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چکیده
با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی دالیل گرایش و عدم گرایش کاربران به سایتهای همسرریابی
بررسی شد .نتایج نشان داد که مهمترین عوامل مرتبط با عضویت افراد در سایتهرای همسرریابی عبارتنرد
از :کسب استقالل در انتخاب همسر ،بیتعهّدی جامعه و والدین در انتخاب همسرر بررای فرزنردان خرود،
مزایای بیشتر سایتهای همسریابی نسبت به ازدواجهای سنتّی ،محدودشدن روابط افراد در کرالن شرهرها،
رفع تبعیض جنسی ،رفع نیازهای فردی ،مشکالت ارتبرایی در دنیرای واقعری ،مطلقرهبرودن ،نقر

عضرو

داشتن ،باالرفتن سن ،برونهمسری ،رفع تبعیض و پیشداوری و در مقابل عواملی چون نگرشهرای منفری
نسبت به سایتهای همسریابی ،ضعف نظارت ،عدم ایمینان به فضای مجرازی ،در عردم گررایش بره ایرن
سایتها اثرگذار بوده است.
کلیدواژهها :سایتهای همسریابی 1،تحلیل محتوای کیفی 2،انتخاب

عقالنی 3،گمنامی4.

 .1مقدّمه

با همهگیرشدن اینترنت و همراستا با توسعة روزافزون آن در جامعه ،سرایتهرای همسرریابی از سروی
جوانان با اقبال زیادی روبرو شدهاند .همانگونه که یبق آخرین اخبار گزارششده توسّط گلرزاری ،معراون
وزیر ورزش و جوانان ،هماکنون  333سایت همسریابی شناسایی شده که نه نیروی انتظامی آنهرا را قبرول

1 dating websites
2 qualitative content analysis
3 rational choice
4 anonymity
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دارد و نه در دولت پذیرفته شدهاند .او نیز اشاره کرد که در  3سال گذشته تعداد سایتهای همسریابی برین
 133تا  123سایت بوده ،امّا اکنون به رشدی  3برابری رسیدهاند.

1

این سایتها تعداد زیادی از جوانان در آستانة ازدواج را با تبلیغات زیادی مانند همسر خود را تنهرا برا
یک کلیک بیابید جذب کردهاند ،در حالی که هیچگونه مسؤولیّتی را در زمینة تخلفرات و جررایم صرورت-
گرفته پذیرا نمیباشند .برخی بر این عقیدهاند که ازدواج از یریق این سایتها ،به دلیل مبتنینبودن بر پایه-
های فرهنگی و ارزشهای جامعه و آشنانبودن افراد با یکدیگر و ارزشهای خرانوادگی یرر

مقابرل ،بره

سرعت فرومیپاشد (ریوا و گالیمبرتی ،442 ،ص .)2331 .در این شیوة آشنایی ،بره دلیرل ایرن کره مواجهرة
فیزیکی به وجود نمیآید ،افراد می توانند هویّت کاذب بررای خرود دسرت و پرا کننرد و بره یرر

مقابرل

ایّالعات غیر واقعی بدهند (ادم ،21 3،ص.)2333 .
نکتة مهمّی که بیان میکنند این است که ارتباط اینترنتی باعر

مریشرود کره برداشرتهرای یررفین از

صحبتها درست نباشد ،چراکه در این ارتباط حالت چهره و لحن گفتوگو منتقل نمری شرود .بسریاری از
جوانان هویّت واقعی خود را در چترومها فاش نمیکنند و ایّالعراتی کره در مرورد خودشران مریدهنرد
ایّالعات درستی نیست .دیده شده حتّی دختری خود را پسر و یا پسری خود را دختر معرّفی میکنرد و برا
همجنس خود به نوعی شوخی میکند (کینگ و براک ،441 ،4ص.)1111 .
آنها آفت دیگر ازدواجهای مجازی را بیتوجّهی به اختال های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصرادی فررد و
خانوادة او میدانند .در اینگونه ارتباطها آنچه بیشتر جلب توجّه میکند افکار و ایردههرای یرر
است و اکتفا به این ارتباط باع

مقابرل

عدم شناخت مناسب از اختال های فرهنگی فرد و خرانوادة او مریشرود

(آندروودو فیندلی ،22 ،5ص .)2334 .در برخی ازگزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس کره  4آبران 1312
منتشر شده ،چنین آمده است که این شیوة همسریابی اگرچه میتواند به امکاناتی برای تسهیل ازدواج بردل
شود ،امّا آسیبهایی از قبیل عدم آموزش ،نظرارت ضرعیف ،ناپایرداری ارتبراط در محریط مجرازی و خر
مشورت الزم ،تهدیداتی را از یر

اینترنت برای ازدواج به وجود آورده است .این گزارش مریگویرد کره

عمده سایتهای همسریابی فقط مکانهایی برای دوستیابی و در برخی موارد متأسرفانه روابرط نامشررو
هستند ،ضمن اینکه فقط از خرید و فروش ایّالعات افراد به یکدیگر گاه درآمدهای میلیراردی دارنرد .در
شناسة خبر  ،2421212:دیده شد در تاریخ 1 http://www.mehrnews.com/news1313/13/23
2 Riva and Galimberti
3 Adam
4 King and Barak
5 Underwood and Findlay

شمارة اول

گرایشهای متفاوت نسبت به ...

515

بخشی از این گزارش در اینباره چنین آمده است که در برخی موارد بررسیشده که به حکم قضایی پرینت
حسابها ارزیابی شد ،رقمهای خیلی سنگین و با تراکنش مالی زیاد و حتّی میلیاردی جابه-جا میشد؛ مثالً
تراکنش مالی در یکی از سایتها روزانه حدود  12میلیون تومان بود.

1

رییس پلیس فتای استان اصفهان اذعان داشت که پروندههای بسیاری در پلریس وجرود دارد کره بیشرتر
شاکیان آن را زنان و دختران تشکیل میدهد .این مسؤول متذکر شد که از این افراد به بهانرههرای مختلرف
سوء استفاده و اخاذی شده است ،در حالی که برای هیچ سایت اینترنتی همسریابی در کشور هرم مجروزی
برای فعالیّت در این خصوص صادر نشده است.

2

نکته مهمّی که باید به آن اشاره کرد این است که گروهی از افراد با یک رویکرد آسیبشناسانه و صررفا
منفی به سایتهای همسریابی مینگرند ،در حالی که گروهی دیگر از افراد جنبة نقادانه را کنرار گذاشرته و
تنها با رویکرد صرفاٌ خوشبینانه به این مسأله نگاه میکنند؛ بنابراین لزوم بررسی سایتهرای همسرریابی و
نگرشهای مثبت و منفی نسبت به این سایتها توأمان با رویکرد عالمانه ضروری است.
دستجردی و عرفان ( )1311در پژوهش خود به این نتایج دست یافتهاند که عوامل فرردی ،خرانوادگی،
اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی و تکنولوژیکی و دموگرافیک در گرایش افراد به ازدواجهای اینترنتری
مؤثر بودهاند که عامل اجتماعی ˚ فرهنگی مؤثرترین عامل و عامل اقتصادی کماهمیّتتررین عامرل شرناخته
شده است.
باستانی و آخوندان ( )1344در مطالعة خود به این نتایج دست یافتهاند که افرادی که عضو این سایتها
میشوند برای انتخاب در دنیای واقعی محدودیّتهای اجتماعی دارند.
خطیبی و زکایی ( )1345در پژوهش خود بیان کردهاند که جوانان بره علّرت موانرع و محردودیّتهرای
موجود در شرایط عینی و ذهنی زندگی خود و در راستای فرار از فشارهای الزامآور هنجارهای اجتماعی و
در جهت گسترش تعامالت اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش متقابل با آنهرا در دنیرای واقعری
بسیار نادر و پرهزینه است ،به دنبال کسب تجربههای جدید ،تأمین نیازهای مغفولماندة خود و فرصتهای
بیشتر به فضای مجازی روی میآورند .
آوانی مانیر ( )2313در پژوهش خود به این نتایج دست یافته است کره سرایتهرای همسرریابی زمینرة
شکست کلیشههای اجتماعی و غلبه بر مشکل عدم پذیرش اجتما و خانوادهها را فرراهم سراختهانرد .ایرن

1 www.Taamol news.ir
2 wwww.90ict.ir
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وبپورتالها بهعنوان وسیلهای مؤثر در زمینة همسریابی و ازدواج مجدد شهروندان مسن عمل کردهاند کره
در دنیای واقعی از یر

دوستان و خانوادة خود یرد شده اند.

لوزکبرامزیاس ( )2313در مطالعة خود بیان کرده است که سایتهای همسریابی به دنبال تغییراتی که در
زندگی معاصر رخ داده است رواج یافتهاند و همانگونه که جوامرع برا شرتاب تغییرر مریکننرد ،مرردم نیرز
مسؤولیتها ،وظایف و روشهای پیداکردن همسر را همتای این تغییرات کردهاند .دشواری یرافتن شرریک
مناسب مجردان را تشویق میکند که از معانی و مفاهیم سنّتی دوری کرده و برای همسریابی به حالتهرای
نوین تالش کنند .همچنین ،گرایش افراد به ارتباطهای عاشقانه باع

رواج آنها شده است.

آرون اسمیت و ماوداگن ( )2313در مطالعة خود به این نتایج دستیافتهاند که سایتهای همسریابی از
ریزش افراد جلوگیری میکنند؛ زیرا همیشه گزینههایی برای همة مردم در همة زمانهرا دارنرد و بره افرراد
اجازه میدهند که همسر بهتری برای خود پیدا کنند .همچنین 54 ،درصد کاربران آنالین در پرژوهش آنهرا
بیان کردهاند که ایّالعات نادرست از خود در پروفایل گذاشتهاند و  21درصد نیز بیان کردهاند کره مردمری
که از سایتهای همسریابی استفاده میکنند بیچاره یا ناامید و بسیار بد هستند.
میچال جی روسنفلد و توماس ( )2312نیز بیان کردهاند که اینترنت به یور فزآینده به آمریکاییها اجازه
میدهد که با افرادی که هرگز با آنها در زندگی اجتماعی تماس نداشتهاند و با افراد کرامالً بیگانره ارتبراط
داشته باشند .همچنین افرادی که شانس کمتری در زندگی واقعی برای همسریابی دارنرد؛ ماننرد همجرنس-
بازان زن و مرد و افراد میانسال و سن باال شانس خود را در فضای مجازی افزایش داده و نرخ ازدواج آنها
باال میرود.
آنشوال رگ ( )2331نیز در مطالعة خود بیان کردهاند که اگرچه فضای مجازی به ابرزاری بررای کسرب
تجربههای جدید و عشق فارغ از محدودیّتهای مکانی و زمانی تبدیل شده است؛ امّا این صرنعت جهرانی
جرایم سایبری زیادی را ایجاد و خدمات همسریابی زوجها را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
آندرس چیتمز ،زیلمن ،هانس و پیترر ( ،)2313آنردریوفیور ( ،)2334کاتالیناتومرا ( )2334در مطالعرات
خود به بررسی فریب و دروغ در سایتهای همسریابی پرداختهاند .آنها به این نتایج دسرت یافترهانرد کره
همسریابی آنالین با خطر ابتال به فریب همراه است که گاهی اوقات این فریربهرا بره صرورت عمردی و
گاهی با توجّه به شرایط خاص فضای مجازی ایجاد شده و باع

شده که افراد حتّری اگرر فریبری هرم بره

صورت آشکار صورت نگرفته باشد به فضای مجازی بی اعتماد شوند و از ادامة کنش منصر

شوند.
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مارک بروکس ( )2311نیز در مطالعة خود به این نتیجه دستیافتهاند که سایتهای همسرریابی اثراتری؛
مانند افزایش ازدواج بین نژادهای مختلف ،پذیرش بیشتر همجنسبازان و افزایش محدودة انتخاب مجرردان
را به دنبال داشته است .نگرش منفی نسبت به این سایتها باع

عدم دوام و رواج آنها شده است .اکنون

نسبت به گذشته یا این سایتها بهتر و ارزانتر میتوان همسر دلخواه خود را یافت.
آندریانابلو ( )2313نیز در پژوهش خود اینگونه بیان میکند که همسرریابی آنالیرن جسرت وجوهرای
مستقیم را کاهش میدهد و به افراد اجازه میدهد که گزینههای در دسترس را کره برا اولویّرتهرای آنهرا
مطابقت داشته باشند را سریعتر شناسایی کنند و با استقبال بیشتری از نشست های سنّتی روبرو شدهاند.
وانگ و لو ( )2332نیز دالیل گرایش به این سایتها را بررسی و به این نتایج دست یافتهاند که گرایش
به همسریابی آنالین را میتوان ناشی از ویژگیهای اینترنت از جمله قابلیت دسترسی آسان ،خلق موقعیّت-
های جدید و گمنامی و آزادی ناشی از این گمنامی دانست .ایرن آزادی شرامل آزادی تحررک و رهرایی از
تردیدهای اجتماعی در دنیای رودررو است .با وجود مشکالت گوناگون برای کاربران این سایتها ،هنروز
به این پرسش کمتر پاسخ داده شده که دالیل استفادة روزافزون از این سایتها چیست؟ هد

مقاله پاسرخ

به پرسش مزبور است.
 .2مبانی نظری

فردگرایی دارای دو بعد مثبت و منفی است .فردگرایی مثبت بارهایی از اجبارهرای اجتمراعی و شررایط
ستمگرایانة مرتبط است و فردگرایی منفی به جدایی از دیگران و نبرود احسراس تعهّرد متقابرل اشراره دارد
(واگنر .)1142 ،همانگونه که گیدنز بیان میکند در عصر حاضر افراد فرصتهای بیشتری برای شرکلدادن
به زندگی خویش دارند ،درحالی که پیش از این رسرم و رسروم نفروذ نیرومنردی برزنردگی مرردم داشرت
(گیدنز ،1342 ،ص .)225 .هوفستنده نیز معتقد است کره در فرهنرگهرای فردگررا ،خرود فررد و امیرال و
احساسات او اهمیّت بیشتری مییابد (هوفسرتده ،112 ،ص .)1342 .افرراد بره خرایر رهرایی از فشرارهای
والدین و سنّتهای قدیمی در انتخاب همسر و کسب استقالل و عالقه و از یر

دیگر به علّت بیتعهّدی

والدین در انتخاب همسر برای فرزندان خود به عضویّت سایتهای همسریابی گرایش مییابند.
براساس نظریة انتخاب عقالنی نیز انسانها عقالنی هستند و کنش آنها مبتنی برشناختی است که تحرت
شرایط خاصّی از مؤثرترین وسایل جهت نیل به اهدا

خود دارند (واالس و ولف ،1111 ،ص.)214 .
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همانگونه که ترنر بیان میکند که انسانها در گزینش مسیرهای رفتاری خود به اشکال زیر بره محاسربة
عقالنی میپردازند )1 .سود مسیرهای مختلف رفتار با توجّه به سلسرله مراترب ترجیحرات  )2هزینرههرای
هرگزینه برحسب منافع صر

نظرشده  )3بهترین راه بیشینهسازی منافع (کرایب ،1342 ،ص.)42 .

در واقع براساس این تئوری میتوان اینگونه استنباط کرد که افراد به دنبال دستیابی بره مزایرا و سرود
بیشتری که از یریق ازدواج به واسطة سایتهای همسریابی نسبت به ازدواج های سنّتی کسب میکننرد بره
عضویت در این سایتها گرایش مییابند.
در زمینة بیگانگی در کالنشهرها ،لوییس ورث بیان میکند که جرداییهرای فضرایی در شرهرها باعر
سستشدن پیوندهای همسایگی و احساسی میشود .بزرگی یک جامعره نیرز باعر

محردودشردن روابرط

اجتماعی میشود؛ زیرا افراد همدیگر را به خوبی نمیشناسرند و آشرنایی هرای صرمیمی کراهش مرییابرد.
تماسهای افراد بریده بریده و سطحی و توام با گمنامی است (تانکیس ،25 ،ص .)1313 .براین اساس می-
توان گفت روابط افراد در کالنشهرها باعر

مریشرود کره در زمینرة ازدواج معررّ

و آشرنایی نداشرته و

عضویت در سایتهای همسریابی را بهترین روش غلبه بر این مشکل بدانند.
مالهاترا ،شولر و بوندر از جمله نظریهپردازانی هستند که توانمندسازی زنان را یک فرآیند محسوب می-
کنند؛ یعنی معرّ

پیشرفت از یک موقعیّت نابرابری جنسیتی به برابری جنسیتی میدانند (مالهراترا ،شرولرو

بوندر ،2332 ،ص .)2 .اگبومه توانمندسازی را به معنای دستیابی بیشتر زنان به منابع و کنترل برر زنردگی
خود میداند (اگبومه ،2331 ،ص .)231 .براساس این تئوری میتوان اینگونه تحلیل کرد که زنان بره دلیرل
برخورداری از فرصتهای بیشتر و به دستآرودن حقوق برابر با مردان در انتخاب همسر از یریق سرایت-
های همسریابی شانس خود را برای ازدواج افزایش میدهند.
براساس نظریة سلسله مراتب نیازهای مازلو ،پس از ارضای یک سطح از نیازها ،نیازهای سرایر سرطو
اهمیّت مییابند (مندوزا ،1115 ،ص .)52 .به یور عادی در جامعه پارهای از نیازهای افراد ارضا میشوند و
پارهای دیگر ارضانشده باقی میمانند (مازلو ،1115 ،ص .)11 .در چهارچوب این تئوری میتوان ایرنگونره
دریافت که افراد برای رفع نیازهای مختلفی که در محیط جامعه و خانواده به دالیل مختلف قادر به پاسرخ-
گویی آنها نیستند به عضویت سایت های همسریابی درمیآیند.
همانگونه که گیدنز بیان میکند مفهوم یرد اجتماعی توجّه ما را به ییف وسیعی از عواملی جلب مری-
کند که افراد و گروهها را از داشتن فرصتهایی که پیش روی اکثریّت جمعیّت اسرت برازمریدارد (گیردنز،
 ،1342ص .)421 .میتوان گفت که گروههایی نظیر افراد سنباال ،مطلقهها  ،معلوالن ،سالخوردگان و غیرره
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فرصتهای اجتماعی و مقبولیّت اندکی در مقایسه با افراد عادی جامعه دارند به فضاهایی که در آن فرصت
بیشتری برای همسریابی و همسرگزینی دارند متمایل شوند.
به عقیدة کریستفرسون «نمود فیزیکی یک شخ

 ،عالمت مهمّی در تعامالت اجتماعی است و مردم برا

افراد دیگر به یور متفاوت برمبنای جنسیت ،نژاد ،سن ،قومیّت و غیره رفتار میکنند .با این حال ،رفتارهای
با واسطة کامپیوتر بهعنوان یک فیلتر کاهشدهندة تعداد عالیم اجتماعی عمل مریکنرد و یرک زمرین برازی
مساویتر برای ارتباط گران خلق میکند که بدون این عالیم  ،افراد از یر ریزی کلیشرههرا بررای دیگرران
ناتوان هستند (کریستفرسون ،2332 ،ص .)3345 .هریسون و استفن بعد مثبت گمنامی را ایرنگونره مطرر
میکنند که ارتباطهای رایانهای این امکان را برای کاربران فراهم میکنند تا کاستیهای جوامع آفالین خرود
(مانند انزوای اعضاء ،پیشداوریها و تعصبات ،تحرک اجتماعی منفی و جرائم )را جبران کنند (هریسون و
استفن به نقل از لیندال

و تیلور ،1344 ،ص .)324 .در چهارچوب این تئوری میتوان گفت که افراد برای

رهایی از کلیشهها و تعصبات قومی ،نژادی و غیرره و بره دسرت آوردن برابرری بره عضرویت سرایتهرای
همسریابی گرایش مییابند؛ چراکه در فضای مجازی در وهلة اوّل به افکار و ایدههای یرر

مقابرل توجّره

میشود.
خانواده را از نظر رابطة ازدواجی به برونهمسرری و درونهمسرری تقسریم کرردهانرد .بررون همسرری
خانوادههایی است که زن و شوهر خویشاوند نیسرتند و افرراد برر مبنرای گرزینش همسرر خرارج از گرروه
اجتماعی اقدام میکنند (ساروخانی ،1325 ،ص .)21 .براساس نظریات برون همسری مریتروان گفرت کره
افراد برای گسترش دایرة همسرگزینی خود به سایتهای همسریابی گرایش مییابند.
کسانی که در روابط واقعی بین فردی خود مشکل دارند اکنون از این یریق قادر میشوند بردون آنکره
چهرة خود را برمالکند و هویّت خود را بگوید روابط گستردهای را برقرار کنند (فیروز آبرادی ،1342 ،ص.
.)133
در چهارچوب این تئوری میتوان گفت که افرادی که دارای مشکالت ارتبایی در دنیای واقعی هسرتند
و نمیتوانند با جنس مخالف خود به صورت چهره به چهره کنش داشته باشند سعی میکنند کره از یریرق
سایتهای همسریابی به انتخاب همسر بپردازند.
امیررل دورکرریم نخس رتین کسرری بررود کرره واژة تصررورات اجتمرراعی را عنرروان کرررد (هرررزلیچ.)1123 ،
سرژموسکوویچی واژة تصورات را تئوریزه و آن را وارد علوم اجتماعی کرد (موسکوویچی .)1141 ،او بیان
کرد که چیزی که انسان برداشت میکند نه یک تصویر ساده که یک تصور است؛ زیرا تصویر سریع و خود
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به خودی است ،در حالی که تصور فرم و حالتی معنادار است که فاعل با توجّه بره ویژگریهرای روانری و
فرهنگی خود از چیزی میسازد (مولو .)1124 ،تصور اجتماعی مریتوانرد کرنش انسران را هردایت کررده،
موقعیّت او را در جامعه و عکسالعمل انسان را در رابطه با مسایلی که با آنها روبرو میشرود را مشرخّ
کند (دویس و پالموناری.)1124 ،
در چهارچوب این تئوری میتوان گفت که هرچه باورها و افکار جامعره نسربت بره عضرویت در ایرن
سایتها منفیتر و حالت تابو داشته باشد افراد کمتر به این سایتها گرایش مییابند.
نظریة کنترل یکی از نظریاتی است که انحرا

را نتیجة نارسایی کنترل اجتمراعی مریدانرد (رابرسرتون،

 ،1322ص .)125 .هاردین معتقد است که کنترل اجتماعی متشکل از هنجارها  ،قوانین وغیره بروده کره در
مجمو حول یک محور اصلی یعنی سرمایههای اجتماعی گرد آمده اند (هاردین،11123،ص .)23 .دورکیم
معتقد است که در شرایط اجتماعی مستحکم و پایدار ،آرزوهای انسانها از یریق هنجارها تنظیم و محدود
شده است .با از هم پاشیدگی هنجارها(بنابراین ،ازبینرفتن کنترل آرزوهرا )آنرومی پدیرد مریآیرد و چرون
آرزوهای بیحدّوحصر نمیتوانند اشبا شوند ،نارضایتی اجتماعی پدیرد مریآیرد کره در جریران اقردامات
اجتماعی منفی (نظیر خودکشی ،اقدامات جنائی و...ظاهر می شود (رفیع پور ،1324 ،ص .)14 .نرای معتقرد
است انسان به یور ذاتی کجرو است و اگر امیال و آرزوهایش محدود نشود به یور یبیعی ممکن است بره
انحرا

کشیده شود .نای معتقد است که مهمترین عامل رفتار بزهکارانه ،ناکافیبودن کنترل اجتماعی اسرت

(رئیسی ،1342 ،ص.)141 .
براساس این تئوری میتوان گفت که به دلیل کنترل کمی که بر این سایتها و نیز در فضای این سایت-
ها وجود دارد افراد سودجو به رفتارهایی که با زیان اجتما است دست میزنند و ضرعف کنتررل در عردم
گرایش افراد به سایتها مؤثر است.
از نظر گیدنز نیاز به اعتماد با فاصلهگیری روابط زمانی و مکانی افراد در ارتباط است؛ .به عبارتی دیگر،
در مورد کسانی که پیوسته در معرض دیدمان هستند و فعالیّتهایشان را مستقیماً میتروان مرورد برازنگری
قرار داد نیازی به اعتماد نداریم .اعتماد هنگامی ضروری میشود که در نتیجة فاصلهگیری زمرانی و مکرانی
ایّال کاملی از پدیدههای اجتماعی نداشته باشیم (ریتزر ،1322 ،ص.)224 .
بر این اساس ،میتوان گفت که افراد به این خایر که از یریق سایتهای همسریابی در وهلة اوّل یر
مقابل را ندیده و شناخت دقیقی با توجّه به ویژگیهای فضای مجازی از یر
نسبت به سایتهای همسریابی بیاعتماد میشوند.

مقابل به دست نمریآورنرد
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 .3روش تحقیق

به دلیل نو و ماهیّت سؤال ،روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی انتخاب شد .تحلیل محتروای
کیفی مبتنی بر قیاس که تحلیل محتوای هدایتشده نیز نامگذاری میشود کار خود را با آمرادهسرازی اولیّره
برای تحقیق آغاز میکند ،امّا در مرحلة سازماندهی مسیر متفاوتی را در پیش میگیرد .دلیل اسرتفاده از ایرن
رویکرد در پژوهش حاضر وجود نظریهها و دیدگاههای گوناگون پیرامون موضو سرایتهرای همسرریابی
است و هد

این پژوهش آزمون و بسط این نظریه ها است ،البتّه این به هیچ وجه بره معنرای کمّریبرودن

پژوهش حاضر نیست؛ زیرا نقش نظریه در اینجا فقط هدایت فرآیند مطالعه به گونهای ساختیافتهتر است.
مالک کیفیبودن ،توجّه به محتوا و مضمون پنهان است .افزون براین دادهها براساس استنباط از محتوای
کامنتهای کاربران و نه شمارش واحد معنایی به دست آمدهاند.
با استخراج مقولههای مرتبط از نظریهها و پیشینههای تجربی و تعریف عملیاتی مقولهها یادداشرتهرای
کاربران در دو سایت همسریابی «بهترین همسر» و «دوهمدم »1که پرمخایبترین سایتها در زمینة ازدواج
دائم رمزگذاریشده و هرکدام زیرعنوان مقولههای مرتبط بره خرود قرارگرفتنرد و سرپس نترایج حاصرل از
فرآیند رمزگذاری تحلیل شد.
اعتبار 2تحقیق به صورت نظری و صوری بررسی شد به یوری که نتایج برا نظریرات سرازگاری داشرت
.پایائی 3تحقیق نیز با تکرار کدگذاری با توجّه به مقولههای گرفتهشده از نظریهها توسّط محقق و دو ترن از
دوستانش که در حوزة تحلیل محتوا تخصّ

داشتهاند بررسی شده است ،به یوری که کدگرذاری خرود را

تکرار و با یکدیگر مقایسه کردند و در نهایت ،به وحدت نظر و ثبات الزم دست یافتند.
 .4یافتههای تحقیق

یافتههای تحقیق در زمینة دالیل گرایش به سایتهای همسریابی نشان داد که  12مقوله در گرایش بره
سایتهای همسریابی مؤثر بودهاند و در مقابل  3مقوله در عدم گرایش به سایتها تأثیرگذار بوده است کره
یافتههای مربوط به هر مقوله ارایه میشود.

1در میان  5333هزار سایت پربازدید ایرانی به ترتیب رتبههای 212و  335را از نظر کلیک خور باالدر سایت الکسا ،به خود اختصاص داده ند.
2 validity
3 Reliability
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.1کسب استقالل در تصمیمگیری

از آنجایی که فشارهای والدین در امر همسرگزینی و وجود برخی از سنّتهرای خرانوادگی ماننرد ازدواجهرای
فامیلی هنوز هم در بین برخی افراد وجود دارد ،افراد برای به دست آوردن استقالل خود و رهایی از این اجبارهرای
اجتماعی به سایتهای همسریابی روی میآورند .کاربران این موضو را با تأکیدهای مختلرف بره شرر زیرر بیران

کردهاند .برخی به خایر اجتناب از ازدواج فامیلی چنین گفتهاند« :بره علّرت رهرایی از اجبرار والردینم برا ازدواج برا
دخترهای فامیل عضو این سایتها شده ام و نمیخام ازدواج تحمیلی داشته باشم» .برخری دیگرر بره نقرش تصرمیم

گیری خود در ازدواج اشاره کردهاند و چنین گفتهاند« :میخاهم تو بزرگترین تصرمیم زنردگی نقرش داشرته باشرم و
همسر دلخواهم و خودم با مشورت ،انتخاب کنم» .مورد دیگر چنین گفته که «من میخام نیمره گمشردهام رو خرودم
پیدا کنم».
این موارد نظریة فردگرایی را مورد تأکید قرار میدهد؛ زیرا جوانان به دلیل رهایی از سنّتهای غلرط و دسرت و
پاگیر و داشتن عالقه و شناخت قبلی با یرر مقابرل کره در ازدواجهرای سرنّتی کرمرنرگ اسرت بره سرایتهرای
همسریابی گرایش مییابند.
 .2بیتعهّدی در قبال انتخاب همسر برای جوانان

نداشتن بزرگتر و مسؤولی دلسوز که به ازدواج جوانان توجّه و زمینههای الزم را برای آنهرا بره لحرا فکرری و
اقتصادی فراهم سازد ،از دیگر عوامل مؤثر در گرایش آنها به سایتهای همسریابی است .جوانانی کره خرود را تنهرا و
بیپشتوانه مییابند عضویت در سایتهای همسریابی را بهترین گزینه برای حلّ این مشکل میدانند .آنها ایرن مطلرب

را به اشکال مختلفی بیان داشتهاند برخی به کنارهگیری والدین اشاره کردهاند و چنین گفتهاند که «اصال خرانوادهام دنبرال
کیس نیستن و برام آستین باال نمیزنن و میگن ما دخالت نمیکنیم که فردا کاسه کوزهها سر ما بشرکنه ،مرنم از ناچراری
اومدم اینجا عضو شدم» .برخی دیگر نیز به بیتوجّهی مسؤولین در زمینة فراهمکردن امکانات اقتصرادی اشراره کررده و

چنین گفتهاند« .وقتی کسی به فکر ما جوونها نیست چیکار کنیم ؟بریم کجا؟ دولت هرم بره فکرر مرا جوانران بردبخت
نیست همه بی پولیم» .این موارد نظریة انزوا ،بیتفاوتی و بیتعهّدی افراد جامعه را در قبال یکدیگر نشان مری دهرد کره
با نظریات فردگرایی منفی همسویی دارد.
 .3کسب مزایای بیشتر نسبت به ازدواجهای سنّتی

کاربران به مزایای مختلفی اشاره کردهاند که ازدواجهای سنّتی فاقد این مزایرا اسرت و زمینرة گررایش آنهرا بره
سایتهای همسریابی را فراهم ساخته است .برخی از آنها به مزایای این سایتها بره لحرا زمرانی و مرالی اشراره

کرده و چنین گفتهاند« :سایتهای همسریابی نسبت به خواستگاریهرای سرنّتی هزینره و زمران کمترری مرییلبرد.
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فرض کنید شما میخواهید به خواستگاری  13نفر بروید چقد پول باید صر خرید گرل و شریرینی شرود و چقرد
باید وقت بگذارید که آیا به نتیجه برسد یا نرسد .یا برعکس اگر بخواهید خواستگار را در منزل پذیرا باشد نیرز بایرد
کلّی وقت بگذارید و چقدر خرج خرید میوه و غیره می شود .در اینجا فقط حقّ عضویت مریپردازیرد و سررعت
اینترنت هم که باالست» .برخی دیگر از کاربران حیطة انتخاب وسیعتر در سایتهای همسرریابی را مطرر کررده و

گفتهاند« :حیطة انتخاب در سایتهای همسریابی نسبت به ازدواجهای سنّتی وسیعترر اسرت و شرانس ازدواجمران
افزایش مییابد» .مورد دیگر نیز این مطلب را با تنوّ افراد در سایتهای همسریابی با توجّه بره معیارهرای هرر فررد

بیانکرده و چنین گفته است که «تنوّ کاربران سایتهای همسریابی سبب میشود که نسبت به انتخابهرای سرنّتی
متناسب با معیارهای هر فرد مورد مناسب وجود داشته باشد».
دیگران نیز به ایدهآلگرایی و انتخاب بهترین همسر از یریق این سایتها اشاره کردهاند و چنرین گفتره

اند« :با ثبت نام در این سایتها میتوانیم با افرادی تحصیلکرده و با شررایط عرالی ازدواج کنریم کره ایرن
امکان در دنیای واقعی بسیار اندک است» .مورد دیگر نیز گفته« :وقتی میتونم با عضویت در این سرایتهرا
بهترینها رو گلچین کنم چرا سنّتی ازدواج کنم؟».
تمامی موارد فوق بر نظریة انتخاب عقالنی تأکید میکند و در راستای نظریات ترنر است؛ چراکره افرراد
در ازدواج خود از میان تمامی گزینهها ،بهترین مورد را انتخاب و راههای مختلف را سبک سنگین میکنند.
 .4محدودشدن روابط در کالنشهرها

در کالنشهرها به دلیل نو زندگی و شرایط کاری ،حاکمشدن فرهنگ آپارتماننشینی ،افرراد برهنردرت
یکدیگر را میشناسند .روابط افراد سطحی بوده و حتّی با اقوام و خویشران خرود رابطرة کمری دارنرد .در
نتیجه ،سایتهای همسریابی میتواند به افراد در این زمینه کمک کند و افراد حتّی در محل کرار خرود نیرز
میتوانند از یریق اینترنت با یر

مقابل گفت و گو کنند و آشنا شوند؛ بنابراین به زمران و وقرت کمترری

نیاز دارد.
کاربران به اشکال مختلف این موضو را بیان کردهاند .برخی از آنها به دالیل وضعیّتی در کمرنگشدن

روابط با خود با دیگران اشاره داشته و چنین گفته اند« :من که شب تا صبح و روز تا شب واسه کنکور پری
اچ دی میخونم و با کسی رفت و آمد ندارم چطوری شوهر پیدا کنم ؟» .مورد دیگر نیز به شررایط کراری و
کمبود وقت برای معاشرت با دیگران اشاره کرده و چنین گفته است که «من که به دلیل شرایط کاری و نو
زندگیم صبح تا شب سرکارم و کسی رو نمی شناسم باید چطور همسر پیدا کنم » .دیگری نیز به کمرنرگ-
شدن ارتبایات سنّتی در جامعة امروزی و راهگشا بودن روشهای نوین در همسریابی اشاره داشته و گفته:
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«باتوجّه به اینکه ارتباطهای سنتی خیلی ضعیف شده و ممکنه کسی در همسایگی ما واجد شرایط ما باشه؛
ولی نشناسیم خوب اینترنت خیلی راهگشا است».
دیگران به نداشتن معرّ

در امر همسرگزینی اشاره کردهاند و چنین گفترهانرد« :مگره آدم ترو شرهرهای

بزرگ چقد دوست و آشنا داره ،چقد سخت میگیرین اجازه بدین جوانها برا یکردیگر آشرنا بشرن» .مرورد
دیگر هم به نداشتن معرّ

با تکیه بر معیارهای خاص اشاره کرده و گفته است که «فرضاً آقایی مایل اسرت

که همسرش دندانپزشک باشد و خودش هم معرّفی برای آشرنایی نردارد بهتررین روش کمرک جسرتن از
همین بنگاهها است ».
تمامی موارد فوق به گونههای مختلف به نظریات لوییس ورث در زمینرة سرطحی و گذراشردن روابرط
افراد در کالنشهرها در میان انبوه جمعیّت اشاره میکند.
 .5رفع تبعیض جنسی

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

جامعه از آن محروم هستند به عضویت سایتهای همسریابی گرایش مییابند .این مقوله به شکلهای

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

ازدواج دانسته و چنین گفتهاند« :مایل نیستم دغدغه یک فرهنگ بسته را داشته باشم و منتظر بمانم ترا مررد
آرزوهایم با اسب سفید بیاید وقتی که میتروانم در ایرن سرایتهرا برا دههرا پیشرنهاد از یرر

افررادی برا

تحصیالت و شرایط عالی روبهرو شوم» .برخی دیگر نیز به اعتقادات اسالمی اشاره کردهاند که از حق خود

با عضویت در این سایتها دفا کنند وگفتهاند که «مگه ازدواج حق دویر

نیست یعنی دختر باید بمونره

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

ظلمی که به دختران در ایران میشود بیان کرده و گفتهاند« :ما دخترا حق انتخاب نداریم ترو ایرران و بایرد
منتظر بمونیم تا انتخاب بشیم و یه جورایی ظلمه».
دیگران به سایتهای همسریابی به عنوان فرصتی خاص برای ازدواج دختران اشاره کردهاند و اینگونره

بیان کردهاند که «اومدم تو این سایتها که انتخاب کنم نه این کره انتخراب بشرم و منتظرر بمرونم کره آیرا
خواستگار بیاد یا نیاد» .برخی نیز این موضو را به شکل باالرفتن سن دختران ،افسردگی آنها و ازدسرت-

دادن فرصتهای ازدواج آنها بیان کرده و چنین گفتهاند« :همین کارو میکنین که دخترا تو خونه میمونن و
شوهر گیرشون نمیاد و سنشون میره باال و افسرده میشن بزارین تو این سایت ها انتخاب کنن و شانسشرون
برای ازدواج امتحان کنن».
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همانگونه که دیده میشود کاربران خواستار رفع این تبعریض از یریرق فضرای مجرازی و در معررض
انتخاب قرار گرفتن دختران توسّط پسران شدهاند .چیزی که در دنیای واقعی به دلیل اعتقادات و فرهنرگ و
عر

ایرانی قادر به پذیرش آن نبودهاند را در دنیای مجازی میجویند .در مرواردی دیرده شرده اسرت کره

کاربران این مطلب را به شکل تمسخرآمیزی بیان کردهاند و چنین گفته اند« :حاال یک راهی هم پیدا شد که
دختران تورشیده شوهر گیرشون بیاد میخان جلوشو بگیرن» .که این خود حاکی از این موضرو اسرت کره
هنوز این شکل همسرگزینی و همسریابی از جانب افراد با دید منفی نگریسته میشود.
 .6رفع نیازهای فردی

افراد سایتهای همسریابی را مکانی برای رفرع نیازهرای مختلرف جنسری ،عرایفی ،نیراز بره تفرریح و
سرگرمی میدانند .این نیازها که زمینهساز گرایش افراد به سایتهای همسرریابی مری شروند در گفترههرای
کاربران به گونههای متفاوتی بیان میشوند .برخی نیازهای جنسی آقایان را انگیزة اصرلی عضرویت در ایرن
سایتها دانسته و چنین گفتهاند« :پسرا تو این سایتها فقط به دنبال سکس هستن و صریغه» .دیگرری نیرز
گفته« :تو این سایتها پسرا شارژ میدن و سکس تلفنی و چیزای دیگه دریافت میکنن» .برخی دیگر هم بره

نیازهای عایفی و نداشتن همدم اشاره کرده و گفتهاند« :کسایی تو این سایت ها عضو میشن خیلی تنهان و
کمبود محبت دارن » .مورد دیگر نیز چنین گفته« :تنهایی خیلی بده وقتری کسری رو واسره درد دل نداشرته
باشی پناه میاری به سایت های همسریابی» .دیگران هم به نیاز به تفریح و ارتباط با جنس مخرالف را ذکرر

کرده و گفتهاند« :سایت های همسریابی به تفریح و سرگرمی بزرگ برای آقایون تبدی شدن و به این نیّرت
عضو میشن که با افراد مختلف خوش بگذرونن».
تمامی موارد فوق نمودی از نظریه نیازهای مازلو است که افراد با عضویت در سرایتهرای همسرریابی
نیازهای مختلف خود را که در جامعه بدون پاسخ ماندهاند جواب میدهند.
 .7مشکالت ارتباطی

افرادی که دارای مشکالت ارتبایی در دنیای واقعی هستند و نمریتواننرد برا جرنس مخرالف خرود بره
صورت چهره به چهره کنش داشته باشند ،سعی میکنند که از یریرق سرایتهرای همسرریابی بره انتخراب
همسر بپردازند .کاربران این موضو را به گونههای متفاوتی به شر زیر بیان کردهاند .برخری از آنهرا بره

کمرویی اشاره کردهاند و چنین گفتهاند که «ازدواج اینترنتری راهری اسرت بررای ازدواج دخترر و پسررهای
خجالتی» .دیگری نیز گفته «فقط در موارد خاص که یر

نتونه با جنس مخالف به راحتی رو در رو حر

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

بسنجم بدون اینکه کسی متوجّه بشه من هل شدم» .برخی دیگر کمبود اعتمراد بره نفرس را

زمینهساز گرایش افراد به سایتهای همسریابی دانستهاند و چنین گفتهاند« :چون ترو دنیرای واقعری اونقرد
اعتماد به نفس ندارم که پا پیش بزارم اومدم تو این سایتها عضو شدم چون به راحتی حرفامو بزنم».
 .8مطلقهبودن

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

دیگران یرد شدهاند .آنها از یافتن همسر در دنیای واقعی دلسرد میشروند و سرعی مریکننرد کره از

یریق عضویت در سایتهای همسریابی شانس خود را در زمینة ازدواج برا افررادی مشرابه خرود افرزایش
دهند .آنها اعتقاد دارند که در سایتهای همسریابی به دلیل تنوّ و تعدّد کراربران مریتواننرد بره مرواردی
دست یابند که متناسب با شرایط آنها باشد .برخی از آنها به عدم جایگاه یک زن مطلقه در دنیرای واقعری

اشاره کردهاند و چنین گفتهاند« :من که از شوهرم جدا شدم و مطلقه هستم در جامعه جرایی نردارم چطرور
شوهر پیدا کنم ؟» .برخی دیگر نیز سایتها را تنها برای افراد مطلقه مناسب دانسته و گفتهاند «این سایتها
برای خانم ها یا آقایون مطلقه خوبه نه افراد مجرد» .دیگری به نگاه منفی جامعه به افراد مطلقه اشاره کررده

و عضویت در این سایتها را نوعی اجبار دانسته و گفتهاند« :وقتی به دختری متارکه کرده باشه براش عیبه،
ایراده مجبوره بیاد تو این سایتها» .تمامی مروارد فروق در راسرتای نظریرة یردشردگی گیردنز و نداشرتن
فرصتهای برابر با دیگران در انتخاب همسر است.
 .9نقص عضوداشتن

افراد معلول در دنیای واقعی در زمینة همسریابی با مشرکالت فراوانری روبرهرو هسرتند و یرافتن مرورد
مناسب با توجّه به وضعیتّی که دارند بسیار دشوار است ،ولری در سرایتهرای همسرریابی بره دلیرل تعردد
کاربران این مشکل تا حدودی آسانتر میشود و حیطة انتخاب آنها وسیعتر میشود؛ .به عنوان مثال آنهرا
چنین گفتهاند «من یه پام معلوله ،اومدم تو این سایت کسی مثل خودم پیدا کنم که سالم نباشه» .این مرورد
نیز یردشدگی را بیان میکند.
 .11باالرفتن سن

باالرفتن سن مخصوصاً برای دختران در گرایش آنها به سایتهای همسریابی مؤثر بوده است کره ایرن
مقوله با مقولة بهدستآوردن حق انتخاب و رفع تبعیض جنسیتی ارتباط تنگراتنگی دارد .ایرن موضرو بره
شکلهای مختلف در نظرات کاربران وجود دارد .برخی از آنها به فشاری که از جانب دیگرران بره خرایر
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باالرفتن سن خود متحمل میشوند ،اشاره کرده و چنین گفتهاند« :االن دقیقاً 33سالمه تا حاال به خایر سرنم
از چندین نفر متلک شنیدم و توی خونه با ترحم باهام رفتار میکنن .اومدم تو این سایت تا آخررین شرانس
خودمو امتحان کنم».

برخی دیگر نیز باالرفتن سن دختران را به شکل تمسخرآمیزی هشدار داده و چنین گفتهاند « :حاال یک
راهی هم پیدا شد که دختران ترشیده شوهرگیرشون بیاد میخان جلوشو بگیرن» .ایرن مروارد نیرز بره نظریرة
یردشدگی اجتماعی و عدم پذیرش از سوی دیگران اشاره میکند.
 .11گرایش به برونهمسری

اینترنت امکان انتخاب افرادی از اقسا نقاط ایران را برای کاربران رقم میزند .این موضرو بره انتخراب
فارغ از محدودیّتهای مکانی و نیز خارج از دایرة محدود خویشاوندی اشاره دارد .کاربران این موضو را
به اشکال مختلفی بیان کردهاند .برخی از آنها به نامناسب بودن افرراد فامیرل بررای ازدواج اشراره کررده و

چنین گفتهاند« :بین پسرای فامیل که پسر به درد بخور پیدا نمیشه اومدم اینجا که بتونم همسرپیدا کنم».
برخی دیگر نیز به تنفر از ازدواج فامیلی اشاره کردهاند و چنین گفتهاند« :اومدم تو این سایتها چون از
ازدواج فامیلی متنفرم» .برخی نیز به حیطة محدود اقوام اشاره کرده و چنین گفتهاند« :اگره از برین چنرد ترا
اقوام و فامیل کمی که داریم کسی رو نپسندیم تکلیف چیه ؟» .برخی نیز به عالقه به انتخاب همسر خرارج

از شهر و محل سکونت خود اشاره داشتهاند و چنین گفتهاند« :میخام با کسی ازدواج کرنم کره هرمشرهریم
نباشه تو این سایتها میتونم کسی رو خارج از محلّ سکونت خودم پیدا کنم» .ایرن مروارد همگری نظریرة
برونهمسری و انتخاب همسر خارج از گروه خویشاوندی و محدودة سکونت فرد را مورد تأکید قرار می-
دهد.
 .12رفع تبعیض ،پیشداوری و تعصبهای شخصی

گمنامی موجود در فضای مجازی همیشه منفی نیست .گمنامی به افراد فرصت میدهد که بدون توجّه
به پیشداوری و تعصّبات شخصی در زمینة ازدواج تصمیم بگیرند .کاربران به اشکال متفاوت این موضرو

را بیان کردهاند برخی بیتوجّهی به قومیّت و نژاد را مطر کرده و چنین گفتهاند « :این سرایتهرا بره ایرن
خایر که با همه بدون قضاوت قبلی براساس قومیّت و نژاد رفتار میکنن خیلی خوبه» .برخی دیگر بره بری-

توجّهی به ظواهر مادی اشاره کرده و چنین گفتهاند« :چون تو این سایتها به افکارم بها میدن نه مادیرات و
ظواهر که تو خواستگاری سنّتی در مرحلة اوّل به چشم همه میاد اومدم اینجا» .برخی نیز به برابرری کره از

یریق عضویت در این سایتها به دست میآورند اشاره کرده و گفتهاند که «همه با هرنرو اوضرا مرادی،
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فیزیکی ،قومیّت و نژادی میتونن ثبت نام کنن و شانس خودشونو امتحان کنن» .دیگرران نیرز از برین رفرتن
معیارهای بیاهمیّت در این سایتها نسبت به خواستگاریهای سنّتی را یادآورشده و چنین ابراز داشرتهانرد

که «به دلیل گمنامی که تو این فضاها نسبت به ازدواجهای سّنتی وجود داره معیارهای بیاهمیّت ظاهری از
بین میرن» .مورد دیگر نیز چنین گفته« :کسانی که ممکنه تو دنیای واقعی با یکی دو برخرورد اوّلیّره از هرم
بدشون بیاد تو فضای مجازی به دلیل گمنامی و بینامی میتونن راحتتر به چیزهای مهمتر فکر کرنن و بره
تفاهم برسن».
موارد ذکرشده در راستای نظریههای کریستفرسون ،هریسون و استفن است که بعد مثبت گمنرامی را در
فضای مجازی از بین رفتن کلیشهها و تعصبهای مختلف و کسب برابری میدانند.
 .13نگرشهای منفی نسبت به سایتهای همسریابی

تصورات و نگرشهای اجتماعی منفی نسبت به سایتهای همسریابی زمینهساز عدم گررایش افرراد بره
این سایتها میشود .این نگرشها با تأکیدهای متفاوتی در بین کاربران وجود دارد .برخی از آنها به عردم

پذیرش فرهنگی اشاره کرده و چنین گفتهاند « :دخترو پسری که تو فضای مجازی با هم آشنابشن و ازدواج
کنن به درد الی جرز دیوار میخورن» .برخی دیگر به مخالفت خانواده و نسل بعدی اشراره کررده و چنرین
گفتهاند« :فردای روز باید به خانوادهها بگین کجا آشناشدین ؟به بچههاتون چی میگین ؟» .برخی دیگر ایرن

سایتها را مغایر با ملیّت و غیرت مرد ایرانی دانسته و چنین گفتهاند« :ما ایرانی از نژاد آریایی هسرتیم ایرن
سایتها غربیه وغیرت مرد ایرانی بهش اجازه چنین انتخابی رو نمیده» .دیگران نیز انتخاب همسرر بره ایرن
شکل را تابو و چیزی عجیب دانسته اند و گفتهاند« :آدم همسرشو تو فضای مجازی پیدا کنه جلل الخرالق».

برخی دیگر براین عقیدهاند که این سایتها زمینهساز رشد فساد است و چنین گفتهاند که «سایتها زمینره-
ساز دیگری برای فساد در جامعه است» .دیگری نیز گفته« :این سایتها فقط برای اغفرال زنران و دخترران
یراحی شدهاند» .دیگران بر این عقیدهاند که کاربران این سایتها افرادی خاص و مشکلدار بروده و ایرن-

گونه گفتهاند« :هرکی میاد تو این سایتها یه ریگی تو کفشش داره واقعاً کسی که همره معیارهرای خروب
داشته باشه به این سایتها نیازی نداره» .مورد دیگر به ناپاکی دختران اشاره و چنین گفته« :دختران نجیرب
و مؤمنه زود ازدواج میکنند و نیازی به این سایتها ندارند و این سایتها جایگاه دخترران ناپراک اسرت».
مورد دیگر هم به نداشتن جایگاه خانوادگی مناسب و ضعف ایمان اشاره و گفته است« :کسی کره خرانوادة
درستی داشته باشه و به خدا ایمان داشته باشه و واسه خودش ارزش قائل باشه هیچ وقت دنبال این سایت-
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ها نمیره» .موارد ذکر شده نظریههای دورکیم و سرژموسکویچی را در زمینرة تصرورات اجتمراعی ناشری از

باورها و افکار معنیدار در جامعه را یادآور میشوند.
 .14ضعف نظارت

کاربران بر این عقیدهاند که ضعف نظارت در سایتهای همسریابی از نواق

بزرگ این سایتها است

که زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم میسازد .آنها به اشکال گوناگون به ایرن موضرو در یادداشرتهرای

خود اشاره کردهاند .برخی از کاربران به سوءاستفادههای گوناگون مالی اشاره و چنین گفترهانرد« :متأسرفانه
سایتهای این چنینی مرکز فروش اس ام اس هستند تا ترویج صرحیح ازدواج» .برخری دیگرر هرم کراله-

برداریهای مدیران سایتها را یادآور شده و چنین گفته اند« :مدیران تنها به فکر جیب خودشان هستند که
برای عضویت چقد دریافت کنن بدون هیچگونه نظارتی» .دیگران به سوءاستفادههای عایفی اشاره و گفته-
اند« :تو این سایتها راحت با احساسات دختران بازیشده و از آنها اخراذی مریشرود» .دیگرری هرم بره

سوءاستفاده جنسی اشاره و گفته« :خیلی راحت پیشنهاد سکس و صیغه داده میشود و از افراد سوءاسرتفاده
میشود» .برخی دیگر هم به شیوهای دیگر به همین مضمون اشاره کردهاند و غیرقانونی برودن سرایتهرا و

بازبودن زمینة جرم را مطر کردهاند و گفتهاند« :هیچ کدام مجوز قانونی ندارن و از افراد هریچ مردرکی بره
عنوان ضمانت نمیگیرن و فضا برای فریب باز است» .برخی دیگر هم نظارت دولت را ضرروری دانسرته و
گفتهاند« :این سایتها اصال خوب نیستند تا زمانی که دولت هیچگونه اقدام و نظارتی نکند» .برخی نیرز بره
دلیل ضعف نظارت خواستار حذ

حذ

این سایتها شده و گفتهاند« :وقتی هیچ نظارتی تو این سایتها نیست

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

ارتکاب جرم فراهم و زمینة عدم استقبال افراد را از سایتهای همسریابی فراهم میسازد. .
 .15عدم اطمینان به فضای مجازی

فضای مجازی به دلیل ویژگیهایی همچون ناشناسماندن ،آزادیهرای ناشری از گرمنرامی ،زمینرة بری-
اعتمادی افراد را فراهم ساخته و این موضو باع
تأکیدهای متفاوتی به شر

عدم گرایش آنها بره ایرن فضرا مریشرود .کراربران برا

زیر به این موضو اشاره کردهاند .برخی از آنها دروغ و هویّتهای سراختگی

در فضای مجازی را ابراز و چنین گفتهاند که «تو این سایتهرا همره میترونن بره راحتری واسره خودشرون
هویتهای دروغین دست و پا کنند» .برخی دیگر به عدم شناخت تو فضای مجازی اشاره کرده و گفته اند:
«نمیشه تو دنیای مجازی به کسی اعتماد کرد و کسری رو شرناخت» .برخری خیانرت در فضرای مجرازی را
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مطر کردهاند و اینگونه آن را ابراز کردهاند« :کسی رو که دیدیش و چند سال باهاش رفترار کرردی بهرت
نارو میزنه و دروغ میگه دیگه وای به حال این اینترنتیا» .برخی دیگر هم خیانت در فضرای مجرازی را برا

اشاره به مناسببودن سنّت بیان کرده و گفتهاند« :زنی رو که تو خیابون پیدا کنی تو همرون خیرابون هرم از
دستش میدی چه برسه به فضای مجازی که همش دروغه و پوشالیه .سّنت چیز بدی نیست» .برخی هم بره

نامناسب بودن فضای مجازی برای همسریابی اشاره و گفتهاند« :دنیا جایی که میشه توش نفس کشید عاشق
شد حتّی شکست عشقی خورد ولی توی دنیای مجازی نمیشه نفس کشید چه برسه به این که توش عاشرق
بشی» .مورد دیگری گفته« :مگه زن جایزه لوپ لوپه که بشه تو فضای مجازی پیرداش کررد؟» .برخری هرم

هراس از فضای مجازی را به این شکل بیان کردهاند« :گرگ باشی تو این فضا بهتره تا بره باشری و خرورده
بشی» .دیگری هم گفته« :سایتهای همسریابی جنگل مجازیه نره فضرای مجرازی مخصوصراً بررای دخترر
خانمها» .موارد ذکر شده نظریة گیدنز را در زمینة شکل جدید بیاعتمادی در دنیای مدرن مورد تأکید قررار
میدهد؛ چراکه در فضای مجازی افراد در وهلة اوّل کنش و چهره و سایر خصوصیات یکدیگر را ندیده و

اعتمادکردن دشوار است.
 .5بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر در زمینة حیطة انتخاب وسیعتر و صر جویی زمانی که باع

استقبال افراد از

همسریابی میشود با یافتههای مارک بروکس ( )2311همسویی دارد .این موضو در راسرتای نظریرههرای
ترنر که به انتخاب بهترین راه بیشینهسازی منافع اشاره میکند است.
یافتهها در زمینة افزایش فرصتهای ازدواج و گرایش به سایتهای همسریابی یا یافترههرای خطیبری و
زکایی ( )1345همسویی دارد .این مطلب حاکی از این موضو است که تنوّ و تعدّد گزینههرا در سرایت-
های همسریابی نسبت به دنیای واقعی بیشتر است و متناسب با معیارهای هر فرد کاربر دارد .ایرن یکری از
نقاط قوت سایتهای همسریابی است که باع

گرایش افراد به این سایتها شده است .یافتههرا در زمینرة

تغییرات زندگی و روابط در کالنشهرها که زمینة گرایش افراد را به سایتهای همسرریابی فرراهم سراخته
است با یافتههای پژوهش لوزکبرامزیاس ( )2313همخوانی دارد .یافتهها همچنین در زمینة دشواری یرافتن
شریک مناسب برای مجردان مخصوصاً دختران و گرایش آنها به این سایتها با یافتههرای لوزکبرامزیراس
( )2313همسویی دارد .دختران برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان از معانی و مفاهیم سنّتی و عر
جامعه دوری کرده و برای همسریابی به شیوة جدید تالش میکنند.
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یافتهها در زمینة رفع نیازهای ارضانشده و گرایش به سایتها با یافترههرای پرژوهش خطیبری و زکرایی
( )1345همخوانی دارد .یافتهها در زمینة یردشدگی اجتماعی و نداشتن فرصتهرای برابرر برا دیگرران در
دنیای واقعی و گرایش به سایتهای همسریابی برا یافترههرای باسرتانی و آخونردان ( ،)1344آوانری مرانیر
( ،)2313آرون اسمیت و ماوداگن ( ،)2313میچال جی روسنفلد و دیگران ( )2312همسویی دارد .پژوهش
حاضر نشان داد که سایتهای همسریابی در وهلة اوّل برای کسانی که از فرصتهرای برابرری برا سرایرین
برخوردار نیستند مناسبتر است و افراد خود در سراسر جهان هنوز هم بره ایرن موضرو براور دارنرد کره
سایتهای همسریابی مناسب افراد مشکلدار هستند .همانگونه که گیدنز نیز به یردشدگی اجتماعی اشراره
میکند .یافتهها در زمینة ازدواج با افراد غیر خودی و گرایش بره سرایتهرا برا یافترههرای مرارک برروکس
( )2311همسویی دارد .این یکی دیگر از مزایای سایتهای همسریابی است کره قردرت انتخراب افرراد را
افزایش میدهد .یافتهها در زمینة رفع محدودیتهای مکانی و زمانی در انتخاب همسر با یافته های آنشوال
رگ ( )2331همخوانی دارد که این نیز یکی از دیگر مزایای سایتهای همسریابی است.
یافتهها دز زمینة آزادی ناشی از گمنامی در فضای مجازی با یافتههای پژوهش وانگ و لو ( )2332هرم-
سویی دارد .در فضای مجازی همة افراد با هر نو شرایط و قومیّت و نژاد و به دور از کلیشههای اجتماعی
میتوانند شانس خود را برای ازدواج بیازمایند و در نتیجه این نیز یکی از جنبههرای مثبرت ایرن سرایتهرا
است.
یافتهها در زمینة نگرشهای منفی نسبت به سایتها و عدم گرایش به آنها با یافتههای مرارک برروکس
( )2311همخوانی دارد .نگرشهای منفی نسبت به سایتهای همسریابی بیشتر بره عردم پرذیرش فرهنرگ
ایرانی ما باز میگردد .آسیبهای ناشی از این فضاها نیز در زمینة پررنگ شدن این نگرشها ترأثیر بسرزایی
داشته است.
یافتهها در زمینة فریب و دروغ و بیاعتمادی به فضای مجازی برا یافترههرای آنردرس چیتمرز (،)2313
آندرفیور ( ،)2334کاتالیناتوما ( )2334نیز همسویی دارد .این موضو نشان میدهد که افراد هنوز هم نمی-
توانند به فضای مجازی اعتماد کنند و این فضا را برای همسریابی مناسب نمیدانند .همسرریابی آنالیرن برا
خطر ابتال به فریب همراه است.
میتوان گفت که این پژوهش نشان داد که اگرچه سایتهای همسریابی غیرقانونی بروده و مجروزی در
خصوص فعالیّت ندارند ،ولی استقبال چشمگیر کاربران از این سایتها به دلیل کارکردهایی است کره ایرن
سایتها برای افراد دارند .از یک یر

در جامعه خ هایی وجرود دارد کره در مروارد بسریاری زمینرهسراز
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گرایش افراد به سایتها شده و از یر
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دیگر همگام با توسعة جوامع ،جهرانیشردن و سربکهرای جدیرد

زندگی ،وجود چنین سایتهایی برای همسرگزینی رفته رفته پررنگتر شده و باید در ایرن زمینره مردیریت
صحیح و فرهنگسازی مناسبی از یر

مسؤوالن صورت پذیرد تا آسیبهای این نو ازدواجها به حرداقل

رسیده و بازدهی مناسبی داشته باشند .افزون بر این آموزش مستمر و مداوم والردین از یریرق رسرانههرای
عمومی و فراهمآوردن بستر اقتصادی مناسب برای ازدواج جوانان در دستور کار قرار گیرد .یراحی برنامه-
های آموزشی برای بیان تجارب افراد آسیبدیده و قربانیان سایتهرای همسرریابی در کنرار نظرارت دقیرق
مراکز و ارگانهای دولتی مربویه به منظور جلوگیری از تخلف در این سایتها میتواند در کاهش آسیب-
های آن مؤثر واقع شود .ضمن اینکه میتوان سایتهای همسریابی متناسب برا فرهنرگ ایرانری و اسرالمی
یراحی کرد و دست از تقلید از سایتهای غربی برداشت .توجّه به این امر که سرایتهرای همسرریابی بره
تنهایی نتیجة مطلوبی نداشته و باید بهعنوان یک مقدّمه و زمینة آشنایی به آنها نگریسرته شرود و برر نقرش
خانواده و مشاوره در کنار آنها تأکید شود .به عالقه و استقالل افراد در انتخاب همسر توجّره و از ازدواج-
های تحمیلی اجتنباب شود .از نگاه صرفاً بدبینانه نسبت به سایتهای همسریابی دوری کرده و با تاًکید برر
جنبههای مثبت آن در جهت بهبود جوانب منفی تالش شود.
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