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   چکیده

 همسرریابی  هایسایت به کاربران گرایش عدم و ایشگر دالیل کیفی محتوای تحلیل وشر از استفاده با

 عبارتنرد  همسرریابی  هرای سایت در افراد عضویت باعوامل مرتبط  ترینمهم که داد نشان نتایج .شد یبررس

 ،خرود  فرزنردان  بررای  همسرر در انتخاب  ینجامعه و والد دیتعهّیب ،همسر انتخاب دراستقالل  کسب :از

 در کرالن شرهرها،   افراد روابط شدنمحدود ،یسنتّ هایازدواج به نسبت همسریابی هاییتسا بیشتر مزایای

 عضرو  نقر   ،برودن مطلقره  ی،واقعر  یرای در دن ارتبرایی  مشکالت ،فردی نیازهای رفع ،جنسی تبعیض رفع

 منفری  هرای نگرش چون یعوامل مقابل در و داوریپیش و تبعیض رفع ،همسریبرون ،سن باالرفتن داشتن،

 ایرن  بره  یشعردم گررا   در ،مجرازی  فضای به ایمینان عدم ،نظارت ضعف ،همسریابی هایسایت به نسبت

 .است بوده اثرگذار هاسایت

  4.نامیگم 3،عقالنی انتخاب 2کیفی، محتوای تحلیل 1،همسریابی هایسایت :هاواژهکلید

   مهمقدّ. 1

 یاز سرو  یابیهمسرر  هرای سرایت  ،جامعه در آن روزافزون وسعةت با راستاهم و اینترنت گیرشدنهمه با

 معراون  ،گلرزاری  طتوسّ شدهگزارش اخبار آخرین یبق که گونههمان .اندشده روبرو زیادی اقبال با جوانان

 قبرول  را هرا آن انتظامی نیروی نه که شده شناسایی همسریابی ایتس 333 اکنونهم ،جوانان و ورزش وزیر

                                                           
1 dating websites 

2 qualitative content analysis 

3 rational choice 
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 برین  همسریابی هایسایت تعداد گذشته سال 3 در که کرد اشاره نیز او. اندشده پذیرفته لتدو در نه و دارد

 1.اندرسیده برابری 3 یاکنون به رشد اامّ ،بوده ایتس 123تا  133

 برا  تنهرا  را مانند همسر خود یادیز یغاتازدواج را با تبل از جوانان در آستانة یادیتعداد ز هاسایت این

-صرورت  جررایم  و تخلفرات  ةزمین در را تیولیّمسؤ گونههیچ که حالی در ،اندکرده جذب بیابید کلیک یک

-یهنبودن بر پایمبتن یلبه دل ،هاسایت این یریق از ازدواجاند که یدهعق ینبر ا یبرخ .باشندنمی پذیرا گرفته

بره   ،یرر  مقابرل   یگخرانواد  یهاو ارزش یگردیکنبودن افراد با جامعه و آشنا یهاارزش و یفرهنگ یها

 ةمواجهر  کره  ایرن  دلیرل  بره  ،آشنایی ةشیو این در (.2331ص.  ،244 ،یمبرتیو گال یوا)ر پاشدیمسرعت فرو

 مقابرل  یرر   بره  و کننرد  پرا  و دسرت  خرود  بررای  کاذب تهویّ توانند می افراد ،آیدنمی وجود به فیزیکی

 (.2333ص.  ،21 3،دما) بدهند واقعی غیر العاتایّ

 از یررفین  هرای برداشرت  کره  شرود یباعر  مر   ینترنتیاست که ارتباط ا این کنندمی بیان که یمهمّ نکتة

 از بسریاری  .شرود  نمری  منتقل گووگفت لحن و چهره حالت ارتباط این در کهچرا ،نباشد درست هاصحبت

 نرد دهمری  خودشران  مرورد  در کره  العراتی ایّ و کنندنمی فاش هارومچت در را خود واقعی تهویّ جوانان

 برا  و کنرد می فیمعرّ دختر را خود پسری یا و پسر را خود دختری یحتّ شده دیده .نیست درستی العاتایّ

 (.1111ص.  ،441 ،4و براک ینگ)ک کندمی شوخی نوعی به خود جنسهم

 و فررد  اقتصرادی  و اجتماعی ،فرهنگی هایاختال به  هیتوجّبی را مجازی هایازدواج دیگر آفت هاآن

 مقابرل  یرر   هرای ایرده  و افکار کندمی هتوجّ جلب بیشتر چهآن هاارتباط گونهاین در. دانندیاو م ةخانواد

 شرود مری  او ةفرد و خرانواد  یفرهنگ هایاختال  از مناسب شناخت عدم باع  ارتباط این به اکتفا و است

 1312 نآبرا  4کره  مجلس  هایپژوهش مرکز هایازگزارش برخی در (.2334ص.  ،22 ،5فیندلی)آندروودو 

 بردل  ازدواج تسهیل برای امکاناتی به تواندمی چهاگر یابیهمسر ةشیو این که است آمده چنین شده، منتشر

و خر    یمجراز  یطدر محر  ارتبراط  ناپایرداری  ،ضرعیف  نظرارت  ،آموزش عدم قبیل از هاییآسیب اامّ شود،

 کره  گویرد یگزارش مر  ین.ا است آورده دوجو به ازدواج برای اینترنت یر  از را تهدیداتی ،مشورت الزم

 نامشررو   روابرط  متأسرفانه  موارد برخی در و یابیدوست برای هاییمکان فقط همسریابی هایسایت عمده

 در. دارنرد  میلیراردی  درآمدهای گاه دیگریک به افراد العاتایّ فروش و خرید از فقط کهاین ضمن هستند،

                                                           
1 http://www.mehrnews.com/news 23/13/1313 یخشد در تار یدهد ،2421212شناسة خبر :   

2 Riva and Galimberti 

3 Adam 
4 King and Barak 

5 Underwood and Findlay 
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 پرینت قضایی حکم به که شدهبررسی موارد برخی در که است مدهآ چنین بارهاین در گزارش این از بخشی

 ثالًم ؛شدمی جا-بهجا میلیاردی یحتّ و زیاد مالی تراکنش با و سنگین خیلی هایرقم ،شد یابیارز هاحساب

  1.بود تومان میلیون 12روزانه حدود  هاسایت از یکی در مالی تراکنش

 بیشرتر  کره  دارد وجرود  پلریس  در بسیاری هایپرونده که اشتد اذعان اصفهان تاناس فتای پلیس یسری

 مختلرف  هرای بهانره  به افراد این از که شد ذکرمت ولمسؤ این. دهدمی تشکیل دختران و زنان را آن انشاکی

 یدر کشور هرم مجروز   یابیهمسر ینترنتیا یتسا یچه یکه برا یدر حال ،است شده اخاذی و استفاده سوء

 2.است نشده صادر خصوص این در تیّفعال یبرا

 صررفا  و شناسانهآسیب رویکرد یک با افراد از روهیگ که است این کرد اشاره آن به باید که یمهمّ نکته

نقادانه را کنرار گذاشرته و    از افراد جنبة یگرد یکه گروه حالی در ،نگرندمی همسریابی هایسایت به منفی

 و همسرریابی  هرای سایت بررسی لزوم ینبنابرا ؛کنندمی نگاه مسأله این به بینانهخوش رفاٌص یکردتنها با رو

  .است یعالمانه ضرور یکردتوأمان با رو هاسایت این به نسبت منفی و مثبت هاینگرش

 ،خرانوادگی  فرردی،  عوامل که اندیافته دست نتایج این به خود ژوهشپ در (1311) عرفان و دستجردی

 اینترنتری  هایازدواج به افراد گرایش در گرافیکدمو و کنولوژیکیت و اقتصادی ،یمذهب ،فرهنگی ،اجتماعی

 شرناخته  عامرل  تررین تاهمیّکم اقتصادی عامل و عامل مؤثرترین فرهنگی –اجتماعی عاملکه  اندبوده مؤثر

 .است شده

 اهسایت این عضو که افرادی که اندیافته دست نتایج این به خود مطالعة در (1344) آخوندان و باستانی

 .دارند اجتماعی هایتمحدودیّ واقعی دنیای در انتخاب برای شوندمی

 هرای تمحردودیّ  و موانرع  تعلّر  بره  جوانان که اندکرده بیان خود پژوهش در (1345) زکایی و خطیبی

 و اجتماعی هنجارهای آورالزام فشارهای از فرار راستای در و خود زندگی ذهنی و عینی شرایط در موجود

 واقعری  دنیرای  در هرا آن با متقابل کنش برقراری امکان که دیگرانی با اجتماعی تعامالت رشگست جهت در

 هایفرصت و خود ماندةمغفول نیازهای تأمین ،جدید هایتجربه کسب دنبال به ،است پرهزینه و نادر بسیار

 . آورندمی روی مجازی فضای به بیشتر

 زمینرة  همسرریابی  هرای سرایت  کره  است یافته دست جنتای این به خود پژوهش در (2313) مانیر آوانی

 ایرن  .انرد سراخته  فرراهم  را هاخانواده و اجتما  پذیرش عدم مشکل بر غلبه و اجتماعی هایکلیشه شکست

                                                           
1 www.Taamol news.ir 
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 کره  اندکرده عمل مسن شهروندان مجدد ازدواج و همسریابی زمینة در مؤثر ایوسیله عنوانبه هاپورتالوب

 .اند شده یرد خود ةخانواد و ستاندو یر  از واقعی دنیای در

 در که تغییراتی دنبال به همسریابی هایسایت که است کرده بیان خود مطالعة در (2313) مزیاسلوزکبرا

 نیرز  مرردم  ،کننرد مری  تغییرر  شرتاب  برا  جوامرع  که گونههمان و اندیافته رواج است داده رخ معاصر گیزند

 شرریک  یرافتن  دشواری .اندکرده تغییرات این همتای را سرهم پیداکردن هایروش و وظایف ،هامسؤولیت

 هرای حالت به همسریابی برای و کرده ریدو تیسنّ مفاهیم و معانی از که کندمی تشویق را مجردان مناسب

 .است شده هاآن رواج باع  عاشقانه هایارتباط به افراد گرایش ،همچنین .کنند تالش نوین

 از همسریابی هایسایت که اندیافتهدست نتایج این به خود مطالعة در (2313) ماوداگن و اسمیت آرون

 افرراد  بره  و دارنرد  هرا زمان ةهم در مردم  همة برای هاییگزینه همیشه زیرا ؛کنندمی جلوگیری افراد ریزش

 هرا آن پرژوهش  در آنالین کاربران درصد 54 ،همچنین. کنند پیدا خود برای بهتری همسر هک دهندمی اجازه

 مردمری  کره  اندکرده بیان نیز رصدد 21 و اندگذاشته پروفایل در خود از نادرست العاتایّ که اندکرده بیان

 .هستند بد بسیار و ناامید یا بیچاره کنندمی استفاده همسریابی هایسایت از که

 اجازه هامریکاییآ به آیندهفز یور به اینترنت که نداکرده بیان نیز( 2312) توماس و روسنفلد جی میچال

 ارتبراط  بیگانره  کرامالً  افراد با و اندنداشته تماس اجتماعی زندگی در هاآن با هرگز که افرادی با که دهدمی

-همجرنس  ماننرد  ؛دارنرد  همسریابی برای واقعی زندگی در کمتری شانس که افرادی چنینهم .باشند داشته

 هاآن ازدواج نرخ و داده افزایش مجازی فضای در را دخو شانس باال سن و میانسال افراد و مرد و زن بازان

 .رودمی باال

 کسرب  بررای  ابرزاری  به مجازی فضای چهاگر که اندکرده بیان خود ةمطالع در نیز (2331) رگ آنشوال

 جهرانی  صرنعت  این اامّ ؛است شده تبدیل زمانی و مکانی هایتمحدودیّ از فارغ عشق و جدید هایتجربه

 .است ساخته مواجه جدی مشکل با را هازوج همسریابی خدمات و ایجاد را یادیز سایبری جرایم

 مطالعرات  در (2334) کاتالیناتومرا  ،(2334) آنردریوفیور  ،(2313) پیترر  و هانس زیلمن، ،چیتمز آندرس

 کره  انرد یافتره  دسرت  نتایج این به هاآن .اندپرداخته همسریابی هایسایت در دروغ و فریب بررسی به خود

 و عمردی  صرورت  بره  هرا فریرب  این اوقات گاهی که است همراه فریب به ابتال خطر با آنالین همسریابی

 بره  هرم  فریبری  اگرر  یحتّر  افراد که شده باع  و شده ایجاد مجازی فضای خاص شرایط به هتوجّ با گاهی

 .وندش منصر  کنش ادامة از و شوند اعتماد بی مجازی فضای به باشد نگرفته صورت آشکار صورت
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 ؛اثراتری  همسرریابی  هایسایت که اندیافتهدست نتیجه این به خود مطالعة در نیز (2311) بروکس مارک

 مجرردان  بانتخا ةمحدود افزایش و بازانهمجنس بیشتر پذیرش ،مختلف نژادهای بین ازدواج افزایش مانند

 اکنون .است شده هاآن رواج و دوام عدم باع  هاسایت این به نسبت منفی نگرش. است داشته دنبال به را

 .یافت را خود دلخواه همسر توانمی ترارزان و بهتر اهسایت این یا گذشته به نسبت

 وجوهرای  جسرت  آنالیرن  همسرریابی  که کندمی بیان گونهاین خود پژوهش در نیز (2313) آندریانابلو

 هرا آن هرای اولویّرت  برا  کره  را دسترس در هایگزینه که دهدمی اجازه افراد به و دهدمی کاهش را مستقیم

 .اندشده روبرو تیسنّ های نشست از بیشتری استقبال با و کنند شناسایی ترسریع را باشند داشته مطابقت

 گرایش که اندیافته دست نتایج این به و بررسی را هاسایت این به گرایش دالیل نیز (2332) لو و وانگ

-تموقعیّ خلق ،آسان دسترسی قابلیت جمله از نترنتای هایویژگی از اشین توانمی را آنالین همسریابی به

 از رهرایی  و تحررک  آزادی املشر  آزادی ایرن . دانست نامیگم این از ناشی آزادی و نامیگم و جدید های

 هنروز  ها،سایت این کاربران برای گوناگون تبا وجود مشکال .است رودررو دنیای در اجتماعی هایتردید

 پاسرخ  مقاله هد  چیست؟ هاسایت این از افزونروز ةاستفاد دالیل که شده داده پاسخ کمتر پرسش این به

 .است مزبور پرسش به

    نظری مبانی. 2

 شررایط  و اجتمراعی  اجبارهرای  از بارهایی مثبت فردگرایی. است منفی و مثبت بعد دو دارای فردگرایی

 دارد اشراره  متقابرل  دتعهّر  احسراس  نبرود  و دیگران از یجدای به منفی فردگرایی و است مرتبط گرایانةستم

 دادنشرکل  برای بیشتری هایفرصت افراد حاضر عصر در کندمی بیان گیدنز که گونههمان (.1142 واگنر،)

 داشرت  مرردم  برزنردگی  رومنردی نی نفروذ  رسروم  و رسرم  این از پیش که درحالی ،دارند خویش زندگی به

 و امیرال  و فررد  خرود  ،فردگررا  هرای فرهنرگ  در کره  است معتقد نیز ندهستهوف (.225. ص ،1342 گیدنز،)

 فشرارهای  از رهرایی  خرایر  بره  افرراد  (.1342. ص ،112 ،هوفسرتده ) یابدمی بیشتری تاهمیّ او احساسات

 دیتعهّبی تعلّ به دیگر یر  از و عالقه و استقالل کسب و همسر انتخاب در قدیمی هایتسنّ و والدین

 .یابندمی گرایش همسریابی هایسایت تعضویّ به خود فرزندان برای همسر ابانتخ در والدین

 تحرت  که است برشناختی مبتنی هاآن کنش و هستند عقالنی هاانسان نیز عقالنی انتخاب نظریة براساس

 (.214. ص ،1111 ولف، و واالس) دارند خود اهدا  به نیل جهت وسایل مؤثرترین از یخاصّ شرایط
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 محاسربة  بره  زیر اشکال به خود فتاریر مسیرهای گزینش در هاانسان که کندمی بیان ترنر که گونههمان

 هرای هزینره  (2 ترجیحرات  مراترب  سلسرله  به هتوجّ با رفتار مختلف مسیرهای سود (1 .پردازندمی عقالنی

 (.42. ص ،1342 کرایب،) منافع سازیبیشینه راه بهترین (3 شدهنظر صر  منافع برحسب هرگزینه

 سرود  و مزایرا  بره  یابیدست دنبال به افراد که دکر استنباط گونهاین توانمی تئوری این براساس واقع در

 بره  کننرد می کسب تیسنّ های ازدواج به نسبت همسریابی هایسایت واسطة به ازدواج یریق از که بیشتری

 .بندیامی گرایش هاسایت این در عضویت

 باعر   شرهرها  در فضرایی  هرای جردایی  که کندمی بیان ورث لوییس رها،شهکالن در بیگانگی زمینة در

 روابرط  شردن محردود  باعر   نیرز  جامعره  یک بزرگی. شودمی احساسی و همسایگی پیوندهای شدنسست

 .یابرد مری  کراهش  صرمیمی  هرای  آشرنایی  و شناسرند نمی خوبی به را همدیگر افراد زیرا ؛شودمی اجتماعی

-می اساس براین .(1313. ص ،25 تانکیس،) است نامیمگ با توام و سطحی و دهبری بریده افراد هایتماس

 و نداشرته  آشرنایی  و  معررّ  ازدواج مینرة ز در کره  شرود مری  باعر   شهرهاکالن در افراد روابط گفت توان

 .بدانند مشکل این بر غلبه روش بهترین را همسریابی هایسایت در عضویت

-می حسوبم یندآفر یک را زنان توانمندسازی که هستند پردازانینظریه جمله از بوندر و شولر اترا،ماله

 شرولرو  مالهراترا، ) دانندمی جنسیتی برابری به جنسیتی نابرابری تموقعیّ یک از پیشرفت  معرّ یعنی ؛کنند

 زنردگی  برر  کنترل و منابع به زنان بیشتر یابیدست معنای به را توانمندسازی اگبومه (.2. ص ،2332 ،بوندر

 دلیرل  بره  زنان که کرد تحلیل گونهاین توانمی تئوری این اساسبر(. 231. ص ،2331 اگبومه،) داندمی خود

-سرایت  یریق از همسر انتخاب در دانمر با برابر حقوق آرودندست به و بیشتر هایفرصت از برخورداری

 .دهندمی افزایش ازدواج برای را خود نسشا همسریابی های

 سرطو   سرایر  نیازهای ،نیازها از سطح یک ارضای از پس ،مازلو نیازهای مراتب سلهسل نظریة براساس

 و شوندمی ارضا افراد نیازهای از ایپاره جامعه در عادی یور به (.52. ص ،1115 مندوزا،) یابندمی تاهمیّ

 گونره ایرن  وانتمی تئوری این چهارچوب در (.11. ص ،1115 مازلو،) مانندمی باقی ارضانشده دیگر ایپاره

-پاسرخ  به قادر مختلف دالیل به خانواده و جامعه محیط در که مختلفی نیازهای رفع برای افراد که دریافت

 .آیندمیدر همسریابی های سایت عضویت به نیستند هاآن گویی

-مری  جلب عواملی از وسیعی ییف به ار ما هتوجّ اجتماعی یرد مفهوم کندمی بیان گیدنز که گونههمان

 ،گیردنز ) داردمری براز  اسرت  تجمعیّ تاکثریّ روی پیش که هاییفرصت داشتن از را هاگروه و افراد که کند

 غیرره  و سالخوردگان ،معلوالن ، هاقهمطل ،باالسن افراد نظیر هاییگروه که گفت توانمی .(421. ص ،1342
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 فرصت آن در که فضاهایی به دارند جامعه عادی افراد با مقایسه در ندکیا تمقبولیّ و اجتماعی هایفرصت

 .شوند متمایل دارند نیهمسرگزی و همسریابی برای بیشتری

 برا  مردم و است اجتماعی تعامالت در یمهمّ عالمت ،شخ  یک فیزیکی نمود» کریستفرسون عقیدة به

 رفتارهای ،حال این با. کنندمی رفتارغیره  و تقومیّ ،سن ،نژاد ،جنسیت برمبنای متفاوت یور به یگرد افراد

 برازی  زمرین  یرک  و کنرد مری  عمل اجتماعی عالیم تعداد دهندةکاهش فیلتر یک عنوانبه کامپیوتر واسطة با

 دیگرران  بررای  هرا کلیشره  ریزییر  از افراد ، معالی این بدون که کندمی خلق گران ارتباط برای ترمساوی

 مطرر   گونره ایرن  را گمنامی مثبت بعد تفناس و هریسون (.3345. ص ،2332 کریستفرسون،) هستند ناتوان

 خرود  آفالین جوامع هایکاستی تا کنندمی فراهم کاربران برای را امکان این ایرایانه هایارتباط که کنندمی

 و هریسون) کنند جبران را( جرائم و منفی اجتماعی تحرک ،تعصبات و هاداوریپیش اعضاء، انزوای مانند)

 برای افراد که فتگ توانمی تئوری این چهارچوب در (.324. ص ،1344 تیلور، و  لیندال از نقل به استفن

 هرای سرایت  عضرویت  بره  برابرری  آوردن دسرت  بره  و غیرره  و نژادی ،قومی اتبتعص و هاکلیشه از رهایی

 هتوجّر  مقابرل  یرر   هایایده و افکار به لاوّ ةوهل در مجازی فضای در کهچرا ؛ندیابمی گرایش همسریابی

 .شودمی

 همسرری  بررون . انرد کررده  تقسریم  همسرری درون و همسرری برون به ازدواجی رابطة نظر از را خانواده

 گرروه  از خرارج  همسرر  گرزینش  مبنرای  برر  افرراد  و نیسرتند  خویشاوند شوهر و زن که است هاییخانواده

 کره  گفرت  انترو مری  همسری برون نظریات براساس(. 21. ص ،1325 ساروخانی،) کنندمی اقدام اجتماعی

 .یابندمی گرایش همسریابی هایسایت به خود همسرگزینی ةدایر گسترش برای افراد

 کره آن بردون  دنشومی قادر یریق این از اکنون دارند مشکل خود فردی بین واقعی روابط در که کسانی

. ص ،1342 ادی،آبر  فیروز) کنند برقرار را ایگسترده روابط بگوید را خود تهویّ و برمالکند را خود ةچهر

133.) 

 هسرتند  واقعی دنیای در باییارت مشکالت دارای که ادیراف که گفت توانمی تئوری این چهارچوب در

 یریرق  از کره  کنندمی سعی باشند داشته کنش چهره به چهره صورت به خود مخالف جنس با توانندنمی و

 .بپردازند همسر انتخاب به همسریابی هایسایت

(. 1123 هرررزلیچ،) کرررد عنرروان را اجتمرراعی اتتصررور ةواژ کرره بررود کسرری تیننخسرر دورکرریم امیررل

 بیان او(. 1141 موسکوویچی،) کرد اجتماعی علوم اردو را آن و تئوریزه را تصورات ةواژ سرژموسکوویچی

 خود و سریع تصویر زیرا ؛است تصور یک که ساده تصویر یک نه کندیم برداشت انسان که چیزی که کرد
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 و روانری  ایهر ویژگری  بره  هتوجّ با فاعل هک است معنادار حالتی و فرم تصور که حالی در ،ستا خودی به

 ،کررده  هردایت  را انسران  کرنش  توانرد مری  اجتماعی تصور (.1124 ،مولو) سازدمی چیزی از خود فرهنگی

  مشرخّ  را دشرو می روبرو هاآن با که مسایلی با هرابط در را انسان العملعکس و جامعه در را او تموقعیّ

 (.1124 ،پالموناری و دویس) کند

 ایرن  در عضرویت  بره  نسربت  جامعره  افکار و باورها چههر که گفت توانمی تئوری این چهارچوب در

 .یابندمی گرایش هاسایت این به کمتر افراد باشد داشته تابو حالت و ترمنفی هاسایت

 رابرسرتون، ) دانرد مری  اجتمراعی  کنترل ارسایین ةنتیج را انحرا  که است نظریاتی از یکی کنترل ةنظری

 در کره  بروده  غیرهو قوانین ، هنجارها از متشکل اجتماعی کنترل که است معتقد هاردین (.125. ص ،3221

 دورکیم(. 23. ،ص31112هاردین،) اند آمده گرد اجتماعی هایسرمایه یعنی اصلی محور یک حول و مجم

 محدود و تنظیم هنجارها قیری از هاانسان آرزوهای ،پایدار و ممستحک اجتماعی شرایط در که است معتقد

 چرون  و آیرد مری  پدیرد  آنرومی ( آرزوهرا  کنترل فتنربیناز )بنابراین،هنجارها پاشیدگی مه از با. است شده

 داماتاقر  جریران  در کره  آیرد مری  پدیرد  اعیاجتم نارضایتی ،شوند اشبا  توانندنمی حصروحدّبی آرزوهای

 معتقرد  نرای (. 41. ص ،3241 پور، رفیع) شود می ظاهر...و جنائی اقدامات خودکشی، نظیر) فیمن اجتماعی

 بره  است ممکن یبیعی یور به نشود محدود آرزوهایش و امیال اگر و است روکج ذاتی یور به انسان است

 اسرت  اجتماعی کنترل بودنناکافی بزهکارانه، رفتار عامل ترینمهم که است معتقد نای .شود کشیده انحرا 

 (.411. ص ،3421 ،رئیسی)

-سایت این فضای در نیز و هاسایت این بر که کمی کنترل دلیل به که گفت توانمی تئوری این براساس

 عردم  در کنتررل  ضرعف  و زنندمی دست است اجتما  زیان با که ییرفتارها به سودجو افراد دارد وجود ها

 .است مؤثر هاسایت به افراد گرایش

 ،دیگر عبارتی به. ؛است ارتباط در افراد مکانی و زمانی روابط گیریفاصله با اعتماد به نیاز گیدنز رنظ از

 برازنگری  مرورد  تروان می مستقیماً را هایشانتفعالیّ و هستند دیدمان معرض در پیوسته که کسانی مورد در

 مکرانی  و زمرانی  گیریفاصله نتیجة در که شودمی ضروری هنگامی اعتماد. نداریم اعتماد به نیازی داد قرار

 (.224. ص ،1322 ریتزر،) باشیم نداشته اجتماعی هایپدیده از کاملی ال ایّ

 یر  لاوّ وهلة در همسریابی هایسایت یریق از که خایر این به افراد که گفت توانمی ،اساس این بر

 آورنرد نمری  دست به مقابل یر  زا مجازی فضای هایویژگی به هتوجّ با دقیقی شناخت و ندیده را مقابل

 .شوندمی اعتمادبی همسریابی هایسایت به نسبت
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  تحقیق روش. 3

 محتروای  تحلیل .شد انتخاب قیاسی رویکرد با کیفی محتوای تحلیل روش ،سؤال تماهیّ و نو  دلیل به

 هاولیّر  سرازی آمراده  با را خود کار شودمی گذارینام نیز شدههدایت محتوای تحلیل که قیاس بر مبتنی کیفی

 ایرن  از اسرتفاده  دلیل .گیردمی پیش در را متفاوتی مسیر اندهیسازم مرحلة در اامّ کند،می آغاز تحقیق برای

 همسرریابی  هرای سرایت  موضو  پیرامون گوناگون هایدیدگاه و هانظریه وجود حاضر پژوهش در رویکرد

 برودن کمّری  معنرای  بره  وجه هیچ به این هالبتّ ،ستا ها نظریه این بسط و آزمون پژوهش این هد  و است

 .است تریافتهساخت ایگونه به مطالعه فرآیند هدایت فقط اینجا در نظریه نقش زیرا نیست؛ حاضر پژوهش

 محتوای از استنباط براساس هاداده براین افزون. است پنهان مضمون و محتوا به هتوجّ بودن،کیفی مالک

  .اندآمده دست به معنایی واحد مارشش نه و کاربران هایکامنت

 هرای یادداشرت  هامقوله عملیاتی تعریف و تجربی هایپیشینه و هانظریه از مرتبط هایمقوله استخراج با

ازدواج  زمینة در هاسایت ترینپرمخایب که1« دوهمدم» و «همسر بهترین» همسریابی سایتدو  در کاربران

حاصرل از   یجو سرپس نترا   قرارگرفتنرد  خرود  بره  مرتبط هایمقوله وانیرعنز هرکدام و شدهرمزگذاری دائم

 . شد تحلیل رمزگذاری یندآفر

 داشرت  سرازگاری  نظریرات  برا  نتایج که یوری به شد یبررس یو صور یبه صورت نظر یقتحق 2اعتبار

 از ترن  دو و ققمح طتوسّ هانظریه از شدهگرفته هایمقوله به هتوجّ با یبا تکرار کدگذار یزن یقتحق 3یائی.پا

خرود را   یکه کدگرذار  ییور به ،است شده بررسی اندداشته  محتوا تخصّ یلتحل ةحوز در که دوستانش

 .یافتندبه وحدت نظر و ثبات الزم دست  ،نهایتدر  و کردند یسهمقا یکدیگرتکرار و با 

  تحقیق هاییافته. 4

 بره  گرایش در مقوله 12 که داد نشان یابیهمسر هایسایت به گرایش دالیل زمینة در تحقیق هاییافته  

 کره  است بوده تأثیرگذار هاسایت به گرایش عدم در مقوله 3 مقابل در و اندبوده مؤثر همسریابی هایسایت

 .شودمی هیارا مقوله هر به مربوط هاییافته

 

 

                                                           
  .ندالکسا، به خود اختصاص داده  یتخور باالدر سا یکرا از نظر کل 335و 212 هایرتبه ترتیب به ایرانی پربازدید سایت هزار 5333 میان در1

2 validity  

3 Reliability 
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   گیریتصمیم در استقالل کسب.1

 هرای ازدواج ماننرد  خرانوادگی  هرای تسنّ از برخی ودوج و همسرگزینی امر در والدین فشارهای که جاییآن از

 اجبارهرای  این از رهایی و خود استقالل آوردن دست به برای افراد ،دارد وجود افراد برخی بین در هم هنوز فامیلی

 بیران  زیرر  شرر   بره  مختلرف  هایکیدأت با را موضو  این کاربران .آورندمی روی بیهمسریا هایسایت به اجتماعی

 برا  ازدواج برا  والردینم  اجبرار  از رهرایی  تعلّر  بره » :اندگفته چنین فامیلی ازدواج از اجتناب خایر به برخی. دانکرده

 تصرمیم  نقرش  بره  دیگرر  برخری . «باشم داشته تحمیلی ازدواج نمیخام و ام شده هاسایت این عضو فامیل خترهاید

 و باشرم  داشرته  نقرش  زنردگی  تصرمیم  بزرگترین وت میخاهم»: اندگفته چنین و دانکرده اشاره ازدواج در خود گیری

 خرودم  رو امگمشرده  نیمره  میخام من» که گفته چنین دیگر مورد. «کنم انتخاب ،مشورت با خودم و دلخواهم همسر

 .«کنم پیدا

 و دسرت  و غلرط  هایتسنّ از رهایی دلیل به جوانان زیرا ؛دهدمی قرار أکیدت مورد را فردگرایی نظریة موارد این

 هرای سرایت  بره  اسرت  رنرگ کرم  تیسرنّ  هرای ازدواج در کره  مقابرل  یرر   با قبلی شناخت و عالقه داشتن و پاگیر

 .یابندمی گرایش همسریابی

   جوانان برای همسر انتخاب قبال در دیتعهّبی. 2

 و ریفکر  لحرا   بره  هرا آن برای را الزم هایزمینه و هتوجّ جوانان ازدواج به که سوزدل ولیمسؤ و تربزرگ نداشتن

 و تنهرا  را خرود  کره  جوانانی .است همسریابی هایسایت به هاآن گرایش در مؤثر عوامل دیگر از ،سازد فراهم قتصادیا

 مطلرب  ایرن  هاآن. دانندمی مشکل این حلّ برای گزینه بهترین را همسریابی هایسایت در عضویت یابندمی شتوانهپبی

 دنبرال  امخرانواده  اصال» که اندگفته چنین و اندکرده اشاره والدین گیریکناره هب برخی اندداشته بیان مختلفی اشکال به را
 ناچراری  از مرنم  ،بشرکنه  ما سر هاکوزه کاسه فردا که کنیمنمی دخالت ما میگن و نمیزنن باال آستین برام و نیستن کیس

 و کررده  اشراره  قتصرادی ا امکانات کردنفراهم زمینة در مسؤولین هیتوجّبی به نیز دیگر برخی .«شدم عضو اینجا اومدم

 بردبخت  جوانران  مرا  رفکر  بره  هرم  دولت ؟کجا بریم؟ کنیم چیکار نیست جوونها ما فکر به کسی وقتی». اندگفته چنین

 کره  دهرد  مری  نشان یکدیگر قبال در را جامعه افراد دیتعهّبی و تفاوتیبی انزوا، ةنظری موارد این .«پولیم بی همه نیست

   .دارد سوییهم منفی ردگراییف نظریات با

     تیسنّ هایازدواج به نسبت بیشتر مزایای کسب. 3

 بره  هرا آن گررایش  زمینرة  و اسرت  مزایرا  این فاقد تیسنّ هایازدواج که اندکرده اشاره مختلفی مزایای به کاربران

 اشراره  مرالی  و زمرانی  ا لحر  بره  هاسایت این مزایای به هاآن از برخی. است ساخته فراهم را همسریابی هایسایت

. یلبرد مری  کمترری  زمران  و هزینره  تیسرنّ  هرای خواستگاری به نسبت همسریابی هایسایت» :اندگفته چنین و کرده
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 چقرد  و شرود  شریرینی  و گرل  خرید صر  باید پول چقد بروید نفر 13 خواستگاری به خواهیدمی ماش کنید فرض

 بایرد  نیرز  باشد پذیرا منزل در را خواستگار دبخواهی اگر برعکس یا. دنرس یا دبرس نتیجه به آیا که بگذارید وقت باید
 سررعت  و پردازیرد مری  عضویت حقّ فقط جااین در. شود می غیره و میوه خرید خرج چقدر و بگذارید وقت یکلّ

 و کررده  مطرر   را همسرریابی  ایهسایت در تروسیع انتخاب ةحیط کاربران از دیگر برخی .«باالست که هم اینترنت

 ازدواجمران  شرانس  و اسرت  ترر وسیع تیسنّ هایازدواج به نسبت همسریابی هایسایت در انتخاب ةحیط» :اندگفته

 فررد  هرر  معیارهرای  بره  هتوجّ با همسریابی هایسایت در افراد  تنوّ با را مطلب این نیز دیگر مورد .«دیابمی افزایش
 تیسرنّ  هرای انتخاب به نسبت که شودمی سبب همسریابی هایسایت کاربران تنوّ » که است گفته چنین و کردهبیان

 .«باشد داشته وجود مناسب مورد فرد هر معیارهای با متناسب
 گفتره  چنرین  و اندکرده اشاره هاسایت این یریق از همسر بهترین انتخاب و گراییآلایده به نیز دیگران

 ایرن  کره  کنریم  ازدواج عرالی  شررایط  با و کردهتحصیل افرادی با توانیممی هاسایت این در نام ثبت با» :اند

 هرا سرایت  این در عضویت با میتونم وقتی» :گفته نیز دیگر مورد .«است اندک بسیار واقعی دنیای در امکان

 .«کنم؟ ازدواج تیسنّ چرا کنم گلچین رو هاهترینب

 افرراد  کره چرا ؛است ترنر اتنظری راستای در و کندمی تأکید عقالنی انتخاب نظریة بر فوق موارد تمامی

 .کنندمی سنگین سبک را مختلف هایراه و انتخاب را مورد بهترین ها،گزینه تمامی میان از خود ازدواج در

   شهرهاکالن در روابط شدندمحدو. 4

 نردرت بره  افرراد  ،نشینیآپارتمان فرهنگ شدنحاکم ،کاری شرایط و زندگی نو  دلیل به شهرهاکالن در

 در .دارنرد  کمری  رابطرة  خرود  خویشران  و اقوام با یحتّ و بوده سطحی افراد وابطر. شناسندمی را دیگریک

 نیرز  خرود  کرار  محل در یحتّ افراد و کند کمک زمینه این در افراد به تواندمی همسریابی هایسایت ،نتیجه

 کمترری  وقرت  و زمران  به بنابراین ؛شوند آشنا و کنند گو و گفت مقابل یر  با اینترنت یریق از توانندمی

 .دارد نیاز

 شدنکمرنگ در وضعیّتی دالیل به هاآن از برخی. اندکرده بیان را موضو  این مختلف اشکال به کاربران

 پری  کنکور واسه شب تا روز و صبح تا شب که من» :اند گفته چنین و داشته اشاره دیگران با خود با روابط
 و کراری  شررایط  به نیز دیگر مورد. «؟ کنم پیدا شوهر چطوری رمندا آمد و رفت کسی با و میخونم دی اچ

 نو  و کاری شرایط دلیل به که من» که است گفته چنین و کرده اشاره دیگران با معاشرت برای وقت کمبود
-کمرنرگ  به نیز دیگری .« کنم پیدا همسر چطور باید شناسم نمی رو کسی و سرکارم شب تا صبح زندگیم

 :گفته و داشته اشاره همسریابی در نوین هایروش بودن راهگشا و امروزی ةجامع در تیسنّ ارتبایات شدن
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 ؛باشه ما شرایط واجد ما همسایگی در کسی ممکنه و شده ضعیف خیلی سنتی هایارتباط کهاین به هباتوجّ»

 .«ستا راهگشا خیلی اینترنت خوب نشناسیم ولی

 هرهایشر  ترو  آدم مگره » :انرد گفتره  چنین و اندکرده شارها همسرگزینی امر در  معرّ نداشتن به دیگران

 مرورد  .«بشرن  آشرنا  یکردیگر  برا  هاجوان بدین اجازه میگیرین سخت چقد داره، آشنا و دوست چقد بزرگ

 اسرت  مایل آقایی فرضاً» که است گفته و کرده اشاره خاص معیارهای بر تکیه با  معرّ نداشتن به هم دیگر

 از جسرتن  کمرک  روش بهتررین  نردارد  آشرنایی  برای فیمعرّ هم خودش و دباش پزشکدندان همسرش که
 .« ستا هابنگاه همین

 روابرط  گذراشردن  و حیسرط  زمینرة  در ورث لوییس نظریات به تلفمخ هایگونه به فوق موارد تمامی

 . کندمی اشاره تجمعیّ انبوه میان در شهرهاکالن در افراد

   جنسی تبعیض رفع. 5

 دلیرل  بره  واقعری  دنیرای  در کره  همسر انتخاب در مردان با برابر انتخاب حق آوردن دست به برای زنان

 هایشکل به مقوله این .یابندمی گرایش همسریابی هایسایت عضویت به هستند محروم آن از جامعه عر 

 مرانع  و نادرسرت  را آن و کررده  اشراره  ایرانی فرهنگ به برخی. دارد وجود کاربران هایکامنت در مختلف

 مررد  ترا  بمانم منتظر و باشم داشته را بسته فرهنگ یک دغدغه نیستم مایل» :اندگفته چنین و دانسته ازدواج

 برا  افررادی  یرر   از پیشرنهاد  هرا ده برا  هرا سرایت  ایرن  در تروانم می که وقتی بیاید سفید اسب با آرزوهایم
 خود حق از که اندکرده اشاره المیاس اعتقادات به زنی دیگر رخیب. «شوم روبهرو عالی شرایط و تحصیالت

 بمونره  باید دختر یعنی نیست دویر  حق ازدواج مگه» که اندوگفته کنند دفا  هاسایت این در عضویت با

 بقال در را موضو  این نیز دیگران. «بگیرن ازش دختر یه یییعی حق که گفته دین کجای براش بیاد تایکی

 بایرد  و ایرران  ترو  نداریم انتخاب حق دخترا ما» :اندگفته و کرده یانب شودمی ایران در دختران به که ظلمی

 .«ظلمه جورایی یه و بشیم انتخاب تا بمونیم منتظر

 گونره این و اندکرده اشاره دختران ازدواج برای صخا فرصتی عنوان به همسریابی هایسایت به دیگران

 آیرا  کره  بمرونم  منتظرر  و بشرم  انتخراب  کره  این نه کنم انتخاب که هاسایت این تو اومدم» که اندکرده بیان

-دسرت از و هاآن افسردگی دختران، سن باالرفتن شکل به را موضو  این نیز برخی. «نیاد یا بیاد خواستگار

 و میمونن خونه تو دخترا که میکنین کارو همین» :اندگفته چنین و کرده بیان هاآن ازدواج هایفرصت دادن

 شانسشرون  و کنن انتخاب ها سایت این تو بزارین میشن افسرده و باال میره سنشون و نمیاد گیرشون شوهر

 .«کنن امتحان ازدواج برای
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و در معررض   یمجراز  یفضرا  یرق از یر یضتبعر  ینخواستار رفع ا کاربران شودمی دیده کهگونه همان

 و فرهنرگ  و اعتقادات یلدل به واقعی دنیای در که چیزی. اندشده پسران طانتخاب قرار گرفتن دختران توسّ

 کره  اسرت  شرده  دیرده  مرواردی  در. جویندمی مجازی دنیای در را اندنبوده آن پذیرش به قادر ایرانی  عر

 که شد پیدا هم راهی یک حاال»: اند گفته چنین و اندکرده بیان تمسخرآمیزی شکل به را مطلب ینا کاربران

کره   اسرت  موضرو   یناز ا یخود حاک ینا که. «گیرنب جلوشو میخان بیاد گیرشون شوهر تورشیده دختران

  .دشومی نگریسته یمنف یداز جانب افراد با د یابیو همسر ینیشکل همسرگز ینهنوز ا

   فردی نیازهای رفع. 6

 و تفرریح  بره  نیراز  ،عرایفی  ،جنسری  مختلرف  نیازهرای  رفرع  برای انیمک را همسریابی هایسایت افراد

 هرای گفتره  در شروند  مری  همسرریابی  هایسایت به افراد گرایش ساززمینه که نیازها این .دانندمی سرگرمی

 ایرن  در عضرویت  اصرلی  ةانگیز را آقایان جنسی نیازهای برخی. شوندمی بیان متفاوتی هایگونه به کاربران

 نیرز  دیگرری . «صریغه  و هستن سکس دنبال به فقط هاسایت این تو پسرا» :اندگفته چنین و دانسته هاسایت

 بره  هم دیگر برخی .«میکنن دریافت دیگه چیزای و تلفنی سکس و میدن شارژ پسرا هاسایت این تو» :هگفت

 و تنهان خیلی میشن عضو ها سایت این تو کسایی» :اندگفته و کرده اشاره همدم نداشتن و عایفی نیازهای

 نداشرته  دل درد واسره  ور کسری  وقتری  بده خیلی تنهایی» :گفته چنین نیز دیگر مورد .« دارن محبت کمبود

 ذکرر  را مخرالف  جنس با ارتباط و تفریح به نیاز به هم دیگران .«همسریابی های سایت به میاری پناه باشی

 تنیّر  این به و شدن تبدی آقایون برای بزرگ سرگرمی و تفریح به همسریابی های سایت» :اندگفته و کرده

 .«بگذرونن خوش مختلف افراد با که میشن عضو

 همسرریابی  هرای سرایت  در عضویت با افراد که است ومازل نیازهای نظریه از نمودی فوق موارد یتمام

 .دهندمی جواب اندمانده پاسخ بدون عهجام در که را خود مختلف نیازهای

   ارتباطی مشکالت. 7

 بره  خرود  مخرالف  جرنس  برا  تواننرد نمری  و هستند واقعی دنیای در باییارت مشکالت دارای که افرادی

 انتخراب  بره  همسرریابی  هرای سرایت  یریرق  از که کنندمی سعی ،باشند داشته کنش چهره به چهره ورتص

 بره  هرا آن از برخری . اندکرده بیان زیر شر  به متفاوتی ایهگونه به را موضو  این کاربران. بپردازند همسر

 پسررهای  و دخترر  ازدواج بررای  اسرت  راهری  اینترنتری  ازدواج» که اندگفته چنین و اندکرده اشاره روییکم
 حر  رو در رو راحتی به مخالف جنس با نتونه یر  که خاص موارد در فقط» گفته نیز دیگری .«خجالتی

 میررم  وقرت  هر» که کرده بیان را مطلب این شکل این به هم دیگری مورد .«باشه راهگشا خیلی میتونه بزنه
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 خیرال  برا  معیارهرامو  میترونم  اینجرا  ولی خجالت از میره یادم چیزها خیلی که میشم هل اونقد خواستگاری

 را نفرس  بره  اعتمراد  کمبود دیگر برخی .«شدم هل من بشه همتوجّ کسی اینکه بدون بسنجم یر  با راحت

 اونقرد  واقعری  دنیرای  ترو  چون» :اندگفته چنین و انددانسته همسریابی هایسایت به افراد گرایش ساززمینه

 .«بزنم حرفامو راحتی به چون شدم عضو هاسایت این تو اومدم بزارم شپی پا که ندارم نفس به اعتماد

   بودنمطلقه. 8

 از و نبروده  برخروردار  واقعری  دنیای در دیگران با مساوی اجتماعی هایفرصت و شرایط از مطلقه افراد

 از کره  کننرد مری  سرعی  و شروند می دلسرد واقعی دنیای در همسر تنیاف از هاآن .اندشده یرد دیگران  یر

 افرزایش  خرود  مشرابه  افررادی  برا  ازدواج ةزمین در را خود شانس همسریابی هایسایت در عضویت یریق

 مرواردی  بره  تواننرد مری  کراربران  دتعدّ و  تنوّ دلیل به همسریابی هایسایت در که دارند اعتقاد هاآن. دهند

 واقعری  دنیرای  در طلقهم زن یک ایگاهج عدم به هاآن از برخی. باشد هاآن شرایط با متناسب که یابند دست

 چطرور  نردارم  جرایی  جامعه در هستم مطلقه و شدم جدا شوهرم از که من» :اندگفته چنین و اندکرده اشاره
 هاسایت این» اندگفته و دانسته مناسب مطلقه افراد برای تنها را هاسایت نیز دیگر برخی .«؟ کنم پیدا شوهر

 کررده  اشاره مطلقه افراد به جامعه منفی نگاه به یدیگر .«مجرد افراد نه خوبه همطلق آقایون یا ها خانم برای

 ،عیبه براش باشه کرده متارکه دختری به وقتی» :اندگفته و نستهدا اجبار نوعی را هاسایت این در عضویت و

 نداشرتن  و گیردنز  یردشردگی  نظریرة  راسرتای  در فروق  مروارد  تمامی. «هاسایت این تو بیاد مجبوره ایراده

 .است همسر انتخاب در دیگران با برابر هایفرصت

   عضوداشتن نقص. 9

 مرورد  یرافتن  و هسرتند  روهروبر  فراوانری  مشرکالت  با همسریابی زمینة در واقعی دنیای در معلول ادافر

 تعردد  دلیرل  بره  یهمسرریاب  هرای سرایت  در ولری  ،است دشوار بسیار دارند که یوضعیتّ به هتوجّ با مناسب

 هرا آن مثال عنوان به. د؛شومی تروسیع هاآن انتخاب حیطة و شودمی ترآسان حدودی تا مشکل این نکاربرا

 مرورد  این .«نباشه سالم که کنم پیدا  خودم مثل کسی سایت این تو اومدم معلوله، مپا یه من» اندگفته چنین

 .کندمی بیان را یردشدگی نیز

   سن باالرفتن. 11

 ایرن  کره  است بوده رمؤث همسریابی هایسایت به هاآن گرایش در دختران برای مخصوصاً سن باالرفتن

 بره  موضرو   ایرن  .دارد تنگراتنگی  ارتباط جنسیتی تبعیض رفع و انتخاب حق آوردندستبه مقولة با مقوله

 خرایر  بره  دیگرران  جانب از که فشاری به هاآن از برخی. دارد وجود کاربران نظرات در مختلف هایشکل
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 سرنم  خایر به حاال تا سالمه33 دقیقاً االن: »اندگفته چنین و کرده اشاره ،شوندمی تحملم خود سن رفتنباال

 شرانس  آخررین  تا سایت این تو اومدم. میکنن رفتار باهام ترحم با خونه توی و شنیدم متلک نفر چندین از
 .«کنم امتحان خودمو

 یک حاال»  :اندگفته چنین و داده هشدار مسخرآمیزیت شکل به را دختران سن باالرفتن نیز دیگر برخی 

 نظریرة  بره  نیرز  مروارد  ایرن . «بگیرن جلوشو میخان بیاد شوهرگیرشون رشیدهت دختران که شد پیدا هم راهی

 .کندمی اشاره دیگران سوی از پذیرش دمع و اجتماعی یردشدگی

   همسریبرون به گرایش .11

 انتخراب  بره  موضرو   این. دزنمی رقم کاربران برای را ایران نقاط اقسا از افرادی انتخاب امکان اینترنت

 را و موض این کاربران .دارد اشاره خویشاوندی محدود ةدایر از خارج نیز و مکانی هایتدیّومحد از فارغ

 و کررده  اشراره  ازدواج یبررا  فامیرل  افرراد  بودن نامناسب به هاآن از برخی .اندکرده بیان مختلفی اشکال به

 .«کنم همسرپیدا بتونم که اینجا اومدم نمیشه پیدا بخور درد به پسر که فامیل پسرای بین» :اندگفته ینچن
 از چون هاسایت این تو اومدم» :اندگفته چنین و اندکرده اشاره فامیلی ازدواج از نفرت به نیز دیگر برخی

 ترا  چنرد  برین  از اگره »: اندگفته ینچن و دهکر اشاره اقوام محدود حیطة به نیز برخی. «متنفرم فامیلی ازدواج
 خرارج  همسر انتخاب به عالقه به نیز برخی .«؟ چیه تکلیف نپسندیم رو کسی داریم که کمی فامیل و اقوام

 شرهریم هرم  کره  نمکر  ازدواج کسی با میخام» :اندگفته چنین و اندداشته اشاره خود سکونت محل و شهر از

 نظریرة  همگری  مروارد  ایرن . «کنم پیدا خودم سکونت محلّ از خارج رو یکس میتونم هاسایت این تو نباشه

-می قرار تأکید مورد را فرد سکونت محدودة و خویشاوندی گروه از خارج همسر انتخاب و همسریبرون

 .دهد

     شخصی هایتعصب و داوریپیش ،تبعیض رفع .12

 هتوجّ بدون که دهدمی فرصت افراد به نامیگم .نیست منفی همیشه مجازی فضای در موجود نامیگم  

 موضرو   این متفاوت لاشکا به کاربران .بگیرند تصمیم ازدواج زمینة در شخصی باتتعصّ و داوریپیش به

 ایرن  بره  هرا سرایت  ینا »: اندگفته چنین و کرده مطر  را نژاد و تقومیّ به هیتوجّبی برخی اندکرده بیان را
-بری  بره  دیگر برخی. «خوبه خیلی میکنن رفتار نژاد و تقومیّ راساسب قبلی قضاوت بدون همه با که خایر

 و مادیرات  نه میدن بها افکارم به هاسایت این تو چون» :اندگفته چنین و کرده اشاره مادی ظواهر به هیتوجّ
 از کره  برابرری  به نیز برخی. «اینجا اومدم میاد همه چشم به لاوّ ةمرحل در تیسنّ خواستگاری تو که ظواهر

 ی،مراد  اوضرا   هرنرو   با همه» که اندگفته و کرده اشاره آورندمی دست به هاسایت این در عضویت یریق
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 رفرتن  برین  از نیرز  گرران دی. «کنن امتحان خودشونو شانس و کنن نام ثبت میتونن نژادی و تقومیّ ،فیزیکی

 انرد داشرته  ابراز چنین و شدهوریادآ را تیسنّ هایخواستگاری به نسبت هاسایت این در تاهمیّبی معیارهای

 از ظاهری تاهمیّبی معیارهای داره وجود نتیسّ هایازدواج به نسبت فضاها این تو که نامیگم دلیل به» که

 هرم  از هلیّر اوّ برخرورد  دو یکی با واقعی دنیای تو ممکنه که کسانی» :گفته چنین نیز دیگر مورد. «میرن بین

 بره  و کرنن  فکر ترمهم چیزهای به ترراحت میتونن نامیبی و نامیگم یللد به مجازی فضای تو بیاد بدشون

 .«برسن تفاهم

 در را نرامی گم مثبت بعد که است استفن و هریسون کریستفرسون، هاینظریه راستای در ذکرشده موارد

  .دانندمی برابری کسب و مختلف هایتعصب و هاکلیشه رفتن بین از مجازی فضای

   همسریابی هایسایت به نسبت منفی هاینگرش. 13

 بره  افرراد  گررایش  عدم ساززمینه همسریابی هایسایت به نسبت منفی اجتماعی هاینگرش و تصورات

 عردم  به هاآن از برخی .دارد وجود کاربران بین در متفاوتی هایتأکید با هانگرش این. شودمی هاسایت این

 ازدواج و آشنابشن هم با مجازی فضای تو که پسری دخترو » :اندگفته چنین و کرده اشاره فرهنگی شپذیر

 چنرین  و کررده  اشراره  بعدی نسل و خانواده مخالفت به دیگر برخی .«میخورن دیوار جرز الی درد به کنن

 ایرن  دیگر برخی .«؟ میگین چی هاتونبچه ؟به آشناشدین کجا بگین هاخانواده به باید روز فردای»: اندگفته

 ایرن  هسرتیم  آریایی نژاد از نیایرا ما»: اندگفته نچنی و دانسته ایرانی مرد غیرت و تملیّ با مغایر را هاسایت
 ایرن  بره  همسرر  انتخاب نیز دیگران .«هنمید رو انتخابی چنین اجازه بهش ایرانی مرد وغیرت غربیه اهسایت

. «الخرالق  جلل کنه پیدا جازیم فضای تو همسرشو آدم»: اندگفته و اند دانسته عجیب چیزی و تابو را شکل

-زمینره  هاسایت» که اندگفته چنین و است فساد رشد ساززمینه هاسایت این که اندعقیده براین دیگر برخی

 دخترران  و زنران  اغفرال  یبرا فقط هاسایت این»: گفته نیز دیگری .«است جامعه در فساد برای دیگری ساز

-ایرن  و بروده  دارمشکل و خاص افرادی هاسایت این کاربران که دانعقیده این بر دیگران .«اندشده یراحی

 خروب  معیارهرای  همره  که کسی واقعاً داره کفشش تو ریگی یه هاسایت این تو میاد هرکی» :اندگفته گونه

 نجیرب  دختران» :گفته چنین و اشاره دختران ناپاکی به دیگر وردم .«نداره نیازی هاسایت این به باشه داشته

. «اسرت  ناپراک  دخترران  جایگاه هاسایت این و ندارند هاسایت این به نیازی و کنندمی ازدواج زود همؤمن و

 دةخرانوا  کره  کسی»: است گفته و اشاره ایمان ضعف و مناسب خانوادگی جایگاه نداشتن به هم دیگر مورد
-سایت این دنبال وقت هیچ باشه ائلق ارزش خودش واسه و باشه داشته ایمان خدا به و باشه داشته درستی
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 از ناشری  اعیاجتمر  تصرورات  زمینرة  در را سرژموسکویچی و ورکیمد هایهنظری شده ذکر موارد .«نمیره ها

 .شوندمی یادآور را جامعه در دارمعنی افکار و باورها

   نظارت ضعف. 14

 است هایتسا این بزرگ نواق  از همسریابی هایسایت در نظارت ضعف که اندعقیده این بر کاربران

 هرای یادداشرت  در موضرو   ایرن  به گوناگون اشکال به هاآن. سازدمی فراهم جرم ارتکاب برای را ینهزم که

 متأسرفانه » :انرد گفتره  چنین و اشاره مالی گوناگون هایسوءاستفاده به کاربران از برخی. اندکرده اشاره خود

-کراله  هرم  دیگرر  برخری . «ازدواج صرحیح  ترویج تا هستند اس ام اس فروش مرکز چنینی این هایسایت

 که هستند خودشان جیب فکر به تنها مدیران» :اند گفته چنین و شده یادآور را هاسایت مدیران هایبرداری

-گفته و اشاره عایفی هایسوءاستفاده به دیگران. «نظارتی گونههیچ بدون کنن دریافت چقد عضویت برای

 بره  هرم  دیگرری  .«شرود مری  اخراذی  هانآ از و شدهبازی دختران ساتاحسا با راحت هاسایت این تو» :اند

 سوءاسرتفاده  افراد از و شودمی داده صیغه و سکس پیشنهاد راحت خیلی»: گفته و اشاره جنسی سوءاستفاده

 و هرا سرایت  برودن  غیرقانونی و اندکرده اشاره مضمون همین به دیگر یاشیوه به هم دیگر برخی. «شودمی

 بره  مردرکی  هریچ  افراد از و ندارن قانونی مجوز کدام هیچ» :اندگفته و اندکرده مطر  را جرم ةینزم بازبودن
 و دانسرته  ضرروری  را دولت ارتنظ هم دیگر برخی. «است باز فریب برای فضا و نمیگیرن ضمانت عنوان

 بره  نیرز  برخی. «نکند نظارتی و اقدام گونههیچ دولت که زمانی تا نیستند خوب اصال هاسایت این» :اندگفته

 نیست هاسایت این تو نظارتی هیچ وقتی»: اندگفته و دهش هاسایت این حذ  خواستار نظارت ضعف دلیل

 .«بهتره بشه حذ 
 زمینرة  کنتررل  ضرعف  شرایط در چراکه است؛ دورکیم اجتماعی کنترل نظریة مؤید خوبی به فوق موارد

 . .سازدمی فراهم همسریابی هایسایت از را افراد استقبال عدم زمینة و فراهم جرم ارتکاب

     مجازی فضای به اطمینان عدم. 15

-بری  زمینرة  نرامی، گرم  از ناشری  هرای آزادی ماندن،ناشناس همچون هاییویژگی دلیل به مجازی فضای

 برا  کراربران . شرود مری  فضرا  ایرن  بره  هاآن گرایش عدم باع  موضو  این و ساخته فراهم را افراد اعتمادی

 سراختگی  هایتهویّ و دروغ هاآن از برخی. اندکرده اشاره موضو  این به زیر  ر ش به متفاوتی هایدتأکی

 خودشرون  واسره  راحتری  بره  یترونن م همره  هرا سایت این تو» که اندگفته چنین و ابراز را مجازی فضای در

 :اند گفته و کرده اشاره مجازی فضای تو شناخت عدم به دیگر برخی .«کنند پا و دست دروغین هایهویت

 را مجرازی  فضرای  در یانرت خ برخری . «شرناخت  رو کسری  و کرد اعتماد کسی به مجازی دنیای تو نمیشه»
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 بهرت  کرردی  رفترار  باهاش سال چند و دیدیش که رو کسی»: اندکرده ابراز را آن گونهاین و اندکرده مطر 

 برا  را مجرازی  فضرای  در خیانت هم دیگر خیبر .«اینترنتیا  این حال به وای دیگه میگه دروغ و میزنه نارو

 از هرم  خیرابون  همرون  تو کنی پیدا خیابون تو که رو زنی»: اندگفته و کرده بیان تسنّ بودنمناسب به اشاره

 بره  هم برخی .«نیست بدی چیز نتسّ. پوشالیه و دروغه همش که مجازی فضای به برسه چه میدی دستش

 عاشق کشید نفس توش میشه که جایی دنیا»: اندگفته و اشاره یابیهمسر برای جازیم فضای ودنب نامناسب

 عاشرق  توش که این به برسه چه کشید نفس نمیشه مجازی دنیای توی ولی خورد عشقی شکست یحتّ شد

 هرم  برخری  .«؟کررد  پیرداش  مجازی فضای تو بشه که لوپه لوپ جایزه زن مگه» :گفته دیگری مورد .«بشی

 خرورده  و باشری  بره تا بهتره فضا این تو باشی گرگ»: اندکرده بیان شکل این هب را مجازی فضای از هراس

 دخترر  بررای  مخصوصراً  مجرازی  فضرای  نره  مجازیه جنگل همسریابی هایسایت»: گفته هم دیگری. «بشی

 قررار  تأکید مورد مدرن دنیای در اعتمادیبی جدید شکل ةزمین در را گیدنز ةنظری شده کرذ موارد. «هاخانم

 و ندیده را دیگریک خصوصیات سایر و چهره و کنش لاوّ وهلة در افراد مجازی فضای در چراکه ؛دهدمی

 .است دشوار اعتمادکردن

  گیرینتیجه و بحث .5

که باع  استقبال افراد از  یزمان جوییصر  و تروسیع خابانت حیطة زمینة در حاضر پژوهش هاییافته

 هرای هنظریر  راسرتای  در موضو  این. دارد سوییهم (2311) بروکس مارک هاییافته با شودمی همسریابی

 .است کندمی اشاره منافع سازییشینهراه ب ینکه به انتخاب بهتر ترنر

و  یبری خط هرای یافتره  یا همسریابی هایسایت به گرایش و ازدواج هایفرصت افزایش زمینة در هایافته

-سرایت  در هرا گزینه دتعدّ و  موضو  است که تنوّ این از اکیح مطلب این .دارد سوییهم (1345) ییزکا

 از یکری  ایرن  .دارد کاربر فرد هر معیارهای با متناسب و است بیشتر واقعی دنیای به نسبت همسریابی های

 زمینرة  در هرا یافته. است شده هاسایت اینافراد به  یشاست که باع  گرا یابیهمسر هایسایت قوت نقاط

 سراخته  فرراهم  سرریابی هم هاییتافراد را به سا یشگرا زمینة که شهرهاکالن در روابط و زندگی تغییرات

 یرافتن  یدشوار زمینة در همچنین هایافته .دارد خوانیهم (2313) لوزکبرامزیاس پژوهش هاییافته با است

 وزکبرامزیراس ل هرای یافته با هاسایت این به هاآن یشمجردان مخصوصاً دختران و گرا یمناسب برا یکشر

 عر  و تیسنّ مفاهیم و معانی از مردان با برابر حقوق آوردن دست به برای دختران .دارد سوییهم (2313)

 .کنندمی تالش جدید ةشیو به همسریابی برای و کرده دوری جامعه
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 ییزکرا  و خطیبری  پرژوهش  هرای یافتره  با هاسایت به گرایش و نشدهارضا نیازهای رفع مینةز در هایافته

 در دیگرران  برا  برابرر  هرای و نداشتن فرصت یاجتماع ییردشدگ زمینة در هایافته .دارد خوانیهم (1345)

 مرانیر  آوانری  (،1344) آخونردان  و باسرتانی  هرای یافتره  برا  همسریابی هایسایت به گرایش و واقعی دنیای

 پژوهش .دارد سوییهم (2312) دیگران و روسنفلد جی میچال (،2313) ماوداگن و اسمیت آرون (،2313)

 سرایرین  برا  یبرابرر  هرای فرصت از که کسانی برای لاوّ وهلةدر  یابیهمسر هایسایت که داد نشان حاضر

 کره  دارنرد  براور  موضرو   ایرن  بره  هم هنوز جهان سراسر در خود افراد و است ترمناسب نیستند برخوردار

 اشراره  اجتماعی یردشدگی به نیز یدنزکه گ نهگوهمان .هستند دارمشکل افراد مناسب همسریابی هایسایت

 برروکس  مرارک  هرای یافتره  برا  هرا سرایت  بره  گرایش و خودی غیر افراد با ازدواج زمینة در هایافته .کندمی

 را افرراد  انتخراب  قردرت است کره   یابیهمسر هایسایت مزایای از دیگر یکی ایندارد.  سوییهم (2311)

 آنشوال یها یافتهدر انتخاب همسر با  یو زمان یمکان هاییترفع محدود ةینزم در هایافته .دهدمی افزایش

 .است همسریابی هایسایت مزایای دیگر از یکی نیز این که دارد خوانیهم (2331) رگ

-هرم  (2332) لوپژوهش وانگ و  هاییافته با مجازی فضای در نامیاز گم یناش یآزاد زمینة دز هایافته

 اجتماعی هایکلیشه از دور به و نژاد و تقومیّ و شرایط نو  افراد با هر همة یمجاز یدر فضا .دارد سویی

 هرا سرایت  ایرن  مثبرت  هرای از جنبه یکی یزن ینا یجهو در نت بیازمایند ازدواج برای را خود شانس توانندمی

 .ستا

 برروکس  مرارک  هاییافته با هاآن به گرایش عدم و هاسایت به نسبت منفی هاینگرش زمینة در هایافته

 فرهنرگ  پرذیرش  دمعر  بره  بیشتر همسریابی هایسایت به نسبت منفی هاینگرش. دارد خوانیهم (2311)

 بسرزایی  ترأثیر  هانگرش این شدن پررنگ زمینة در نیز فضاها این از ناشی یهاآسیب. گرددمی باز ما ایرانی

 .است داشته

 (،2313) چیتمرز  آنردرس  هرای یافتره  برا  مجازی فضای هب اعتمادیبی و دروغ و فریب زمینة در هاهیافت

-نمی هم هنوز افراد که دهدمی نشان موضو  این. دارد سوییهم نیز (2334) کاتالیناتوما (،2334) آندرفیور

 برا  آنالیرن  همسرریابی . دانندیمناسب نم یابیهمسر یفضا را برا این و کنند اعتماد مجازی فضای به توانند

  . است همراه بفری به ابتال خطر

 در مجروزی  و بروده  غیرقانونی همسریابی هایسایت اگرچه که داد نشان پژوهش این که گفت توانمی

 ایرن  کره  است کارکردهایی دلیل به هاسایت این از کاربران گیراستقبال چشم یول ،ندارند تفعالیّ خصوص

 سراز زمینره  بسریاری  مروارد  در کره  رددا دوجرو  خ هایی جامعه در یر  یک از. دارند افراد برای هاسایت
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 یرد جد هرای سربک  و شردن جهرانی  جوامع، توسعة با گامهم دیگر یر  از و شده هاسایت به افراد گرایش

 مردیریت  زمینره  ایرن  در باید وشده  تررفته رفته پررنگ ینیهمسرگز یبرا هاییسایت چنین وجود ی،زندگ

 حرداقل  به هاازدواجنو   ینا هایآسیب تا پذیرد تصور نمسؤوال یر  از مناسبی سازیو فرهنگ صحیح

 هرای رسرانه  یریرق  از والردین  مداوم و مرآموزش مست ینافزون بر ا .باشند داشته مناسبی بازدهی و یدهرس

-برنامه ییراح .گیرد قرار کار دستور در جوانان ازدواج برای مناسب اقتصادی بستر آوردنفراهم و عمومی

 دقیرق  نظرارت  کنرار  رد همسرریابی  هرای سایت قربانیان و دیدهآسیب افراد تجارب بیان برای وزشیآم های

-آسیب کاهش در تواندمی هاسایت این در تخلف از جلوگیری ظورمن به  مربویه دولتی هایارگان و مراکز

 یو اسرالم  یرانری متناسب برا فرهنرگ ا   یابیهمسر هایسایت توانمی کهاین ضمنآن مؤثر واقع شود.  های

 بره  همسرریابی  هرای سرایت  که امر این به هتوجّبرداشت.  یغرب هایسایت از تقلید از دست و کرد یراحی

 نقرش  برر  و شرود  نگریسرته  هابه آن ییآشنا زمینة و مهمقدّ یک عنوانبه باید و نداشته مطلوبی نتیجة تنهایی

-ازدواج از و هتوجّر  همسر انتخاب رد افراد استقالل و عالقه به. شود تأکید هاآن کنارخانواده و مشاوره در 

 برر  تاًکید با و کرده دوری یهمسریاب هایسایت به نسبت بدبینانه صرفاً گاهن از. دشواجتنباب  یلیتحم های

 .دشوتالش  یمثبت آن در جهت بهبود جوانب منف هایجنبه
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