق 

در دنیاي جدید که . شدت تحت تأثیر مالحظات اقتصادي قرار داشت یافت و به می
اي  صورت رابطه ازپیش به کن شدن است، ازدواج بیش هاي بیرونی در حال ریشه الزام

 گیدنز،(یدایش و ادامه آن بر اساس احساس رضایت عاطفی است درآمده که دلیل پ
هایی که مدرنیته در روابط دوستانه ایجاد کرد، دوستی  ترین دگرگونی مهم). 131: 1394

روابط دوستانه با جنس مخالف در جامعه سنتی در قالب . با جنس مخالف بوده است
امعه پساسنتی توسعه مقوله همسرگزینی و ازدواج جاي داشته است، اما هرچه ج

توان آن را رابطه ناب در روابط دوستانه با  سوي آنچه می یابد، حرکت به بیشتري می
که ) 1392گیدنز، . (گیرد جنس مخالف، زناشویی و خانواده نامید، سرعت بیشتري می

ویژه اینترنت و پیشرفت حاصل از آن، به امري  امروزه در اثر توسعه وسایل ارتباطی به
  . شده است در سطح جهان تبدیلفرهنگی 

این واقعیت . اي جهانی است تغییرات در نهاد خانواده مسئله که کند گیدنز اشاره می
کنند که نهاد خانواده جامعه شهري امروز ایران در  محض را همه احساس و درك می

به اعتقاد کاستلز، انتشار اینترنت و ). 3 :1395شایگان و رحیمی، (حال تغییر است 
هاي اجتماعی کارکردهایی دارد که به تدریج فرهنگ کاربران شبکه و حتی  کهشب

). 13: 1395کریمی و همکاران، . (دهد الگوهاي ارتباطی آینده را نیز شکل و تغییر می
هاي اجتماعی بر  نشان دادند که شبکه) 147: 2017( 1همچنین لوپوسینی و صالح

                                                
1. Luppicini and Saleh 
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تأثیرگذار بوده و به عملکردهاي تحوالت اجتماعی، اقتصادي، روانی و حقوقی، 
بر اساس نظریه  .دنپرداز هاي اجتماعی بر تحول نگرش و گرایش در خانواده می شبکه

ها به صنعتی  شود که ازجمله آن نوسازي، تغییرات زیادي در سطوح مختلف ایجاد می
ها و نیز تغییرات در سبک زندگی  شدن، شهرنشینی، افزایش سطح سواد، گسترش رسانه

  .توان اشاره کرد می.. .و 
لگوهاي ازدواج به گستره تأثیرات نوسازي و تکنولوژي بر خانواده و ا 1ویلیام گود

هاي جدید را نتیجه  وي تغییرات به وجود آمده در خانواده و توسعه خانواده. باور دارد
. داند هاي ایدئولوژیکی می هاي ساختاري در جامعه و دگرگونی ناپذیر، دگرگونی اجتناب

هاي  هاي ساختاري مانند صنعتی شدن، شهر نشینی و دگرگونی زمانی که دگرگونی
هاي سطوح خرد همانند خانواده نیز در  ایدئولوژیکی در سطح کالن رخ دهد، سازمان

شدن با ابزارهایی فضاي  جهانی ).17: 1380 اعزازي،(شوند  راستاي آنها متحول می
نتی و ثابت و از پیش تعیین شده اعضاي هاي س مجازي در نهاد خانواده، تغییر نقش

هاي ازدواج در جوامع غربی، تنزل جایگاه ازدواج  خانواده است، تغییر و تنوع شکل
هاي محول براي زنان در فضاي فرهنگی و  هاي اکتسابی با نقش سنتی، جابجایی نقش

عصر همچنین کاهش اثر ازدواج در فرآیند هویت یابی فرد از پیامدهاي تغییر نقش در 
  ). 288- 308: 1370 تافلر،(شدن است   جهانی

شدن باعث نزدیکی  عنوان یکی از ابزارهاي جهانی وسایل ارتباط جمعی نیز به
 سروش و حسینی،. (ها و انتظارات تمام ساکنان یک جامعه شده است ها، خواست سلیقه
ی هاي سنت ها و نقش شدن، ارزش در نتیجه تغییرات حاصل از جهانی). 55: 1392

رسانه اجتماعی . یابی و سبگ زندگی رواج یافته است تغییریافته و الگوي جدید هویت
نظر، محتوا، فکر  صورت برخط به تبادل آورد که افراد در آن به مجازي امکانی فراهم می

رو با رسانه رایج تفاوت دارد که هرکسی  پردازند و این نوع رسانه از آن و ارتباطات می

                                                
1. William Good 
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رسانه . اجتماعی، اثر خلق کند، نظر بدهد و به محتواي آن بیفزاید تواند در رسانه می
  .تواند به شکل متن، صدا، تصویر، ایماء و اجتماعات باشد اجتماعی می

هاي اجتماعی مجازي و آگاه کردن  بر این اساس، شناخت کارکردهاي شبکه
پدیده  هاي اجتماعی مجازي شبکه. ها یک ضرورت است مخاطبین با کارکرد این شبکه

که همزمان با توسعه فناوري اطالعات در دنیا رایج و با استقبال گستردة ند ا نوظهوري
طور  اي جدید، به دهند افراد در جامعه و اجازه می ندا اقشار مختلف مردم روبرو شده

  ).Miller et al, 2016: 286(مجازي زندگی کنند 
هاي  فراد در شبکهکنند صفحات پروفایل ا بیان می) 2010(و حسین  1چونگ

ها و غیره  ها، موسیقی، لینک اجتماعی، ایجاد وبالگ شخصی در این فضا، گذاشتن عکس
رو، شناخت عملکرد این  ازاین. کند همه فضایی جذاب براي تعاملی مجازي فراهم می

هایی از هویت  دهد که آن جنبه به خالقان خود میرا ها در عصر حاضر، این شانس  شبکه
هاي اجتماعی بیان  ترتیب، کاربران شبکه این به. افشاء کنندرا نهان بود، تر پ که پیش

 ,Chung and Hoseeine(شود  است که نمایش داده می» من واقعی«کنند که این  می

که در بسیاري موارد باعث تحرك اجتماعی؛ یعنی جابجایی افراد در ). 566 :2010
  . ي اجتمـاعی شودهاي اجتماعی یـا قشـربنـد مراتب پایگاه سلسله

تحرك اجتماعی، را جابجا شدن فرد درون نظام اجتمـاعی تعریف  2سوروکین
هاي اجتماعی، متناسب با نوع موضوع فعالیتشان  شبکه). 54: 1389، 3کوهن. (کند می

 ,Miller et al(سازند  شان را فراهم می امکان تحرك و جابجایی افراد از پایگاه اجتماعی

اجتماعی به  - هاي اقتصادي اجتماعی در تمام جوامع و همه نظامتحرك ). 286 :2016
بلکه هراندازه در روند تکامل  ،شود یک اندازه و با یک شدت و ضعف دیده نمی

اجتماعی و تاریخی جوامع پیش رویم، بر میزان نسبی تحرك اجتماعی و طبقاتی افزوده 

                                                
1. Chung 
2. Sorokin 
3. Cohen 
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جمله آثاري که فضاي به گفته آپادوري از) 56: 1396فخري و همکاران، . (شود می
مجازي بر منابع هویت دارد، فشردگی فضا و زمان و سرزمین زدایی ناشی از آن است 

کند که گستره روابط  اي نفوذپذیر می اندازه که این خود مرزهاي محلی و ملی را به
هاي مختلف با محل و مکان معین به نحو  ازپیش فراملی و پیوند جماعت اجتماعی بیش

  ).17: 1393عدلی پور و همکاران، (شود  می گیري سست چشم
هاي  عنوان یکی از پیامدهاي شبکه آگاهی اجتماعی؛ امروزه دانایی و اطالعات، به

روز ابعاد  آفرین شده و روزبه اجتماعی در تحوالت اجتماعی دنیاي مدرن، نقش
م تا جایی که یکی از عوامل مه. کند اي، چه در سطح و چه در عمق پیدا می گسترده

آگاهی اجتماعی شامل . دستیابی جوامع به سرمایه اجتماعی کسب آگاهی است
اي از افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی و توجه به هر آنچه در  مجموعه

شود، است  ترین معنا به امور عمومی اعم از سیاسی و یا اجتماعی، مربوط می وسیع
داست قبل از ورود به هر سیستم معتق 1فوکویاما). 23: 1388نیازي و نصرآبادي، (

هاي اعتماد موجود آن سیستم و  تجاري یا اجتماعی باید آگاهی کافی درباره شبکه
هاي آن به دست آورد، زیرا اعتماد را پایه هرگونه مبادالت اقتصادي و اجتماعی  ویژگی

ال هاي اجتماعی با ایجاد و انتق بر این اساس شبکه). 47: 1389حیدرآبادي، (داند  می
توانند به رشد و بالندگی و افزایش اطالعات در خصوص انتخاب همسر کمک  دانش می

هاي فرد مورد نظر با توجه به اطالعاتی که  همچنین آگاهی افراد از ویژگی. دنکن
  .دنبر گذارد را باال می صورت مستقیم و غیرمستقیم به اشتراك می به

اندیشد که در  می اي ام اجتماعیطراح نظریه کنش ارتباطی است و به نظ 2هابرماس
ها یکی از معیارهاي مهم در مناسبات اجتماعی،  آن کنش ارتباطی دو طرفه میان انسان

اي  مفاهمه وي معتقد است که ارتباط باید متعامل،. آید فرهنگی و اقتصادي به شمار می
ها » نشیهمک«در » تفاهم«هابرماس . )82: 1390مبرم، . (در فضایی عادالنه شکل گیرد و

                                                
1. Fukuyama  
2. Habermass 
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وقتی ":و معتقد است) 34: 1392شاطري، (است  هاي خود قرار داده را پایۀ بحث
رسند، ارتباط خود را بر نظامی  درباره چیزي در جهان با یکدیگر به تفاهم می] فاعالن[

او در ). 381: 1384هابرماس، ( ".نهند بنا می ،از کلمات که از قرار بین آنها مشترك است
توانیم مفهوم رسیدن به تفاهم را توضیح دهیم که  ما تنها وقتی می": گوید ادامه می

دو مفهوم . هاي داراي مقصود ارتباطی به چه معنا است بردن جمله مشخص کنیم به کار
وي راه نجات انسان مدرن از مشکالتش  ".کنند گفتار و فهم متقابالً یکدیگر را تفسیر می

و . داند می» مذاکره«و » وگو گفت«هاي  انسیلطور مشخص در پت و به» زبان«را در قلمرو 
تعامل  ).392همان، (» رسیدن به تفاهم غایت ذاتی سخن انسان است«معتقد است که 

هاي متکلم و کنشگر، گفتار کنش خود را  ارتباطی واسطی است که از طریق آن ذهن
تباط باورهایی که از طریق ار فرایند عادي و از طریق این واسط و .کنند درهم می

شود،  نیروي انگیزشی ایجاد این وابستگی فراهم می اي عقالنی، اند به گونه گرفته شکل
  .گردد اي آرام و نامحسوس حاصل می که در بیشتر موارد به گونه اي وابستگی

نامد، در  هابرماس بر این باور است که قلمرو عموم که آن را عرصه عمومی می
ها و محافل بحث و  خانه ها، قرائت خانه مانند قهوههایی  شده و در مکان عصر مدرن احیا

هاي اجتماعی مجازي،  توان گفت که شبکه گفتگو متجلی شده است؛ به این معنی می
اند که وارد  هاي مدرن اي میان جامعه و دولت هایی در وضعیت مدرن و واسطه جماعت

هاي  ینترنت، زمینهاز نظر هابرماس استفاده از ا. شوند مسائل مربوط به امر عمومی می
 داشتن دلیل به اینترنت. ارتباطاتی را بسط داده و همچنین گسست داده است

 و تولید سهولت مجازي، اجتماعات تشکیل بودن، امکان تعاملی هایی چون ویژگی

 سایر با در مقایسه تمرکز زدایی و بودن جهانی مخاطب، بودن فعال انتشار اطالعات،

ربیعی و (شود  تلقی حوزه عمومی عنوان احیاگر به ندتوا می جمعی ارتباط وسایل
   .)99: 1392 دیگران،

هاي اجتماعی مجازي باعث تفاهم ارتباطی و  رسد که فعالیت در شبکه به نظر می
هاي  گیري گفتگو بر اساس گفتمان آزاد در فضاي آنالین شده است، که در شیوه شکل
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هاي  ظري، حضور و فعالیت در شبکهبر اساس مطالب ن. همسرگزینی تأثیر گذاشته است
به . جامعه شده است هاي انتخاب همسر افراد اجتماعی مجازي موجب تغییراتی در شیوه

هاي  عملکرد شبکهکه شود  این ترتیب، بر اساس نظریۀ هاي مطرح شده استنباط می
باعث تاثیرگذاري در  ،اجتماعی، با افزودن روابط بیشتر بین کاربران با یکدیگر

هاي  تحقیق عملکردهاي شبکهدر این . شود مات مرتبط یا انتخاب همسر میتصمی
 و تحرك اجتماعی ،گیري تفاهم ارتباطی اجتماعی شامل گسترش حوزه عمومی، شکل

هاي همسرگزینی مورد بررسی قرار  افزایش آگاهی است و تأثیر این عملکردها بر شیوه
  :شود هاي زیر ارائه می بر این اساس، فرضیه. گیرد می

  
  هاي پژوهش فرضیه

هاي مجازي با  ه عمومی و گفتمان آزاد در شبکهزبین گسترش فضاي حو - 1
  .هاي همسرگزینی، رابطه معناداري وجود دارد شیوه

هاي همسرگزینی،  هاي مجازي با شیوه بین افزایش تفاهم ارتباطی در شبکه - 2
  .رابطه معناداري وجود دارد

هاي همسرگزینی،  مجازي با شیوه هاي بین افزایش تحرك اجتماعی در شبکه - 3
  .رابطه معناداري وجود دارد

هاي همسرگزینی،  هاي مجازي با شیوه بین افزایش آگاهی اجتماعی در شبکه - 4
  .رابطه معناداري وجود دارد

گسترش فضاي عمومی و گفتمان آزاد، تفاهم ارتباطی، تحرك اجتماعی و  - 5
هاي همسرگزینی را  توانند شیوه هاي مجازي می آگاهی اجتماعی در شبکه

  .صورت معناداري تبیین کنند به
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  روش تحقیق
ها، توصیفی و از نوع  روش تحقیق این مقاله، بر اساس نحوه گردآوري و تحلیل داده

هاي تحقیق  ها جهت آزمون فرضیه از پرسشنامه براي گردآوري داده و پیمایشی است
در ده سال گذشته یعنی دهه نود که بود جامعه آماري تحقیق شامل زوجینی . استفاده شد

اما با توجه به اینکه تعداد جامعه آماري مشخص نبود از جدول  ازدواج کرده، بودند
گیرد استفاده شد البته یک نفر  نفر در نظر می 384مورگان که حداکثر نمونه آماري را 
ل به دلی. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 385بیشتر پرسشنامه تکمیل کرد یعنی 

در این . اي استفاده گردید گیري خوشه گستردگی حجم جامعه آماري از روش نمونه
اي به مناطق غرب، شرق، شمال،  تحقیق مناطق شهر تهران به روش نمونه گیري خوشه

نفر نمونه آماري  77 ،طور مساوي از هر منطقه جنوب و مرکز تقسیم شد و به
گیري تصادفی  استفاده از شیوه نمونه ها با سپس از این خوشه. پرسشگري به عمل آمد

باشد که ناحیه دو در  می 22، 11، 5، 4، 1مناطق شامل . نددش ساده افراد نمونه انتخاب 
پس از دریافت نقشه محله منتخب . عنوان نماینده آن منطقه انتخاب شد هر منطقه نیز به

منازل مراجعه طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مستقیم به درب  چند بلوك به
براي انجام تحقیق دانشگاهی  ، اعالم این که این پرسشنامهنموده و ضمن بیان هدف

قابل ذکر . دریپاسخگو را توجیه نموده تا همکاري الزم صورت گاست، ) رساله دکتري(
تعداد زیادي حاضر به پاسخگویی نشدند به همین دلیل پرسشگري این تحقیق که است 

  . زمانبر شد
ها عالوه بر آمار توصیفی و استنباطی از مدل معادالت  وتحلیل داده یهبراي تجز

ازجمله مالحظات اخالقی تحقیق حاضر عبارت . شده است ساختاري لیزرل نیز استفاده
از افراد مورد مطالعه جهت شرکت در پژوهش رضایت آگاهانه گرفته شد و به : بودند از

صورت  شده از آنها بدون ذکر نام بوده و بهآنها اطمینان داده شد که اطالعات گردآوري 
روش اجراي تحقیق . محرمانه تا پایان مطالعه حفظ و پس از آن معدوم خواهد شد
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در صورت امکان براي کاربرد  و گونه آسیبی براي شرکت کنندگان به همراه نداشت هیچ
هادها و هاي همسرگزینی، نتایج تحقیق در اختیار ن نتایج تحقیق در جهت کمک به شیوه

ست که اسؤال  50پرسشنامه این پژوهش داراي  .هاي ذیربط قرار خواهد گرفت سازمان
به  و سنجیده شد) خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(اي  دسته 5با طیف لیکرت 

هاي متغیر مستقل یعنی  سؤال. از روایی صوري استفاده شدنیز منظور بررسی روایی آن 
  :از نداعی که برخاسته از تعریف عملیاتی زیر بودند عبارت بودهاي اجتم عملکرد شبکه

برقراري ارتباط و دوستی با جنس مخالف حتی بدون شناخت  :تحرك اجتماعی
هاي جدید و گسترش روابط در شبکۀ مجازي، رهایی از  قبلی، ایجاد رابطه

یگاه اجتماعی، هاي زمانی و مکانی، ارائه آزادانه افکار بدون نیاز به داشتن جا محدودیت
  .سیاسی خاص و اقتصادي

مطالعه مطالب دیگران و واکنش نشان دادن به آنها، کسب  :افزایش آگاهی اجتماعی
هاي جدید، مطرح شدن موضوعات مدنی،  هاي جدید براي استفاده از فرصت مهارت

  .نقد و پیگیري آزادانه فضاي اجتماعی و ها تهیه و تبادل اطالعات در شبکه
تعامل و ارتباط دوسویه بین فرستنده  :حوزه عمومی و گفتمان آزاد گسترش فضاي

و گیرنده، دسترسی آسان و همگانی به اطالعات موجود و نقطه نظرات دیگران، توانایی 
معرفی خود و ارائه نقطه نظرات، آزادي از اجبار بیرونی ناشـی از سـلطه قـدرت بـراي     

 .اردگفتگو همیشه باز است و ادامه د و تبلیغ افکار

درك متقابل و داشتن زبان و مفاهیم مشترك، تعامل روزمره  :افزایش تفاهم ارتباطی
، ارائـه  )نمایاندن خویشـتن (ها  و دوسویه، افقی شدن ارتباطات، جلوه گر ساختن تجربه

استدالل بهتر در گفتگو، تشویق دوستان و افراد جدید به ادامه گفتگو به دلیل اسـتدالل  
 .صمیمیت بین کاربر و دوستانش به دلیل گفتگوي آزاد و راحتایجاد  و بهتر کاربر

هاي همسرگزینی در قالب سه نوع سؤال ده تایی براي  سؤاالت مربوط به شیوه 
  :سنجش شیوه سنتی، درحال گذر و مدرن مطرح گردیده است
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  هاي سه شیوه همسرگزینی ویژگی -1جدول 

 شیوه مدرن  شیوه درحال گذر  شیوه سنتی

واده بر شیوه گزینش نظارت خان
همسر نقش اساسی در تداوم 

  .ازدواج دارد

بهتر است انتخاب همسر با نظر 
شخص و تحت نظر خانواده 

  .صورت بگیرد

بهتر است آشنایی اولیه توسط خود 
  .فرد صورت بگیرد

بهتر است در مراسم ازدواج، پایبند 
هاي مرسوم در خانواده  به سنت

  .خود باشیم

سر در امر هاي انتخاب هم چالش
  .ازدواج گریز ناپذیر است

هاي مناسب انتخاب  یکی از راه
  .تواند باشد همسر فضاي مجازي می

بهتر است خانواده در جریان شروع 
رابطه آشنایی زوجین قبل از 

  .ازدواج باشند

مهم نیست همسر از چه طریق 
انتخاب شود، بلکه مهم انتخاب 

  .مناسب است

داشتن شروطی همچون حق طالق، 
  .از الزامات است... حق مسافرت و

احترام به نظر پدر و مادر در نوع 
  .است بوده همسردرگذشته مهم  انتخاب

در صورتی که براي ازدواج به نتیجه 
  .رسیدیم الزم است به خانواده بگوییم

در صورتی که براي ازدواج به نتیجه 
  .رسیدیم الزم است به خانواده بگوییم

م حضور شخص معرف در مراس
  .خواستگاري الزامی است

جوانان با والدین خود در شیوه 
  .همسرگزینی اختالف سلیقه دارند

هاي خوبی براي  دوستان گزینه
  .معرفی زوجین به هم هستند

ها و آشنایان  قامیل، همسایه
هاي خوبی براي معرفین  گزینه

  .زوجین به هم هستند

حضور بزرگترهاي فامیل در 
  .ردجلسات آشنایی ضرورتی ندا

این روزها به جز زوجین ضرورت 
ندارد کسی در جریان خواستگاري 

  .آنها باشد
عنوان پشتوانۀ  خانواده در گذشته به

محکمی براي جوانان در امر 
  .شد انتخاب همسر محسوب می

بهتر است فقط یکی از اعضاي 
خانواده مثل مادر را در جریان 

  .آشنایی با فرد موردنظر قرار دهیم

 ،در هر آشنایی ضرورت ندارد
  .خانواده را نگران کنیم

هاي گذشته  در خواستگاري
تر از مراسم  معنویت پر رنگ

  .خواستگاري امروزي بوده است

براي ازدواج باید سراغ خانواده 
پولداري رفت که تعصبات سنتی هم 

  .داشته باشند

اگر خانواده را در جریان هر آشنایی 
 اعتمادشان به ما از بین ،قرار بدهیم

  .رود می
هاي سنتی این است  خوبی ازدواج

  .گرا نیستند که تجمل
زن شاغلی که توانایی انجام کارهاي 
خانه را هم داشته باشه گزینه 

  .مطلوبی است

توان  بدون هرگونه مراسم شرعی می
زندگی  ،با شخص مورد عالقه

  )ازدواج سفید. (مشترك داشت
بعد از ازدواج آشنایی و تفاهم 

  .آمد جود میخودبخود به و
تیپ و ظاهر و تناسب اندام همسر 

  .اهمیت زیاد دارد
توان با چند نفر رابطه صمیمانه  می

داشت تا زمانی که فرد مناسب 
  .انتخاب شود
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دانشگاه قرار  تاداننفر از اس 5براي تعیین روایی صوري، پرسشنامه در اختیار 
ایی مرکب و آلفاي کرونباخ براي سنجش پایایی مدل به بررسی پای. گرفـت و تأیید شـد

روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص . شده است پرداخته
دهنده میانگین  نشان AVEمعیار . سازي معادالت ساختاري است، بررسی شد مدل

تر  به بیان ساده. هاي خود است شده بین هر سازه با شاخص واریانس به اشتراك گذاشته
AVE  دهد که هر چه این  هاي خود را نشان می همبستگی یک سازه با شاخصمیزان

  .آورده شده است 1نتایج در جدول . برازش نیز بیشتر است ،همبستگی بیشتر باشد
  

  هاي مدل سازه يآلفاي کرونباخ، پایایی مرکب و روایی همگرا -2جدول 

عنوان در 

  مدل
  )مکنون(متغیرهاي پنهان 

ضریب آلفاي 

کرونباخ 
(Alpha>0/7)  

ضریب پایایی 

 (CR) ترکیبی

(CR>0/7) 

(AVE) 

Hoze 65/0  93/0  91/0  گسترش حوزه عمومی 

tafahom  76/0  87/0  82/0  تفاهم ارتباطی 

Agahi  66/0  87/0  80/0  آگاهی و دانش اجتماعی 

Taharok  67/0  85/0  80/0  تحرك اجتماعی 

hamsar  71/0  88/0  84/0  هاي همسرگزینی شیوه 

  
پایایی مرکب و . همه متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند 2در جدول 

درنتیجه برازش مناسب . است 7/0ضریب آلفاي کرونباخ در مورد همه متغیرها باالتر از 
است و در نتیجه روایی همگراي  5/0ها باالتر از  همه سازه AVE. شود مدل تأیید می

  .شود تأیید می ،ريگی هاي اندازه مدل و مناسب بودن برازش مدل
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  ها یافته
  توصیف از وضعیت جمعیت شناختی

 55درصد مرد و  45نفر است که از این تعداد  385تعداد نمونه آماري در این پژوهش، 
میانگین سالهاي سپري شده . سال است 32میانگین سن نمونه آماري . اند درصد زن بوده

همچنین، . ساله است 47ترین  ساله و مسن 24کم سن ترین . سال است 5از ازدواج 
از نظر تحصیالت . تومان است 000/805/2میانگین درآمد ماهیانۀ خانوارها در حدود 

درصد  10درصد فوق دیپلم و لیسانس و  39/0درصد زیردیپلم و دیپلم،  51/0
  .پاسخگویان فوق لیسانس و دکترا هستند

  
درصد از  6/23 نفر معادل 84تعداد : هاي همسرگزینی توزیع آماري شیوه

و شیوه  به شیوه سنتی بوده است شان همسرگزینی  پاسخگویان مورد مطالعه، شیوه
 151 و درصد از پاسخگویان به شیوه مدرن 4/34نفر معادل  125تعداد،  همسرگزینی
درصد به شیوه ترکیبی و درحال گذر از سنتی به مدرن بوده است،  9/41نفر معادل 

هاي همسرگزینی به شیوه ترکیبی و در حال  شیوهداراي ن، بنابراین اکثریت پاسخگویا
  .ندا گذر بوده

  
 روابط دو متغیره

  روابط دو متغیره -3جدول 

  نوع آزمون  تعداد  فرضیه
ضریب 
  نتیجه sig  همبستگی

  تأیید  000/0  218/0  **  پیرسون  385  رابطه گسترش حوزه عمومی و همسرگزینی
  تأیید  000/0  431/0**  پیرسون  385  ینیرابطه افزایش تفاهم ارتباطی و همسرگز
  تأیید  000/0  411/0 **  پیرسون  385  رابطه افزایش آگاهی و همسرگزینی

 تأیید  000/0  355/0  **  پیرسون  385  رابطه تحرك اجتماعی و همسرگزینی
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed)  
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  از آزمون همبستگی پیرسون استفاده ،ن متغیرهااي بود با توجه به سطح شبه فاصله
همچنین میزان همبستگی . است Sig= 000/0داري برابر  سطح معنی ، کهشده است

، رابطه افزایش 218/0پیرسون در رابطه بین گسترش حوزه عمومی و همسرگزینی 
، 411/0رابطه افزایش آگاهی و همسرگزینی  و 431/0تفاهم ارتباطی و همسرگزینی 

دهنده رابطه معنادار بین  است که نشان 355/0بطه تحرك اجتماعی و همسرگزینی را
بدین معنا که اگر متغیرهاي گسترش حوزه عمومی، افزایش تفاهم ارتباطی، . متغیرهاست

متغیر وابسته  ،دنافزایش آگاهی و تحرك اجتماعی به اندازه یک واحد افزایش داشته باش
صدم در  355/0و  411/0، 431/0، 218/0به اندازه یعنی شیوه همسرگزینی به ترتیب 

ها تقریباً متوسط  جهت این رابطه مثبت و شدت رابطه. جهت مثبت تغییر خواهد کرد
 .است

  
  روابط چند متغیره

مدل مفهومی پژوهش، مدلی است که واقعیت تحلیل مدل مفهومی بر اساس تأثیر 
آگاهی و تحرك اجتماعی بر  گسترش حوزه عمومی، افزایش تفاهم ارتباطی، افزایش

هاي همسرگزینی را بر اساس مدل معادالت ساختاري نشان داده و به تصویر  شیوه
هاي مختلف گسترش حوزه عمومی، افزایش  کشد و روابط مهم و بااهمیت بین جنبه می

هاي همسرگزینی را آشکار و  تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرك اجتماعی بر شیوه
  .دساز روشن می

  
 هاي پرسشنامه بررسی تحلیل عاملی تاییدي سازه

توان این برداشت را نمود که بین  گیري ضرایب استانداردشده می از مدل اندازه
. ها، همبستگی معناداري وجود دارد هاي متناظر با آن متغیرهاي مکنون مربوطه و شاخص

شده بین  لی استانداردشده، درواقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهاي عام ضرایب استاندارد
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عد و عد و بین ببراي داشتن روایی باید بین سازه و ب. باشند ها و نشانگرها می عامل
مدل تخمین استاندارد مدلی است که . شاخص، همبستگی معناداري وجود داشته باشد

شود و تخمین واقعی پارامترهاي  ها حاصل می از تطابق دو ماتریس کوواریانس مدل داده
عد و شاخص نشان عد، بدر این مدل میزان روابط بین سازه و ب. دهد ا نشان میمدل ر

توان گفت سؤاالت موردنظر  باشد، می 45/0درصورتی که رابطه باالتر از . شود داده می
هاي در نظر گرفته براي کلیه  تمام شاخص. از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند

  .باشند می 4/0ي همبستگی باالي سؤاالت مربوط به متغیرهاي مدل، دارا
عد شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و ب داري به این دلیل ارائه می مدل اعداد معنی

داري یا همان  مدل اعداد معنی. عد و شاخص معنادار است یا خیرو رابطه بین ب  
T-Value قدار آن دهد و چنانچه م ، میزان معنادار بودن هریک از پارامترها را نشان می

طور که در  همان. باشد، پارامترهاي مدل معنادار هستند 96/1بزرگتر از قدر مطلق عدد 
شود با توجه به اینکه تمام اعداد معناداري کلیه پارامترهاي مدل از  مالحظه می 1شکل 
گیري متغیرهاي مربوطه در سطح  هاي اندازه روایی سازه پستر است؛  بزرگ 96/1عدد 

  .دنشو تأیید می معناداري 0/0 5
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 هاي پرسشنامه مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتایی سازه -1شکل 

  
. است 3و کوچکتر از  79/1در مدل پژوهش، مقدار کاي دو به درجه آزادي 

و کوچکتر  071/0برابر ) RMSEA(همچنین مقدار جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
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، شاخص 95/0برابر با ) CFI(برازندگی تطبیقی همچنین شاخص . است 08/0از 
) IFI(، شاخص برازندگی افزایشی 85/0برابر با ) AGFI(نیکویی برازش تعدیل یافته 

درصد،  95/0برابر با ) NFI(درصد، شاخص برازندگی هنجار نیافته  99/0برابر با 
هستند؛  بیشتر 9/0همگی از  و 92/0برابر با ) NNFI(شاخص برازندگی هنجار یافته 

  .پس مدل برازش عالی را نشان داده و مورد تأیید است
  

  تحلیل مسیر تأییدي
همچنین . است 3و کوچکتر از  83/2در مدل پژوهش، مقدار کاي دو به درجه آزادي 

و کوچکتر از  045/0برابر . است) RMSEA(مقدار جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
، )IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFI(قی همچنین شاخص برازندگی تطبی. است 08/0

همگی از ) NNFI(، شاخص برازندگی هنجار نیافته )NFI(شاخص برازندگی هنجار یافته 
  پس مدل برازش عالی را نشان داده و مورد تأیید است. بیشتر هستند 09/0

  
  هاي برازش تحلیل مدل ساختاري پژوهش بررسی شاخص -4جدول 

  برازش  مقدار توصیه شده  اخصمقدار ش  شاخص یا نشانگر

RMSEA 071/0  0,08≤  عالی  

 عالی  ٣ ≤  X2/df(  13/2(نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي 

 عالی  ≥CFI(  95/0  0,9(شاخص برازندگی تطبیقی 

 مطلوب  ≥AGFI(  85/0  0,9(شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 

 عالی  ≥IFI(  99/0  0,9(شاخص برازندگی افزایشی 

  عالی  ≥NFI(  95/0  0,9(گی هنجار یافته شاخص برازند

 عالی  ≥NNFI(  92/0  0,9(شاخص برازندگی هنجارنیافته 
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، با توجه به اینکه میزان عدد به دست 2شکل  در مدل اعداد معناداري تحلیل مسیر
هاي  عنوان متغیرهاي وابسته و عملکرد شبکه هاي همسرگزینی به آمده براي شیوه

می، افزایش تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرك گسترش حوزه عمو(اجتماعی 
توان نتیجه گرفت که این  است، می 96/1تر از  عنوان متغیر مستقل، بزرگ به) اجتماعی

بر  یادشدهمعنادار هستند و به عبارتی متغیرهاي  95/0ها در سطح اطمینان  رابطه
به اینکه مقدار عدد از سوي دیگر با توجه . باشند هاي همسرگزینی، اثرگذار می شیوه

معناداري محاسبه شده براي رابطه بین متغیرهاي گسترش حوزه عمومی، افزایش تفاهم 
 ،، است28/10هاي همسرگزینی  ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرك اجتماعی و شیوه

 پسهاي همسرگزینی است؛  دهنده تأثیر مستقیم و مثبت این متغیرها بر شیوه نشان
ش، مبنی بر تأثیرگذاري متغیرهاي گسترش حوزه عمومی، فرضیه اصلی این پژوه

هاي همسرگزینی  افزایش تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرك اجتماعی بر شیوه
  .گردد تأیید می

الگوي ارتباط متغیر گسترش حوزه عمومی، افزایش تفاهم ارتباطی،  2شکل 
حالت استاندارد نشان  هاي همسرگزینی را در افزایش آگاهی و تحرك اجتماعی بر شیوه

در حالت برآورد استاندارد، امکان مقایسه بین متغیرهاي مشاهده شده تبیین . دهد می
در مدل تخمین استاندارد تحلیل مسیر، میزان ضرایب . کننده متغیرهاي پنهان وجود دارد

 این به معناي میزان تغییر متغیر وابسته به ازاي یک. شود ها تعیین می مسیر بین سنجه
همچنین میزان تأثیر گسترش حوزه عمومی، افزایش . متغیر مستقل است ،واحد تغییر

هاي همسرگزینی به ترتیب  تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرك اجتماعی بر شیوه
، افزایش )56/0(، افزایش تفاهم ارتباطی )38/0(گسترش حوزه عمومی : اند از عبارت
  ).56/0(و تحرك اجتماعی ) 81/0(آگاهی 
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هاي گسترش حوزه عمومی، افزایش تفاهم ارتباطی، افزایش  تحلیل مسیر شاخص -2شکل 

  هاي همسرگزینی در حالت تخمین استاندارد آگاهی و تحرك اجتماعی بر شیوه
  

گسترش حوزه « X1شامل ) X(هاي اجتماعی  شکل باال الگوي عملکرد شبکه
افزایش « X3سؤال،  7، شامل »یافزایش تفاهم ارتباط« X2سؤال،  8که شامل » عمومی
هاي  ارتباط شیوه ،سؤال 8که شامل  »تحرك اجتماعی« X4سؤال،  7شامل » آگاهی
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سؤال، در سه نوع شیوه سنتی، شیوه مدرن و شیوه درحال  20توسط ) Y(همسرگزینی 
گیري شده که  عنوان متغیرهاي وابسته اندازه گذر و در حال گذر از سنتی به مدرنیته و به

این مدل » شاخص برازش نیکویی«از آنجا که  .ها متفاوت نیست لگوي حقیقی دادهبا ا
. توان بیان کرد که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد باشد می می 95/0برابر با 

هاي گسترش حوزه عمومی،  میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم شاخص
هاي همسرگزینی  تحرك اجتماعی بر انواع شیوه افزایش تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و

بر اساس فرضیات ارائه شده در این پژوهش و نتایج به دست آمده از طریق  .باشد می
  .صورت زیر است تحلیل مسیر، مدل مطروحه جهت این فرضیات به

  

  
  هاي همسرگزینی معنی دار مسیر مدل بررسی عملکرد فضاي مجازي بر شیوه -3شکل 

  
  جه گیريبحث و نتی

در سیر حرکت جوامع از سنتی به مدرن، طی تغییر و تحوالت زیادي که همراه با 
ها، فرهنگ و اعتقادات افراد همچنین تغییر و تحوالت  ارزش ،گیرد نوسازي شکل می
آثار این تحول و دگرگونی در امور . گیرد شدت تحت تأثیر قرار می ساختار جامعه، به



  
  
  
  

 195     ...هاي اجتماعی مجازي   رابطه عملکرد شبکه

 
 

یکی از . روز در حال گسترش است جامعه نیز روزبه اجتماعی، فرهنگی و ارزشی در
هاي  هاي سنتی و گرایش به ارزش پیامدهاي این امر فاصله گرفتن نسل امروز از ارزش

در جامعه جدید برخالف جامعه ماقبل صنعتی، الگوي . هاست مدرن و شکاف نسل
ماعی هاي اجت امروزه شبکه. سنتی انتخاب همسر دچار تغییرات فراوانی شده است

ها  توسعه این شبکه. طور روزافزون در جوامع مختلف در حال توسعه هستند مجازي به
گذارد و همانند دیگر ابزارهاي  آثار مختلفی بر زندگی فردي و جمعی افراد برجاي می

ترین کارکرد آن بوده  ارتباطی در کنار تسهیل فرایندهاي ارتباطی و اطالع رسانی که مهم
هاي جدیدي براي آشنایی و  شیوه. ان دیگري نیز داشته استاست، کارکردهاي پنه

اي به جامعه  این کارکردهاي پنهان که از جامعه. گرفته است  تعامل با افراد دیگر شکل
از . دیگر متفاوت هستند، اندك اندك آشکار شده و ابعادي تازه به اینترنت داده است

شود، تاثیرگذاري بر  یز دیده میجملۀ این کارکردها که مدتی است در جامعۀ ایران ن
  . شیوه انتخاب همسر است

هاي جدیدي از تعامل و ارتباط براي افراد  در واقع با گسترش اینترنت، شکل
شده و افراد، دیگر براي انتخاب فرد مناسب براي ازدواج به همسایگان، محله،  فراهم

خاب فرد مدنظر براي در نتیجۀ دگرگونی براي انت. شوند اقوام و آشنایان محدود نمی
هاي اجتماعی مجازي متعدد  ازدواج به دنیاي اینترنت روي آورده و در این راستا شبکه

هاي سنتی حاکم بر آشنایی و یافتن  در نتیجۀ این تحوالت هنجارها، الگوها و ارزش
هاي  این فناوري جدید زندگی جوانان را از جنبه. همسر چالشی اساسی یافته است

بدین گونه که جوانان با اینترنت و فضاي مجازي . الشعاع قرار داده است گوناگون تحت
کنند که این ارتباط نقشی  با افراد بسیاري خصوصاً از جنس مخالف ارتباط برقرار می

. کند لۀ ازدواج ایفا میئهاي جوانان به مس ها و ارزش دهی و تغییر نگرش مهم در شکل
هاي  هاي اجتماعی مجازي بر شیوه تأثیر شبکهشناختی  در این مقاله به بررسی جامعه

هاي همسرگزینی در قالب سه نوع شیوه رایج؛ سنتی، در  شیوه. همسرگزینی پرداخته شد
  . حال گذر یا تلفیقی و مدرن سنجیده شد
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هاي اجتماعی مجازي نیز با متغیرهاي گسترش حوزه  همچنین عملکرد شبکه
اهی و تحرك اجتماعی مورد بررسی قرار عمومی، افزایش تفاهم ارتباطی، افزایش آگ

هاي این تحقیق رابطه مثبت و مستقیمی بین عملکرد مختلف  طبق یافته. گرفت
به این معنا که هر چه نوع و . هاي همسرگزینی وجود دارد هاي اجتماعی و شیوه شبکه

هاي  هاي اجتماعی مجازي بیشتر باشد، عملکرد آنها بر شیوه استفاده از شبکه
همچنین میزان تأثیر عملکردها متفاوت بر . گیرد نی بیشتر تحت تأثیر قرار میهمسرگزی

، نتایج )38/0(گسترش حوزه عمومی : اند از هاي همسرگزینی به ترتیب عبارت شیوه
، )1398(، مطهري ورمزانی ))Monica T. Whitty, 2015فرضیه حاضر با نتایج تحقیق 

مسیرهاي مختلف تعامل و آشنایی در گسترش فضاي عمومی منجر به . مطابقت دارد
خود را در این  "واقعی"سرانجام افرادي که عشق  و شود یابی آنالین می مورد دوست

 پایانی هاي اجتماعی حوزه عمومی از نظر هابرماس فضاي بی شبکه. کنند محیط پیدا می
برابري در این حوزه . است که در آن مرکز قدرتی وجود ندارد تا گفتگوها را کنترل کند

پایان بوده  گفتگو باز و بی و هست و هیچ یک از طرفین گفتگو در موضع قدرت نیستند
  .شود و گفتمانی غالب نمی

، است که با نتیجه )56/0(نتیجه تأثیر آزمون فرضیه افزایش تفاهم ارتباطی 
) 1399(، بدري باران )1397(، مرادي )1394(تحقیقات اسفندیار پور و همکاران 

گیدنز معتقد است که عناصري مانند عشق و روابط صمیمی و جنسی را . اردهمخوانی د
باید در تأثیر مدرنیته بررسی کرد، وي رابطه ناب را برخالف پیوندهاي شخصی در 

. داند جامعه سنتی که وابسته به عوامل بیرون از زندگی اجتماعی و اقتصادي است، می
هاي اجتماعی،  فرد در فضاي شبکهمعموالً موقعیت میدانی ). 22: 1394 گیدنز،(

ها،  باعث نزدیکی سلیقه هاي اجتماعی مجازي شبکه. کنند هاي فرد را تعیین می گزینه
افراد با اشخاصی که تمایل . ها و انتظارات تمام ساکنان یک جامعه شده است خواست

شوند، که همین خود بخاطر تفاهم ارتباطی است که ایجادشده  دارند وارد رابطه می
هاي اجتماعی مجازي باعث تفاهم ارتباطی و  شبکهعضویت و فعالیت در . است
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هاي  گیري گفتگو بر اساس گفتمان آزاد در فضاي آنالین شده است، که در شیوه شکل
  .همسرگزینی تأثیر گذاشته است

است، که با نتیجه ) 81/0(همچنین عملکرد دیگر فضاي مجازي افزایش آگاهی 
، تاجیک اسماعیلی و مقدسی )Stephen Whyte and Benno Torgler, 2016(تحقیق 

هاي اجتماعی با افزایش آگاهی افراد  زیرا شبکه ،، مطابقت دارد)1394(، ادبی )1396(
کاربرانی که قصد ازدواج دارند . دهند مطابقت با ترجیحات فرد موردنظر را افزایش می

ي مختلف و متنوعی که دارند، با کارکردها هها استفاده نموده و با توجه ب از این شبکه
شناختند در این فضا ابعاد  فرد مورد نظر آشنا و یا در صورتی که قبالً همدیگر را می

هاي شخص مورد  دیگري از آشنایی برایشان روشن و میزان آگاهی خود را از ویژگی
هاي  ههاي پژوهش حاضر نشان داد میزان و نوع استفاده از شبک یافته. کنند نظر بیشتر می

شود و یکی از متغیرهاي تأثیرگذار  اجتماعی مجازي، باعث افزایش آگاهی کاربران می
هاي اینترنت به  شبکهکه رسد  به نظر می. مهم در انتخاب همسر بوده است

هاي مختلف بدون محدودیت ارتباط  در زمان و مکانکه د نده کنندگان اجازه می استفاده
در کمترین زمان ممکن با هم در سطوح مختلف و دلیل سرعت آن  داشته باشند و به

هاي اجتماعی  متنوعی از افراد براي ازدواج تبادل اطالعات داشته باشند و محیط
ها دامنه  در این شبکه. اي را تجربه کنند و از تجربیات دیگران نیز استفاده کنند چندجانبه

بر حسب عالیق و سلیقه اي از اخبار، اطالعات و دانش وجود دارد که مخاطبان  گسترده
رغم تحول ساختاري در  در این چارچوب، علی. گیرند در جریان آن قرار می

هاي  هاي پراکنده در خصوص ازدواج و انتخاب همسر، در شبکه آگاهی  جامعه،
  .اجتماعی گسترده شده است

 .Larry D(به اثبات رسید که با نتیجه تحقیق ) 56/0(نهایتاً تحرك اجتماعی 

Rosen et al, 2007( در جامعه سنتی همسرگزینی کامالً اجتماعی بود و . همسو است
هایش براي ازدواج و  فرد در جامعه در درون گروه خود حرکت داشت و انتخاب

گرفت در حالی که در دوره مدرن در  همسرگزینی همسان و درون گروهی انجام می
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اجتماعی خانواده فرد،  - میدان ازدواج، مختصات گزینش همسر از پایگاه اقتصادي 
فرد براي جداسازي و تمایز خود در گزینش و انتخاب همسر با . متفاوت بوده است

و سرمایه فرهنگی خود، بیشتر و صرفاً با هویت ) ثروت(استفاده از امکانات و دارایی 
 کند و حتی طرف مقابل را براي گزینش همسر با هویت فردي فردي خود ورود می

کند و در صورت نیاز، عواملی را در نظر خواهد گرفت  ارزیابی می) دهتر از خانوا مهم(
هاي این تحقیق  البته در این اقدام بر اساس یافته. که به ارتقاي خود فرد منجر گردد

هاي اجتماعی مجازي از اهمیت برخوردار است؛ چنانکه فرد با این  استفاده از شبکه
در . رکت اجتماعی را در خود ایجاد کندتواند با توان و جرأت بیشتري ح انتخاب می

هاي کلی اعضاي آن شکل  جوامع امروزي طبقه اجتماعی نه تنها صرفاً بر مبناي شباهت
هاي  در بسیاري از موارد هدف افراد از انتخاب همسر در میدان سرمایهبلکه گیرد،  نمی

  .تحرك اجتماعی است ،گوناگون
سنتی، : در سه دسته قرار دارند یزینهاي همسرگ شیوهکه درمجموع نشان داده شد 

در شیوه درحال گذر همسرگزینی درحال گذر از قالب سنتی به . مدرن و در حال گذر
ها در جامعه امروز تهران  طوري که نه سنتی است و نه مدرن، طبق یافته مدرن است، به

تایج نتایج مطالعۀ حاضر در کنار ن. بیشترین نوع همسرگزینی نیز از همین شیوه است
ي دیگر در این حوزه، تأکیدي دوباره بر تأثیراتی است که اینترنت و ها پژوهش

درواقع . ندا ویژه نسل جوان داشته هاي اجتماعی مجازي بر زندگی واقعی افراد و به شبکه
هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر  ،اینترنت ضمن تغییر در شبکۀ روابط اجتماعی

ها دربارة انتخاب همسر در فضاي مجازي گذاشته  ش آنهاي افراد ازجمله نگر نگرش
ر شیوة دناپذیر هستند و  این تأثیرها هم عمیق و هم بازگشت سلوینبه تعبیر . است

براین  .کنند نگرش و میزان و نوع ارتباط افراد در جامعۀ امروز، نقشی مهم ایفا می
بک زندگی در هاي اصلی هویت و س اساس، شیوه همسرگزینی که از تعریف کننده

شود و به  گذشته بود دچار تحول شده و از قالب سنتی خود به تدریج خارج می
جامعه ایران در حال گذر از دوره سنت . شود هاي درحال گذر و مدرن تبدیل می شیوه
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هاي بین نسلی را به وضوح در  ها و فاصله به دوره مدرن است که در این میان گسست
توان تمایل قوي بعضی از شهروندان  نمی. توان دید ندگی میرفتارها و باورها و شیوه ز

هاي اجتماعی  را در روي آوردن به انتخاب همسر و در نهایت تشکیل خانواده در شبکه
 بکهاي سنتی تغییریافته و الگوي جدید س ها و نقش بنابراین ارزش. نادیده گرفت

هاي روابط بین کنشگران را هاي اینترنت، الگو شبکه. زندگی و ازدواج رواج یافته است
هاي سنتی حاکم بر  هاي اجتماعی در تمام سطوح هنجارها، الگوها و ارزش در شبکه

دچار تغییر و تحول اساسی کرده و در  ،آشنایی و یافتن فرد مناسب براي ازدواج
  .کند دهی و ساخت مجدد و بازتولید ازدواج نقشی مهم ایفا می شکل

  
  پیشنهادهاي کاربردي

یک فـرد یـا گـروه یـا     (ایی که مددکاري اجتماعی وظیفه دارد که به مددجو از آنج
کمک کند تا مشکل را شـناخته و بـا اسـتفاده از منـابع و امکانـات موجـود بـا        ) جامعه

اي در جهـت حـل مشـکل     هاي حرفـه  اي متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیت مجموعه
د تـا در مـوارد   نـ ن اجتمـاعی کمـک کن  تواند به مددکارا نتایج چنین تحقیقاتی می ،برآید

تـري بـه    هاي همسرگزینی بـا نگـاه علمـی    هاي اجتماعی مجازي و شیوه مرتبط با شبکه
  :شود بنابراین پیشنهاد می. مددجو کمک کند

هاي شیوه صحیح انتخاب همسر توسط برنامه ریزان و  آموزش و برگزاري کارگاه -
  .ي مجازياران حوزه خانواده و جوانان در فضاذگ سیاست
هـاي عـاطفی و عاشـقانه     رابطهنباید جوانان در ابتداي آشنایی در فضاي مجازي  -

یعنی اگر با مورد به ظاهر مناسبی در فضاي مجازي مواجه شدند ابتدا باید . برقرار کنند
هایی را، بررسی کنند و مطمئن شوند که خود  ها و تناسب درباره فرد مورد نظر هماهنگی

سـپس  . ان به راستی انگیزه، توان و امکانات تشکیل زندگی را دارنـد و فرد مورد نظرش
  .تر ازدواج شوند وارد مراحل جدي
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هاي اجتماعی صـورت بگیـرد، سـطح آگـاهی      شاید اگر استفاده صحیح از شبکه -
رود، با توجه به تغییرات سبک زندگی افراد نسبت بـه گذشـته و تغییـرات     افراد باال می

هاي اجتماعی را براي به سرانجام رساندن این  ، بتوان این شبکهمعیارهاي انتخاب همسر
  .اقدام مهم در زندگی به خدمت گرفت

هاي اجتماعی باعـث تغییراتـی    با وجود این واقعیت اجتماعی، که عملکرد شبکه -
هاي دقیق و نظارت و مدیریت شایسته  ریزي ، باید با برنامهشود می در سبک همسرگزینی

هاي آن کاسته شود و با تبدیل کردن تهدید به فرصت، از طریق  آسیب بر این عرصه، از
ها پرداخته شود و تالش شود که  همین بستر، به تنویر اذهان و کاستن زمینه سوءاستفاده

  .امکان مداخله و فعالیت بیشتر خانواده و نهادهاي رسمی را در این فضاها افزایش داد
نسبت به معایب و باید نشگاه، جوانان در فضاهاي آموزشی همچون مدرسه و دا -

ها در خواستگاري آگاه شوند و همچنین افراد قبـل از ورود   مزایاي هر یک از این شیوه
  .اي خود را باال ببرند سطح سواد رسانه ، بایدهاي اجتماعی مجازي به شبکه
هاي همسرگزینی و برگزاري مراسـم بـه    ها بر بحث انتخاب و شیوه تمرکز رسانه -

  .هاي تلویزیونی ها و سریال ه صحیح در قالب فیلمشیو
 ،براي جلوگیري و آگاه سازي جوانان از خطرات شروع رابطه در فضاي مجازي -
هـاي   توانند با کمتر کردن خواسـته  کنند آنان می ها نقش مهم و موثري را ایفا می خانواده

دنیـاي حقیقـی بـراي     زندگی آرامی را برپایه آشنایی در ،خود از همسر آینده فرزندشان
  .فرزندان خود فراهم سازند

مشاوره و مشورت طلبیدن از روانشناسان و مددکاران اجتمـاعی بـراي انتخـاب     -
شود تجربیات ارزشـمندي در پـیش روي    همسر مناسب، کمک کننده است و باعث می

  .جوانان قرار بگیرد تا انتخاب خود را با اعتماد به نفس بیشتري انجام دهند
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