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جمعی با عشق ّ
سیال و نگرش به ازدواج
محمدتقی عباسی شوازی ،1مریمسادات دلآور
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دریافت1397/10/28 :؛ پذیرش1398/07/24 :

رساانهها نهتنها بهواساطه محتوایشاان ،بلهه با توجه به ماهیت و ساااتارشاان میتوانند عادات فهری ،رفتاری
و عاطفی مخاطبان را تغییر دهند .با ظهور رساانههای اجتماعی و گساترش تعامتت انساانها در فضااهای
مجازی ،عواطف انساانی هموون عشاق نیز در این فضاای نوظهور ،تیاتی جدید یافتهاند؛ موضاوعی که
نظریاهپردازاناب هناامی هموون بااومن و گیادنز باه آن پردااتاهاناد .مقاالاه تااضاار باا هادل مطاالعاه رابطاه
رساانههای جمعی و اجتماعی با مفهوم عشاق ( ّ
سایال) و پیامد آن در نگرش به ازدواج در بین دانشاجو یان
دانشاگا شایراز انجام شاد اسات .تعداد  386نفر از دانشاجو یان با تهنی نمونهگیری اتتمالی طبقهای
انتخاب شاد و به ساالا ت پرساشانامه محقق ساااته جواب داد اند که پایایی و روایی آن با تهنی آلفای
کرونباخ و اعتبار صااوری تأیید شااد اساات .یافتهها نشااان میدهد که بین شاابهههای اجتماعی مجازی،
رسااااناههاای جمعی داالی و ااارجی رابطاه معنااداری باا عشااق ساا ّیاال وجود دارد .همونین متغیرهاای
شابهههای اجتماعی مجازی ،رساانههای جمعی داالی و اارجی و عشاق س ّایال رابطه معناداری با نگرش
به ازدواج دارند .در تحلیل مدل معاد ت ساااتاری که با اساتفاد از آموس انجام شاد ساه متغیر یعنی میزان
اسااتفااد از شاابهاههاای اجتمااعی مجاازی ،میزان تمااشااای رساااناههاای جمعی داالی ،میزان تمااشااای
رساانههای اارجی بهترتیب بیشاترین تأثیر را بر عشاق ّ
سایال داشاتند .همونین ساه متغیر میزان تماشاای
رساانههای جمعی داالی ،میزان تماشاای رساانههای جمعی اارجی و عشاق ّ
سایال به ترتیب با ضارایب
 -0/113 ،0/199و  -0/414تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج داشتهاند.
کلیدواژهها :عشق ّ
سیال ،نگرش به ازدواج ،رسانههای اجتماعی /جمعی ،دانشجو یان
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ا

اناس ی و برنامهریزی اجتماعی ،دانشاهد علوم اجتماعی ،دانشاگا شایراز ،فارس،
 .1اساتادیار جامعهشاناسای ،بخش جامعهش ا
ایران (نو یسند مسئول)


اناس ی و برنامهریزی اجتماعی ،دانشاهد علوم اجتماعی ،دانشاگا شایراز،
اناس ی ،بخش جامعهش ا
 .2دانشاجوی دکترا جامعهش ا
فارس ،ایران


 .1مقدمه

ً
جوامع دارای ارزشها ،نگرشها ،عادتهای متفاوت و نسبتا پایداری هستند که این عادتها
ثابت و غیرقابل تغییر نیستند ،درتالیکه ارزشها و نگرشهای سنتی میان نسلهای پیشین
جامعه رواج دارد ،نسلهای جدیدتر دارای ارزشهای متفاوتی هستند .با جانشینشدن
نسلهای جوانتر بهجای نسلهای گذشته ،جهانبینی متداول در جوامع دگرگون میشود
(اینگلهارت.)1385 ،
از سوی دیگر ،امروز دگرگونیهای سااتی و فنی ،رشد فناوریهای نو ین اطتعاتی و
ارتباطاتی (اینترنت ،ماهوار  ،چت ،تلفن همرا ) و پیوند گسترد با سایر کشورها موجب آشنایی
با ارزشهای نو ین در گستر جهانی شد که در نتیجه آن در جوامع دگرگونیهای ارزشی مهمی
اتفاق افتاد تا جایی که از تحو ت مذکور بهمنزله درهمشهنند صورتهای قدیم «اجتماع» و
از بین برند روابط شخصی در جوامع یاد میشود (نیازی و پرنیان .)560 ،1393 ،یهی از
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زمینههایی که تغییرات ارزشی زیادی در آن اتفاق افتاد است به بحث روابط دوستی و یا
عاشقانه برمیگردد.
عشق و روابط عاشقانه ،جزئی ینف از ذهن و زندگی بشر امروز است .نبرد جنسیتها
که امروز در جریان است آشهارترین نشانه عطش عشق در میان افراد است .انسان به دلیل
وجود عشق در درون اود ازدواج میکند و به دلیل وجود عشق اقدام به جدایی میکند .عشق
یگانه جایگاهی است که انسان میتواند در آن عرصه اود را بهدرستی بشناسد و به سایر
ّ
انسانها بپیوندد .عشق در آن واتد ،یأسآور و تسلیبخش است؛ نیروی پرقدرتی است که
از قواعد مختص به او یش پیروی میکند و پیامهای اود را در انتظارات و اضطرابها و
الگوهای رفتاری مردم متجلی میکند (صفایی .)82 ،1390 ،از سوی دیگر میتوان گفت
که تعامتت برآمد از تهنولوژیهای نو ین اا که امهانات نامحدودی را برای یافتن افراد دیگر،
به هم پیوستن و از هم گسیختن پیوندها فراهم کرد است اا باعث شهنندگی روابط عاشقانه
شد است.
از جمله پیامدهای ورود تهنولوژیهای ارتباطی جدید بر تیات اجتماعی معاصاار ،تغییر
شااهل نوع و نحو ارتباطات بین دو جنو و یا به قول گیدنز (« )1992دگردیساای صاامیمت»

بین آنها بود اسات .امروز در ساایه تحو ت شاگفتانگیز تهنولوژیهای رساانهای و بهویژ
اینترنت ،شاااهد شااهلگیری نوع جدیدی از تعامتت بین داتران و پسااران بهویژ رابطههای
پیش از ازدواج هساتیم که با شاهلهای سانتی این رابطهها تفاوتهایی اسااسای دارند .گساترش
اینترنات همرا باا تغییر ارزشهاا ،نگرشهاا و کنشهاای افراد در روابط بین فردی ،ساابا هاای
متفاوتی از آشاانایی و دوسااتی بین دو جنو را رقم زد و مرزبندیهای ساانتی و مدرن راید در
جامعه را شااهسااته اساات .زیگمونت باومن ( )2000این نوع آشااناییها و رابطهها را «تماس
شبههای» نامید است (کنعانی و محمدزاد .)116-117 ،1395 ،
تماس شابههای در فضاای مجازی موضاوع جدیدی اسات که بهسارعت در تال گساترش
اسات ،نوعی تعامل در شابهه اینترنت شاهل گرفته که در آن داتران و پساران میتوانند بهطور
همزمان و نامحدود ،فارغ از مهان و زمان ،از طریق شابهههای اجتماعی آنتین یا اتاقهای
گفاتوگوی مجاازی و ...باه تعاامال آنتین باا یهادیگر بپردازناد .دو نفری کاه باا یهادیگر تمااس
گرفتاهاناد ،درصااورتی کاه دریاابناد کاه وجاه مشااتر بین آنهاا وجود دارد ،تتش میکنناد این
جنبه مشاتر را تقو یت کنند و به مرور زمان این رابطه ممهن اسات به گفتوگوهای تلفنی،
مبادله عهو و اطتعات و سرانجام متقات واقعی بینجامد (وا س.)248 ،1382 ،
میتوان گفت که یهی از نمونههای روابط ّ
سیال ،دنیای مجازی و روابط شهلگرفته در آن
است .قسمتی از پیوندها در دنیای مدرن« ،روابطی مجازی» هستند که مورد استقبال عموم
قرار گرفتهاند .براتل روابط قدیمی ،به نظر میرسد که این پیوندها متناسب با موقعیت
زندگی ّ
سیال مدرنی هستند که در آن این امید و انتظار وجود دارد که «اتتما ت عاشقانه»
با سرعتی هرچه بیشتر در عبور و مرور باشند و با وعد «رضایتبخشتر و قانعکنند تر بودن»
یهدیگر را از صحنه بیرون کرد و با یهدیگر به رقابت بپردازند .براتل «روابط واقعی»،
ورود به «روابط مجازی» و اروج از آنها آسان است .چرا که شما میتوانید هرزمان که
تمایل به ادامه رابطه نداشته باشید ،کلید تذل را فشار داد و بدون هیچ بازاواستی به رابطه
پایان دهید .از سوی دیگر ،در طول تاریخ و در جوامع گوناگون عشق به منزله پدید ای مهم
مطرح بود که در دنیای مدرن در ارتباط با ازدواج قرار گرفته است؛ به این معنا که عشق پایه
و اساس ازدواج و تشهیل نهاد اانواد شد است و با توجه به نوع عشق ،تمایل به انواع
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ازدواجها هم متفاوت شد است .پژوهش تاضر در همین راستا و با هدل بررسی تأثیر
تضور ،استفاد و تعامتت در شبهههای اجتماعی مجازی و استفاد از رسانههای داالی و
ً
اارجی بر عشق ّ
سیال و متعاقبا نگرش به ازدواج در بین دانشجو یان پسر و داتر دانشگا
شیراز انجام شد است .به بیان دیگر ،این مطالعه بهدنبال پاسخگو یی به این سالا ت است
که استفاد از رسانهها (اجتماعی و جمعی) چه تأثیری بر مفهوم عشق در نزد دانشجو یان دارد
و چنین مفهومی از عشق چگونه میتواند نگرش آنان را به ازدواج متأثر کند.
 .2پیشینه تحقیق

کنعانی و محمدزاد ( )1395پژوهشی با عنوان «تماسهای شبههای و تجربه عشق ّ
سیال :مطالعه
کیفی دانشجو یان داتر دانشگا گیتن» انجام داد اند .این پژوهش با رویهرد کیفی و بهشیو
«بحث گروهی متمرکز» در بین دانشجو یان داتر دانشگا گیتن انجام شد است .نتاید این
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تحقیق نشان داد که رقیقبودن ،سادگی و گمنامی در تماسهای شبههای و همونین آزادیای که
در فضای مجازی بهدست میآورند باعث گرایش بیش از انداز جوانان به اینترنت و دوستیهای
اینترنتی بین دو جنو شد است .آنها در عین آ گاهی از پیامدهای منفی این تماسها ،مانند عدم
اعتماد و عدمتعهد و ناپایداری این نوع روابط ،اغلب نگرش مثبتی به روابط و دوستیهای اینترنتی
داشته و تتی تمایل به ازدواج از طریق این رابطهها نیز در بین آنها دید میشود.
سهرابزاد و پرنیان ( ،)1395پژوهشی با عنوان «سنخبندی گرایش به ازدواج در بین
داتران مورد مطالعه :دانشجو یان دانشگا شیراز» انجام داد اند .نتاید این تحقیق نشان داد که
در جامعه موردمطالعه ،هفتسنخ گرایش به ازدواج وجود دارد که شامل :گرایش محاط،
گرایش سلسلهمراتبی ،گرایش اود پیروی عقتنی ،گرایش اود پیروی عاطفی ،گرایش
برابرنگر ،گرایش ّ
سیال و گرایش ضدازدواج هستند .بر این اساس ،دو سنخ گرایش محاطشد
و سلسلهمراتبی متأثر از گفتمان پیشامدرن و دارای ویژگیهایی چون پذیرش اقتدار مردسا ر،
تابعیت زنان و پذیرش الزام مذهبی و فرهنگی به ازدواج هستند .همونین سنخ گرایش اود
ِ
پیروی عاطفی (دارای و یژگیهایی چون رابطهمحوری ،عشقمحوری و لذتگرایی) و
برابرنگر(برابری در تقوق ،آزادی در تعامتت ،تق گزینش فردی و برابری جنسی) نیز متأثر از

گفتمان مدرن است .درنهایت ،گرایشهای اود پیروی عقتنیّ ،
سیال و ضد ازدواج نیز متأثر
از گفتمان پسامدرن ،دارای و یژگیهایی چون فردگرایی ،عقتنیت ّ
سیال ،شهنندگی ،آزادی،
ِ
عدمتعهد و تهثرگرایی هستند.
بهروزیان و تسانوند ( ،)1395پژوهشای با عنوان «بازساازی معنایی روابط جنسای پیش
از ازدواج :ارائه ی نظریه زمیناهای» انجاام داد اند .این پژوهش به روش کیفی و با اسااتفااد
از روش نظریه زمینهای انجام شاد است .در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که جوانان در
مورد پدید رابطه جنسای پیش از ازدواج بهشایو ای متفاوت از نسالهای پیشاین اندیشاید و
عمل کرد اند .مشاارکتکنندگان براتل ارزشهای و آموز های اجتماعی سانتی نسابت به
روابط جنسی اود عمل کرد اند و نگرشی جدید از آن داشتهاند.
نیازی و پرنیان ( ،)1393پژوهشی با عنوان «سنخبندی دوستیهای بین دو جنو (مورد
مطالعه :داتران جوان شهر کرمانشا )» انجام داد اند .یافتههای این تحقیق نشان داد که در
جامعه مطالعهشد  ،شش سنخ ارتباط با جنو مخالف در بین داتران وجود دارد که شامل
روابط ناب ،روابط مصلحتی ،روابط همبالینی ،روابط ازدواجمحور ،روابط ابزاری و روابط
ّ
سیالاند .براساس یافتهها ،همه سنخهای ارتباطی (بهغیر از رابطه ناب) ،از گفتمان پسامدرن
ّ
متأثر بود و و یژگیهایی چون ّ
سیال ّیت ،شهنندگی ،مقطعیبودن ،عدمتعهد و تهثرگرایی در
ّ
دوستی دارند .رابطه ناب نیز متأثر از گفتمان مدرن و یژگیهایی مانند ّ
تعهد و تعلق عاطفی،
عشق ،رابطه جنسی و نگرش غیرابزاری به رابطه دارد.
رجبلو و اصااغری ( ،)1389تحقیقی باا عنوان «جهاانیشااادن و باازانادیشاای الگوهاای
دوساتی داتران و پساران :مطالعه موردی دانشاجو یان دانشاگا تهران» انجام داد اند .فرضایه
کلی پژوهش وجود رابطهای معنادار میان جهانیشادن و بازاندیشای تعامتت جنسای جوانان
دانشااجوی ایرانی بود اساات که برای پذیرش آن ،چهار فرضاایه فرعی فردیشاادن تعامتت
جنسای ،پذیرش الگوهای تاز  ،ساطر روابط جنسای و داشاتن تجربههای گوناگون دوساتی با
جنو مخاالف مورد آزمون قرار گرفتاهاناد .یاافتاههاای پژوهش بر پاایاه ضااریاب همبسااتگی
ً
پیرسااون نشااان داد میان جهانیشاادن (عمدتا رسااانههای نمایشاای) و تعامتت جنساای
دانشجو یان رابطه وجود دارد ،یعنی همه فرضیات فرعی تحقیق هم مورد تأیید قرار گرفتند.
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رسو ،)2018( 1پژوهشی با عنوان «نظریه عشق در اندیشه جامعهشنااتی» انجام داد
است .این مقاله به بررسی متفهران اجتماعی کتسی

در در جامعهشنااتی از عشق

میپردازد .این موضوع بر این فرضیه استوار است که بهرغم اهمیت و ضرورت مسئله عشق
در شهلدادن به زندگی فردی و دنیای اجتماعی انسانها تا همین اواار بهعنوان موضوع تحت
جامعهشنااتی سنتی مطرح بود است .عتو بر این بازتابهای جامعهشنااتی متمایزی که
ً
بر روی ماهیت اجتماعی عشق سااتهشد است عمدتا در میراث فهری بهعنوان رشتهای
فراموش شد بهتساب میآید .این مقاله درصدد کم به شناات جامعهشنااتی از عشق
است .بررسی عشق با دیدگا ماکو و بر آغاز شد است .در این دیدگا عشق واسطه روابط
رسمی غیرشخصی میباشد .به عبارت دیگر ،عشق بهعنوان ی برد ّ اجتماع غیرمنطقی در
روابط رسمی اشخاص میباشد .در ادامه نظریه انتقادی ،عشق یهپارچه توسط سوروکین
مورد بررسی قرار گرفته است .سپو از دیدگا پارسونر به آن پردااته شد است که عشق را
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بهعنوان ی نیروی پیوندی میداند که کارکرد اجتماعی آن همهاری زوجین در اانواد مدرن
در غیاب فشارهای اارجی است و توسط شبهههای ارتباطی اعمال میشود.
هابو ،اون و گربر )2017( 2پژوهشی با عنوان «عشق ّ
سیال؟ برنامههای دوستیابی ،رابطه
جنسی ،روابط و تحول دیجیتال صمیمیت» انجام داد اند .این مقاله به بررسی تجربیات کاربران
زوجیابی دیجیتالی پردااته و این موضوع را بررسی میکند که تغییرات دیجیتال تا چه میزان عشق و
عتقه را تحت تأثیر اود قرار داد است .ادمات مختلفی که توسط اپلیهیشنهای زوجیابی ارائه
شد است را بررسی کرد و درصدد پاسخ به این سالال است که آیا کاربران این تهنولوژی در
بلندمدت تحتتأثیرآن قرار میگیرند یا ایر؟ همونین تأثیرات ناشی از عقاید مختلف در ارتباط با
روابط عاشقانه مانند ت همسری و دیگر اید های رومانتی مورد بررسی قرار میگیرد .این مطالعه
نشان میدهد این اپلیهیشنهای زوجیابی واسطهای هستند که از طریق آن افراد در جستجوی عشق،
روابط جنسی و روابط عاطفی هستند .درنهایت ،بر اساس یافتههای این مقاله برای از کاربران
برنامههای زوجیابی «نسبت به صمیمیت ناشی از برنامههای اجتماعی» بسیار بدبین هستند.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

ساو )2016( 1پژوهشای با عنوان «اتصاال ثابت بهعنوان شارایط رساانهای عشاق» انجام
داد است .بر اساس مصاتبه عمیقی که با جوانان چینی انجام شد ارتباط دائمی بین زوجین
باعث ایجاد اتساااس پیوسااته و عاشااقانه مداوم میشااود .همونین مذاکرات بین دوسااتان
صامیمی و ارتباطات فانتزی میشاود .علت رخ دادن این قضایه وارد آوردن فشاار به مرزهای
شااخصاای از ی طرل ،و از سااوی دیگر ،تحمل جدا کردن طرفین از یهدیگر اساات .این
مقاله به بررساای فناوری رسااانهها و میزان عشااق و عتقه انسااانها به یهدیگر پردااته و از
رسانههای اجتماعی بر اساس پو یایی درونی روابط عاشقانه نیز انتقاد کرد است.
کارتر 2و همهاران ( )2016پژوهشای با عنوان «جنو ،عشاق و امنیت» انجام داد اند .بر
اسااس نظرسانجی انجام شاد در ساال  2011و  50مصااتبه نیمهساااتاریافته ،روشهای
مختلفی مورد بررساای قرار گرفات کاه در آن روابطی کاه طرفین جادا از هم زنادگی میکنناد،
مورد تجزیاهوتحلیال قرار گرفات .بر اسااااس یاافتاههاا ،در تعاداد بساایاار زیاادی از موارد
موردمطالعه طرفین رابطه تمایل به انحصاار جنسای داشاتند .اکثریت مصااتبهشاوندگان اذعان
داشااتند در زندگی جدا از هم آزادی و اودمختاریشااان افزایش پیدا کرد بود که تعهدشااان
نسابت به شاری جنسایشاان و صامیمیت و ابراز عشاق و عتقهشاان بیشاتر شاود .در این
مطالعه پاسااخدهندگان بر اساااس درکشااان از تعهد به چهار گرو تقساایم شاادند )1 :تعهد
مسااتقال؛  )2تعهاد اتتماالی؛  )3تعهاد متقاابال؛ و  )4تعهاد محادود .باهرغم تفااوتهاای آنهاا
در ساابا تعهاد نتیجه کلی این بود که ارتباط و تصاامیمگیریهای ارتباطی تتی در زندگی
افرادی با این چنین سب های غریبی از زندگی اهمیت دارد.
شاا قاسامی ( )2015پژوهشای با عنوان «عشاق س ّایال در ایران :رویهرد ترکیبی» انجام داد
اسات .این مقاله به بررسای ابعاد عشاق س ّایال در میان کاربران ایرانی اینترنتی میپردازد .در طول
دهه گذشاته رشاد اینترنت منجر به تغییرات اسااسای در ساب زندگی ایرانیان شد است .یهی از
این جنباههاا ماللفاههاای فرهنگی در رابطاه باا بحاث ارتبااط مردان و زناان در ایران اساات .در تاال
ً
تاضر با استفاد از اینترنت بسیاری از موانع فرهنگی که قیت در ایران وجود داشته است اکنون
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
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دیگر تذل شاد اسات .این موضاوع دارای اهمیت اسات که روابط با جنو مخالف در فضاای
اینترنتی ایران بسایار شاایع بود و بررسای علل و پیامدهای اصالی آن نیز دارای اهمیت اسات .از
این رو این مقاالاه باا مطاالعاه بیش از  500کااربر جوان اینترنتی در ایران و پو از مطاالعاه 3000
پسات وبت ایرانی که در زمینه روابط با جنو مخالف نوشاته شاد اند به بررسای عشاق س ّایال
میپردازد .براسااس بررسایهای انجامشاد این نوع روابط در ایران شاایع اسات و اتسااساات و
عواقب نااوشایندی در جوانان ایرانی از اود بهجای گذاشته است.
 .3چارچوب نظری پژوهش

روابط و عواطف انسانها در دوران مدرن ،هموون سایر جنبههای زندگی انسانها،
دگرگونیها و سمتوسوهای جدیدی یافته است .گیدنز در این بار معتقد است همرا با بسط
ً
گسترد نظامهای انتزاعی ،سرشت دوستی دگرگون شد؛ دوستی غالبا یهی از شیو های
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بازجاگیری بهشمار میآید .متضاد «دوست» دیگر «دشمن» یا تتی «بیگانه» نیست ،بلهه
بیشتر «آشنا»« ،همهار» یا «کسی است که شخص او را نمیشناسد» (گیدنز،1395 ،
 .)142به باور گیدنز زندگیکردن در عصر اطتعات ،بهمعنای افزایش تأملگری اجتماعی و
بازاندیشی است .تأملگری اجتماعی به این واقعیت اشار میکند که ما مجبور هستیم پیوسته
و بیوقفه دربار اوضاع و شرایط زندگیمان فهر یا تأمل کنیم (گیدنز .)982 ،1387 ،او در
تحو ت روابط صمیمانه را بهمثابه ّ
کتاب تغییر شکل صمیمیت (ّ )1992
تحول از آرمانهای
عشق رمانتی به عشق رفاقتی یا ناب توصیف میکند (گروس و سیمونز.)543 ،2002 ،1

او انواع روابط عاطفی از جمله عشق شهوانی و عشق رمانتی را بررسی میکند و با تحلیل
تاریخی آنها و یژگیهای هرکدام را توصیف مینماید .به اعتقاد او عشق شهوانی با نوعی
اتساس اضطرار و فوریت مشخص میشود که جدا از روالهای عادی زندگی روزمر است
ً
و معمو با این روالهای عادی تضاد پیدا میکند .باوجودیکه عشق شهوانی کمو بیش
پدید ای جهانی است اما هرگز و در هیچکجا آن را مبنای ضروری یا کافی برای ازدواج
نمیدانند و در بسیاری از فرهنگها هم نقطه مقابل ازدواج است .عشق رمانتی براتل
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

عشق شهوانی از لحاظ فرهنگی بسیار ااصتر است (گیدنز .)37-38 ،1992 ،اگرچه در
جوامع پیشین مباتثه دربار عشق وجود داشت اما او معتقد است زمانی که مردمان پیشین
از عشق ترل میزدند ،منظور آنها عشق رمانتی نبود بلهه شور و هیجان شدید بود است
(گروس و سیمونز.)535 ،2002 ،
به اعتقاد گیدنز در عصار کنونی ،اید های عشاق رمانتی تحت فشاار آزادساازی جنسای
اودمختاری زنان در تال متتشایشادن اسات .در نتیجه ،تأملگری نهادی نوعی از رابطه
و
ِ

ناب در مقابل عشااق رمانتی در مأ عام پدیدار گشااته و هم اکنون رابطه عاشااقانه ناب ،

شاهل فرهنگی مسالط در جوامع سارمایهداری پیشارفته و مدرنیته متأار شاد ؛ اما نه بدینمعنا
کاه هماه در راو بط کنونی باه آرماانهاای رابطاه نااب دسااات مییاابناد .او تاأ کیاد دارد کاه میزان
توز های صامیمانهای که تغییر شاهل داد اند برتساب زمینه و شارایط اقتصاادی اجتماعی
متفاوت و متغیر است (گیدنز 61 ،1992 ،و .)98
نظریهپرداز معاصار دیگری که به روابط و اتسااساات پیرامون آن در جوامع کنونی پردااته،
زیگموند باومن اسات .وی که واضاع مفهوم عشاق ّ
سایال اسات از نظریات آنتونی گیدنز دربار
دگرگونی صامیمیت تأثیر پذیرفته اسات .به نظر باومن ،ارتباطات بین انساانها تغییر کیفی داشاته
و مهمترین عاامال این تغییر رشااد زنادگی مادرن باا ویژگیهاای عقتنی و تسااابگرایااناهاش،
شاهرنشاینی و فنآوریهای ارتباطی و وساایل ارتباط جمعی اسات .س ّایالیت و شاهنندگی زندگی
مدرن بر روابط انساانی نیز تأثیر گذاشاته و آن را بسایار ساسات ،شاهنند و زودگذر کرد اسات .او
روابط انسااانی را در مرکز نظریه اود قرار داد اساات و معتقد اساات گذار از مدرنیته جامد به
سیال انسانیترین و اصوصیترین مقوله تاریخ بشری اا یعنی عشق را اا به امری ّ
مدرنیته ّ
سیال
و روزمر تبدیل کرد است (باومن.)6 ،1384 ،
باومن معتقد اسات که افراد بهشادت به «ایجاد رابطه» نیاز دارند ولی درعینتال بیمنا از
«مرتبطبودن» و مرتبطبودن «همیشاگی» هساتند؛ زیرا میترساند که چنین تالتی بار سانگینی
بر دوش آنهاا تحمیال کناد؛ بناابراین در جهاان فردیاتبخشاای بیاام ان ماا ،روابط هم میتوانناد
نقش اوب و هم بد داشااته باشااند؛ بنابراین ناپایداری اارقالعاد پیوند انسااانی ،اتساااس
ناامنی تاصاال از این ناپایداری و امیال متضاااد ناشاای از این اتساااس مبتنی بر تحهیم ،و
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درعینتال ،ساسات نگه داشاتن آنها از ویژگی جدید روابط در عصار تاضار اسات (باومن،
 .)11 ،1384باومن اساتد ل میکند که اساتحهام و امنیت روابط در جوامع امروزس ّایال شاد
اسات .این موضاوع توساط عوامل فردیساازی و تغییرات تهنولوژیهی ایجاد شاد اسات .او
معتقد اساات که سااایتهای زوجیابی اینترنتی از نشااانههای تغییرات اجتماعی دوران مدرن
است که روابط مدرن را بهنوعی بازی تبدیل کرد است (هابو ،اون و گربر.)2016 ،
اصطتح تماسهای شبههای را باومن برای توصیف تغییرات ایجاد شد در روابط بین دو
جنو در فضای مجازی ّ
سیال مدرن بهکار برد است (باومن .)6 ،2000 ،از نظر باومن
مهمترین و یژگیهای ارتباطهای شبههای اا که براساس آنها افراد بهجای برقراری رابطه واقعی
تمایل به اینگونه ارتباطها پیدا میکنند اا عبارتاند از :سادگی ایجاد و قطع ارتباط مجازی،
ً
رقیق بودن آن ،گمنامی و ناشناس بودن و نهایتا معاینه دائمی رابطهها (باومن.)15-16 ،1384 ،
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بر اساااس نظریات گیدنز و باومن دربار روابط انسااانی و بهطور ااص عشااق و عواملی که
میتواند آن را به ساامت سا ّایالیت ببرد ،جدای از متغیرهای کتن و سااااتاری جوامع معاصاار،
بهنظر میرساد هر چه افراد بیشاتر از رساانهها (تعاملی و جمعی) اساتفاد کنند ،مفهوم عشاق در
نزد آنان میتواند دگرگون شاود و به سامت ّ
سایالیت برود .به بیانی دیگر ،از ی ساو ،مفهوم عشاق
میتواند تحتتأثیر تماشاای بازنمائیهای اینگونه روابط در رساانههای جمعی دگرگون شاود و از
سااوی دیگر ،با اسااتفاد از اینترنت و شاابهههای اجتماعی آنتین و برقراری تعامتت مجازی با
ویژگیهای ااص ،این فضاا میتواند مفهوم عشاق را در نزد آنها س ّایال کند .یعنی هر چه افراد در

فضاای مجازی به تماشاای تجربههای متعدد و ّ
متنوعتری از روابط رقیق ،موقتی ،گمنام و ناشاناس
همرا باا معاایناه دائمی ،وجود یاا عادم وجود تعهاد و رضاااایات میپردازناد و یاا تتی آنرا تجرباه
میکنند ،میتواند بازاندیشای افراد از عشاق را بیشاتر و عمیقتر کرد و مفهوم آنها از عشاق را متأثر
سیالتر کندّ .
و آن را ّ
سیالشدن مفهوم عشق در نزد جوانان میتواند پیامدهایی برای نگرش آنها به
ازدواج (باهمثااباه پیونادی همرا باا تعهاد و تاداوم) داشااتاه بااشااد و نگرش آنهاا را دگرگون کرد و باه
ساامت نگرش منفی سااوق دهد .مدل زیر روابط بین شاابهههای اجتماعی مجازی ،تماشااای
رساانههای داالی و اارجی ،عشاق ّ
سایال و نگرش به ازدواج را نشاان میدهد و بر اسااس آن،
هفت فرضیه طرح شد است که در بخش نتاید آزمون بهآنها اشار شد است.

عشق ّ
سیال

میزان استفاد از
شبهههای اجتماعی
مجازی
میزان تماشای رسانههای
جمعی داالی

نگرش به ازدواج

میزان تماشای رسانههای
جمعی اارجی

شکل شماره ( .)1مدل نظری تحقیق ،روابط بین متغیرهای مورد مطالعه

 .4فرضیههای تحقیق

فرضیههای مقاله بدینشرح است .1 :بین میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی و عشق
سیال رابطه معناداری وجود دارد؛  .2بین میزان تماشای رسانههای جمعی داالی و عشق ّ
ّ
سیال

رابطه معناداری وجود دارد؛  .3بین میزان تماشای رسانههای جمعی اارجی و عشق ّ
سیال رابطه
معناداری وجود دارد؛  .4بین عشق ّ
سیال و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد؛  .5بین
میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد؛
 .6بین میزان تماشای رسانههای داالی و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد؛  .7بین
میزان تماشای رسانههای اارجی و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد.
 .5روش تحقیق

روش تحقیق از نوع پیمایش و از نوع مقطعی است .جامعه آماری این پژوهش را دانشجو یان
دانشگا شیراز در سال تحصیلی  1396-1397تشهیل داد اند .براساس تجم نمونه مطالعه ،که
با استفاد از فرمول کوکران تخمین زد شد386 ،پرسشنامه تهمیل و تجزیهوتحلیل شد.
نمونهگیری در این مطالعه از نوع نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب بود و طبقات بر اساس
جنسیت ،میزان تحصیتت و دانشهد طراتی و شد است .برای جمعآوری داد ها از پرسشنامه
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استفاد شد که در سه بخش تنظیم شد است .1 :سالا ت مربوط به متغیرهای زمینهای؛ .2
مقیاس سنجش عشق ّ
سیال؛ و  .3مقیاس سنجش نگرش به ازدواج .مبنای نظری سنجش متغیر

عشق ّ
سیال مفهومپردازی باومن دربار ویژگیهای این نوع عشق بود است .در این مقیاس
محققسااته ،که درنهایت بهصورت طیف لیهرت  37گو یهای درآمد است ،سعی شد
گو یههایی را بر اساس ویژگیهایی هموون رقیقبودن و موقتیبودن رابطه ،معاینات و بازبینی
دائمی برای اطمینان از رضایت و لذت و غیر گنجاند شود و از پاسخگو یان اواسته شود که در
ً
ً
ی طیف جواب  5گزینهای اا از کامت مخالفم تا کامت موافقم اا میزان موافقت و مخالفت اود
را بیان کنند .بنابراین ،تتش شد است تا تمامی زوایای ویژگیهای عشق ّ
سیال براساس
مفهومپردازی باومن در عملیاتیکردن این مفهوم بهر گرفته شود .برای اطمینان از روایی و اعتبار
این مقیاس از اعتبار صوری 1استفاد شد است .گو یههای پرسشنامه به صاتبنظران این توز
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ارائه شد تا نظرات اود را در مورد سالا ت مطرح نمایند و پو از دریافت نظر آنها نسبت به
اصتح سالا ت و گو یهها اقدام گردید .برای اطمینان از پایایی 2مقیاسهای عشق ّ
سیال و نگرش
به ازدواج (23گو یهای) ،از تهنی

آلفای کرونباخ ،که شیو ای است برای بررسی همسازی

درونی (پاسخ فرد به ی گو یه در مقایسه با هر ی از گو یههای دیگر مقیاس) یا همبستگی
گو یهبهگو یه استفاد شد است .اطمینان از پایابودن این مقیاسها در دو مرتله انجام شد است:
مرتله اول ،نتاید تاصل از آزمون مقدماتی دراصوص پایایی سالا ت و گو یهها است که با 30
نفر پاسخگو مصاتبه شد و منجر به تذل ،تغییر و تصحیر در متن گو یهها و تتی تعداد آنها در
پرسشنامه شد .در نهایت  37گو یه معتبر و پایا باقی ماندند .مرتله دوم ،جمعآوری داد ها است.
ً
در این مرتله  360پرسشنامه توسط پاسخگو یان تهمیل و مجددا آزمون پایایی انجام شد.
همانطور که در جدول شمار ( )1قابل مشاهد است ،نتاید نشان داد در هر دو مرتله میزان آلفای
کرونباخ با ی 0/8بود است .بهمنظور تحلیل اولیه داد ها از نرمافزار

استفاد شد و

بهمنظور آزمون تأثیر هر ی از متغیرهای مستقل و واسط بر متغیر وابسته از آزمون معاد ت
سااتاری با نرمافزار

کم گرفته شد.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

جدول شماره ( .)1میزان آلفای کرونباخ
ردیف
1
2

تعداد گویه
37
23

شاخص
عشق ّ
سیال
نگرش به ازدواج

ضریب روایی (آلفا)
0/884
0/827

 .6یافتهها
 .6-1یافتههای توصیفی پژوهش

همانطور که در جدول شمار ( )2آمد است است ،فراوانی و درصد چهار متغیر
«جنسیت»« ،وضعیت تأهل»« ،میزان تحصیتت» و «سن» نمایش داد شد است .در
جنسیت ،تعداد مردان 175نفر معادل  52/4درصد و فراوانی زنان  159نفر معادل 47/6
درصد است .در وضعیت تأهل فراوانی افراد مجرد  306نفر معادل  91/6درصد و فراوانی
متأهلین  28نفر معادل  8/4درصد است که تاکی از تعداد بیشتر مجردان است .همونین
دراصوص میزان تحصیتت ،تعداد دانشجو یان مقطع کارشناسی در نمونه موردنظر 211نفر
معادل  63/2درصد ،کارشناسی ارشد  80نفر معادل  24درصد ،و دکترا  43نفر معادل 12/8
درصد است .بهلحاظ سن ،اکثریت در گرو سنی بین  18تا  22سال قرار داشتهاند .بنابراین،
ً
نمونه این مطالعه اکثرا از داتران و پسران جوان و مجرد تشهیل شد است.
جدول شماره ( .)2ویژگیهای توصیفی نمونه
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
تحصیالت

سن

طبقات
مرد
زن
مجرد
متأهل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
 18تا  22سال
 23تا  27سال
 28تا  32سال
 33سال و با تر

فراوانی
175
159
306
28
211
80
43
145
89
70
30

درصد
52٪/4
47٪/6
91٪/6
8٪/4
63٪/2
24٪/0
12٪/8
43٪/5
26٪/5
21٪/0
9٪/0
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جدول شامار ( )3وضاعیت پاساخگو یان در مورد عشاق س ّایال و نگرش به ازدواج را نشاان
میدهد .همانگونه که در این جدول متتظه میشااود میانگین متغیر عشااق ّ
ساایال در بین
دانشااجو یان ( 102/22کمینه ،55 :بیشااینه )158 :بود اساات .برای در بهتر آن ،متغیر
بهصاورت ترتیبی درآمد و فروانی و درصاد مربوط به هر طبقه نیز نمایش داد شاد اسات.
مفهوم عشااق در نزد تنها  7/8درصااد از دانشااجو یان «تا تد زیادی ّ
ساایال» ،در نزد 73/1
درصاد آنها «تا تد متوساطی س ّایال» و  18/9درصاد از آنها به میزان «کمی س ّایال» بود اسات.
در قساامت دوم جدول ،وضااعیت نگرش دانشااجو یان به ازدواج نشااان داد شااد اساات.
همانطور که مشااهود اساات ،میانگین نگرش آنها به ازدواج ( 78/72کمینه ،35 :بیشااینه:
 )10اساات .برای در بهتر آن ،این متغیر نیز بهصااورت ترتیبی درآمد که فروانی و درصااد
طبقات آن در جدول نمایش داد شد است .تنها  2/8درصد از دانشجو یان نگرشی منفی به
ازدواج دارناد ،بیشااترین آنهاا یعنی  62/8نگرش میااناه و  34/4درصاااد نیز نگرش مثبتی باه
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ازدواج دارند.
جدول شماره ( .)3توصیف متغیرهای عشق ّ
سیال و نگرش به ازدواج
طبقات

فراوانی

درصد

متغیر

کم

68

18٪/9

میانگین102/22 :

متوسط

263

73٪/1

کمینه 55:بیشینه158 :

زیاد

28

7٪/8

منفی

10

2٪/8

میانگین78/72 :

نگگگگگرش بگگه

میانه

226

62٪/8

کمینه 35:بیشینه106 :

ازدواج

مثبت

124

34٪/4

عشق ّ
سیال

 .6-2یافتههای استنباطی پژوهش

در جادول شااماار ( )4نتااید آزمون فرضاایاات پژوهش آماد اسااات .تهنیا هاایاب هکاار
گرفتهشاد بر اسااس ساطر سانجش متغیرها انتخابشاد اسات .در اینجا عتو بر تهنی
چون پیرساون ،برای آزمون مدل از نرمافزار

نیز بهر گرفته شاد اسات .قبل از اینهه

متغیرها وارد مدل معاد ت سااااتاری شااوند ،باید از روابط معناداری بین متغیرها اطمینان
پیادا کرد .بر این اسااااس ،در جادول ذیال این روابط مورد بررساای قرار گرفتاهاناد .جادول
شاامار ( )4ماتریو همبسااتگی میان متغیرهای مسااتقل و وابسااته را نشااان میدهد .چنانهه
متتظه میشااود ،فرضاایه شاامار ( )1رابطه متغیر «میزان اسااتفاد از شاابهههای اجتماعی
تأیید میشااود.
مجازی» و «عشااق سا ّایال» با همبسااتگی مثبت و معنادار

فرضایه شامار ( )2رابطه متغیر «میزان تماشاای رساانههای جمعی داالی» و «عشاق س ّایال»

تأیید میشااود .فرضاایه شاامار ( ،)3رابطه
با همبسااتگی منفی و معنادار
متغیر «میزان تماشاای رساانههای جمعی اارجی» و «عشاق ّ
سایال» با همبساتگی مثبت و
معنادار

تأیید میشاود .فرضایه شامار ( ،)4رابطه متغیر «عشاق ّ
سایال» و

«نگرش به ازدواج» با همبساتگی منفی و معنادار

تأیید میشاود .فرضایه

شااماار ( )5رابطاه متغیر «میزان اسااتفااد از شاابهاههاای اجتمااعی مجاازی» و «نگرش باه
ازدواج» با همبساتگی منفی و معنادار

تأیید میشاود .فرضایه شامار (،)6

رابطه متغیر «میزان تماشاای رساانههای داالی» و «نگرش به ازدواج» با همبساتگی مثبت و
معنادار

تأیید میشاود .درنهایت فرضایه شامار ( ،)7رابطه متغیر «میزان

تماشاای رساانههای اارجی» و «نگرش به ازدواج» با همبساتگی منفی و معنادار
تأیید میشااود .بر اساااس نتاید به دساات آمد  ،تمامی فرضاایات طرح شااد تأیید
شااد اند .جالب این اساات که متغیرهای «عشااق ّ
ساایال» و «نگرش به ازدواج» نه تنها به
سامتوساوی معهوسای اشاار دارند بلهه عوامل رساانهای مرتبط با آنها نیز متفاوت اسات.
بهطوریهه متغیرهای مسااتقل اسااتفاد از شاابهههای اجتماعی مجازی و رسااانههای جمعی
ااارجی عشااق ساا ّیاال را تقو یات میکنناد و همین دو متغیر نگرش باه ازدواج را تضااعیف
میکنند .از سوی دیگر ،استفاد از رسانههای جمعی داالی رابطه منفی و معناداری با عشق
ساا ّیاال دارناد اماا باا نگرش باه ازدواج رابطاه مثبات و معنااداری دارناد .در نهاایات ،متغیر عشااق
ً
ّ
سیال با همبستگی منفی تقریبا با یی نگرش به ازدواج را تضعیف میکند.
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جدول شماره ( .)4ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته

میزان اساتفاد از شابهههای
اجتماعی مجازی

میزان تماشاای رساانههای
جمعی داالی
میزان تماشاای رساانههای
جمعی اارجی
عشق ّ
سیال
نگرش به ازدواج

عشق ّ
سیال

نگگگرش بگه
ازدواج
-

مگیگزان اسگگتگفگاده از
شگگگگبگگکگگههگگای
اجتماعی مجازی
1

میزان استفاده از
رسگگگگانگگههگگای
جمعی داخلی
-

میزان اسگگتفگاده
از رسگگگانگههگای
جمعی خارجی
-

-

*0/119

1

-

-

-

-0/078-

0/086

1

-

-

**0/220
*-0/118

**-0/148
**0/145

**0/120
**-0/212

**

1

1

** 0/01

* 0/05

-0/456

*** 0/001

 .7آزمون مدل تحقیق

مدل مفهومی پژوهش دربرگیرند مدل سااااتاری اساات .گام اول در انجام مدلسااازی
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معاد ت ساااتاری ترسایم گرافی مدل در نرمافزار اسات ترسایم مدل با اساتفاد از نرمافزار
آموس انجامشد است که در شهل شمار ( )2آمد است.
0, 25732.98

0, 1.00

216.86

میزان استفاد از
شبهههای اجتماعی
مجازی

e3
0, 235.94

87.80

1

e5

عشق
1

1.00 0
0, 5.69

1.02

78.75

e4
1

-.28

میزان تماشای
رسانههای جمعی
داالی

e6

-1.21

نگرش به
ازدواج

0, 1.00

6.95

-25.83 1.00رسانه داالی

1

e8

46

-.51

0, 85.52

49.20

.06

ازدواج
1.00
0
1

1.00

فضای مجازی

1

e2

.02

عشق ّ
سیال
0, 1.00

0, 1.00

1.18

0, 3.27

میزان تماشای
رسانههای جمعی
اارجی

5.00
1.00

رسانه اارجی

شکل شماره ( .)2نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد

0, 1.00
1

e7

بنا به مدلسازی معاد ت سااتاری ،پرسش این است که آیا داد های تجربی
گردآوریشد از مدل نظری تمایت میکنند یا ایر؟ برای همین در این روش ،تعدادی
شااص بهعنوان شااص برازش معرفی میشوند که نشاندهند میزان همخوانی مدل نظری
و داد های تجربی هستند (آلبرایت1394 ،؛ ابارشی و تسینی .)1391 ،شااص مربعکا
) بهعنوان یهی از شااصهای موردنظر جهت قابلقبول بودن مدل است.

(

شوماار و لومهو 1مقادیر بین  1تا  5و تتی گاهی مقادیر بین  1تا  3و  1تا  2را قابلقبول

دانستهاند .در این مدل شااص مربع کا بر درجه آزادی  2/23است که در تد قابلقبول و
مناسب قرار دارد .از جمله شااصهای دیگری که استفاد شد است ،شااص برازش هنجار
شد مقتصد است .اغلب مقادیر با ی  0/50یا  0/60را مناسب تلقی کرد اند (آلبرایت،
1394؛ ابارشی و تسینی .)1391 ،در این مدل نیز

نیز با ی  0/50هستند

و

که برای تدو ین مدل قابلقبول هستند .شااص بعدی ،شااص برازش تطبیقی است؛ که هر
چه عدد به ی

نزدی تر باشد مدل تأیید میشود و همانگونه که در جدول شمار ()5

مشاهد میشود همه شااصهای برازش تطبیقی با تر از  0/90هستند.
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جدول شماره ( .)5شاخصهای برازندگی
شااص برازش مقتصد
2/86

0/18

شااص برازش تطبیقی
0/63

0/67

0/92

0/92

شااص برازش مطلق
0/95

0/95

با توجه به برازش کلی مدل ،نو بت به برازش جزئی میرسد .برای این منظور دستهای
دیگر از شااصها ،تحتعنوان شااصهای برازش جزئی در مدلسازی معاد ت
سااتاری موردبررسی قرار میگیرند به این معنی که معناداری ضریب هر رابطه تعریفشد
در مدل موردتوجه قرار میگیرد در قسمت اروجی

بخش دیگری از اروجیها به

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

.

معناداری این روابط رگرسیونی میپردازد .همانگونه که در جدول شمار ( )6متتظه
میشود ،هر سه متغیر «میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی»« ،میزان تماشای
رسانههای جمعی داالی» و «میزان تماشای رسانههای جمعی اارجی» تأثیر معناداری بر
عشق ّ
سیال دارند و ضرایب تأثیرشان بهترتیب عبارت استاز -0/151 ،0/189 :و .0/137
همانگونه که متتظه میشود دو متغیر «میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی» و
«میزان تماشای رسانههای جمعی اارجی» تأثیر معنادار مثبت و «میزان تماشای رسانههای
جمعی داالی» تأثیر معنادار منفی بر عشق ّ
سیال دارند؛ اما در مورد تأثیر متغیرهای پژوهش
بر نگرش به ازدواج ،از بین متغیرهای پژوهش ،متغیر «میزان استفاد از شبهه اجتماعی
مجازی» تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج ندارد و سه متغیر دیگر تأثیر معناداری بر نگرش
به ازدواج دارند؛ یعنی اینهه سه متغیر «میزان تماشای رسانههای جمعی داالی» و «میزان
تماشای رسانههای جمعی اارجی» و «عشق ّ
سیال» تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج
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دارند .ضرایب تأثیر این متغیرها هم بهترتیب عبارت است از -0/113 ،0/199 :و .-0/414
همانگونه که در این ضرایب مشخص شد است دو متغیر «میزان تماشای رسانههای
جمعی» و «عشق ّ
سیال» تأثیر معنادار منفی بر نگرش به ازدواج دارند و متغیر «میزان تماشای
رسانههای جمعی داالی» تأثیر معنادار مثبتی بر نگرش به ازدواج دارد.
جدول شماره ( .)6ضرایب رگرسیون روابط در مدل
مسیرها
ّ
میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی >---عشق سیال
میزان تماشای رسانههای داالی >---عشق ّ
سیال

اثر مستقیم

سطح معناداری

0/189

0/000

میزان تماشای رسانههای اارجی >---عشق ّ
سیال
عشق ّ
سیال  >---نگرش به ازدواج

-0./151

0/010

0/137

0/026

-0/414

0/000

میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی  >---نگرش به ازدواج

-0/005

0/914

میزان تماشای رسانههای داالی  >---نگرش به ازدواج

0/199

0/000

میزان تماشای رسانههای اارجی  >---نگرش به ازدواج

-0/113

0/036

 .8بحث و نتیجهگیری

امروز با رسانهای شدن جهان اجتماعی ،این رسانهها هستند که دگرگونیهای سااتاری و
فرهنگی عمیقی را نهتنها در نهادهای اجتماعی بلهه در روابط اجتماعی بین انسانها بهوجود
آورد اند .در همین راستا ،رسانهها از ی سو به انسانها این امهان را داد اند که با افرادی
آنسوی فضای اجتماعی اود بیدرنگ ارتباط گرفته و کنشگری کنند و از سوی دیگر ،اشهال
جدیدی از رابطه ،معنا ،عواطف و اتساسات مرتبط با پیوندهای انسانی محقق شود .یهی از
اشهال پیوند و ارتباط بین انسانها پیوند بین دو جنو در قالب ازدواج است و اتساس عشق
ورزیدن یهی از عواطفی است که میتواند این پیوند را مستحهم کند و آن را لذتبخشتر
ً
نماید .اما امروز لزوما چنین معنایی از عشق و ارتباط آن با ازدواج همهگیر نیست ،عشق
ّ
سیال مفهومی است که باومن برای توصیف و تبیین عشق در دوران مدرنیته متأار برگزید
است .مفهومی که بهنحوی از انحاء در تقابل با معنای عشق سنتی و کتسی (تداقل در
فرهنگ ایرانی) است .این مفهوم بیشتر بر رقیقبودن صمیمیت تا ذوبشدن در یهدیگر ،تعهد
کمتر تا تعهد تاپایجان ،معاینه دائمی رابطه برای اطمینان از وجود لذت و رضایت تا
فداکاری و از اودگذشتهی تأ کید دارد .بر همین اساس ،این مقاله تتش کرد است تا به این
سالال اساسی پاسخ دهد که استفاد از رسانهها (اجتماعی و جمعی) چه تأثیری بر مفهوم
عشق در نزد دانشجو یان دارد و چنین مفهومی از عشق چگونه میتواند نگرش آنان را به
ازدواج متأثر کند؟
نتاید توصیفی مطالعه نشان داد که مفهوم عشق تنها برای  7/8درصد از پاسخگو یان «تا
تد زیادی» و در نزد  18/9درصد «تا تد کمی ّ
سیال» بود است ،نتاید زمانی قابلتوجه

میشود که بدانیم  73/1درصد پاسخگو یان تا تد متوسطی از ّ
سیال بودن را دارند .این
بدینمعناست که در نزد این افراد هم رگههایی از ّ
سیالیت عشق اا گرچه کمرنگ اا وجود دارد.
نتاید نگرش به ازدواج نیز نشان داد که تنها  2/8درصد از پاسخگو یان نگرش منفی به ازدواج
دارند این در تالی است که  34/4درصد همونان نگرش مثبتی به ازدواج داشته و مابقی
نظری بینابین دارند .شاید بتوان اینطور تفسیر کرد که گرچه  62/8درصد پاسخگو یان نظری
بینابین دارند اما همونان کفه ترازو به نفع افراد با نگرش مثبت به ازدواج است .البته باید این
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نهته را متذکر شد که مطالعات طولی زم است تا بتوانیم تأیید کنیم که ترکت به کدام سو
ً
است ،به سمت نگرشهای منفی به ازدواج یا مثبت؛ یا اینهه اساسا اینهه جوانان چه تعریفی
از ازدواج دارند نیازمند مطالعات کیفی برای کشف معنای ذهنی دانشجو یان است .بضاعت
این مقاله با داد های موجود در این تد است که میزان نگرش را سنجش و بیان کند.
ً
نتاید بخش استنباطی و آزمون فرضیهها نشان داد که تقریبا تمامی فرضیات پژوهش تأیید
شدند .بهنحویکه میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی و میزان استفاد از رسانههای
جمعی اارجی رابطهای مثبت و معنادار با عشق ّ
سیال داشتند .اما میزان استفاد از رسانههای
داالی رابطه منفی و معناداری با عشق ّ
سیال دارد .در توضیر این نتاید چند نهته قابلتأمل
است .در بین دو متغیری که عشق ّ
سیال را تقو یت میکنند« ،استفاد از شبهههای اجتماعی

مجازی» همبستگی منفی قویتری دارد .شبهههای اجتماعی مجازی یا آنتین نوعی از
رسانههای تعاملی هستند ،این بدین معناست که افراد در استفاد ازاینگونه رسانهها امهان
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

70

دوره ،12شماره 4
زمستان 1398
پیاپی 48

تعامل دوسو یه با سایر افراد را در فضایی گمنام و آزاد دارند و امهان شهلگیری صمیمیتها
و دوستیها ،تعامل با افراد مختلف از دو جنو و تتی امهان محققشدن تجربه عشق فراهم
ً
است .این و یژگی ،رسانههای اجتماعی را از رسانههای جمعی که صرفا انتقال اطتعات را
در سطحی گسترد ممهن میکنند و امهان تعاملی دوسو یه را فراهم نمیکنند متفاوت هستند
و میتوانند یهی از د یل تأثیرگذاری بیشتر بر متغیر عشق باشد .بنابراین ،امهان تجربه
تعامتت و دوستیهای بین دو جنو و تتی تجربه عشق به ّ
کرات و در فضایی گمنام و آزاد،
میتواند داشتهها و مزایایی را از آنها بگیرد و مفهوم عشق را در نزد جوانان به نفع ّ
سیال شدن
دگرگون کند .این یافتهها با نظریات باومن هم سازگاری دارد .باومن اصطتح «تماسهای
شبههای» را برای توصیف تغییرات ایجادشد در روابط بین دو جنو در فضای مجاز ّ
سیال
مدرن بهکار میبرد (باومن .)6 ،2000 ،از نظر او ،در اینگونه روابط شبههای ،افراد بهجای
برقراری رابطهای واقعی ،تمایل به روابط شبههای پیدا میکنند که و یژگیهایی هموون
سادگی در برقراری ارتباط و قطع روابط مجازی ،رقیق بودن آن ،گمنامی و ناشناس بودن را
دارند؛ پیوندها بهمحض دراواست برقرار میشود و به میل و دلخوا اود میتواند گسسته
شوند (باومن .)11 ،1384 ،اینترنت و وبسایتهایی که امهان دوستیها را فراهم میکنند

روابط مدرن را به نوعی بازی تبدیل کرد اند (هابو ،اون و گربر .)2016 ،او معتقد است
امنیت ،اعتماد ،تعهد و پایداری در روابط قربانی آزادی و گمنامی در تماسهای مجازی
میشوند .بنابراین ،شبهههای اجتماعی مجازی میتواند عشق را در نزد جوانان ّ
سیالتر کند.
البته این بهاینمعنا نیست که هر کو که از اینترنت و فضای مجازی استفاد میکند
دیدگاهش به عشق دستخوش چنین دگرگونیهایی شود؛ این امر به میزان و چگونگی استفاد
از اینترنت همبستگی دارد و نه فقط به استفاد از آن.
نهته قابلتوجه دیگر اینهه ،درتالیکه رسانههای جمعی اارجی همبستگی مثبتی با
عشق ّ
سیال دارند و آنها را تقو یت میکنند ،رسانههای جمعی داالی همبستگی منفی دارند

و عشق ّ
سیال را تضعیف میکنند .دلیل این امر به گفتمان متفاوت این رسانهها در برنامه-

هایشان برمیگردد .درتالیکه رسانههای داالی ازجمله رادیو و تلو یزیون گفتمان تحهیم
ً
اانواد و ازدواج را تقریبا در تمامی برنامهها رعایت میکنند و فیلمها و سریالهایی را با
چنین مضامینی میسازند ،اما کانالهای ماهوار ای ازجمله منوتو و فارسیوان ،جمتیوی
و غیر گفتمان متفاوتی دارند که آزادی در روابط و تضعیف بنیان اانواد را ترو ید میکند.
این دو نوع گفتمان و برنامههای متناظر آن میتواند دلیل تفاوت در تأثیرگذاری رسانههای
جمعی داالی و اارجی بر مفهوم عشق باشد.
سالال دیگر این تحقیق عبارت بود از اینهه دگرگونیهای اتتمالی در مفهوم عشق در قالب
عشق ّ
سیال چه پیامدهایی برای نگرش جوانان به ازدواج دارد؟ نتاید این مطالعه نشان داد که
) .این

همبستگی بین این دو متغیر همبستگی منفی ،معنادار و قوی است
یافته نشان میدهد که هر چه مفهوم عشق در نزد جوانان ّ
سیالتر میشود ،نگرش آنان به
ازدواج منفیتر میشود .این یافته در راستای چارچوب نظری تحقیق و دیدگا های باومن
است .اگر عشق را بهعنوان یهی از ملزومات و ضروریات زندگی زناشو یی و پیوندی هموون
پیوند ازدواج بدانیم ،آنگا وقتی مفهوم عشق در نزد برای از جوانان بهنحوی دگرگون میشود
ّ
که آن را عواطفی نهچندان پایدار ،با صمیمت رقیقشد  ،موقتی و مورد آزمون و معاینه
همیشگی میدانند در نزد آنان دیگر ازدواج بهعنوان ی پیوند آرمانی و مقدس نخواهد بود.
این تصور از عشق میتواند به بدبینی به ازدواج اتم شود .دو متغیر دیگری که در آزمون

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

71
رسانهها ،عشق و ازدواج

فرضیات با نگرش به ازدواج همبستگی منفی داشتند متغیرهای «میزان استفاد از شبهههای
اجتماعی مجازی» و «استفاد از رسانههای جمعی اارجی» بودند .البته این بدان معنا
ً
نیست که هر فردی که از فضای مجازی استفاد میکند لزوما نگرشی منفی به ازدواج دارد.
ً
یافتههای توصیفی نیز این امر را تأیید میکند که تعداد بسیار کمی از دانشجو یان نگرش کامت
منفی به ازدواج دارند؛ درتالیکه ،تعداد بیشتری از آنها بااینهه از رسانهها و شبهههای
اجتماعی استفاد میکنند نگرشی مثبت و بینابین به ازدواج دارند .به نظر میرسد میزان و نوع
استفاد از رسانهها و بهطور ااص شبهههای مجازی ،با همان منطقی که در قسمت قبل
توضیر داد شد ،میتواند نگرش به ازدواج را تغییر دهد و نگرش آنها منفی کند .نتاید
مدلسازی معاد ت سااتاری نیز نشان میدهد که این امر ،از طریق متغیر واسط عشق ّ
سیال
اتفاق میافتد؛ بدین معنا که شبهههای اجتماعی میتوانند مفهوم عشق را دگرگون کنند و
عشق ّ
سیال میتواند نگرش به ازدواج را به سمت منفیشدن ببرد؛ البته باید متذکر شد که
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روابط بین این متغیرها از نوع همبستگی است و نه ّ
علیت .البته ما نیازمند مطالعات بیشتری
در این توز هستیم تا بتوانیم جواب قطعی به چرایی اینگونه همبستگیها بدهیم .ما نیازمند
مطالعات کیفی برای کشف ،فهم و در جوانان از عشق و ازدواج و هستیم .اما باید متذکر

شد که نتاید همراستا با چارچوب نظری و یافتههای تحقیقات کنعانی و محمدزاد (،)1395
سهرابزاد و پرنیان ( ،)1395رجبلو و اصغری ( ،)1389هابو ،اون و گرب ،)2017( 1سو
( )2016و کارتر و همهاران ( )2016همسو است.
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