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5931 سال در اصفهان شهر جوانان بین در مجازی فضای در همسرگزینی شیوه های چالش: عنوان  

 مریم توکلی -اقدس آقاباباییان دهاقانی

 اصفهان.دکترای تخصصی جامعه شناسی ، واحد تحصیالت تکمیلی،  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  .1

 اصفهان. پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد امور هیئت علمی، .2

 

 به همسرگزینی شیوه زمینه در را هایی آسیب تواند می مجازی فضای با کامل آشنایی عدم که دارد نیز معایبی بسیار، مزایای کنار در اینترنت ی شبکه:  اهداف و مقدمه

 و پیشگیری جهت راهکارهایی و معرفی را کند می ایجاد همسرگزینی شیوه در مجازی فضاهای که تهدیداتی و معایب از برخی تا است آن درصدد مقاله این. آورد بار

 .نماید ارائه نوپدید های آسیب گونه این کاهش

 

 در  اصفهان شهر ساله 34 تا 21جوانان کلیه تحقیق، این آماری جامعه. گرفت انجام پرسشنامه از استفاده با و پیمایشی -ای کتابخانه روش با حاضر تحقیق:  اجرا روش

 ابزار. است شده انتخاب نفر 351 و گردیده محاسبه کوکران فرمول طریق از نمونه حجم. است ای خوشه روش گیری نمونه روش پژوهش، این در. است 1315 سال

 قالب در و است گرفته انجام spss افزار نرم طریق از آن آماری تحلیل و تجزیه و آمد بدست 77/1 کلی طور به پرسشنامه آلفای که است پرسشنامه اطالعات گردآوری

 .است گرفته قرار بررسی مورد رگرسیون و همبستگی، ضریب تحلیل و تجزیه

 

 شیوه به مربوط نظریات بیان و اجتماعی واحد مهمترین عنوان به خانواده جایگاه عمده های شاخص مراحل طرح از پس مقاله این در: پژوهش های یافته نتایج

 شیوه بر آن تاثیر و مجازی فضای در ارتباطات از ناشی نوپدید های آسیب به تهدیدها و ها فرصت قالب در آنها طرح و مجازی فضای ارتباطات و همسرگزینی

 .است شده پرداخته همسرگزینی

 

 تاثیرگذار مجازی فضای طریق از همسرگزینی شیوه به جوانان نگرش در دینداری سطح سنتی، های ارزش خانواده، به پیوستگی پژوهش این در:  گیری نتیجه و بحث

 موثر مستقل متغیرهای عبارتی به. کنند بینی پیش را موجود تغییرات درصد a111/1 تعیین ضریب با همسرگزینی شیوه بر اند توانسته موثر متغیرهای همچنین و است

 .است نشده لحاظ تحقیق این در که است متغیرهایی از ناشی تاثیرات مابقی و کنند تعبین را همسرگزینی شیوه به مربوط تغییرات از درصد a111/1 اندازه به اند توانسته

 

 .خانواده -سنتی ارزشهای -دینداری سطح -مجازی فضای -همسرگزینی: کلیدی کلمات
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