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چكيده
اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزمرة جوامع، به ویژه در میان قشر جوان است. 
جاذبة اینترنت باعث شده است که بسیاری از جوانان به جای تعامالت و دوستی های رو در رو به 
سمت دوستی ها و روابط اینترنتی کشیده شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة استفاده از اینترنت 
با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاه های گیدنز است. 
روش پژوهش پیمایشی و داده ها از طریق پرسش نامة محقق ساخته گردآوری شده است. جامعة آماری 
پژوهش را کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن تشکیل می دهند، از 
بین آنان 372 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب 
شدند. رابطة مشاهده شده بین متغیر نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف و متغیرهای نشان گر 
میزان و نحوة استفاده از اینترنت نشان می دهند که استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به دوستی 
اینترنتی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده و مطابق با دیدگاه گیدنز می توان گفت که افزایش کنش متقابل 
الکترونیکی ارزش ها و نگرش های سنتی در مورد رابطة بین دو جنس را تغییر داده است. رابطه ی 
مثبت مشاهده شده بین سن دانشجویان و نگرش به دوستی اینترنتی نشان گر نقش عامل زمان و فضا 
بر روی تغییر نگرش ها است. در مجموع، با توجه به دیدگاه های گیدنز، گسترش کاربرد اینترنت به 
عنوان بخشی از فرایند جهانی شدن در شکل گیری معانی اجتماعی جدید مانند دوستی اینترنتی با 

جنس مخالف نقش داشته است که از ویژگی های بارز جهان مدرن است.
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بيان مسئله
انقالب شگفت انگیز فناوري هاي اطالعات و ارتباطات1 در چند دهة  اخیر، باعث دگرگوني هاي 
امروز جهان شده است، به طوري که در دهه هاي اخیر شاهد  ارتباطي میان مردمان  مختلف 
دگرگوني ها و تحوالت شگرف فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي در جوامع بوده ایم؛ 
تحوالتي چنان جدي که برخي آن  را نقل مکان از کهکشان الکترونیک به کهکشان اینترنت 
دانسته اند )کاستلز2 به نقل از دوران،1387: 118(. فناور ی های اطالعات و ارتباطات با فراهم 
آوردن امکان پیدایي جامعه اي شبکه اي، افراد و جوامع را در قالب هاي تازه، هویت هاي تازه 
بخشیده و به دنبال آن ساختار مناسبات و ارتباطات انساني نیز شکل جدیدي به خود گرفته است 
)کاستلز،1380: 20، کاستلز،1384: 383(. امروزه اینترنت به عنوان یکي از مهم ترین نمودهاي 
پیشرفت در دنیاي ارتباطات به ابزار مهمي در زندگي روزمره بدل شده است، به گونه اي که 
گسترش آن این امکان را فراهم ساخته است که توانایي مکان در محدود و مقید ساختن روابط 
اجتماعي و بنابراین گسترة زندگي اجتماعي کمتر شود و دامنة ارتباطات انساني در فضایي 

بسیار گسترده شکل بگیرد. 
یکي از نیازهاي بشر، برقراري ارتباط و در تعامل بودن با دیگران است؛ رفتار و کنشي که 
از دورة کودکي آغاز مي شود و در تمام دوره هاي زندگي فرد به شکل ها و شیوه هاي گوناگون 
ادامه مي یابد. در این میان ارتباط با جنس مخالف اساس تشکیل خانواده است، از دیرپاترین 
ایران زوج ها یکدیگر را در جشن ها  تا یک دهه قبل، در  روابط بشری محسوب مي شود. 
و مهماني های دوستان و خویشاوندان پیدا مي کردند )فاضلي، 1391: 50( و خانواده نقش 
مهمي در این زمینه داشت. اما تغییرات و تحوالت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فناورانه، 
افراد در  تغییر ارزش ها، نگرش ها و کنش هاي  با  اینترنت،  پیدایش و گسترش  به خصوص 
روابط بین فردي، سبک هاي متفاوتي از زندگي را پیش روی افراد قرار داده است که برگرفته از 
جوامع و فرهنگ هاي گوناگون هستند؛ به طوري که امروزه ما نظاره گر شکل گیري نوع جدید 
و دگرگون شده اي از روابط بین افراد یعني روابط الکترونیکي هستیم که در آن افراد در فضاي 
مجازي به طور هم زمان و نامحدود، فارغ از مکان قرارگیري در جهان واقعي به تعامل با یکدیگر 
مي پردازند و به طور مرتب مي توانند با بستگان و دوستان خود در ارتباط باشند. حتي کاربران 
بدون نام و نشاني از خود مي توانند در چت روم ها و دیگر محیط هاي اینترنتي با هم مالقات و 

1. Information and Communication Technology (ICT)
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دربارة عالیق خود با هم گفت وگو کنند. این ارتباط ها و تعامالت مجازي در برخي مواقع تبدیل 
به دوستي هاي اینترنتي مي  شود و حتي امکان دارد مالقات و دوستي به دنیاي واقعي کشیده 

شود و در مواردي نیز به ازدواج منجر مي شود. 
در ایران نیز با نفوذ اینترنت شاهد درهم شکسته شدن مرزبندي هاي سنتي در زمینة دوستي 
و ارتباط با جنس مخالف هستیم. با توجه به اینکه قوانین حاکم بر جامعه و هنجارهاي موجود 
در خانواده ها به شدت با روابط بین دو جنس مخالف هستند و حتي به عنوان یک معضل و 
آسیب اجتماعي به آن می نگرند، جوانان ایراني در دوستي با جنس مخالف، با مشکالتي مواجه 
هستند. ازاین رو، در سال هاي اخیر و با گسترده تر شدن نفوذ اینترنت در ایران و دسترسي آسان 
به آن، آشنایي و شناخت کمتر والدین با محیط اینترنت، عدم نظارت یا نظارت کمتر آنان بر 
نحوة استفادة فرزندان از اینترنت از یک  سو و ترس جوانان از والدین در دوستي با جنس 
مخالف در دنیاي واقعي و ارتباط راحت و بدون محدودیت با جنس مخالف در دنیاي مجازي 
از سوي دیگر که بیشتر این روابط پنهاني و دور از چشم والدین شکل می گیرد و تداوم مي یابد، 
گرایش به سمت دوستي هاي مجازي در بین جوانان ایراني افزایش یافته و به عنوان یک مسئلة 

اجتماعي مهم مطرح شده است.
اینترنتی شدن روابط اجتماعی در جامعة امروز ایران به طرز ناباورانه ای بیان کنندة این واقعیت 
است که گپ و گفت ها و مراودات دوستانه در دنیای مجازی با تغییرات اجتماعي و ساختاري در 
حال تبدیل شدن به فرهنگی پذیرفته شده است. به واسطة این شکل جدید از ارتباطات در جامعة 
ما برخي محدودیت هاي فرهنگي که در گذشته در خصوص ارتباط با جنس مخالف وجود 
داشته از بین رفته است و افراد از فرصت و امکان بیشتري براي ارتباط با یکدیگر برخوردار 
یاهومسنجر،  ایمیل،  از طریق  با چت کردن  اینترنت و  از طریق  به ویژه  این مسئله  شده اند. 
شبکه هاي اجتماعي مانند فیس بوک یا وبگاه هاي دوست یابي و همسریابي و ... عمق بیشتري 
گرفته است )همان، 51(، و به رقیب قدرتمندي براي جهان واقعي تبدیل شده و روابط انسان ها 
را به اشکال مختلف تحت الشعاع قرار داده است و شاهد شکل گیری نوعی جدیدی از روابط با 

جنس مخالف در فضای مجازی و روابط عاشقانة متفاوتی در دنیاي واقعي هستیم.
راه  سر  بر  اجتماعي  محدودیت هاي  و  ممنوعیت ها  وجود  ایران،  جامعة  بودن  جوان 
اختالط جنسي، افزایش سطح تحصیالت )به خصوص در میان دختران(، افزایش تعداد افراد 
فارغ التحصیل، بیکاري، باال رفتن سن ازدواج، افزایش ارتباطات و تعامالت اجتماعي جوانان و 
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... از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در گرایش جوانان به دوستي در فضاي مجازي هستند.
بنابراین هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستي 

اینترنتي با جنس مخالف در بین دانشجویان دانشگاه گیالن است.

پيشينة تحقيق
اینترنت  از  استفاده  میزان  بر  که جنسیت  نتیجه رسید  این  به  مقاله ای  در   ،)1386( باستانی 
تأثیرگذار است و دانشجویان پسر زمان بیشتری را صرف استفاده از رایانه و اینترنت می کنند. 
نوع استفاده از اینترنت نیز بین دختران و پسران دانشجو متفاوت است؛ دختران دریافت و 
ارسال پست الکترونیکی، خرید کاال و سرگرمی را ترجیح می دهند و پسران از اینترنت به منظور 
جست وجوی اطالعات و دریافت خبر استفاده می کنند. بنابراین، هم چنان که در دنیای واقعی 
زنان به حفظ روابط با وابستگان، دوستان و آشنایان اهمیت می دهند، از اینترنت نیز بدین منظور 
استفاده می کنند و کمتر در پی جست وجوی اطالعات و کسب خبرند. شا قاسمی )1387(، در 
تحقیقی نشان مي دهد که دوستی های اینترنتی بین دو جنس مخالف در ایران پدیدة شایعی 
است و این دوستی ها می تواند به روابط فرد در جهان واقعی آسیب های زیادی وارد کند. 
همچنین روی آوری جوانان ایرانی به این  گونه دوستی ها، گذرا است و بیشتر آنها پس از تجربه 
کردن این دوستی ها به جرگة منتقدان آن می پیوندند. دل آور و همکاران )1391(، در پژوهشی 
به این نتیجه رسیده اند که میزان ارتباط با جنس مخالف با سن، استفاده از تلفن همراه و ماهواره 
رابطة معنی داری دارد و با تحصیالت و استفاده از اینترنت رابطة معنی داری ندارد. همچنین بین 
جنسیت پاسخگویان از نظر میزان ارتباط با جنس مخالف تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج 
پژوهش خواجه نوری و دل آور )1391(، نشان داد که میزان استفاده از فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی و شیوة زندگی نوین بر گرایش جوانان به دوستی با جنس مخالف تأثیر فراوانی دارند. 
همچنین، بنا بر نتایج حاصل از تحلیل چندمتغیره؛ فشار دوستان، میزان مذهبی بودن، استفاده 
از فناوری های اطالعات و ارتباطات نوین و در نهایت فشار خانواده در مجموع توانسته اند 36 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. 
بنا بر نتایج تحقیق بریگل1 )2008(، اینترنت می تواند دوستی های قوی منحصر به فرد را 
به وجود آورد. کنش های مکاتباتی نوشته شده در اینترنت دوستی عمیق و همچنین دقت در 

1. Brigel
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براکت2  و  وارینگ1  افزایش می دهد.  دوستانش  و  فرد  هر  انتخاب و خصوصیات شخصی 
)2008(، در پژوهشي که با روش کیفی و از نوع مصاحبة عمیق انجام داده بودند، به این نتیجه 
رسیدند که روند جهانی شدن و ظهور اشکال جدیدی از ابزار ارتباطی باعث شکل گیری نوع 
جدیدی از دوستی ها و روابط )روابط اینترنتی( شده است که به واسطة اثرات این فناوری ها 
تغییرات خاصی در ماهیت صمیمیت و دوستی نزدیک در حوزة جهانی به وجود آمده است. 
ویتي3 )2008(، در پژوهشی به این نتیجه رسید که فضاي مجازي محیط منحصربه فردي را 
براي یادگیري و تجربة افراد در مورد روابط و تمایالت جنسي در اختیار آنها قرار مي دهد. 
افراد )شخصي، فیزیکي و جذابیت(، مقدار زمان صرف شده در  به بررسي خصوصیات  او 
دوستي هاي اینترنتي، طول مدت ارتباط و تأثیرگذاري این ارتباط بر فعالیت هاي برون خط4 
آنها مي پردازد و همچنین معتقد است که فقدان نشانه هاي سنتي در اینترنت مي تواند به ایجاد 
رابطه هاي بسیار شخصي و صمیمي منجر شود. روزنفلد5 و همکاران )2012(، در پژوهشی 
نشان داده اند که یکی از دالیل گسترش دوستی ها و روابط اینترنتی و حتی ازدواج اینترنتی در 

بین نوجوانان و جوانان امریکایی، دسترسی آسان و 24 ساعته به اینترنت در خانه است. 
در جمع بندي پیشینه هاي تحقیق مي توان به این نکته اشاره کرد که در زمینة نگرش به 
دوستی اینترنتی، به خصوص در داخل کشور، تحقیقات انگشت شماری انجام شده است. در 
کشورهاي خارجي دوستي هاي اینترنتي و روابط دختر و پسر قدمت دیرینه و بیشتری نسبت به 
جامعة ما دارد. با توجه به تغییرات صورت گرفته در جامعه و گسترش استفاده از اینترنت براي 
انجام کارهاي روزمره، تحوالت شگرفي در زمینة دوست یابي رخ داده است و از آنجایي که 
دوستي دختر و پسر و ارتباطات قبل از ازدواج در جامعة غربي جاافتاده است، امروزه دختران 
و پسران از طریق اینترنت با یکدیگر آشنا مي شوند و در دنیاي واقعي نیز همدیگر را مالقات 
 می کنند و شاید این  گونه روابط به ازدواج نیز منجر شود. متناسب با این روابط، تحقیقات 
با توجه به  البته  زیادي در این کشورها صورت گرفته و دیدگاه هایي هم ارائه شده است. 
تفاوت های آشکار فرهنگی و اجتماعی ایران با این کشورها، نتایج این دسته از تحقیقات را 

نمی توان به طور کامل در کشور به کار گرفت. 

1. Waring
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3. Whitty
4. Offline 
5. Rosenfeld
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مباني نظري 
آنتونی گیدنز1 در طول دهة 1990 طرح نظری بلندآوازه ای را دنبال می کرد. او در پی ترسیم 
تأثیرات تحوالت عمدة عصر کنونی بر زندگی درونی افراد بود )گیدنز 1990، 1991، 1992، 
1994، 1998، 2000، گروس2، 2002: 532(. به اعتقاد وی ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که 
او آن  را »دنیای لگام گسیخته« می نامد. دنیایی که وجه مشخصة آن مخاطره ها و عدم  قطعیت های 
نوین است )گیدنز،1387: 981(. از دیدگاه او این تحوالت و مخاطره ها در عرصه های مختلف 
زندگی اجتماعی از جمله روابط بین شخصی نفوذ کرده اند. به عبارت دیگر، مدرنیته در سایة این 

تحوالت شکل جدیدي از روابط شخصي، دوستانه و صمیمانه را ارائه کرده است.
روابط شخصی دوستانه و صمیمانه در محیط های پیشامدرن با اجتماع محلی و خویشاوندی 
ارتباط عمیقی داشته است و اعتماد به دوستان غالباً اهمیتی اساسی داشت. در فرهنگ های 
پیشامدرن، میان خودی ها و غیرخودی ها یا بیگانگان مرز کاماًل مشخصی برقرار بود. در این 
شرایط دوستی ها غالباً نهادمند بود و به عنوان وسیله ای برای ایجاد اتحادهای کم وبیش پایدار 
با دیگران، ضد گروه های بالقوه دشمن در خارج از اجتماع، در نظر گرفته می شد. دوستی های 
نهادمند به ماننِد برادری های خونی یا هم رزمی، صور اساسی رفاقت بوده و بی گمان در همة 

فرهنگ ها وجود داشته است )گیدنز،1390: 141-142(. 
اما در دوران مدرن همراه با بسط گستردة نظام های انتزاعی، سرشت دوستی دگرگون شد. 
دوستی غالباً یکی از شیوه های بازجاگیری به شمار می آید. متضاد »دوست« دیگر »دشمن« یا حتی 
»بیگانه« نیست، بلکه بیشتر »آشنا«، »همکار« یا »کسی است که شخص او را نمی شناسد«. همراه این 
گذار، شرافت جایش را به وفاداری می دهد که پشتوانه ای جز محبت شخصی ندارد و اخالص 
جایش را به چیزی می دهد که می توان آن  را »درستی« نامید. یعنی اینکه شخص باید رو راست و با 
ُحسن نیت باشد. دوست کسی نیست که همیشه حقیقت را بگوید، بلکه کسی است که خیر عاطفی 
دیگران را می خواهد. »دوست خوب« که در روزگار سختی هم می توان روی کمک او حساب کرد، 

امروز جایش را به »مصاحب محترم« داده است )گیدنز،1390: 141-142(.
مهم ترین دگرگونی هایی که مدرنیته در روابط دوستانه ایجاد کرد، دوستی با جنس مخالف 
بوده است. روابط دوستانه با جنس مخالف در جامعة سنتی در قالب مقولة همسرگزینی و 
ازدواج جای داشته است. اما هرچه جامعة پساسنتي توسعة بیشتري مي یابد، حرکت به  سوي 

1. Anthony Giddens 
2. Gross 
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آنچه مي توان آن  را رابطة ناب در روابط دوستانه با جنس مخالف، زناشویي و خانواده نامید، 
سرعت بیشتري مي گیرد. گیدنز »رابطة ناب« را نوعي رابطة اجتماعي برابر و خودمرجع مي داند 
که منحصراً وابسته به احساس رضایت یا پاداش مشخصي است که از خود همان رابطه حاصل 

مي گردد )گیدنز، 1382: 189، 1385: 325(.
از دیدگاه گیدنز »رابطة ناب« پدیده ای است که در شرایط اجتماعی مدرنیتة متأخر امکان پذیر 
شده است. او ظهور رابطة ناب را مسئله اي جدید براي عرصه هاي نوین زندگي شخصي مي داند 
و عناصر اصلی آن را در شکل آرمانی اش به این شرح توصیف می کند )گیدنز، 1994: 63، 

 :)137 :1991 ،131-135 :1385
1. برخالف پیوندهای شخصی یا خصوصی در جامعة سنتی، رابطة ناب وابسته به عوامل 
بیرون از زندگی اجتماعی و اقتصادی نیست و چنان می نماید که گویی در فضا شناور است. 
عنوان دوست در جامعة جدید به کسی اطالق می شود که ارتباط با او هیچ امتیازی ندارد، جز 

پاداشی که نفس همان ارتباط نصیب شخص می سازد.
2. از آنجاکه رابطة ناب فقط به خاطر آنچه نفس رابطه برای هر دو طرف به ارمغان می آورد 
مورد عالقه و جست وجو است، هر اشتباهی که طرفین ماجرا مرتکب شوند، بنیان رابطه را به  

خطر می افکند.
3.  رابطة ناب به طور باز و بر اساس نوعی تداوم و پایداری، سازمان می یابد. اما رابطة 
امروزي، برخالف ازدواج هاي پیشین »وضعیتي طبیعي« نیست که بتوان دوام و پایداري آن  را 
بدیهي پنداشت. بلکه تداوم آن مستقیماً مربوط می شود به رضایتی که از رابطة مورد نظر حاصل 

می شود و همچنین به درد و اندوهی که ممکن است از همان رابطه احساس کنیم.
4.  برای کسب این رضایت، فرد باید در گفتار و کردار خویش ضمانت ها یا به عبارت دیگر 
تعهداتی به طرف مقابل بدهد. به همین دلیل خصلت دیگر رابطة ناب، تعهد است. براي ایجاد تعهد 
و پي ریزي تاریخ مشترک، افراد باید براي دیگري از خود مایه بگذارند. تعهد در رابطه های عاطفی 

و صمیمانه پدیده ای است که از نظر تاریخی جدید و تازه است؛ تعهد متاع بسیار کمیابی است. 
5.  رابطة ناب مستلزم ثبات عقیدة پایا و درازمدت هر یک از دو طرف است. انتظارات 
متصور از صمیمیت و خودمانی شدن احتماالً فراهم آورندة نزدیک ترین رابطة ممکن بین تصویر 
بازاندیشانه از خویشتن و رابطة ناب است و خودمانی شدن یا آرزوی دستیابی به آن، در ذات 

اشکال نوین دوستی ها و روابط غریزی بین آدمیان نهفته است.
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در سال های اخیر به  دنبال توسعة فناوری های حمل ونقل و رسانه های جدید که گسترش 
تجارت بین المللی و رشد بازارهای مالی جهان را تسریع و اشاعة فرهنگی را تسهیل کرده اند 
و در نتیجه وقایع مستقیم تر و سریع تر از گذشته بر ما تأثیر می گذارند، بستری که رابطة ناب را 
افزایش می دهد با جهانی شدن و سیستم های تخصصی گره خورده است. تغییر شکل صمیمیت 
و رابطة ناب، که ابتدا در کشورهای غربی و پیشرفته به  دنبال تحوالت فرهنگی دهة 1960 و 
پس از آن به طور گسترده ای شیوع پیدا کرده بود، امروزه در اثر توسعة وسایل ارتباطی به ویژه 

اینترنت و پیشرفت حاصل از آن، به امری فرهنگی در سطح جهان تبدیل شده است.
جهانی شدن که گیدنز آن  را نتیجة پویش مدرنتیه تلقی می کند )نش، 1388: 89(، به عنوان 
یک پدیدة اجتماعی فراگیر و تأثیرگذار، حاصل موج عظیمی از تغییرات و تحوالتی است که 
ساختارهای سنتی، بومی، ملی و بنیان های هویتی تمام جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجه 
ساخته است. این پدیده  با جمع آمدن عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در رأس همه، 
توسعة فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات که سرعت و دامنة تعامل میان مردم سراسر جهان 
را تشدید و تقویت می کنند، عامل بسیاري از تغییر و تحوالت اجتماعي در زندگي انسان بوده و 
بر هویت افراد، روابط شخصی و زندگی خصوصی آنها و ... تأثیر گذاشته است که از بارزترین 

نمودهاي آن تغییر در پابرجاترین عرصة حیات بشر یعنی فرهنگ است )گیدنز، 1389 : 77(. 
با  نباید آن  را  اقتصادي نیست و  تنها پدیده اي   از نظر گیدنز )1382: 14( جهاني شدن 
پیدایش نظام جهاني یکي انگاشت. او جهاني شدن را همانند کنش از راه دور تعریف مي کند و 
تشدیدش را در سال هاي اخیر به پیدایش وسایل ارتباط جهاني آني و ترابري انبوه ]ارتباطي[ 
مرتبط مي داند. فرایند تجدد و به ویژه جهاني شدن، این امکان را فراهم مي سازد تا انسان ها از 
سلطة مرزهاي مکاني رهایي یابند و در گسترة بسیار پهناور فضا و زمان با یکدیگر رابطه برقرار 
کنند. اگرچه در جوامع سنتي نیز روابط اجتماعي در چارچوب فضا و زمان شکل مي گرفت و 
این روابط به واسطة وابستگي فضا و زمان به مکان، محدود و مکان مند بودند. در این شرایط 
مکان کاماًل در خدمت فرهنگ و هویت سازي سنتي قرار داشت، درحالي که فرایند جهاني شدن 
با فضامند ساختن زندگي اجتماعي این قابلیت و توانایي مکان را به شدت کاهش مي دهد 
)هایدگر1، 1971: 165، گیدنز، 1994: 4(. از نظر گیدنز در جهان مجازی و سایبری تمامی 
مناطق دور و نزدیک جهان به  هم مربوط و پیوسته اند و این ارتباط و پیوستگی ها، آگاهی ها 

1. Heidegger
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را شکل می دهند و بنیاد زندگی اجتماعی بشر را در عرصه های مختلف دگرگون می سازند 
)میرمحمدی،1391: 73(.

از دیدگاه گیدنز اینترنت یکی از عوامل اصلی فرایندهای فعلی جهانی شدن و محصول 
دنیاي یکپارچه و تقسیم شده اي که تجسم نظم نوین جهانی است در پایان سدة بیستم رخ نموده 
است )گیدنز، 1389: 679-684(. او اینترنت را قلب تپندة انقالب ارتباطي مي داند و بر این 
باور است که دسترسي به اینترنت و شمار کاربران آن در سراسر جهان سر به آسمان ساییده و 
این پدیده در حال دگرگون ساختن سیماي زندگي روزانه است و باعث سهولت یافتن جریان 
اطالعات دربارة مردم و رویدادها تا اماکن دوردست شده است، چراکه این امکان را به آدمی 
مي دهد تا با افراد از گوشه و کنار جهان تماس برقرار کند. این تماس یک نوع کنش متقابل 
الکترونیکی است، این کنش غالباً آزادي بخش و توان بخش معرفي مي شود، چون مردم مي توانند 
هویت هاي اینترنتي دلخواه خود را براي خویش خلق کنند و آزادتر از جاهاي دیگر سخن 
اینترنت می توانند در چت روم ها  بگویند )گیدنز، 1385: 147-149(. کاربران »بی نام ونشان« 
دربارة موضوعات  و  کنند  با هم مالقات  کنند،  پیدا  و شبکه های مجازی دوستان جدیدی 
مورد عالقة خویش به گفت وگو بپردازند. این تماس های مجازی گاهی تبدیل به دوستی های 

تمام عیار الکترونیکی می شود، یا حتی به مالقات های رودررو می انجامد.
بر اساس نکات اصلی دیدگاه گیدنز در مورد اینترنت و دوستی بین دو جنس و تحقیقات 
تجربی انجام شده در این زمینه، می توان اینگونه استدالل کرد که تحوالت سریع دوران اخیر 
تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف در سراسر جهان را تحت الشعاع خود 
قرار داده است. یکی از مهم ترین اثرات این دگرگونی ها، تغییر در ساختارهای سنتی خانواده 
و ارتقای پایگاه زنان و افزایش نقش اجتماعی آنها از طریق باال رفتن تحصیالت بوده است. 
تحقیقات مختلف در ایران نیز نشان دهندة این تغییرات است )آزاد ارمکی،1390، 1381(. در 
کنار این تحوالت اجتماعی، افزایش دامنة حضور اینترنت در زندگی روزمره، موجب گسترش 
»کنش متقابل الکترونیکی« در میان دختران و پسران جوان شده است. همراه با این تحوالت، 
اجتماعی  معانی  از سنت ها تضعیف شده اند و  رفتارهای ریشه گرفته  ارزش ها، نگرش ها و 
جدیدی مانند دوستی با جنس مخالف در دنیای مجازی شکل گرفته است؛ معانی ای که از نظر 
سنت های ایرانی در حیطة تابوها قرار داشتند. تحقیقات نشان می دهند که این تابوشکنی ها برای 
افراد دو جنس، سنین مختلف و پایگاه های اقتصادی – اجتماعی متفاوت، یکسان نبوده است 



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 4
زمستان  1393

7272

)دل آور،1391، خواجه نوری،1391، شا قاسمی، 1387(. زنان و افراد جوان تر و از پایگاه های 
پایین تر تحت فشارهای ساختاری بیشتری قرار دارند. از مجموع این نکات می توان متغیرهای 
زیر را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفت و رابطة آنها را با نگرش به دوستی ها 
بررسی کرد. این متغیرها را می توان در دو دسته قرار داد: متغیرهای که نشانگر استفاده از اینترنت 
هستند، مانند میزان استفاده از اینترنت، سابقة استفاده از اینترنت، نوع استفاده از اینترنت، محیط 
تعاملی استفاده از اینترنت؛ و متغیرهای زمینه ای مانند جنس، سن و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی. 
باید یادآوری شود که مباحث گیدنز در زمینة مدرنیته در مورد واقعیت های اجتماعی جوامع 
پیشرفتة غربی به ویژه پس از دهة 1960 مطرح شده است، اما با توجه به تغییرات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی رخ داده در جامعة ایران در طول دو دهة اخیر، دیدگاه او در ارتباط با 

اینترنت و نگرش به دوستی ها در جامعة ایران نیز تا اندازة زیادی قابل بررسی است. 

مدل نظري
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هاي تحقيقپرسش
ها با جنس مخالف در ميان جمعيت مورد مطالعه چگونه است؟  نگرش به دوستي-
 استفاده از اينترنت در ميان جمعيت مورد مطالعه چگونه است؟-
هاي دو جنس ارتباط دارند؟ به دوستييك از ابعاد استفاده از اينترنت با نگرش   كدام-
  هاي دو جنس ارتباط دارند؟ اي با نگرش به دوستي يك از متغيرهاي زمينه  كدام-
  

 تحقيقروش
. با توجه به ماهيت موضوع پژوهش، روش مورد استفاده در تحقيق حاضر پيمايشي و نوع پژوهش نيز كاربردي است                  

جامعة آماري پـژوهش حاضـر كليـة دانـشجويان مقـاطع كارشناسـي و               . تاس) دانشجويان(واحد تحليل تحقيق نيز فرد      
در ايـن  .  اسـت 11573 دانـشگاه گـيالن بـه تعـداد     1391-92هاي روزانه و شبانة سـال تحـصيلي          ارشد دوره كارشناسي  

-ژوهش بـه گيري اين پشيوة نمونه. عنوان حجم نمونه انتخاب شد نفر به 372 تعداد   1پژوهش با استفاده از فرمول كوكران     
گيـري  اي متناسب با حجم و در مرحلة دوم از نمونـه گيري طبقهاي است؛ در مرحلة اول، از شيوة نمونه  صورت دومرحله 

سـاخته اسـت كـه        نامة محقـق    ها در اين تحقيق، پرسش    ابزار مورد استفاده براي گردآوري داده     . تصادفي ساده استفاده شد   

                                                            
1.   

   ايزمينه متغيرهاي
  جنسيت
  سن

  اقتصاديـ  اجتماعي پايگاه

دوستيبه نگرش
 اينترنتي

:اينترنت از استفاده
اينترنت از استفاده سابقة  
هفته طول در استفاده ميزان  
اينترنت از استفاده نوع  

  اينترنت تعاملي محيط

پرسش های تحقيق
- نگرش به دوستی ها با جنس مخالف در میان جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟

- استفاده از اینترنت در میان جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟
- کدام یک از ابعاد استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی های دو جنس ارتباط دارند؟

- کدام یک از متغیرهای زمینه ای با نگرش به دوستی های دو جنس ارتباط دارند؟
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روش  تحقيق
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی و نوع 
پژوهش نیز کاربردي است. واحد تحلیل تحقیق نیز فرد )دانشجویان( است. جامعة آماری 
پژوهش حاضر کلیة دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی  ارشد دوره های روزانه و شبانة 
سال تحصیلی 92-1391 دانشگاه گیالن به تعداد 11573 است. در این پژوهش با استفاده از 
فرمول کوکران1 تعداد 372 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. شیوة نمونه گیری این پژوهش 
به صورت دومرحله ای است؛ در مرحلة اول، از شیوة نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و در 
مرحلة دوم از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها 
در این تحقیق، پرسش نامة محقق ساخته است که شامل متغیرهای جمعیت شناختی، سابقة 
استفاده از اینترنت، میزان استفاده از اینترنت در طول هفته، نوع استفاده از اینترنت و محیط 
تعاملي اینترنت و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف است. به منظور تجزیه و تحلیل 

داده ها از نرم افزار spss19 استفاده شده است. 
برای تعیین پایایي گویه هاي متغیر وابستة تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 

در حد قابل قبولي است.

جدول شمارة 1. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهاي اصلی تحقیق

ضریب آلفاتعداد گویهمتغیرها 

50/85نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف

تعاریف نظری و عملياتی متغيرهای تحقيق
متغير وابسته: نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

در حالت کلی دوستی شامل دو دسته است: دوستی در دنیای واقعی و دوستی در فضای 
مجازی. منظور از دوستی در دنیای واقعی ارتباطی است که بین دو جنس مخالف وجود 
دارد و در این ارتباط، محبت، صمیمیت، عشق، دوست ورزی و عالقة قلبی ویژه وجود دارد 
)دل آور، 1391: 14(. دوستی در دنیای مجازی به روابطی اطالق می شود که از طریق اینترنت و 
در فضای مجازی )چت روم ها، شبکه های مجازی و ...( شکل می گیرد. در پژوهش حاضر متغیر 
نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف در پنج گویه طراحی شد و پاسخ ها به صورت طیف 
لیکرت )1= کاماًل مخالفم، 2= مخالفم، 3= تا حدودی، 4= موافقم و 5= کاماًل موافقم( بوده است.

1.  
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متغیرهای مستقل پژوهش حاضر در دو دستة متغیرهای مرتبط با نحوه و میزان استفاده از 
اینترنت و متغیرهای زمینه ای قرار گرفته اند. برای بررسی نقش اینترنت در نگرش به دوستی ها 
چهار نوع متغیر مرتبط با استفاده از اینترنت مورد بررسی قرار گرفتند: سابقة استفاده از اینترنت بر 
حسب تعداد سال های استفادة فرد از اینترنت، مورد سنجش قرار گرفته است. بر اساس داده های 
جمع آوری شده از پاسخگویان، تعداد سال های استفادة فرد از اینترنت در سه طبقة کمتر از سه 
سال )پایین(، بین سه تا شش سال )متوسط( و بیشتر از شش سال )باال( طبقه بندی شده است. 
همچنین میزان استفاده از اینترنت بر حسب مدت زمان استفاده از اینترنت در طول هفته سنجیده 
شده است. این متغیر بر اساس اظهارات پاسخگویان در چهار طبقة 9-1 ساعت )کم(، 19-
10 ساعت )متوسط(، 29-20 ساعت )زیاد(، 30 ساعت و باالتر )بسیار زیاد( طبقه بندی شده 
است. برای سنجش متغیر نوع استفاده از اینترنت، مؤلفه های ارسال یا دریافت ایمیل )خدمات 
پست الکترونیک(، ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید، استفادة علمی ـ پژوهشی، استفادة 
سرگرمی ـ تفننی، وبگاه  های همسریابی در نظر گرفته شد، که هر گویه بر روی طیف لیکرت 
گرفته  قرار  زیاد(  خیلی  و 6=  زیاد  تا حدودی، 5=  کم، 4=  کم، 3=  خیلی  )1=اصاًل، 2= 
است. برای سنجش متغیر محیط تعاملی اینترنت، مؤلفه های استفاده از ایمیل، وبالگ، چت روم، 
شبکه هاي اجتماعي در نظر گرفته شد، که هر گویه به صورت طیف لیکرت )1=اصاًل، 2= خیلی 

کم، 3= کم، 4= تا حدودی، 5= زیاد و 6= خیلی زیاد( مطرح شده است.
متغیرهای زمینه ای استفاده شده در این پژوهش شامل جنسیت، سن و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی 
است. در این پژوهش تحصیالت والدین و هزینة ماهانة خانواده به عنوان شاخص های سنجش 
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در نظر گرفته شده اند. از آنجایی که توزیع متغیر وابسته )نگرش به 
دوستی اینترنتی با جنس مخالف( نرمال نبوده است، برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های 

ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن و یوـ  منـ  ویتنی1 استفاده شده است.

تجزیه و تحليل داده ها
آمار توصيفی:

اطالعات به دست  آمده از 372 پرسشنامة مورد بررسی در سه بخش تحلیل شد: 
الف( متغيرهای زمينه ای

یافته ها تحقیق نشان مي دهد که 52/2 درصد )194 نفر( از دانشجویان دختر و 47/8 درصد 

1. ضریب همبستگی اسپیرمن معادل ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و آزمون یو ـ من ـ ویتنی معادل ناپرامتریک 
آزمون t مستقل است.
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)178 نفر( پسر بوده اند. دامنة سني پاسخگویان بین 20 تا 39 سال در نوسان بوده و بیشترین 
فراواني مربوط به 22 سال و کمترین فراوانی مربوط به 33، 35، 39 سال است. میانگین سن 
آنان نیز 23/7 سال بوده است. 89/9 درصد )330 نفر( از دانشجویان مجرد، 8/7 درصد )32 
نفر( متأهل و 1/4 درصد )5 نفر( را سایرین تشکیل داده اند. 78 درصد )290 نفر( از دانشجویان 
در مقطع کارشناسي و 22 درصد )82 نفر( از دانشجویان در مقطع کارشناسي  ارشد مشغول 
تحصیل  بوده اند. 71 درصد )264 نفر( پاسخگویان پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خود را متوسط به 

پایین و 29 درصد )18 نفر( متوسط رو به باال اعالم کرده اند. 
ب( متغير مستقل

 میزان استفاده از اینترنت در سه طبقة کمتر از سه سال، بین سه تا شش سال و بیشتر از شش 
سال مشخص شده است که در بین کاربران دختر، 28/9 درصد کمتر از سه سال، 39/2 درصد 
بین سه تا شش سال و 32 درصد بیشتر از شش سال از اینترنت استفاده مي کنند. در بین 
دانشجویان پسر نیز 18 درصد کمتر از سه سال، 34/8 درصد بین سه تا شش سال و 47/2 
درصد بیش از شش سال از اینترنت استفاده می کنند. میانگین سابقة استفاده از اینترنت کل 
دانشجویان 3/54 سال است. همچنین میانگین سابقة استفاده از اینترنت براي دانشجویان دختر 
3/41 سال و براي دانشجویان پسر 3/68 سال است. برای هر دو گروه دختران )51 درصد( و 
پسران )37/1 درصد(،  متوسط کمترین ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته، یک ساعت 
و متوسط بیشترین ساعت استفاده، 9 ساعت است. 16/5درصد از دختران و 22/5 درصد از 
پسران بین 19-10 ساعت، 18 درصد از دختران و 20/8 درصد از پسران 29-20 ساعت 
و 14/4 درصد از دختران و 19/7 درصد از پسران نیز بیشتر از 30 ساعت در طول هفته از 
اینترنت استفاده می کنند. متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته برای کل دانشجویان 
17/68ساعت است. همچنین میانگین ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته براي دانشجویان 
دختر 15/94 ساعت و براي دانشجویان پسر 19/56 ساعت است. از میان مکان های استفاده 
از اینترنت توسط دانشجویان، بیشترین درصد متعلق به خوابگاه )34/4 درصد( است و بعد از 
آن خانه با )30/1 درصد( مکان مناسبی برای استفاده از اینترنت اعالم شده است و این امر به 
راحتی استفاده از این ابزار ارتباطی در این دو مکان برمی گردد. پس از خوابگاه و خانه، دانشگاه 
با 28/5 درصد مکان مناسبی برای استفاده از اینترنت بوده است. کمترین درصد )7 درصد( نیز 
به کافی نت مربوط است. درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم نداشته اند، 
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هر دو گروه دختران و پسران بیشترین استفاده از اینترنت را در خوابگاه و کمترین استفاده را در 
کافی نت داشته اند. از بین امکانات اینترنتي اکثر پاسخگویان )55/5 درصد( از اینترنت استفادة 
علمی ـ پژوهشی کرده اند و دلیل این امر به خاطر جامعة آماری مورد مطالعه یعني دانشگاه است 
که دانشجویان بیشتر دنبال کارهای پژوهشی هستند. بعد از آن استفادة سرگرمی ـ تفننی با 41/8 
درصد، ارسال یا دریافت ایمیل با 33/7 درصد و ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید با 
22/3 درصد قرار دارند. کمترین استفاده از اینترنت یعنی 2 درصد برای بازدید از وبگاه های 
همسریابی بوده است. درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم نداشته اند و 
بیشترین و کمترین استفاده از اینترنت برای دختران و پسران به ترتیب استفادة علمی ـ پژوهشی و 
بازدید از وبگاه  های همسریابی است. از بین محیط های تعاملی اینترنت، اکثر پاسخگویان )45/9 
درصد( از طریق شبکه های اجتماعی و 30/7 درصد پاسخگویان از طریق ایمیل با دوستان 
اینترنتی خود ارتباط برقرار می کنند. در نهایت وبالگ با 10/1 درصد کمترین کاربرد را برای 
ارتباط با دوستان اینترنتی دارا است. درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم 
نداشته اند و دختران و پسران بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی و ایمیل با یکدیگر ارتباط 

برقرار مي کنند و کمترین کاربرد در برقراری ارتباط با دوستان مربوط به وبالگ است.
ج( متغير وابسته )نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف( 

بررسی آماره های توصیفی مربوط به متغیر وابسته نشان مي دهد که بیشتر پاسخگویان )51/9 درصد( 
نگرش مخالف و کاماًل مخالفی به دوستی اینترنتي با جنس مخالف دارند و 23/8 درصد نیز با این 
امر موافق و کاماًل موافق هستند، که این امر برحسب تفکیک جنسیتی نیز به همین صورت است؛ 

یعنی اکثر دانشجویان دختر و پسر با دوستی اینترنتي با جنس مخالف، موافق نیستند.
میانگین نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف در بین کل دانشجویان 2/43 است، که در 
سطح متوسط به پایین قرار دارد. همچنین میانگین نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف در 
بین دانشجویان دختر 2/29 و پسران 2/57 است. مقایسة میانگین بین دانشجویان دختر و پسر نشان 

مي دهد که میانگین نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف در بین پسران بیشتر است.
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جدول شمارة 2: توزیع فراواني پاسخگویان برحسب نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف

جنسیت
نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف

انحراف نمامیانهمیانگین
معیار

کمترین 
مقدار

بیشترین 
مقدار کاماًل 

کاماًل مخالفبی نظرموافقموافق
مخالف

دختر
1119554663فراواني

2/29211/19215
4/612/424/724/234درصد

پسر
1025595529فراواني

2/57331/16215
7/312/930/329/220/2درصد

کل
214411410192فراواني

2/43311/18515
5/611/830/627/224/7درصد

یافته هاي تحليلي
رابطة سابقة استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

جدول شمارة 3: رابطة بین سابقة استفاده از اینترنت و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف

نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالفسابقة استفاده از اینترنت 

0/139مقدار ro اسپیرمن

0/007سطح معني داري

داده های جدول فوق نشان مي دهد که مقدار ضریب همبستگي اسپیرمن به دست آمده از 
رابطة بین سابقة استفاده از اینترنت و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف برابر با 0/139 
است؛ جهت رابطه مثبت و شدت آن نیز ضعیف است، یعني با باال رفتن سابقة استفاده از 
اینترنت در بین پاسخگویان نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف نیز کمي افزایش مي یابد. 
سطح معني داري به دست آمده از این رابطه 0/007 است که در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 

معني دار است، بنابراین با اطمینان 0/99 رابطة  بین متغیرها معني دار است.
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رابطة متوسط ساعات استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

 جدول شمارة 4: رابطة بین متوسط ساعات استفاده 
در طول هفته و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف

نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالفمتوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته

0/176مقدار ro اسپیرمن

0/001سطح معني داري

داده های جدول فوق نشان مي دهد که مقدار ضریب همبستگي اسپیرمن به دست آمده از 
رابطة بین متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس 
مخالف برابر با 0/176 است؛ جهت رابطه مثبت و شدت آن نیز ضعیف است، یعني با باال 
رفتن متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته در بین پاسخگویان نگرش به دوستي 
اینترنتي با جنس مخالف نیز کمي افزایش مي یابد. سطح معني داري به دست آمده از این رابطه 
0/001 است که در سطح خطاي کوچکتر از 0/01 معني دار است، بنابراین با اطمینان 0/99 
رابطة  بین دو متغیر بین میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و نگرش به دوستي با جنس 

مخالف اینترنتي معني دار است.
رابطة نوع استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

جدول شمارة 5: رابطة بین نوع استفاده از اینترنت و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف

سطح معني داريمقدارآزموننوع آزمونمتغیر وابستهمتغیر مستقل
ارتباط با دوستان ویافتن 

دوستان جدید
نگرش به دوستي 
اینترنتي با جنس 

مخالف

ضریب 
همبستگي 

اسپیرمن

0/2940/000

0/1330/011وبگاه  هاي همسریابي

یافتن  با دوستان و  ارتباط  بین  از رابطة  به دست آمده  اسپیرمن  مقدار ضریب همبستگي 
دوستان جدید و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف 0/294 است و سطح معني داری 
برابر با 0/000 که در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 و با اطمینان 0/99 معني دار است؛ جهت 
رابطه مثبت و شدت آن نیز ضعیف است، بدین معني که با افزایش ارتباط با دوستان و یافتن 
دوستان جدید، نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف کمي افزایش مي یابد. همچنین 
مقدار ضریب همبستگي اسپیرمن به دست آمده از رابطة بین وبگاه  هاي همسریابي و نگرش 
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به دوستي اینترنتي با جنس مخالف 0/133 و سطح معنی داری آن 0/011 است که در سطح 
خطاي کوچک تر از 0/05 و با سطح اطمینان 0/95 معني دار است؛ جهت رابطه مثبت و شدت 
آن نیز ضعیف است، بدین معني که با افزایش بازدید از وبگاه  هاي همسریابي، نگرش به دوستي 

اینترنتي با جنس مخالف کمي افزایش مي یابد.

رابطة محيط تعاملي اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

جدول شمارة 6: رابطة بین محیط تعاملی اینترنت و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف

سطح معني داريمقدار آزموننوع آزمونمتغیر وابستهمتغیر مستقل
نگرش به دوستي وبالگ

اینترنتي با جنس 
مخالف

ضریب همبستگي 
اسپیرمن

0/0970/07
0/1590/003چت روم

0/2050/000شبکه هاي اجتماعي

مقدار ضریب همبستگي اسپیرمن به دست آمده از رابطة بین وبالگ با نگرش به دوستي 
اینترنتي با جنس مخالف 0/097 و سطح معني داري آن 0/07 است که از 0/05 بزرگ تر است، 
بنابراین به لحاظ آماري رابطة معني داري بین این دو متغیر وجود ندارد. مقدار این آزمون براي 
متغیر چت روم و نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف 0/159 است، و سطح معني داري 
آن 0/003 است که در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 و با اطمینان 0/99 رابطة معني داری بین 
این دو متغیر وجود دارد؛ جهت رابطه مثبت و شدت آن ضعیف است، بدین معني که با افزایش 
استفاده از چت روم نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف کمي افزایش مي یابد. همچنین 
مقدار ضریب همبستگي اسپیرمن به دست آمده از رابطة بین شبکه هاي اجتماعي و نگرش به 
دوستي اینترنتي با جنس مخالف 0/205 و سطح معني داري آن 0/000 که در سطح خطاي 
کوچک تر از 0/01 و با اطمینان 0/99 رابطة معني داری بین این دو متغیر وجود دارد؛ جهت 
رابطه مثبت و شدت آن ضعیف است، بدین معني که با افزایش استفاده از شبکه هاي اجتماعي 

نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف کمي افزایش مي یابد.
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رابطة سن پاسخگویان و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

جدول شمارة 7: رابطة بین سن و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالفسن
0/101مقدارro اسپیرمن
0/058سطح معني داري

بنا بر داده های جدول فوق، مقدار ضریب همبستگي اسپیرمن به دست آمده از رابطة بین سن 
و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف 0/101 است؛ جهت این رابطه مثبت و شدت آن 
نیز ضعیف است، یعني با باال رفتن سن نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف کمي افزایش 
مي یابد. سطح معني داري به دست آمده از این رابطه 0/058 است که از 0/05 بزرگ تر است، لذا 

از لحاظ آماري رابطة  بین متغیرها معني دار نیست.

رابطة جنسيت پاسخگویان با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف 

جدول شمارة 8: رابطة جنسیت با نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف

نگرش به دوستي اینترنتي
 با جنس مخالف

تعداد
میانگین 
رتبه ها

آزمون ناپارامتري یو- من- ویتني

سطح معني داريمقدار آزمون zیو ـ من ـ ویتني

جنسیت
491961/7دختر

14006/5-3/1530/002
871402/18پسر

اطالعات موجود در جدول فوق نشان مي دهد که بین نگرش به دوستی اینترنتي با جنس 
مخالف در میان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 
)سطح معني داري 0/002( وجود دارد. بنابراین با اطمینان 0/99، به لحاظ آماري تفاوت میزان 
نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف در بین دختران و پسران معني دار است. با توجه به 
میانگین رتبه ها، میانگین رتبة نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف در بین دانشجویان پسر 
)204/81( بیشتر از دانشجویان دختر )169/7( است. بنابراین میزان نگرش به دوستي اینترنتي 

با جنس مخالف در بین پسران، بیشتر از دختران است.
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ـ اقتصادی پاسخگویان با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف  رابطة پایگاه اجتماعی 

ـ اقتصادي و نگرش به دوستی اینترنتي جدول شمارة 9: رابطة پایگاه اجتماعي 

نگرش به دوستي اینترنتي
 با جنس مخالف

تعداد
میانگین 
رتبه ها

آزمون ناپارامتري یو من- ویتني

یو منـ  ویتني
مقدار آزمون

z 
سطح 

معني داري

پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي
264190/56متوسط به پایین

13183-1/1420/254
108176/57متوسط به باال

داده های جدول فوق نشان مي دهد که میانگین رتبة نگرش به دوستی اینترنتي با جنس 
مخالف در میان افراد داراي پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي متوسط روبه پایین )190/56( از میانگین 
رتبة افراد متوسط رو به باال )176/57( بیشتر است، اما سطح معني داري به دست آمده )0/254( 
از 0/05 بزرگ تر است؛ بنابراین تفاوت معني داري بین متغیرها وجود ندارد. به عبارتي میزان 
پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي  افراد داراي  میان  با جنس مخالف در  اینترنتي  به دوستی  نگرش 

متوسط روبه پایین و افراد متوسط رو به باال متفاوت نیست.

نتيجه گيري
با ظهور هر فناوري جدیدي که روش زندگي افراد را متحول می سازد، بحث هایي پیرامون 
تأثیرات آن بر جهان درمي گیرد و دربارة میزان پذیرش آن سخن به میان مي آید. برخي از افراد به 
این فناوري با خوش بیني عمیقی مي نگرند و برخي دیگر آن  را تهدیدکننده و مخرب مي پندارند. 
اینترنت نیز یکي از این فناوري هاي بحث بر انگیز است که با امکانات و خدماتي که براي افراد 
فراهم مي کند، مي تواند تأثیرات مهمي در زندگي آنها داشته باشد. پژوهش حاضر، با هدف 
بررسي رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف انجام گرفته است. 
متغیر وابستة این پژوهش »نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف« است. بررسی یافته هاي 
توصیفی نشان مي دهد که میانگین نگرش به دوستي اینترنتي با جنس مخالف در جامعة مورد 

بررسي در سطح متوسط به پایین )2/43( قرار دارد. 
بررسي رابطة بین سابقة استفاده از اینترنت، متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول 
هفته، ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید، وبگاه هاي همسریابي، محیط تعاملي وبالگ، 
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چت روم و شبکه هاي اجتماعي و نگرش به دوستي اینترنتي نشان می دهد که بین این متغیرها 
رابطة معني داري وجود دارد. جهت این رابطه ها مثبت، ولی شدت رابطه ها ضعیف بوده است. 
به عبارت دیگر، با باال رفتن سابقه و میزان استفاده از اینترنت، صرف وقت بیشتر برای ارتباط با 
دوستان، استفادة بیشتر از محیط های تعاملی مانند وبالگ ها، چت روم ها و شبکه های اجتماعی 
در بین پاسخگویان، نگرش مثبت به دوستي اینترنتي نیز در میان آنها افزایش مي یابد، بنابراین 
می توان گفت استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به دوستی اینترنتی با جنس مخالف تأتیرگذار 
است. این یافته هم سو با تحقیقات بریگل )2008(، ورینگ و براکت )2008(، ویتي )2008( 
است که در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که روند جهانی شدن و ظهور اشکال 
جدیدی از ابزار ارتباطی باعث شکل گیری نوع جدیدی از دوستی ها و روابط اینترنتی شده است 
و فضاهای مجازی بر روی کیفیت دوستی ها تأثیر داشته است و به واسطة اثرات این فناوری ها 
تغییرات خاصی در ماهیت صمیمیت و دوستی به  وجود آمده است. مطابق با اصطالحات گیدنز 
می توان گفت که افزایش کنش متقابل الکترونیکی می تواند ارزش ها و نگرش های سنتی در 

مورد رابطة بین دو جنس را تغییر دهد.
طبق نتایج تحقیق، بین سن و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف رابطة معني داري 
وجود دارد. همچنین بین نگرش به دوستی اینترنتي با جنس مخالف در میان دانشجویان دختر 
و پسر تفاوت معنی داری دیده می شود و با توجه به میانگین رتبه ها، نگرش به دوستی اینترنتی 
با جنس مخالف در بین دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. نگرش به دوستی 
اینترنتي با جنس مخالف در میان افراد داراي پایگاه اجتماعي  ـ اقتصادي متوسط روبه پایین و 

متوسط رو به باال متفاوت نیست. 
در مجموع و با توجه به دیدگاه های گیدنز، تغییر و تحوالتی که در جامعة مدرن در نتیجة 
گسترش رسانه های ارتباط جمعی به خصوص اینترنت که بخشی از فرایند جهانی شدن به شمار 
می رود، رخ داده است، باعث وقوع تحوالتی در ارزش ها، نگرش ها و رفتارها و روابط افراد 
شده اند و معانی اجتماعی جدیدی مانند دوستی اینترنتی با جنس مخالف شکل گرفته است 
که از ویژگی های بارز جهان مدرن است. بنابراین تغییرات صورت گرفته در شیوة دوستی ها را 

می توان تا اندازه ای از تبعات این فناوری نوین دانست.
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