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چكيده
اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزمرۀ جوامع ،بهویژه در میان قشر جوان است.
جاذبۀ اینترنت باعث شده است که بسیاری از جوانان به جای تعامالت و دوستیهای رو در رو به

سمت دوستیها و روابط اینترنتی کشیده شوند .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ استفاده از اینترنت

با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاههای گیدنز است.

روش پژوهش پیمایشی و دادهها از طریق پرسشنامۀ محققساخته گردآوری شده است .جامعۀ آماری
پژوهش را کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن تشکیل میدهند ،از

بین آنان  372نفر با روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم و نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .رابطۀ مشاهده شده بین متغیر نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف و متغیرهای نشانگر

میزان و نحوۀ استفاده از اینترنت نشان میدهند که استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به دوستی

اینترنتی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده و مطابق با دیدگاه گیدنز میتوان گفت که افزایش کنش متقابل
الکترونیکی ارزشها و نگرشهای سنتی در مورد رابطۀ بین دو جنس را تغییر داده است .رابطهی
مثبت مشاهده شده بین سن دانشجویان و نگرش به دوستی اینترنتی نشانگر نقش عامل زمان و فضا

بر روی تغییر نگرشها است .در مجموع ،با توجه به دیدگاههای گیدنز ،گسترش کاربرد اینترنت به
عنوان بخشی از فرایند جهانی شدن در شکلگیری معانی اجتماعی جدید مانند دوستی اینترنتی با
جنس مخالف نقش داشته است که از ویژگیهای بارز جهان مدرن است.

کلیدواژه :اینترنت ،نگرش به دوستي اینترنتی با جنس مخالف ،نحوۀ استفاده از اينترنت ،ميزان استفاده

از اينترنت ،محيطهاي تعاملي اینترنت

kanani@guilan.ac.ir
 .1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکدة ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه گیالن
س ارشد جامعهشناسی ،مدرس دانشگاه پیامنور( .نویسندة مسئول) mohammadzadehhamideh@yahoo.com
 .2کارشنا 
mohammadzadeh.f@gmail.com
 .3کارشناس ارشد جامعهشناسی ،مدرس دانشگاه پیامنور
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انقالب شگفتانگيز فناوريهاي اطالعات و ارتباطات 1در چند ده ة اخير ،باعث دگرگونيهاي
يكه در دهههاي اخير شاهد
مختلف ارتباطي ميان مردمان امروز جهان شده است ،بهطور 
دگرگونيها و تحوالت شگرف فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي در جوامع بودهايم؛
تحوالتي چنان جدي كه برخي آ ن را نقل مكان از كهكشان الكترونيك به كهكشان اينترنت
دانستهاند (كاستلز 2ب هنقل از دوران .)118 :1387،فناو ریهای اطالعات و ارتباطات با فراهم
آوردن امكان پيدايي جامعهاي شبكهاي ،افراد و جوامع را در قالبهاي تازه ،هويتهاي تازه
بخشيده و ب هدنبال آن ساختار مناسبات و ارتباطات انساني نيز شكل جديدي بهخود گرفته است
(كاستلز ،20 :1380،كاستلز .)383 :1384،امروزه اينترنت بهعنوان يكي از مهمترين نمودهاي
پيشرفت در دنياي ارتباطات به ابزار مهمي در زندگي روزمره بدل شده است ،بهگونهاي كه
گسترش آن اين امكان را فراهم ساخته است كه توانايي مكان در محدود و مقيد ساختن روابط
اجتماعي و بنابراين گسترة زندگي اجتماعي كمتر شود و دامنة ارتباطات انساني در فضايي
بسيار گسترده شكل بگيرد.
يكي از نيازهاي بشر ،برقراري ارتباط و در تعامل بودن با ديگران است؛ رفتار و كنشي كه
از دورة كودكي آغاز ميشود و در تمام دورههاي زندگي فرد به شكلها و شيوههاي گوناگون
ادامه مييابد .در اين ميان ارتباط با جنس مخالف اساس تشكيل خانواده است ،از ديرپاترين
روابط بشری محسوب ميشود .تا يك دهه قبل ،در ايران زوجها يكديگر را در جشنها
و مهمانيهای دوستان و خویشاوندان پيدا ميكردند (فاضلي )50 :1391 ،و خانواده نقش
مهمي در اين زمينه داشت .اما تغييرات و تحوالت اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و فناورانه،
بهخصوص پيدايش و گسترش اينترنت ،با تغيير ارزشها ،نگرشها و كنشهاي افراد در
روابط بينفردي ،سبكهاي متفاوتي از زندگي را پیشروی افراد قرار داده است که برگرفته از
جوامع و فرهنگهاي گوناگون هستند؛ بهطوريكه امروزه ما نظارهگر شكلگيري نوع جديد
و دگرگونشدهاي از روابط بين افراد يعني روابط الكترونيكي هستيم كه در آن افراد در فضاي
مجازي بهطور همزمان و نامحدود ،فارغ از مكان قرارگيريدر جهان واقعي به تعامل با يكديگر
ميپردازند و بهطور مرتب ميتوانند با بستگان و دوستان خود در ارتباط باشند .حتي كاربران

بدون نام و نشاني از خود ميتوانند در چترومها و ديگر محيطهاي اينترنتي با هم مالقات و
)1. Information and Communication Technology (ICT
2. Castels

دربارة عاليق خود با هم گفتوگو كنند .اين ارتباطها و تعامالت مجازي در برخي مواقع تبديل
به دوستيهاي اينترنتي ميشود و حتي امكان دارد مالقات و دوستي به دنياي واقعي كشيده
شود و در مواردي نیز به ازدواج منجر ميشود.

در ايران نيز با نفوذ اينترنت شاهد درهم شكستهشدن مرزبنديهاي سنتي در زمينة دوستي

و ارتباط با جنس مخالف هستيم .با توجه به اینکه قوانين حاكم بر جامعه و هنجارهاي موجود

در خانوادهها ب هشدت با روابط بین دو جنس مخالف هستند و حتي بهعنوان يك معضل و
آسيب اجتماعي به آن مینگرند ،جوانان ايراني در دوستي با جنس مخالف ،با مشكالتي مواجه

هستند .ازاینرو ،در سالهاي اخير و با گستردهتر شدن نفوذ اينترنت در ايران و دسترسي آسان
به آن ،آشنايي و شناخت كمتر والدين با محيط اينترنت ،عدم نظارت يا نظارت كمتر آنان بر

نحوة استفادة فرزندان از اينترنت از يكسو و ترس جوانان از والدين در دوستي با جنس

مخالف در دنياي واقعي و ارتباط راحت و بدون محدوديت با جنس مخالف در دنياي مجازي

از سوي ديگر كه بيشتر اين روابط پنهاني و دور از چشم والدين شكل میگیرد و تداوم مييابد،

گرايش به سمت دوستيهاي مجازي در بين جوانان ايراني افزايش یافته و بهعنوان يك مسئلة
اجتماعي مهم مطرح شده است.

اینترنتیشدن روابط اجتماعی در جامعة امروز ایران بهطرز ناباورانهای بیانکنندة این واقعیت

پوگفتها و مراودات دوستانه در دنیای مجازی با تغييرات اجتماعي و ساختاري در
است که گ 

حال تبدیل شدن به فرهنگی پذیرفتهشده است .بهواسطة اين شكل جديد از ارتباطات در جامعة

ما برخي محدوديتهاي فرهنگي كه در گذشته در خصوص ارتباط با جنس مخالف وجود
داشته از بين رفته است و افراد از فرصت و امكان بيشتري براي ارتباط با يكديگر برخوردار

شدهاند .اين مسئله بهويژه از طريق اينترنت و با چت كردن از طريق ايميل ،ياهومسنجر،
شبكههاي اجتماعي مانند فيسبوك یا وبگاههاي دوستيابي و همسريابي و  ...عمق بيشتري

گرفته است (همان ،)51 ،و به رقيب قدرتمندي براي جهان واقعي تبديل شده و روابط انسانها

را به اشكال مختلف تحتالشعاع قرار داده است و شاهد شکلگیری نوعی جدیدی از روابط با
جنس مخالف در فضای مجازی و روابط عاشقانة متفاوتی در دنياي واقعي هستیم.

جوان بودن جامعة ايران ،وجود ممنوعيتها و محدوديتهاي اجتماعي بر سر راه

اختالط جنسي ،افزايش سطح تحصيالت (بهخصوص در میان دختران) ،افزايش تعداد افراد
فارغالتحصيل ،بيكاري ،باال رفتن سن ازدواج ،افزايش ارتباطات و تعامالت اجتماعي جوانان و
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 ...از مهمترين عوامل تأثیرگذار در گرايش جوانان به دوستي در فضاي مجازي هستند.

بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطة استفاده از اينترنت با نگرش به دوستي

اينترنتي با جنس مخالف در بين دانشجويان دانشگاه گيالن است.
پيشينة تحقيق

باستانی ( ،)1386در مقالهای به این نتیجه رسید که جنسیت بر میزان استفاده از اينترنت
تأثیرگذار است و دانشجویان پسر زمان بیشتری را صرف استفاده از رايانه و اینترنت میکنند.

نوع استفاده از اینترنت نیز بین دختران و پسران دانشجو متفاوت است؛ دختران دریافت و
ارسال پست الکترونیکی ،خرید کاال و سرگرمی را ترجیح میدهند و پسران از اینترنت بهمنظور

جستوجوی اطالعات و دریافت خبر استفاده میکنند .بنابراین ،همچنانکه در دنیای واقعی

زنان به حفظ روابط با وابستگان ،دوستان و آشنایان اهمیت میدهند ،از اینترنت نیز بدین منظور
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استفاده میکنند و کمتر در پی جستوجوی اطالعات و کسب خبرند .شاقاسمی ( ،)1387در

تحقيقی نشان ميدهد كه دوستیهای اینترنتی بین دو جنس مخالف در ایران پدیدة شایعی

است و این دوستیها میتواند به روابط فرد در جهان واقعی آسیبهای زیادی وارد کند.

ن گونه دوستیها ،گذرا است و بیشتر آنها پس از تجربه
همچنین رویآوری جوانان ایرانی به ای 

کردن این دوستیها به جرگة منتقدان آن میپیوندند .دلآور و همکاران ( ،)1391در پژوهشی

به این نتیجه رسیدهاند که میزان ارتباط با جنس مخالف با سن ،استفاده از تلفن همراه و ماهواره
رابطة معنیداری دارد و با تحصیالت و استفاده از اینترنت رابطة معنیداری ندارد .همچنین بین
جنسیت پاسخگویان از نظر میزان ارتباط با جنس مخالف تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج

پژوهش خواجهنوری و دلآور ( ،)1391نشان داد كه میزان استفاده از فناوریهای 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 فناوریهای اطالعات و ارتباطات نوین و در نهایت فشار خانواده در مجموع توانستهاند 36
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.

بنا بر نتایج تحقیق بریگل ،)2008( 1اینترنت میتواند دوستیهای قوی منحصربهفرد را

بهوجود آورد .کنشهای مکاتباتی نوشتهشده در اینترنت دوستی عمیق و همچنین دقت در

1. Brigel

انتخاب و خصوصیات شخصی هر فرد و دوستانش افزایش میدهد .وارینگ 1و براکت

2

( ،)2008در پژوهشي كه با روش کیفی و از نوع مصاحبة عمیق انجام داده بودند ،به اين نتيجه
رسيدند که روند جهانیشدن و ظهور اشکال جدیدی از ابزار ارتباطی باعث شکلگیری نوع
جدیدی از دوستیها و روابط (روابط اینترنتی) شده است که بهواسطة اثرات این فناوریها
تغییرات خاصی در ماهیت صمیمیت و دوستی نزدیک در حوزة جهانی به وجود آمده است.

ويتي ،)2008( 3در پژوهشی به این نتیجه رسید که فضاي مجازي محيط منحصربهفردي را

براي يادگيري و تجربة افراد در مورد روابط و تمايالت جنسي در اختيار آنها قرار ميدهد.

او به بررسي خصوصيات افراد (شخصي ،فيزيكي و جذابيت) ،مقدار زمان صرفشده در

تهاي برونخط
دوستيهاي اينترنتي ،طول مدت ارتباط و تأثيرگذاري اين ارتباط بر فعالي 

4

آنها ميپردازد و همچنين معتقد است كه فقدان نشان ههاي سنتي در اينترنت ميتواند به ایجاد

رابط ههاي بسيار شخصي و صميمي منجر شود .روزنفلد 5و همکاران ( ،)2012در پژوهشی
نشان دادهاند که یکی از دالیل گسترش دوستیها و روابط اینترنتی و حتی ازدواج اینترنتی در
بین نوجوانان و جوانان امریکایی ،دسترسی آسان و  24ساعته به اینترنت در خانه است.

در جمعبندي پيشينههاي تحقيق ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه در زمينة نگرش به

دوستی اینترنتی ،بهخصوص در داخل کشور ،تحقيقات انگشتشماری انجام شده است .در

كشورهاي خارجي دوستيهاي اينترنتي و روابط دختر و پسر قدمت دیرینه و بیشتری نسبت به
جامعة ما دارد .با توجه به تغييرات صورتگرفته در جامعه و گسترش استفاده از اينترنت براي
انجام كارهاي روزمره ،تحوالت شگرفي در زمينة دوستيابي رخ داده است و از آنجاييكه

دوستي دختر و پسر و ارتباطات قبل از ازدواج در جامعة غربي جاافتاده است ،امروزه دختران
و پسران از طريق اينترنت با يكديگر آشنا ميشوند و در دنياي واقعي نیز همدیگر را مالقات

ن گونه روابط به ازدواج نيز منجر شود .متناسب با اين روابط ،تحقيقات
میکنند و شايد اي 

زيادي در اين كشورها صورت گرفته و ديدگاههايي هم ارائه شده است .البته با توجه به

تفاوتهای آشکار فرهنگی و اجتماعی ایران با این کشورها ،نتایج این دسته از تحقیقات را
نمیتوان بهطور کامل در کشور به کار گرفت.

1. Waring
2. Barraket
3. Whitty
4. Offline
5. Rosenfeld
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آنتونی گیدنز 1در طول دهة  1990طرح نظری بلندآوازهای را دنبال میکرد .او در پی ترسیم
تأثیرات تحوالت عمدة عصر کنونی بر زندگی درونی افراد بود (گیدنز ،1992 ،1991 ،1990
 ،2000 ،1998 ،1994گروس .)532 :2002 ،2به اعتقاد وی ما امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که
او آنرا «دنیای لگامگسیخته» مینامد .دنیایی که وجه مشخصة آن مخاطرهها و عد م قطعیتهای
نوین است (گیدنز .)981 :1387،از ديدگاه او این تحوالت و مخاطرهها در عرصههای مختلف
زندگی اجتماعی از جمله روابط بینشخصی نفوذ کردهاند .بهعبارت دیگر ،مدرنيته در سایة این
تحوالت شكل جديدي از روابط شخصي ،دوستانه و صمیمانه را ارائه كرده است.
روابط شخصی دوستانه و صمیمانه در محیطهای پیشامدرن با اجتماع محلی و خویشاوندی
ارتباط عمیقی داشته است و اعتماد به دوستان غالب ًا اهمیتی اساسی داشت .در فرهنگهای
پیشامدرن ،میان خودیها و غیرخودیها یا بیگانگان مرز کام ً
ال مشخصی برقرار بود .در این
شرایط دوستیها غالب ًا نهادمند بود و بهعنوان وسیلهای برای ایجاد اتحادهای کموبیش پایدار
با دیگران ،ضد گروههای بالقوه دشمن در خارج از اجتماع ،در نظر گرفته میشد .دوستیهای
نهادمند بهمانن ِد برادریهای خونی یا همرزمی ،صور اساسی رفاقت بوده و بیگمان در همة
فرهنگها وجود داشته است (گیدنز.)141-142 :1390،
اما در دوران مدرن همراه با بسط گستردة نظامهای انتزاعی ،سرشت دوستی دگرگون شد.
دوستی غالب ًا یکی از شیوههای بازجاگیری بهشمار میآید .متضاد «دوست» دیگر «دشمن» یا حتی
«بیگانه» نیست ،بلکه بیشتر «آشنا»« ،همکار» یا «کسی است که شخص او را نمیشناسد» .همراه این
گذار ،شرافت جایش را به وفاداری میدهد که پشتوانهای جز محبت شخصی ندارد و اخالص
جایش را به چیزی میدهد که میتوان آ ن را «درستی» نامید .یعنی اینکه شخص باید روراست و با
ُحسن نیت باشد .دوست کسی نیست که همیشه حقیقت را بگوید ،بلکه کسی است که خیر عاطفی
دیگران را میخواهد« .دوست خوب» که در روزگار سختی هم میتوان روی کمک او حساب کرد،
امروز جایش را به «مصاحب محترم» داده است (گیدنز.)141-142 :1390،
مهمترین دگرگونیهایی 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 بيشتري مييابد ،حركت بهسوي
1. Anthony Giddens
2. Gross

آنچه ميتوان آنرا رابطة ناب در روابط دوستانه با جنس مخالف ،زناشويي و خانواده ناميد،

سرعت بيشتري ميگيرد .گیدنز «رابطة ناب» را نوعي رابطة اجتماعي برابر و خودمرجع ميداند
كه منحصرا ً وابسته به احساس رضايت يا پاداش مشخصي است كه از خود همان رابطه حاصل

ميگردد (گيدنز.)325 :1385 ،189 :1382 ،

از دیدگاه گیدنز «رابطة ناب» پدیدهای است که در شرایط اجتماعی مدرنیتة متأخر امکانپذیر

يداند
شده است .او ظهور رابطة ناب را مسئلهاي جديد براي عرصههاي نوين زندگي شخصي م 

و عناصر اصلی آن را در شکل آرمانیاش به این شرح توصیف میکند (گیدنز،63 :1994 ،
:)137 :1991 ،131-135 :1385

 .1برخالف پیوندهای شخصی یا خصوصی در جامعة سنتی ،رابطة ناب وابسته به عوامل

بیرون از زندگی اجتماعی و اقتصادی نیست و چنان مینماید که گویی در فضا شناور است.

عنوان دوست در جامعة جدید به کسی اطالق میشود که ارتباط با او هیچ امتیازی ندارد ،جز
پاداشی که نفس همان ارتباط نصیب شخص میسازد.

.2از آنجاکه رابطة ناب فقط بهخاطر آنچه نفس رابطه برای هر دو طرف به ارمغان میآورد

مورد عالقه و جستوجو است ،هر اشتباهی که طرفین ماجرا مرتکب شوند ،بنیان رابطه را به
خطر میافکند.

 .3رابطة ناب بهطور باز و بر اساس نوعی تداوم و پایداری ،سازمان مییابد .اما رابطة

امروزي ،برخالف ازدواجهاي پيشين «وضعيتي طبيعي» نيست که بتوان دوام و پايداري آ ن را
بديهي پنداشت .بلکه تداوم آن مستقیم ًا مربوط میشود به رضایتی که از رابطة مورد نظر حاصل
میشود و همچنین به درد و اندوهی که ممکن است از همان رابطه احساس کنیم.

 .4برای کسب این رضایت ،فرد بايد در گفتار و کردار خويش ضمانتها یا بهعبارت دیگر

تعهداتی به طرف مقابل بدهد .به همین دلیل خصلت دیگر رابطة ناب ،تعهد است .براي ايجاد تعهد

و پيريزي تاريخ مشترک ،افراد بايد براي ديگري از خود مايه بگذارند .تعهد در رابطههای عاطفی
و صمیمانه پدیدهای است که از نظر تاریخی جدید و تازه است؛ تعهد متاع بسیار کمیابی است.

 .5رابطة ناب مستلزم ثبات عقیدة پایا و درازمدت هر یک از دو طرف است .انتظارات
متصور از صمیمیت و خودمانیشدن احتماالً فراهمآورندة نزدیکترین رابطة ممکن بین تصویر

بازاندیشانه از خویشتن و رابطة ناب است و خودمانیشدن یا آرزوی دستیابی به آن ،در ذات
اشکال نوین دوستیها و روابط غریزی بین آدمیان نهفته است.
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در سالهای اخیر ب ه دنبال توسعة فناوریهای حملونقل و رسانههای جدید که گسترش

تجارت بینالمللی و رشد بازارهای مالی جهان را تسریع و اشاعة فرهنگی را تسهیل کردهاند

و در نتیجه وقایع مستقیمتر و سریعتر از گذشته بر ما تأثیر میگذارند ،بستری که رابطة ناب را
افزایش میدهد با جهانیشدن و سیستمهای تخصصی گره خورده است .تغییر شکل صمیمیت

و رابطة ناب ،که ابتدا در کشورهای غربی و پیشرفته بهدنبال تحوالت فرهنگی دهة  1960و
پس از آن بهطور گستردهای شیوع پیدا کرده بود ،امروزه در اثر توسعة وسایل ارتباطی بهویژه

اینترنت و پیشرفت حاصل از آن ،به امری فرهنگی در سطح جهان تبدیل شده است.

یشدن که گیدنز آ ن را نتیجة پویش مدرنتیه تلقی میکند (نش ،)89 :1388 ،بهعنوان
جهان 

يك پدیدة اجتماعی فراگیر و تأثیرگذار ،حاصل موج عظیمی از تغییرات و تحوالتی است که
ساختارهای سنتی ،بومی ،ملی و بنیانهای هویتی تمام جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجه

ساخته است .این پدیده با جمعآمدن عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و در رأس همه،
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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توسعة فناوریهای نوين اطالعات و ارتباطات که سرعت و دامنة تعامل میان مردم سراسر جهان
را تشدید و تقویت میکنند ،عامل بسياري از تغيير و تحوالت اجتماعي در زندگي انسان بوده و

بر هویت افراد ،روابط شخصی و زندگی خصوصی آنها و  ...تأثیر گذاشته است كه از بارزترين

نمودهاي آن تغيير در پابرجاترین عرصة حیات بشر یعنی فرهنگ است (گيدنز.)77 : 1389 ،

از نظر گیدنز ( )14 :1382جهانيشدن تنها پديدهاي اقتصادي نيست و نبايد آن را با

پيدايش نظام جهاني يكي انگاشت .او جهانيشدن را همانند كنش از راه دور تعريف ميكند و

تشديدش را در سالهاي اخير به پيدايش وسايل ارتباط جهاني آني و ترابري انبوه [ارتباطي]

مرتبط ميداند .فرايند تجدد و بهويژه جهانيشدن ،اين امكان را فراهم ميسازد تا انسانها از

سلطة مرزهاي مكاني رهايي يابند و در گسترة بسيار پهناور فضا و زمان با يكديگر رابطه برقرار

كنند .اگرچه در جوامع سنتي نیز روابط اجتماعي در چارچوب فضا و زمان شكل ميگرفت و

اين روابط بهواسطة وابستگي فضا و زمان به مكان ،محدود و مكانمند بودند .در اين شرايط
مكان كام ً
ال در خدمت فرهنگ و هويتسازي سنتي قرار داشت ،درحاليكه فرايند جهانيشدن

با فضامند ساختن زندگي اجتماعي اين قابليت و توانايي مكان را بهشدت كاهش ميدهد

(هایدگر ،165 :1971 ،1گیدنز .)4 :1994 ،از نظر گیدنز در جهان مجازی و سایبری تمامی
مناطق دور و نزدیک جهان ب ه هم مربوط و پیوستهاند و این ارتباط و پیوستگیها ،آگاهیها
1. Heidegger

را شکل میدهند و بنیاد زندگی اجتماعی بشر را در عرصههای مختلف دگرگون میسازند
(میرمحمدی.)73 :1391،

از دیدگاه گیدنز اینترنت یکی از عوامل اصلی فرایندهای فعلی جهانیشدن و محصول

دنياي يكپارچه و تقسيمشدهاي که تجسم نظم نوین جهانی است در پايان سدة بيستم رخ نموده

است (گیدنز .)684-679 :1389 ،او اينترنت را قلب تپندة انقالب ارتباطي ميداند و بر این

باور است که دسترسي به اينترنت و شمار كاربران آن در سراسر جهان سر به آسمان ساييده و
این پدیده در حال دگرگون ساختن سيماي زندگي روزانه است و باعث سهولت يافتن جريان

اطالعات دربارة مردم و رويدادها تا اماكن دوردست شده است ،چراکه اين امكان را به آدمی

ميدهد تا با افراد از گوشه و كنار جهان تماس برقرار كند .این تماس یک نوع کنش متقابل
الکترونیکی است ،اين كنش غالب ًا آزاديبخش و توانبخش معرفي ميشود ،چون مردم ميتوانند

هويتهاي اينترنتي دلخواه خود را براي خويش خلق كنند و آزادتر از جاهاي ديگر سخن

بگويند (گيدنز .)149-147 :1385 ،کاربران «بینامونشان» اینترنت میتوانند در چترومها
و شبکههای مجازی دوستان جدیدی پیدا کنند ،با هم مالقات کنند و دربارة موضوعات
مورد عالقة خویش به گفتوگو بپردازند .این تماسهای مجازی گاهی تبدیل به دوستیهای

تمامعیار الکترونیکی میشود ،یا حتی به مالقاتهای رودررو میانجامد.

بر اساس نکات اصلی دیدگاه گیدنز در مورد اینترنت و دوستی بین دو جنس و تحقیقات

تجربی انجامشده در این زمینه ،میتوان اینگونه استدالل کرد که تحوالت سریع دوران اخیر

تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف در سراسر جهان را تحتالشعاع خود
قرار داده است .یکی از مهمترین اثرات این دگرگونیها ،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 نشاندهندة این تغییرات است (آزاد ارمکی .)1381 ،1390،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،
ارزشها ،نگرشها و رفتارهای ریشهگرفته از سنتها تضعیف شدهاند و معانی اجتماعی

جدیدی مانند دوستی با جنس مخالف در دنیای مجازی شکل گرفته است؛ معانیای که از نظر

سنتهای ایرانی در حیطة تابوها قرار داشتند .تحقیقات نشان میدهند که این تابوشکنیها برای

ی–اجتماعی متفاوت ،یکسان نبوده است
افراد دو جنس ،سنین مختلف و پایگاههای اقتصاد 
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(دلآور ،1391،خواجه نوری ،1391،شاقاسمی .)1387 ،زنان و افراد جوانتر و از پایگاههای
پایینتر تحت فشارهای ساختاری بیشتری قرار دارند .از مجموع این نکات میتوان متغیرهای

زیر را بهعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفت و رابطة آنها را با نگرش به دوستیها

بررسی کرد .این متغیرها را میتوان 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

یـاجتماعی.
تعاملی استفاده از اینترنت؛ و متغیرهای زمینهای مانند جنس ،سن و پایگاه اقتصاد 
باید یادآوری شود که مباحث گیدنز در زمینة مدرنیته در مورد واقعیتهای اجتماعی جوامع

پیشرفتة غربی بهویژه پس از دهة  1960مطرح شده است ،اما با توجه به تغییرات اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی رخداده در جامعة ایران در طول دو دهة اخیر ،دیدگاه او در ارتباط با

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

ﻣﺪل ﻧﻈﺮي
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺳﻦ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲـاﻗﺘﺼﺎدي

ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ:

ﺳﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

پرسشهای تحقیق

 نگرش به دوستیها با جنس مخالف در میان جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟ -استفاده از اینترنت در میان جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟

ﺗﺤﻘﻴﻖ
یک از ابعاد استفاده از اینترنت با نگرش به دوستیهای دو جنس ارتباط دارند؟
ﭘﺮﺳﺶ-ﻫﺎيکدام
 -ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دوﺳﺘﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 -کدامیک از متغیرهای زمینهای با نگرش به دوستیهای دو جنس ارتباط دارند؟

 -اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 -ﻛﺪامﻳﻚ از اﺑﻌﺎد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دوﺳﺘﻲﻫﺎي دو ﺟﻨﺲ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ؟

 -ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دوﺳﺘﻲﻫﺎي دو ﺟﻨﺲ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ؟

روش تحقيق

با توجه به ماهيت موضوع پژوهش ،روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی و نوع
پژوهش نيز كاربردي است .واحد تحليل تحقيق نيز فرد (دانشجويان) است .جامعة آماری
پژوهش حاضر کلیة دانشجويان مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد دورههای روزانه و شبانة
سال تحصیلی  1391-92دانشگاه گیالن به تعداد  11573است .در این پژوهش با استفاده از
فرمول کوکران 1تعداد  372نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد .شیوة نمونهگیری اين پژوهش
بهصورت دومرحلهای است؛ در مرحلة اول ،از شیوة نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم و در
مرحلة دوم از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها
در اين تحقيق ،پرسشنامة محققساخته است که شامل متغیرهای جمعیتشناختی ،سابقة
استفاده از اينترنت ،ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته ،نوع استفاده از اينترنت و محيط
تعاملي اينترنت و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف است .بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها از نرم افزار  spss19استفاده شده است.
برای تعيين پايايي گويههاي متغیر وابستة تحقيق ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد كه
در حد قابل قبولي است.
جدول شمارة  .1ضریب آلفای کرونباخ برای متغيرهاي اصلی تحقیق
متغیرها

تعداد گویه

ضریب آلفا

نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف

5

0/85
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تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر 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 ،دوستورزی و عالقة قلبی ویژه وجود دارد
(دلآور .)14 :1391 ،دوستی در دنیای مجازی به روابطی اطالق میشود که از طریق اینترنت و
در فضای مجازی (چترومها ،شبکههای مجازی و  )...شکل میگیرد .در پژوهش حاضر متغير
نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف در پنج گويه طراحی شد و پاسخها بهصورت طیف
ال مخالفم =2 ،مخالفم =3 ،تا حدودی =4 ،موافقم و  =5کام ً
لیکرت ( =1کام ً
ال موافقم) بوده است.
1.

متغیرهای مستقل پژوهش حاضر در دو دستة متغیرهای مرتبط با نحوه و میزان استفاده از
اینترنت و متغیرهای زمینهای قرار گرفتهاند .برای بررسی نقش اینترنت در نگرش به دوستیها
چهار نوع متغیر مرتبط با استفاده از اینترنت مورد بررسی قرار گرفتند :سابقة استفاده از اینترنت بر
حسب تعداد سالهای استفادة فرد از اینترنت ،مورد سنجش قرار گرفته است .بر اساس دادههای
جمعآوریشده از پاسخگویان ،تعداد سالهای استفادة فرد از اینترنت در سه طبقة كمتر از سه
سال (پایین) ،بين سه تا شش سال (متوسط) و بيشتر از شش سال (باال) طبقهبندی شده است.
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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  1-9ساعت (کم)-19 ،
 10ساعت (متوسط) 20-29 ،ساعت (زیاد) 30 ،ساعت و باالتر (بسیار زیاد) طبقهبندی شده
است .برای سنجش متغیر نوع استفاده از اینترنت ،مؤلفههای ارسال يا دريافت ايميل (خدمات
یـپژوهشی ،استفادة
پست الکترونیک) ،ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید ،استفادة علم 
یـتفننی ،وبگاههای همسریابی در نظر گرفته شد ،که هر گویه بر روی طیف لیکرت
سرگرم 
(=1اص ً
ال =2 ،خیلی کم =3 ،کم =4 ،تا حدودی =5 ،زیاد و  =6خیلی زیاد) قرار گرفته
است .برای سنجش متغیر محیط تعاملی اینترنت ،مؤلفههای استفاده از ایمیل ،وبالگ ،چتروم،
شبكههاي اجتماعي در نظر گرفته شد ،که هر گویه بهصورت طیف لیکرت (=1اص ً
ال =2 ،خیلی
کم =3 ،کم =4 ،تا حدودی =5 ،زیاد و  =6خیلی زیاد) مطرح شده است.
یـاقتصادی
متغیرهای زمینهای استفادهشده در این پژوهش شامل جنسیت ،سن و پایگاه اجتماع 
است .در این پژوهش تحصیالت والدین و هزینة ماهانة خانواده بهعنوان شاخصهای سنجش
یـاقتصادی در نظر گرفته شدهاند .ازآنجاییکه توزیع متغیر وابسته (نگرش به
پایگاه اجتماع 
دوستی اینترنتی با جنس مخالف) نرمال نبوده است ،برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای
ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن و یو ـ من ـ ویتنی 1استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی:

اطالعات بهدستآمده از  372پرسشنامة مورد بررسی در سه بخش تحلیل شد:
الف) متغیرهای زمینهای

يافتهها تحقيق نشان ميدهد كه  52/2درصد ( 194نفر) از دانشجويان دختر و  47/8درصد
 .1ضریب همبستگی اسپیرمن معادل ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و آزمون یو ـ من ـ ویتنی معادل ناپرامتریک
آزمون  tمستقل است.

( 178نفر) پسر بودهاند .دامنة سني پاسخگويان بين  20تا  39سال در نوسان بوده و بيشترين
فراواني مربوط به  22سال و كمترين فراوانی مربوط به  39 ،35 ،33سال است .ميانگين سن
آنان نيز  23/7سال بوده است 89/9 .درصد ( 330نفر) از دانشجویان مجرد 8/7 ،درصد (32
نفر) متأهل و  1/4درصد ( 5نفر) را سايرین تشکیل دادهاند 78 .درصد ( 290نفر) از دانشجویان
ي ارشد مشغول
در مقطع كارشناسي و  22درصد ( 82نفر) از دانشجویان در مقطع كارشناس 
یـاقتصادی خود را متوسط به
تحصيلبودهاند 71 .درصد ( 264نفر) پاسخگويان پایگاه اجتماع 
پايين و  29درصد ( 18نفر) متوسط روبهباال اعالم كردهاند.
ب) متغیر مستقل

ميزان استفاده از اينترنت در سه طبقة كمتر از سه سال ،بين سه تا شش سال و بيشتر از شش

سال مشخص شده است كه در بين كاربران دختر 28/9 ،درصد كمتر از سه سال 39/2 ،درصد

بين سه تا شش سال و  32درصد بيشتر از شش سال از اينترنت استفاده ميكنند .در بين
دانشجويان پسر نيز  18درصد كمتر از سه سال 34/8 ،درصد بين سه تا شش سال و 47/2

درصد بيش از شش سال از اینترنت استفاده میکنند .ميانگين سابقة استفاده از اينترنت كل
دانشجويان  3/54سال است .همچنين ميانگين سابقة استفاده از اينترنت براي دانشجويان دختر

 3/41سال و براي دانشجويان پسر  3/68سال است .برای هر دو گروه دختران ( 51درصد) و
پسران ( 37/1درصد) ،متوسط کمترین ساعات استفاده از اينترنت در طول هفته ،یک ساعت
و متوسط بیشترین ساعت استفاده 9 ،ساعت است16/5 .درصد از دختران و  22/5درصد از

پسران بین  10-19ساعت 18 ،درصد از دختران و  20/8درصد از پسران  20-29ساعت

و  14/4درصد از دختران و  19/7درصد از پسران نیز بیشتر از  30ساعت در طول هفته از

اینترنت استفاده میکنند .متوسط ساعات استفاده از اينترنت در طول هفته برای كل دانشجويان

17/68ساعت است .همچنين ميانگين ساعات استفاده از اينترنت در طول هفته براي دانشجويان

دختر  15/94ساعت و براي دانشجويان پسر  19/56ساعت است .از میان مکانهای استفاده

از اینترنت توسط دانشجویان ،بیشترین درصد متعلق به خوابگاه ( 34/4درصد) است و بعد از

آن خانه با ( 30/1درصد) مکان مناسبی برای استفاده از اینترنت اعالم شده است و این امر به

راحتی استفاده از این ابزار ارتباطی در این دو مکان برمیگردد .پس از خوابگاه و خانه ،دانشگاه

با  28/5درصد مکان مناسبی برای استفاده از اینترنت بوده است .کمترین درصد ( 7درصد) نیز

به کافینت مربوط است .درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم نداشتهاند،
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هر دو گروه دختران و پسران بیشترین استفاده از اینترنت را در خوابگاه و کمترین استفاده را در
کافینت داشتهاند .از بین امکانات اينترنتي اکثر پاسخگویان ( 55/5درصد) از اینترنت استفادة
یـپژوهشی کردهاند و دلیل این امر بهخاطر جامعة آماری مورد مطالعه يعني دانشگاه است
علم 

یـتفننی با 41/8
كه دانشجویان بیشتر دنبال کارهای پژوهشی هستند .بعد از آن استفادة سرگرم 

درصد ،ارسال يا دريافت ايميل با  33/7درصد و ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید با

 22/3درصد قرار دارند .کمترین استفاده از اینترنت یعنی  2درصد برای بازدید از وبگاههای

همسریابی بوده است .درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم نداشتهاند و

یـپژوهشی و
بیشترین و کمترین استفاده از اینترنت برای دختران و پسران بهترتیب استفادة علم 
بازدید از وبگاههای همسریابی است .از بین محیطهای تعاملی اینترنت ،اکثر پاسخگویان (45/9

درصد) از طریق شبکههای اجتماعی و  30/7درصد پاسخگویان از طريق ایمیل با دوستان

اینترنتی خود ارتباط برقرار میکنند .در نهایت وبالگ با  10/1درصد کمترین کاربرد را برای

فصلنامهعلمی-پژوهشی

76

دورههفتم
شماره 4
زمستان 1393

ارتباط با دوستان اینترنتی دارا است .درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم

نداشتهاند و دختران و پسران بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی و ایمیل با یکدیگر ارتباط
برقرار ميكنند و کمترین کاربرد در برقراری ارتباط با دوستان مربوط به وبالگ است.

ج) متغیر وابسته (نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف)

بررسی آمارههای توصیفی مربوط به متغیر وابسته نشان ميدهد كه بيشتر پاسخگویان ( 51/9درصد)

نگرش مخالف و کام ً
ال مخالفی به دوستی اينترنتي با جنس مخالف دارند و  23/8درصد نیز با این

امر موافق و كام ً
ال موافق هستند ،که این امر برحسب تفکیک جنسیتی نیز به همین صورت است؛
یعنی اکثر دانشجویان دختر و پسر با دوستی اينترنتي با جنس مخالف ،موافق نیستند.

ميانگين نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف در بين كل دانشجويان  2/43است ،كه در

سطح متوسط به پايين قرار دارد .همچنين ميانگين نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف در
بين دانشجويان دختر  2/29و پسران  2/57است .مقايسة ميانگين بين دانشجويان دختر و پسر نشان
ميدهد كه ميانگين نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف در بين پسران بيشتر است.

جدول شمارة  :2توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف
جنسيت

دختر
پسر
كل

نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف
انحراف كمترين بيشترين
ال ميانگين ميانه نما
کام ً
کام ً
ال
معيار مقدار مقدار
موافق بینظر مخالف
مخالف
موافق

فراواني

11

درصد

4/6

فراواني

10

19

55

24/7 12/4
25

59

46

63

24/2

34

55

29

درصد
فراواني

7/3
21

30/3 12/9
114 44

29/2
101

20/2
92

درصد

5/6

30/6 11/8

27/2

24/7

2/29

2

1

1/192

1

5

2/57

3

3

1/162

1

5

2/43

3

1

1/185

1

5

يافتههاي تحليلي
رابطة سابقة استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف
جدول شمارة  :3رابطة بین سابقة استفاده از اينترنت و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف
سابقة استفاده از اينترنت

نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف

مقدار  roاسپيرمن

0/139

سطح معنيداري

0/007

دادههای جدول فوق نشان ميدهد كه مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از

رابطة بین سابقة استفاده از اينترنت و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف برابر با 0/139
است؛ جهت رابطه مثبت و شدت آن نيز ضعيف است ،يعني با باال رفتن سابقة استفاده از

اينترنت در بين پاسخگويان نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف نيز كمي افزايش مييابد.

سطح معنيداري بهدستآمده از اين رابطه  0/007است كه در سطح خطاي كوچكتر از 0/01
معنيدار است ،بنابراين با اطمينان  0/99رابط ة بين متغيرها معنيدار است.
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رابطة متوسط ساعات استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف
جدول شمارة  :4رابطة بین متوسط ساعات استفاده

در طول هفته و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف
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متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته

نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف

مقدار  roاسپيرمن

0/176

سطح معنيداري

0/001

دادههای جدول فوق نشان ميدهد كه مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از
رابطة بین متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس
مخالف برابر با  0/176است؛ جهت رابطه مثبت و شدت آن نيز ضعيف است ،يعني با باال
رفتن متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته در بين پاسخگويان نگرش به دوستي
اينترنتي با جنس مخالف نيز كمي افزايش مييابد .سطح معنيداري بهدستآمده از اين رابطه
 0/001است كه در سطح خطاي كوچكتر از  0/01معنيدار است ،بنابراين با اطمينان 0/99
رابط ة بين دو متغير بین ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و نگرش به دوستي با جنس
مخالف اينترنتي معنيدار است.

رابطة نوع استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

جدول شمارة  :5رابطة بین نوع استفاده از اينترنت و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف
متغیر مستقل

ارتباط با دوستان ويافتن
دوستان جديد
وبگاههاي همسريابي

متغیر وابسته

نوع آزمون

نگرش به دوستي
اينترنتي با جنس
مخالف

ضريب
همبستگي
اسپيرمن

مقدارآزمون

سطح معنيداري

0/294

0/000

0/133

0/011

مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از رابطة بين ارتباط با دوستان و يافتن
دوستان جديد و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف  0/294است و سطح معنيداری
برابر با  0/000كه در سطح خطاي كوچكتر از  0/01و با اطمينان  0/99معنيدار است؛ جهت
رابطه مثبت و شدت آن نيز ضعيف است ،بدين معني كه با افزايش ارتباط با دوستان و يافتن
دوستان جديد ،نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف كمي افزايش مييابد .همچنين
مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از رابطة بين وبگاههاي همسريابي و نگرش

به دوستي اينترنتي با جنس مخالف  0/133و سطح معنیداری آن  0/011است كه در سطح
خطاي كوچكتر از  0/05و با سطح اطمينان  0/95معنيدار است؛ جهت رابطه مثبت و شدت

آن نيز ضعيف است ،بدين معني كه با افزايش بازدید از وبگاههاي همسريابي ،نگرش به دوستي

اينترنتي با جنس مخالف كمي افزايش مييابد.

رابطة محيط تعاملي اينترنت و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف
جدول شمارة  :6رابطة بین محیط تعاملی اينترنت و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف
متغیر مستقل

متغیر وابسته

وبالگ
نگرش به دوستي
اينترنتي با جنس
چتروم
مخالف
شبكههاي اجتماعي

نوع آزمون

مقدار آزمون

ضريب همبستگي
اسپيرمن

0/159

0/097

0/205

سطح معنيداري
0/07

0/003
0/000

مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از رابطة بين وبالگ با نگرش به دوستي

اينترنتي با جنس مخالف  0/097و سطح معنيداري آن  0/07است كه از  0/05بزرگتر است،

بنابراين به لحاظ آماري رابطة معنيداري بين اين دو متغير وجود ندارد .مقدار اين آزمون براي

متغير چتروم و نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف  0/159است ،و سطح معنيداري

آن  0/003است كه در سطح خطاي كوچكتر از  0/01و با اطمينان  0/99رابطة معنيداری بين

اين دو متغير وجود دارد؛ جهت رابطه مثبت و شدت آن ضعيف است ،بدين معني كه با افزايش

استفاده از چتروم نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف كمي افزايش مييابد .همچنين

مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از رابطة بين شبكههاي اجتماعي و نگرش به

دوستي اينترنتي با جنس مخالف  0/205و سطح معنيداري آن  0/000كه در سطح خطاي
كوچكتر از  0/01و با اطمينان  0/99رابطة معنيداری بين اين دو متغير وجود دارد؛ جهت

رابطه مثبت و شدت آن ضعيف است ،بدين معني كه با افزايش استفاده از شبكههاي اجتماعي
نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف كمي افزايش مييابد.
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رابطة سن پاسخگویان و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف
جدول شمارة  :7رابطة بین سن و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف
نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

سن

مقدار roاسپيرمن

0/101

سطح معنيداري

0/058

بنا بر دادههای جدول فوق ،مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بهدستآمده از رابطة بين سن

و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف  0/101است؛ جهت اين رابطه مثبت و شدت آن

نيز ضعيف است ،يعني با باال رفتن سن نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف كمي افزايش
مييابد .سطح معنيداري بهدستآمده از اين رابطه  0/058است كه از  0/05بزرگتر است ،لذا
از لحاظ آماري رابط ة بين متغيرها معنيدار نیست.
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جدول شمارة  :8رابطة جنسيت با نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف
نگرش به دوستي اينترنتي
با جنس مخالف
جنسيت

تعداد

ميانگين
رتبهها

دختر

491

961/7

پسر

871

402/18

آزمون ناپارامتري يو -من -ويتني
يو ـ من ـ ويتني مقدار آزمون z
14006/5

-3/153

سطح معنيداري
0/002

اطالعات موجود در جدول فوق نشان ميدهد كه بين نگرش به دوستی اينترنتي با جنس

مخالف در ميان دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنیداری در سطح خطاي كوچكتر از 0/01

(سطح معنيداري  )0/002وجود دارد .بنابراین با اطمينان  ،0/99به لحاظ آماري تفاوت ميزان

نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف در بين دختران و پسران معنيدار است .با توجه به
میانگین رتبهها ،ميانگين رتبة نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف در بين دانشجويان پسر
( )204/81بيشتر از دانشجويان دختر ( )169/7است .بنابراين ميزان نگرش به دوستي اينترنتي

با جنس مخالف در بين پسران ،بيشتر از دختران است.

رابطة پایگاه اجتماعیـاقتصادی پاسخگویان با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف
يـاقتصادي و نگرش به دوستی اينترنتي
جدول شمارة  :9رابطة پايگاه اجتماع 
نگرش به دوستي اينترنتي
با جنس مخالف

يـاقتصادي
پايگاهاجتماع 

تعداد

ميانگين
رتبهها

متوسط به پايين

264

190/56

متوسط به باال

108

176/57

آزمون ناپارامتري يو من -ويتني

مقدار آزمون
يو من ـ ويتني
z
13183

-1/142

سطح
معنيداري
0/254

دادههای جدول فوق نشان ميدهد كه ميانگين رتبة نگرش به دوستی اينترنتي با جنس

يـاقتصادي متوسط روبهپايين ( )190/56از ميانگين
مخالف در ميان افراد داراي پايگاه اجتماع 
رتبة افراد متوسط روبهباال ( )176/57بيشتر است ،اما سطح معنيداري بهدستآمده ()0/254

از  0/05بزرگتر است؛ بنابراين تفاوت معنيداري بين متغيرها وجود ندارد .بهعبارتي ميزان

يـاقتصادي
نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف در ميان افراد داراي پايگاه اجتماع 
متوسط روبهپايين و افراد متوسط روبهباال متفاوت نیست.

نتيجهگيري

با ظهور هر فناوري جديدي كه روش زندگي افراد را متحول میسازد ،بحثهايي پيرامون
تأثيرات آن بر جهان درميگيرد و دربارة ميزان پذيرش آن سخن به ميان ميآيد .برخي از افراد به
اين فناوري با خوشبيني عمیقی مينگرند و برخي ديگر آ ن را تهديدكننده و مخرب ميپندارند.
اينترنت نيز يكي از این فناوريهاي بحثبرانگيز است كه با امكانات و خدماتي كه براي افراد
فراهم ميكند ،ميتواند تأثيرات مهمي در زندگي آنها داشته باشد .پژوهش حاضر ،با هدف
بررسي رابطة استفاده از اينترنت با نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف انجام گرفته است.
متغیر وابستة اين پژوهش «نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف» است .بررسی يافتههاي
توصیفی نشان ميدهد كه ميانگين نگرش به دوستي اينترنتي با جنس مخالف در جامعة مورد
بررسي در سطح متوسط به پايين ( )2/43قرار دارد.
بررسي رابطة بین سابقة استفاده از اينترنت ،متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول

هفته ،ارتباط با دوستان و يافتن دوستان جديد ،وبگاههاي همسريابي ،محيط تعاملي وبالگ،
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چتروم و شبكههاي اجتماعي و نگرش به دوستي اينترنتي نشان میدهد که بین این متغیرها

رابطة معنيداري وجود دارد .جهت این رابطهها مثبت ،ولی شدت رابطهها ضعیف بوده است.

بهعبارت دیگر ،با باال رفتن سابقه و میزان استفاده از اينترنت ،صرف وقت بیشتر برای ارتباط با
دوستان ،استفادة بیشتر از محیطهای تعاملی مانند وبالگها ،چترومها و شبکههای اجتماعی

در بين پاسخگويان ،نگرش مثبت به دوستي اينترنتي نيز در میان آنها افزايش مييابد ،بنابراین

میتوان گفت استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به دوستی اینترنتی با جنس مخالف تأتیرگذار
است .این یافته همسو با تحقیقات بریگل ( ،)2008ورینگ و براکت ( ،)2008ويتي ()2008

است که در پژوهشهای خود به اين نتيجه رسيدند که روند جهانیشدن و ظهور اشکال

جدیدی از ابزار ارتباطی باعث شکلگیری نوع جدیدی از دوستیها و روابط اینترنتی شده است

و فضاهای مجازی بر روی کیفیت دوستیها تأثیر داشته است و بهواسطة اثرات این فناوریها

تغییرات خاصی در ماهیت صمیمیت و دوستی ب ه وجود آمده است .مطابق با اصطالحات گیدنز
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میتوان گفت که افزایش کنش متقابل الکترونیکی میتواند ارزشها و نگرشهای سنتی در

مورد رابطة بین دو جنس را تغییر دهد.

طبق نتايج تحقيق ،بين سن و نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف رابطة معنيداري

وجود دارد .همچنين بين نگرش به دوستی اينترنتي با جنس مخالف در ميان دانشجويان دختر

و پسر تفاوت معنیداری دیده میشود و با توجه به میانگین رتبهها ،نگرش به دوستی اینترنتی

با جنس مخالف در بین دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است .نگرش به دوستی
اجتماعيـاقتصادي متوسط روبهپايين و

اينترنتي با جنس مخالف در ميان افراد داراي پايگاه

متوسط روبهباال متفاوت نیست.

در مجموع و با توجه به دیدگاههای گیدنز ،تغییر و تحوالتی که در جامعة مدرن در نتیجة

گسترش رسانههای ارتباط جمعی بهخصوص اینترنت که بخشی از فرایند جهانیشدن بهشمار

میرود ،رخ داده است ،باعث وقوع تحوالتی در ارزشها ،نگرشها و رفتارها و روابط افراد
شدهاند و معانی اجتماعی جدیدی مانند دوستی اینترنتی با جنس مخالف شکل گرفته است

که از ویژگیهای بارز جهان مدرن است .بنابراین تغییرات صورتگرفته در شیوة دوستیها را
میتوان تا اندازهای از تبعات این فناوری نوین دانست.
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