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چکیده
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مقدمه و بیان مسأله

پي آن ازدواجهايي هستيم كیه آشینايي دو ییرف بیا اينترنیت

پيشرفت تكنولوژيهاي ارتبیایي و ایالعیاتي ( 6)ICTsماننید

انجام گرفته اسیت .و سیايتهیاي متعیددي هیم بیا عنیوان

اينترنت در زندگي بشر سهمي بسزا داشته است ،بهگونهاي كیه

همسريابي اينترنتي به وجود آمدهاند تا امروزه برخي از جوانان

تغييییرات بنيییادين ناشییي از یهییور ايیین تكنولییوژي را در

براي گزين

همسر و اقدام به تشكيل نهیاد خیانواده بیه ايین

عرصههاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي نميتیوان ناديیده

فضاهاي مجازي گراي

گرفییت .بییدون شیین اينترنییت و فضییاهاي بيكییران مجییازي،

با يكديگر ارتبا برقرار كردهاند ،درمييابند وجه مشتركي بين

ارتبایات ميان افراد را نسبت به گذشیته بسیيار تسیهيل كیرده

آنها وجود دارد و تالش ميكنند اين جنبۀ مشترک را تقويیت

است و به افراد به ويوه جوانان امكیان میيدهید تیا تجربيیاتي

پيدا كنند .بدين صورت ،دو نفیر كیه

كنند سپس بهمرور زمان اين رابطه ميتواند به شكل پلكیاني

9

(كیویري و همكیاران،

به گفتگوهاي تلفني ،مبادله عكس و دادهها و سرانجام مالقات

 .)83 :6987روابطي كه سابقاً با تعیامالت ههیره بیه ههیره بیه

واقعي بينجامد (واالس .)248 :6982 ،بیه همیين دليیل هنجارهیا،

وجود ميآمد ،اكنون با اين فناوري انجام ميشیود يعنیي نیو

الگوها و ارزشهیاي سینتي حیاكم بیر آشینايي و يیافتن زوج

جديد و روابطیي متفیاوت را تجربیه كننید

جديدي از روابط ميانفردي بهواسطۀ اينترنت ايجاد شده است
( .)Jencius et al., 2001: 295ما وارد عصري از «روابیط نیا »

2

مناسب براي در جامعۀ جديد ،هال
جوان امروز در انتخا

اساسي يافته است.

همسیر از سیويي بیا هنجارهیاي

شدهايم كه از هرگونه مهار محدوديتهاي بيرونیي آزاد اسیت

اجتمییاعي و خییانوادگي خییود روبییهرو اسییت كییه برخییوردي

( )Hardey, 2004: 207و استفاده از فضاي سیايبر و شیبكههیاي

سختگيرانه و دلواپسانه نسبت به نو و شكل انتخا

همسیر

مجازي روزبهروز عموميت و محبوبيیت بيشیتري پيیدا كیرده

دارند و از سويي ديگر بیا پيشیرفت فنیاوري قاعیدتاً نيازهیاي

است (كيانپور و همكاران .)68 :6932 ،شیيوههیاي جديیدي بیراي

ويوۀ دوره جواني ،داد و ستدها ،ارزشهیا و تمیايالت او هیم

آشنايي و تعامل با افراد ديگر شكل گرفته است .افیراد ،ديگیر

شكلي مدرن به خود میي گيیرد كیه وي را در نیو نگیرش و

فرد مناسب براي ازدواج بیه همسیايگان ،محلیه،

هگونگي تصیميمگيیري بیراي ازدواج دهیار تغييیر و ترديید

اقیوام و آشیینايان محیدود نمییيشیوند .بییا گسیترش اينترنییت،

ميكند .با توجه به حساسيتهاي اين مسیثله در جامعیۀ میا و

شكلهايي جديد از تعامل و ارتبا بیراي افیراد فیراهم شیده

كمبود پووه

علمي در ايین زمينیه ،نيیاز بیه انجیام مطالعیه

است .اينترنت سبب شكلگيري نو جديدي از خواسیتگاري،

ضروري به ن ر ميرسد بنابراين پرس

ایهار يا تمايل عشق و تالش براي يیافتن فیرد مناسیب بیراي

اين است كه نگرش جوانان نسیبت بیه يیافتن فیردي مناسیب

ازدواج شده است ،بدينگونه كیه موجیب تسیهيل آن شیده و

بییراي ازدواج در فضییاي مجییازي هيسییت و هییه عییواملي

براي انتخا

امكان وقو آنرا بيشتر كیرده اسیت (

Lawson & Leck, 2006:

 .)189امروزه بسياري از افراد براي انتخا

فیرد میدظن ر بیراي

ازدواج به دنياي اينترنت ميروند .بدينگونه افراد با اينترنت با
ديگران روابط دوستانه و تنگاتنی

برقیرار میيكننید و گیاهي

ممكیین اسییت بییه كسییي پيشیینهاد ازدواج دهنیید يییا هنییين
پيشنهادهايي دريافت كنند .به همیين دليیل امیروزه میا شیاهد
افزاي

روزافزون گراي

جوانان به دوستيابي اينترنتیي و در

Information & Communication Technologies
Pure relationships

اساسي اين پیووه

اجتماعي بر نو نگرش جوانان تثیيرگذار است
مروری بر مطالعات پیشین
«تثیير تعامل در فضیاي سیايبرنتين بیر هويیت خیانوادگي» را
دوران ( )6989بررسي كرده است .در اين پووه  ،پرسشینامه
با نمونهاي ( 965نفر) از دانشیجويان دانشیگاه تهیران تكميیل
شده است .نتيجه نشان داد تثیير رسانهها و مصیرف رسیانهاي
بر فرد و هويت اجتماعي وي با پي بينیي پیووه

ناسیازگار

1
2

Escalating

3
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بود .بنا بر فرضيۀ پووه  ،تجربۀ فضیاي سیايبرنتين موجیب

بییدين صییورت در مرحلییۀ اول  24گییروه خبییري بییهصییورت

تضعيف هويت خانوادگي در سطح خانواده ميشود اما نتیايج

تصادفي و در مرحلیۀ دوم هیم  22گیروه بیه همیين صیورت
انتخا

غير از اين را یابت كرده و فرضيه پذيرفته نشده است.

شدند .نتايج حاصل از مطالعیه نشیان داد روابیط بیين

زنجاني و جیوادي ( )6984مطالعیه اي بیا عنیوان «تیثیير

افراد ناهمجنس  55/6درصد بيشتر از رابطۀ بين افراد همجنس

اينترنت بر ارزشهاي خانواده در بين دان آموزان دبيرسیتاني

 44/3درصد بوده است 7/3 .درصد افراد پاسخگو هم به نوعي

ناحيۀ  9مشهد» انجام دادنید .نتیايج مطالعیه نشیان داد هرهیه

وارد روابط عاشقانه شدند.
آتز )2000( 2براي پاسخگويي به اين پرس

اعضاي خانواده وارد فضاي صميميت در اينترنت شیوند ،ايین

كیه هگونیه

فضاي صميميت در اينترنیت باعیخ خواهید شید ارزشهیاي

دوستيها در محيط مجازي مبتني بر متن گسترش مييابید ،در

يابیید و هرهییه ميییزان اسییتفاده از وسییايل

پووهشي با عنیوان «پیردازش ایالعیات اجتمیاعي 9در مادهیا:

الكترونيكیي (تجیددگرايي) در فضیاي خیانواده بيشیتر باشید،

توسعۀ دوستيها در جهان مجازي» با پرسشنامه از كیاربران در

خییانواده كییاه

فضاي صميميت در خانواده كاه

مورد دوستيهیاي آن و نگیرش آنهیا راجیع بیه ايین محیيط

مييابد.

ربيعي و شاهقاسمي ( )6988نيز دوسیتيهیاي اينترنیت و

پرس

كرد .نتیايج پیووه

وي نيیز نشیان داده اسیت 76/7

عشق سيال را در بیين جوانیان ايرانیي بیا رويكیردي انتقیادي

درصد از پاسخگويان ایهار داشتند روابیط در ايین محیيط بیه

بررسي كردند و وبالگها را براي جسیتجوي ن یرات واقعیي

برقیراري روابییط در محییيط رو در رو منجییر شییده اسییت بییه

جوانان مدظن ر قرار دادند .دادههاي كيفي كه در ايین پیووه

عبارت ديگر روابطي كه به شكل آنالين آغاز شید ،درنهايیت

بررسیي شید ،از ميیان مطالییب حیدود  9333وبیالگ فارسییي

به روابط آفالين تبديل شد كه در اين ميیان  24/5درصید هیم

جمیعآوري شیده بودنید .نتییايج حاصیل از مطالعیه نشییان داد

روابطي از نو رمانتين و عاشقانه بوده است .وي بیا بررسیي

دوستيهاي اينترنتي در ايران یرفداران زيادي دارند اما بيشتر

شكلگيري دوستيها در محيط مجازي به اين نتيجه رسيد كیه

وبالگنويسان جوان ايراني بیه دوسیتيهیاي اينترنتیي نگیرش

كاربراني كه ترديد و بدبيني كمتیري نسیبت بیه ارتباییات بیا

منفي دارند .آسيبزايي و فريبآميزبودن اين دوستيها ازجمله

كامپيوتر داشتهاند ،بيشتر پيیامهیاي احساسیي تبیادل كردنید و

مهمترين داليل اين كاربران در نقد اين قبيل دوسیتيهیا بیوده

دوستيهايشان را در اينگونه محيطها گسترش دادهاند.
آنییدر وود 4و فينییدلي )2004( 5در پووهشییي بییا عنییوان

است.
حجم بسيار زيادي از مطالعات دربارۀ فضیاي مجیازي و

«روابط اينترنتي و تثیير آن بر روابط اوليه »6شكلگيري روابیط

تعامل افراد در آن در خارج از كشور نيز انجام گرفته است كه

عاشقانه در اينترنت را بررسي كردند .نمونۀ مورد پووه

آنان

در اينجا به هند نمونه از آن اشاره ميشود كه به مطالعۀ حاضر

متشكل از  75بزرگسال بوده كه از اين ميان  59نفر میرد و 22
نفر زن بودهاند .نتايج نشان داد بيشتر پاسیخگويان زن حیداقل

نزدينتر است.
6

پاركس و فلويد ( )1996روابط شخصیي در گیروههیاي

روزي يكبار با شیركاي اينترنتیيشیان گفتگیو داشیتند يعنیي

خبري الكترونيكي را مطالعه كردند .پووهشگران براي رسیيدن

ارتبا روزانه داشتهاند اما بيشتر مردان پاسخگو ایهار داشیتند

به هیدف و پاسیخگويي بیه پرسی هیاي پیووه  ،در يین

مالقاتهايشان بیا شیركاي آناليین هفتگیي بیوده اسیت68 .

نمونییهگيییري مرحلییهاي ،گییروههییاي خبییري الكترونيكییي و

درصد پاسخگويان بيان كردند با تلفن و  97درصد هم با نامیه

شركتكنندگانشان را (افرادي كه پيامهايي را به اين گروههاي

2

خبري در هندين دوره ارسال كردند) میدظن ر قیرار دادنید كیه
Parks Malcolm & Floyd

1

Utz
3
Social Information Processing
4
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5
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6
Primary Relationships
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بییا شییركاي آناليیینشییان ارتبییا داشییتهانیید 76 .درصیید از

ما هنوز در بين افراد حفظ شیده اسیت .درنتيجیه ،در بررسیي

پاسخگويان از همان ابتدا ميدانستند شركاي آناليینشیان هیه

همۀ مطالعات انجامشده در داخل میيتیوان گفیت در جامعیۀ

شكلي بودهاند كه در اين ميان  82درصد ادعا كردند بیا تبیادل

ايییران بییهدليییل وجییود برخییي بايییدها و نبايییدها بییهصییورت

عكس و فيلم به یاهر فيزيكي هم پي بردهاند و جالب اينكه از

هنجارهاي رفتیاري ،سیير در فضیاي مجیازي و تعامیل افیراد

اين ميان  73درصد قایعانه گفتند بهدليل جذابيتهاي شركاي

بهويوه جوانان ممكن است سبب تغييراتي در عیادات زنیدگي

آنالينشان ،روابطشان ادامه پيدا كرد.

افراد شود و صدمات و پيامیدهايي برايشیان داشیته باشید كیه

كارتر )2005( 6در مردمنگاري از روابط انساني در فضاي

پووهشگران با علم به ايین موضیو تصیميم گرفتنید نگیرش

مجازي كه سه سال و نيم به یول انجاميد ،به اين نتيجه رسیيد

جوانان نسبت به ازدواجهايي را بررسي كنند كه جرقۀ آشینايي

كه بسياري از دوستيها و روابطي كه در شیهر مجیازي شیكل

افراد در فضاي مجازي ايجاد ميشود.

ميگيرد ،به خارج از اينترنت انتقال و بیهشیكل آفاليین ادامیه
مييابد و وقتي اعتماد بين افراد پررن

میيشیود ديگیر شیهر

چارچوب نظری

مجازي يا اجتماعات آنالين ،مجزا و متفاوت از دنيیاي واقعیي

پديده «ازدواج در فضاي مجازي» و نگرش نسبت بیه آن را از

كارتر 96 ،نفر در

ديدگاههاي ن ري گوناگون در حوزههیاي متفیاوت میيتیوان

مصاحبه گفتند كه درنهايت با دوستان آنالين خیود در تعامیل

بررسي كیرد .از يینسیو در ديیدگاه روانشناسیي اجتمیاعي،

ههره به ههره مالقات داشتند كه در ايین ميیان دو نفیر اقیرار

ن رياتي هون يادگيري اجتماعي ،ن ريۀ مشوقها و تعارضها،

كردند با يكیي از دوسیتانشیان در ارتبیا خیارج از اينترنیت

ن ريۀ همسازي شناختي كه به دنبیال هگیونگي شیكلگيیري

نيست .از  86سكنه شهر مجازي در پووه

نگرش افراد نسبت به ايین پديیده هسیتند ،هیارهو

ازدواج كردهاند.

ن یري

مرور پووه هاي انجیامشیده در ايیران و جوامیع ديگیر

ميتوانند در ن ر گرفتیه شیوند و از سیويي ديگیر بیا ن یرات

نشان داد فضاي مجازي ،فضايي عمومي بوده كیه در دسیترس

معقول ،ن ريۀ تثخر فرهنگیي

جامعهشناختي هون ن ريۀ كن

همگییان اسییت و افییراد بییا اهییداف گونییاگون وارد ايیین فضییا

و كن

ميشوند و با يكديگر تعامل ميكنند اما مسثلۀ مهم اين اسیت

را ميتوان تبيين كرد امیا از آنجیا كیه ايین پديیده از تبعیات

كه ارتبا افراد ناهمجنس با هم ،شكلگيري رابطیه ،عالقیه و

جهانيشدن و ورود اين فنیاوري در ايیران اسیت و تغييیرات

دلبستگي در فضاي مجازي در جوامع ديگر امري عادي اسیت

سريع اجتماعي را به دنبیال داشیته اسیت ،در ايین مطالعیه بیا

كه نیهتنهیا مسیثلهاي خیارج از عیرف نيسیت ،بلكیه بیا ورود

اسییتفاده از ن ريییۀ دگرگییوني ارزشییي اينگلهییارت ،دگرگییوني

فضییاهاي مجییازي ،افییراد ايیین نییو از

نگرشي و ارزشي جوانان به ازدواج را در فضاي مجازي تبيين

كییامپيوتر و پيییداي

ارتبایي هابرمارس نيز به گونهاي اين مسثلۀ اجتمیاعي

ميكنيم.

ارتبایات را بهراحتي پذيرفتهاند.
بيشتر پیووه هیايي كیه در ايیران در حیوزۀ اينترنیت و

2

درادامه ابتدا تفاوت ارتبا با كامپيوتر ( )CMCو ارتبیا
9

فضاي مجازي انجام شده است ،بيشتر با هیدف بررسیي تیثیير

ههره به ههره ( )FtFو ويوگيهیاي هیر يین از آنهیا را بیا

اينگونه فضاها بر زندگي افراد و ساختار خانواده و ارزشهاي

توجییه بییه ن ريییههییاي موجییود مطالعییه كییرده سییپس ن ريییۀ

حاكم بر جامعۀ سنتي ما است كه يافتهها دركل نشان میيدهید

دگرگوني ارزشي اينگلهارت را بررسي ميكنيم.

با وجود تعامل افراد در فضاي مجازي و استفاده از اينترنیت و
بهرهگيري از فضاهاي سايبري موجود ،ارزشهاي جامعۀ سنتي
Carter

1

Computer Mediated Communication
Face to Face Communication

2
3
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ارتباط با کامپیوتر ( )CMCو ارتباط چهره به چهره ()FtF

احتمال ميرود ين تعامل آغازين را به ين رابطه تبديل كنید.

امروزه افراد با كامپيوتر و اينترنت ،شبكههاي روابط اجتمیاعي

برعكس ،بيشتر روابط عاشقانۀ اينترنتي با يین تیوالي تكیويني

را بهگونهاي متفیاوت و بیدون هیمحضیوري گسیترش دهنید

ميروند يعني دو نفر ابتدا در جريان گفتگیو و

معكوس پي

 .)Wellman,در ارتبا كیامپيوتر واسیط ،داشیتن رابطیۀ

مذاكرات ناپايدار در ين محیيط اينترنتیي مثیل سيسیتم تیابلو

متقابل با ديگر شركتكنندگان با تايپ پيام روي كيبورد يیا بیا

اعالنات ،هتروم يا صفحۀ و

گفتگو ،به شیناخت ديگیري

حركت ههرکها (آواتار) هدايت ميشود .زبان استفادهشده در

دست میييابنید بنیابراين افیراد در رابطیۀ اينترنتیي درنتيجیۀ

ايیین شییكل از تعامییل نيییز اغلییب زبییاني پییر از عالمییتهییاي

گفتگوهايي كه بينشیان انجیام میيشیود ،يكیديگر را جالیب

اختصاري ،سرنامها ،نمادهاي تصويري و اصطالحات خاصیي

مييابند .برخالف رابطیۀ ههیره بیه ههیره ،اهميیت جیذابيت

متیداول اسیت

یاهري در ارتبا كامپيوتر واسط بهصورت عامل تعيينكننیدۀ

(2001

است كه در بين پي كسوتان آناليین مجیر
(.)Jakobson & Popdon, 1999: 3

ارتبایي به حداقل رسيده است زيرا در اين شیكل از تعامیل،

گمنییییامي در اجتماعییییات مجییییازي ،راه را بییییراي از

عاملي ديگر ،اهميت بيشتري دارد كه به یرفين امكان ميدهید

«تنجدايافتگي» -هويتي هموار میيكنید كیه ديگیر بیه ییاهر

به شناخت برسند و آن عامل تعيينكننده ،خودافشايي دوجانبه

فيزيكي افراد وابسته يا محیدود نيسیت .بیهن یر شیري تركیل

(متقابل) و سهيمكردن ديگري در جهانبيني شخصي و حیريم

( )1995افراد خودشان را در ارتبیا كیامپيوتر واسیط دوبیاره

خصوصي است .در ارتبا كامپيوتر واسط به اين دليل كه فیرد

ميسازند .شما ميتوانيد هر كسي باشيد كه دوست داريد .اگیر

وقت و تالش بيشتري در خودافشايي صرف میيكنید ،همیين

بخواهيد خودتان را كامالً با تعريف مجیدد میيتوانيید عرضیه

خصوصيت به آن در مقايسه با تعامالت ههره به ههره درجیۀ

كنيد .نبايد نگران باشيد كه زير ذرهبين ديگر افراد برويد .آنها

باالتري دارد و اين بهدليل همان مسثلۀ توالي تكويني معكوسي

جسم شما را نميبينند و لهجهتان را نميشینوند تیا راجیع بیه

است كه گفته شد ( .)Merkle & Richardson, 2000: 189ارتبا

شما مفروضاتي داشته باشند .همۀ آنچه آنها ميبينند ،كلمیات

كامپيوتر واسط از خصوصيات بدون ويوگيهاي مكاني ،ییاهر

شما است .همچنين از ن ر تركل ،افراد تنها خیالق و نويسیندۀ

شخصي ،نشانههاي غيركالمي پوياي كن گران مثل حالت يیا

متن نيستند ،بلكه خالق و نويسندۀ خودشان هم هستند كیه بیا

بيان ههرهاي ،ژست ،وضعيت اندامي و اشارات و حركیات در

اين نو از تعامل اجتماعي ،افرادي جديد با هويتهاي جديید

موقع سخن گفتن اسیت .بیراي بسیط و توسیعۀ يین رابطیه،

ميسازند (.)Thurlow et al., 2004: 99

حضییور فيزيكییي و معرفییي خییود حيییاتي اسییت امییا ارتبییا

در يیین رابطییۀ ههییره بییه ههییره ،يكییي از مهییمتییرين و
مؤیرترين عوامل دوستداشتن شخص ديگر و صميميت با او،

بهواسطۀ كامپيوتر ،اين ويوگي را ندارد

( Chan & Cheng, 2004:

.)306

همجواري مطلق با وي است .درمقابل ،آن دسته از افرادي كیه

به عقيدۀ سوكي ( )1996, 1998افراد در روابط ههیره بیه

درگير روابط كامپيوتر واسط هستند ،سعي ميكنند يكیديگر را

ههییره ،آن گمنییامي ارتبییا بییهواسییطۀ كییامپيوتر را ندارنیید،

با وجیود همیين فاصیلۀ جغرافيیايي در خیور توجیه ميانشیان

گمنامياي كه باعخ آساي

بشناسند بنابراين اهميیت نزديكیي مكیاني در فراينید توسیعۀ

هراس و دلهرهاي به خودافشايي دست بزنید .بیه همیين دليیل

روابط در تعامالت كامپيوتر واسط به حداقل رسيده است.

برخالف روابط ههره به ههیره ،كیاربران اينترنیت خيلیي زود

در توالي تكويني از ين رابطۀ عاشقانۀ ههیره بیه ههیره،
بعد از اينكه دو نفر بهلحاظ مكان تعامل داشتند ،جذابيتهیاي
فيزيكي و شباهت نگرشي ،اصليترين عامیل هیايي اسیت كیه

رواني ميشیود تیا فیرد بیيهیي

بهیور شخصي و خصوصي به شناخت يكديگر دست مييابند
(.)Merkle & Richardson, 2000: 189-190

از ديگر تفاوت هیاي تعامیل ههیره بیه ههیره بیا ارتبیا

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار 6936
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كامپيوتر واسیط را بیه خصیلتهیاي دروازهبیاني 6موجیود در

ممكن است از ن ر آمادهسازي فرد براي قبیول ايین موقعيیت

تعامالت ههره به ههره ميتیوان مربیو دانسیت كیه همیين

جديد نامناسب و ناكافي باشد .ضرورت آموختنيهاي تیازهتیر

خصلتهاي دروازه باني میيتوانید يكیي از عوامیل تعیديل و

غالباً در مواقعي بيشتر احساس ميشود كه ضرورت تطابق فرد

تثخير در خودافشايي افیراد شیود .ميیزان بيشیتر خودافشیايي

با شرايط تازه (مانند ازدواج) مطیر میيشیود

آنالين بهدليل نبود خصلتهیاي دروازهبیاني اسیت كیه بیراي

.)629

(محسیني:6986 ،

استقرار هر رابطۀ صميمي و نزديكي مؤیر است – خصلتهاي

از آنجا كه اجتماعيشدن از عواملي است كه نقشي بسيار

دروازهباني خصلتهاي بهسادگي تشخيصدادني اسیت ن يیر

مهییم در سییاخت ارزشهییا و نگییرشهییاي افییراد و همچنییين

یاهر فيزيكي (جذابيت) ،ين داغ آشكار مانند لكنت زبیان يیا

از ن ريیۀ دگرگیوني

كمرويي بارز و مشهود و يا اضطرا

اجتماعي .اين دروازههیا

جهتگيريهايشان دارد ،در اين پووه
ارزشي اينگلهارت براي هارهو

ن ري استفاده شیده اسیت.

افرادي را كه بهلحیاظ فيزيكیي ،جیذابيت كمتیر يیا بیهلحیاظ

به اين دليل كه فرضیيۀ اجتمیاعيشیدن يكیي از فرضیيههیاي

اجتماعي كمتر مهارت دارند ،از بسط روابط به مرحلیۀ افشیاي

بنيادين اين ن ريه است ،در اين مطالعه پوش دهندۀ متغيرهاي

ایالعات محرمانه باز ميدارند .پووه ها نشیان دادهانید ايین

مربو به جامعهپذيري افراد است .همچنين با استفاده از ديگر

خصلتها نهتنها در نخستين برخوردها بلكیه در تعيیين اينكیه

فرضيۀ اين ن ريه يعنیي فرضیيۀ كميیابي نيیز در ايین مطالعیه

آيا ين رابطۀ دوستي يا عاشقانه شكل بگيرد يا نه ،تثیير زيادي

ميتواند توضيحدهنیده باشید .بیر اسیاس ن ريیۀ اينگلهیارت،

دارند .در اينترنت هنين خصلتهايي در ابتدا آشكار نيستند و

جهانبيني افراد تنها به آنچه از بزرگترها ميآموزنید ،بسیتگي

McKenna et al.,

كلیي زنیدگي نيیز بیر جهیانبينیي تیثیير

شكلگيري روابط بالقوه را متوقف نميكنند (

ندارد ،بلكه تجیار

ميگذارد و آنرا شكل ميدهد بنابراين ميتوان گفیت گیاهي

.)2000: 10-11

تجار

سازندۀ يین نسیل جیوان (ماننید تجربیۀ آشینايي بیا

نظریۀ دگرگونی ارزشی اینگلهارت

اينترنت بیراي ازدواج) عميقیاً از تجیار

ن ريۀ دگرگوني ارزشي اينگلهارت ،روند دگرگوني ارزشها و

متفاوت است .دركل ،ن ريۀ تغيير نگرشي و ارزشي اينگلهارت

فرايند اجتماعيشدن فرد را در آن بررسي ميكند .مفهوم

در تبيیییين ايییین دگرگیییوني ارزشیییي و نسیییلي ،دو فرضیییيۀ

نق

اجتماعيشدن بازگوكننیدۀ تمیامي تجربيیاتي اسیت كیه بیا آن
اعضاي جامعه ،فرهن

جامعۀ خوي

را ميآموزند .با فراينید

نسیلهیاي گذشیته

پي بينيكننده را یراحي ميكند كه عبارتند از :
 .6فرضيۀ كميابي :2بنیابر آن اولويیتهیاي فیرد ،بازتیا

اجتماعيشدن ،انسان آمادگي رفتاري را دربارۀ زندگي گروهي

محيط اجتماعي اقتصیادي او اسیت و فیرد بيشیترين ارزش را

كسب ميكند به عبارت ديگر اجتماعيشدن ،فراينیدي اسیت

براي هيزهايي قائل است كه عرضۀ آن بسيار كم است.

كه انسانها با آن اعتقادات ،گراي هیا ،هنجارهیا ،ارزشهیا و

 .2فرضيۀ اجتماعيشدن :9اصل را بر اين قرار ميدهد كیه

اخذ ميكننید .همچنیين بیا درونیيكیردن

ارزشهاي اساسي فرد بهشكل گسترده منعكسكنندۀ شیرايطي

هويیت خاصیي

است كه در سالهاي قبل از بلوغ فراهم شیده اسیت .بیهن یر

كسب كند (محسني .)667:6986 ،ماهيیت زنیدگي جديید كیه بیا

اينگلهارت ،فرضيۀ كميابي به دگرگونيهاي كوتاهمدت با آییار

تغييرات سريع همراه اسیت ،اجتمیاعيشیدن مسیتمر را بیراي

دورهاي اشاره دارد .دورههاي رونق به افزاي

فرامادي گرايیي

بزرگسیاالن نيیز ضیروري میيكنید زيیرا هنگیامي كیه نقی

و دورههییاي كميییابي بییه مییاديگرايییي مییيانجامیید .فرضییيۀ

عادات را از فرهن

فرهن  ،انسان موفق ميشیود بیراي خیوي

اجتماعي فرد تغييیر میيكنید ،اجتمیاعيشیدن دوران كیودكي
Gating Features

1

Scarcity Hypothesis
Socialization Hypothesis

2
3
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اجتماعيشدن بیر وجیود آییار بلندمیدت نسیلي داللیت دارد

زندگي آنان است يعني بر اسیاس ايین فرضیيه ،جوانیان بیين

(اينگلهارت و آبرامسون.)62:6978 ،

كاربرد ذاتي (اجتماعي) و كاربرد ابزاري ،معموالً براي كیاربرد

اينگلهارت با بحخ در اين باره كه تفاوتهاي بين تربيت

ذاتي ارزش بيشتري قائل ميشوند .كیاربرد ذاتیي (اجتمیاعي)

اجتماعي ،شكلدهندۀ شخصيت افراد جوان با مسنترهايشیان،

درواقع نشاندهندۀ كاربردهايي هون لذت و سرگرمي ،سير در

نسل تیازه را بیه سیطو نسیبتاً بيشیتر آزادي و خودبيیانگري

فضاي مجازي يا هت و به دنبال آن دوستيابي و يا گذاشیتن

هدايت كرده است ،ایهار ميكند كه جايگزيني نسل مسین بیا

قییرار مالقییات اسییت بنییابراين بییر اسییاس گفتییۀ اينگلهییارت،

نسل جوان ،تحولي در اولويتهاي ارزشي به بار خواهد آورد.

جمعيت جوان ،اولويت بيشتري بیه نيازهیاي غيرمیادي ماننید

درواقع ،بهن ر اينگلهارت يكي از مؤلفیههیاي مهیم دگرگیوني

كيفيت زندگي و درک عمومي ميدهند .دوستيهاي دو جینس

ارزشي ،جايگزيني نسلي است .او براي هرخۀ زنیدگي ،تیثیير

مخالف در ايران كنترل ميشیود و بیراي جوانیاني كیه هنیين

هنداني قائل نيست و تفاوتهاي پايدار بين گروههاي سني را

دوستيهايي را ترجيح ميدهند ،گیپسیرا (هیتروم) مكیاني

دگرگوني نسلي ميدانید (اينگلهیارت .)665:6979 ،گفتنیي

مناسب ،ارزان و كمخطر براي گفتگوهیاي ییوالني بیا جینس

است فرضيۀ كميابي بهتنهايي پي بينیيهیاي كیافي را دربیارۀ

مخالف است (ربيعي .)69:6988 ،وقتي فرد جوان ميبيند فضیاي

فرايند دگرگوني ارزشها فراهم نميكند .دگرگوني ارزشها را

مجازي (در مقايسه با محيط واقعیي) بیا همیۀ خاصیيتهیاي

بايد در ارتبا با فرضيۀ جامعهپذيري (اجتماعيشیدن) تفسیير

منحصر بیه فیردش نیوعي آزادي عمیل را در وي بیه وجیود

كرد يا به عبارتي بهتر ،فرضیيۀ كميیابي بايید از سیوي فرضیيۀ

ميآورد و فضايي الزم براي بروز هيجانها و عوایف و عقايد

جامعهپذيري پشتيباني شود.

فارغ از مالح ات دنياي واقعیي وي فیراهم میيآورد ،فضیاي

بازتا

در اينجا با عنايت به اهميت ارزشهاي اجتماعي و توجه

مجازي را به محيط واقعي ترجيح میيدهید زيیرا بیه تجربیه

به سوگيريهاي ارزشي كه مهمترين تعيينكننیدههیاي جهیت

ميبيند اين فضا نهتنها گزينههیاي متعیددي را بیه وي عرضیه

رفتاري اعضاي جامعه است ،بر اساس ن ريۀ تغييیر ارزشیي و

ميكند ،بلكه از سیدها و محیدوديتهیاي موجیود در محیيط

نگرشي اينگلهارت و شاخصهاي یر شیده از سیوي آن ،میا

واقعي هم در آن خبري نيست.

دو دسته از متغيرها را در اين راستا در ن ر خواهيم گرفیت تیا
اين مطلب را تحليل كنیيم كیه وضیعيت دگرگیوني ارزشیي و

فرضیهها

نگرشي جوانان شهرستان ساري نسیبت بیه پديیدۀ ازدواج در

 .6بییين پايگییاه اجتمییاعي -اقتصییادي خییانواده و نگییرش بییه

فضاي مجازي به هه صورت است .ين دسته از متغيرها هون

ازدواج در فضاي مجازي ،رابطۀ مستقيم و معنادار وجود دارد.

پايگاه اجتماعي -اقتصادي و رسانه (استفاده از اينترنت) كه بیه

 .2بين پيوستگي به خیانواده و نگیرش بیه ازدواج درفضیاي

فرضيۀ كميابي مربو هستند و دستهاي ديگر از متغيرها هیون

مجازي ،رابطۀ معكوس و معنادار وجود دارد.

سن ،دينداري ،پيوستگي بیه خیانواده و ارتبیا بیا دوسیتان و

 .9بين دينداري و نگرش به ازدواج در فضاي مجازي ،رابطیۀ

همساالن كه به فرضيۀ اجتماعيشدن مربو هستند.

معكوس و معنادار وجود دارد.

ابتدا با توجه به فرضيۀ كميابي اينگلهارت ميتیوان گفیت

 .4بين سن و نگیرش بیه ازدواج در فضیاي مجیازي ،رابطیۀ

شخص بيشترين ارزشها را براي آن هيزهايي قائل میيشیود

مستقيم و معنادار وجود دارد.

كه عرضۀ آنها نسبتاً كیم اسیت بنیابراين در اسیتفاده از ايین

 .5بين ميیزان ارتبیا بیا دوسیتان و همسیاالن و نگیرش بیه

ن ريه ميتوان گفت نو استفادۀ افراد از فناوريهاي ارتبیایي

ازدواج در فضاي مجازي ،رابطۀ مستقيم و معنادار وجود دارد.

و ایالعاتي ،تابع محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگیي محیيط

 .6بیين ميییزان اسییتفاده از اينترنیت و نگییرش بییه ازدواج در
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فضاي مجازي ،رابطۀ مستقيم و معنادار وجود دارد.

جغرافيايي شمال -محلۀ  5از منطقۀ  2و محلیۀ  6از منطقیۀ 6

 .7بين جنسيت افراد و نو نگرش آنها به ازدواج در فضیاي

(شامل ميدان خزر ،بلوار خزر ،بلوار آيتاهلل بهشتي ،كمربنیدي
غربي و شرقي) ،جنو

مجازي ،رابطۀ مستقيم و معنادار وجود دارد.

 -محلۀ  66از منطقۀ  6و محلیۀ  62از

منطقۀ (شامل بلوار كشاورز ،كمربندي جنوبي ،كوي غفیاري و
روش پژوهش
ايیین پییووه

كوي آزادي) ،شرق -محلۀ  6از منطقۀ  6و محلۀ  8از منطقۀ 2
بییهصییورت پيمايشییي و بییا ابییزار پرسشیینامۀ

(شامل محلههاي امامزاده عباس ،ذغال هال و بلوار امام رضا)،

محققساخته انجام شده است .جامعۀ آماري مورد مطالعه ،كليظۀ

غر  -محلۀ  6از منطقۀ  2و محلۀ  8از منطقۀ ( 2شامل ميدان

جوانان مجرد ( 68تا  23سیاله) شهرسیتان سیاري هسیتند كیه

امام 22 ،بهمن و بلوار پاسداران) و مركز -محلۀ  4از منطقیۀ 6

تعداد آنها  43388نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمیول

و محل یۀ  6از منطق یۀ ( 2شییامل خيابییان انقییال  ،جمهییوري،

كیوكران  433نفییر محاسییبه شییده اسییت .روش نمونییهگيییري،

یبرسي و ميدان ساعت) انتخا

شدند تا از لحیاظ وسیعت و

نمونهگيري خوشهاي هندمرحلهاي بوده است .نمونیهبیرداري

كيفيت نمونه ،امكان توزيیع خانوارهیايي بیا سیطو مختلیف

خوشهاي نوعي نمونه برداري تصادفي ساده است كه هر واحد

اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي به وجود آيد .پیس از انتخیا

5

آن را ين دسته (يا خوشه) از عناصر تشكيل مي دهد .زماني از

حوزه ،در هر حوزه  63بلوک در جهات جغرافيايي ،انتخا

و

اين نو نمونهبرداري استفاده ميشود كه جامعۀ مورد پووه ،

از ميان هر بلوک نيز  8پالک انتخا

شد كه انتخا

پیالکهیا

از دستههاي جداگانهاي تشكيل شده و عناصر آن جامعه در اين

برحسب انتخا

دستهها توزيع شده باشد .اگر هزينۀ بهدسیتآوردن هیارهوبي

پرسشییینامه جمیییعآوري شییید كیییه پیییس از كنارگذاشیییتن

كه نام همۀ عناصر جامعه را در بر داشته باشد ،سنگين باشد يیا

پرسشنامههاي مخدوش  433پرسشنامه ارزيابي و تحليل شد.

هزينۀ گردآوري مشاهدهها يا دادههاي پووه

تصادفي سیاده بیوده اسیت .درمجمیو 423

زيیاد باشید ،از

نمونهبرداري خوشهاي ميتوان استفاده كرد كه از نمونهبرداري

چگونگی سنجش متغیرها

ساده يا یبقهاي بهمراتب دستيافتنيتر و ارزانتر خواهید بیود

نگرش به ازدواج در فضاي مجازي ،متغير وابستۀ اين پووه

نكتۀ اصلي در نمونهگيري هندمرحلیهاي تعیداد خوشیههیايي

است .از ن ر فريدمن و همكیاران  )1970( 6نگیرش ،ن یامي

(خواه حوزه ،بلوک يا خانوار) اسیت كیه در هیر مرحلیه بايید

بادوام است كه سه بعد شناختي ،احساسي و تمايل به عمیل را

نمونهگيري شوند .با توجه بیه حجیم نمونیۀ نهیايي ،رابطیهاي

در بر میيگيیرد .بعید شیناختي شیامل اعتقیادات و باورهیاي

مستقيم بين تعداد خوشه هاي منتخب و تعداد واحیدهايي كیه

شخص دربارۀ ين شيء يیا انديشیه اسیت .بیدينسیان ،بعید

میيشیود ،وجیود دارد

شناختي بيشتر با باورهاي فرد تجلي ميكند .عنصر احساسي با

شود ،عمالً ميتیوان تمیام

احساسات عایفي با باورهاي فرد پيوند مييابید .ايین بعید از

شود يا اگر درمجمیو تعیداد معیدودي

نگیرش را ريشییهگرفتییه از احساسییات درونیي فییرد مییيتییوان

شود تقريباً همیۀ افیراد آن بلیوکهیا را بیراي

دانست .تمايل به عمل نيز بیه آمیادگي بیراي پاسیخگويي بیه

متعاقباً از هیر يین از آن هیا انتخیا
بنابراين اگر فقط ين حوزه انتخا
بلوک هاي آن انتخا
بلوکها انتخا

نمونه ميتوان انتخا

كرد .همچنين اگیر تعیداد خوشیه هیاي

شيوهاي خاص ایالق ميشود .اين بعید بیا هیدفهیا ارتبیا

منتخب خيلي زياد باشد ،درنهايت تعداد معدودي افراد از هیر

مييابد يعني اعمیالي كیه در برابیر يین موضیو نشیان داده

خوشه ميتوان برگزيد .در غير اين صورت حجم نمونۀ نهايي

ميشود (كريمیي .)295:6986 ،بیا توجیه بیه اينكیه تقسیيمبنیدي

بسيار بزرگ و پرهزينه خواهد شید (دواس .)74 :6985 ،از ميیان

فريدمن از سوي ديگر پووهشگران نيز به كار گرفته شده است

منییایق بيسییت و سییهگان یۀ شییهر سییاري ،برحسییب جهییات
Friedman et al.

1

بررسي جامعهشناختي نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضاي مجازي

(لوک بدار و همكاران )32:6989 ،و در پووه هاي معتبر نيز به آن
استناد ميشود ،در اين پووه

نيز بیه تعريیف سیه عنصیري

75

نگرش توجه شده كه نسبت به ساير تعاريف كاملتیر اسیت و
بسياري از انديشمندان آن را پذيرفتهاند.

جدول  -1گویههای سنجش نگرش به ازدواج در فضای مجازی
متغیر وابسته

پرسشها

بعد

همسر ،گزينههاي بهتري را پي

شناختي

نگرش به ازدواج در فضاي مجازي

احساسي

گراي

به عمل

جستجو در فضاي مجازي اينترنت براي انتخا
قرار ميدهد.
آشنايي دختر و پسر در فضاي مجازي باعخ كسب شناخت كافي براي یرفين براي انتخا همسیر
ميشود.
بهن ر من دو نفري كه در فضاي مجازي با هم آشنا ميشوند و ازدواج ميكنند هميشه نسبت به هم
در شن و دودلي به سر ميبرند.
بهن ر من افرادي كه در فضاي مجازي با هم آشنا ميشیوند و بیه ازدواج اقیدام میيكننید ،افیرادي
بيبند و بار هستند.
بهن ر من همسرگزيني در اينترنت براي افرادي كه خجالتي هستند يیا روابیط اجتمیاعي ضیعيف و
محدودي دارند ،روش بسيار خوبي است.
هون در فضاهاي مجازي تضميني وجود ندارد كه ایالعاتي كه كاربران ارائیه كیردهانید مین ايین
روش آشنايي را براي شناخت یرف مقابل براي انتخا همسر ،روشي صحيح نميدانم.
من احساس خوبي نسبت به ازدواج در فضاي مجازي ندارم.
آشنايي در فضاي مجازي و بهدنبال آن ازدواج بدينشیكل در آينیده باعیخ احسیاس پشیيماني در
یرفين ميشود.
ازدواج در فضاي مجازي هميشه با احساس خطر همراه است.
ارتبا در فضاي مجازي و گفتگو راجع به ازدواج ،به فرد امكان ميدهد با اين فضا خود واقعياش
را بهتر عرضه كند.
احساس نوجويي و ماجراجويي ،عمدهترين عامل براي ترغيب جوانان به پذيرش آشنايي در فضاي
مجازي و اقدام به ازدواج است.
ازدواج در فضاي مجازي ،احساس آرام بيشتري در یرفين ايجاد ميكند.
بهیور كلي من نسبت به عاقبت هنين ازدواجهايي كه جرقۀ آشنايي ابتدا در فضیاي مجیازي بیوده
است ،بدبين هستم.
زماني كه من در فضاي مجازي اينترنت مشغول جستجو هستم ،هرگاه بیا شخصیي مناسیب آشینا
ميشوم به انديشۀ ازدواج با او ميافتم.
هون هنين ازدواجهايي در فرهن ما اينگونه جا افتادهاند كه عاقبت خوشي نخواهند داشت مین
از اين یريق وارد نخواهم شد.
من سعي دارم براي دستيابي به همسر ايدئالم يعني آنچه هميشه در ذهن ميپرورانم بیه هیر یريیق
ممكن اقدام كنم و فضاي مجازي هم ميتواند كمن خوبي باشد.
دوست دارم در فضاي مجازي اينترنت با افراد آشنا شوم و دوست يیا دوسیتاني از جینس مخیالف
پيدا كنم اما ازدواج هرگز.
به ن ر من ازدواج در فضاي مجازي نو تعامالت زناشويي زوجیين را در درازمیدت تحیتالشیعا
قرار ميدهد ،به همين دليل من از اين روش اقدام نخواهم كرد.
به ن ر من اگر فرصت خوبي براي ازدواج در فضاي مجازي اينترنت براي خیودم و ديگیران پیي
بيايد بايد از آن استقبال كرد.

ميزان دينداري از مدل محققساخته استفاده شیده اسیت .ايین

سنجش متغیرهای مستقل
متغير دينداري :در اين پووه

روي میا جوانیان

براي عملياتيكردن و سینج

مدل ،از میدل گیالک واسیتارک و نيیز سیراجزاده ( )6977در
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مورد «ميزان دينداري» گرفته شیده اسیت .بیا تركيیب ايین دو

عوایف ديني است كیه در عواییف ،تصیورات و احساسیات

مقياس ،مقياسي با ههار بعد حاصیل شیده اسیت .ايین ابعیاد

مربو به برقراري رابطیه بیا موجیودي همچیون خیدا ییاهر

شامل بعد اعتقادي ،مناسكي ،تجربیي و پيامیدي هسیتند .بعید

ميشود كه واقعيت غايي يا اقتدار متعالي اسیت .بعید پيامیدي

اعتقادي ،اعتقادات و باورهايي را در بر ميگيرد كیه از پيیروان

نيز پيامدها يا آییار دينیداري شیامل نتیايج حاصیل از باورهیا،

آن دين انت ار ميرود به آن اعتقاد داشته باشند .بعد مناسیكي،

عمل ،تجربه و دان

ديني در زنیدگي روزمیرۀ فیرد معتقید و

اعمال ديني مشخصي را در بیر میيگيیرد كیه انت یار میيرود

روابط او با ديگران است

(یالبان.)64:6983،

پيروان هر دين آن را به جیا آورنید .بعید تجربیي ،تجربیه يیا
جدول  -2گویههای سنجش متغیر دینداری
متغیر

پرسشها

بعد
من به وجود فرشتگان اعتقاد دارم.

اگر ما امر به معروف و نهي از منكر را ترک كنيم ،فساد همه جا را پر ميكند.
اعتقادي

به ن ر من روز قيامت وجود دارد.
با یهور حضرت مهدي (عج) ،جهان پر از عدل و داد خواهد شد.
شيطان واقعاً وجود دارد.
قرآن كالم خداوند است و هرهه ميگويد حقيقت محض است.
كسي كه به خدا اعتقاد دارد از مرگ نميترسد.
گاهي احساس ميكنم به خدا نزدين شدهام.
گاهي احساس توبه ميكنم و از خداوند براي جبران گناهانم كمن ميخواهم.
بدون اعتقادات ديني احساس ميكنم زندگيم پوچ و بيهدف است.

تجربي

بعضي وقتها احساس ترس از خداوند به من دست ميدهد.
گناهبودن يا نبودن كاري كه انجام ميدهم برايم مهم است.
در انتخا

دينداري

شغل ،حاللبودن يا نبودن درآمد آن مهم است.

هرگاه به مسجد ميروم ،احساس معنويت به من دست ميدهد.
من اعتقاد دارم آدم بايد موایب باشد لقمۀ حرام نخورد.
براي اداي نماز جماعت به مسجد ميروم.
در ايام ماه مبارک رمضان (هنانچه مريض يا مسافر نباشم) روزه ميگيرم.
به خواندن قرآن مقيد هستم.
مناسكي

به مسجد محل يا مؤسسات اسالمي ديگر ميروم و با آنها همكاري ميكنم.
واقعاً خود را در بهجاآوردن نمازهاي پنجگانه مقيد ميدانم.
در اعياد مذهبي و عزاداريهاي مساجد و تكيهها شركت ميكنم.
در نماز جمعه شركت ميكنم.
پس از ارتكا

پيامدي

گناه ،احساس عذا

وجدان ميكنم.

دينداري به قلب است نه به انجام اعمال مذهبي (نماز ،روزه و .).....
اگر با زيرپاگذاشتن دستورات خدواند در زندگي بتوان موفقيت كسب كرد ،آدم بايد اين كار را بكند.
بهیور كلي خود را ين فرد مذهبي ميدانم.
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متغیر ارتباط با دوستان و همساالن
جدول  -9گويههاي سنج
متغیر

ارتبا با دوستان و همساالن
پرسشها

ارتبا با دوستان و همساالن

تا هه اندازه وقت خود را به در كنار دوستان و همساالن خود بودن اختصاص ميدهيد
تا هه اندازه آنان را الگوي زندگي خود قرار ميدهيد و از آنان نق ها و رفتارهايي را ميآموزيد
تا هه اندازه آنان را در تصميمگيريهاي زندگيتان ارجح ميداريد و از آنان ن رخواهي يا مشورت ميكنيد
اگر قرار باشد از راهنمايي و توصيۀ كسي استفاده كنيد ،توصيه و راهنمايي ين دوست را هه قدر قبول ميكنيد
تا هه اندازه از ن ر سليقه ،خود را نزدين به دوستان و همساالن خود ميبينيد
تا هه اندازه دوستان و همساالن براي شما امنيت عایفي و حمايتي فراهم ميكنند
تا هه اندازه یرز تفكر شما و دوستانتان در مورد ارزشهاي سنتي حاكم بر ازدواج به هم شبيه است
تا هه حد جمع دوستان يا همساالن را به خانواده ترجيح ميدهيد

(اخالقي) فرد نسبت به اعضاي خانواده» تعريف شده است.

متغیر پیوستگی به خانواده
پيوستگي به خانواده در اين پووه « ،علقه و تعهید رابطیهاي

جدول  -4گویههای سنجش پیوستگی به خانواده
پرسشها

متغیر
من دوست دارم بيشتر زمانم را با خانوادهام باشم.

پيوسیییتگي بیییه
خانواده

اگر مدتي از خانواده دور باشم بسيار دلتن ميشوم.
بيشتر اوقات خانوادهام برايم مشكل ايجاد ميكنند.
در اغلب اوقات ،تابع ن رات اعضاي خانواده هستم.
در مسائل و مشكالتي كه برايم پي ميآيد ،با خانوادهام مشورت ميكنم.
در زندگي بيشتر از هر هيز به خانوادهام اهميت ميدهم.
مشاركت و كمن در كارهاي خانه برايم لذتبخ است.
گذراندن اوقات فراغت با خانوادهام برايم مسرتبخ است.
تصميمهاي خانوادگي در انجام كارهايم برايم تعيينكننده است.
خانوادهام در مسثلۀ ازدواج من دخالتي نميكنند .من بدون اجازۀ آنها ميتوانم فرد مناسب و دلخواهم را انتخا

متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی
اين متغير با پرس

كنم.

اجتماعي (نايبي و عبداللهيان )6986 ،براي هر ين از مشاغل ،نمرۀ

از ميزان درآمد ماهيانه ،سطح تحصيالت و

پرستيو شغلي در ن ر گرفته شده است.

وضعيت اشتغال هر ين از والدين سنجيده شده است .درآمید
هر ين از والدين برحسب واحد پیولي رايیج كشیور پرسی
شده است .ميزان تحصيالت پدر و مادر پاسخگو نيز بر اساس

متغیر میزان استفاده از اینترنت
براي سنج

ميزان استفاده از اينترنت نيز از پاسخگو خواسیته

شیده

شده است متوسط ميزان ساعت استفادۀ خود از اينترنیت را در

است كه از رقم صفر براي افراد بيسواد تا رقم  22براي افیراد

یول هفته در خانه ،كافينت ،محل كیار يیا دانشیگاه و ديگیر

داراي مدرک دكترا متغيیر بیوده اسیت .از سیوي ديگیر بیراي

اماكن ذكر كند.

تعداد كالس (سال هايي كه درس خوانده است) سنج

سنج

متغير اشتغال از پاسخگو خواسته شید شیغل والیدين

خود را ذكر كند سپس با استفاده از جدول تبيیين قشیربنیدي

اعتبار 1و پایایی 2ابزار سنجش
Validity
Reliability

1
2
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براي سنج

پايايي اين مقياس نيز از آزمون آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد.

اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري يعنیي اسیتفاده

نتيجۀ آلفاي كرونباخ در جدول زير آمده است.

از ن ر صاحبن ران اين حیوزه اسیتفاده شید .بیراي سینج

جدول  -5تعداد گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ نهایی مقیاسها
ردیف

تعداد

مقیاس  /ابعاد

گویه

آلفای کرونباخ

6

ارتبا با دوستان و همساالن

8

3/86

2

پيوستگي به خانواده

63

3/72

9

اعتقادي

6

3/32

4

تجربي

3

3/33

مناسكي

7

3/39

5

دينداري

6

پيامدي

4

3/78

7

مجمو دينداري

26

3/34

8

بعد شناختي

6

3/77

بعد احساسي

7

3/75

6

3/67

63

3/89

3
63

نگرش به ازدواج در فضاي مجازي

66

گراي

به عمل

مجمو نگرش به ازدواج در فضاي مجازي

یافتهها

پییووه

از مجمو  433نفر نمونه از جوانان مجرد شهرستان ساري كه

اجتماعي -اقتصادي پايين 22/8 ،درصد از پايگاه بیاال و 27/5

حاضر مطالعه شیدند 233 ،نفیر پسیر و  233نفیر

درصد از پاسخگويان ،پايگیاه اجتمیاعي -اقتصیادي متوسیطي

در پووه

حاضییر نيمییي از پاسییخگويان  43/8درصیید پايگییاه

داشتهاند.

دختر بودند كه ميانگين سني آنها  29/6سال بیوده اسیت .در

جدول  -6توصیف متغیرهای مستقل
مقدار

زیاد /قوی

متوسط

کم /ضعیف

متغیر
استفاده از اينترنت

----

% 54

% 92/8

پيوستگي با خانواده

% 93/5

% 57/5

%9

ارتبا با دوستان و همساالن

% 67/5

% 63

% 69/5

دينداري

% 48/2

% 45/5

% 6/2

بییر اسییاس نتییايج 69/2 ،درصیید از پاسییخگويان اسییتفاده

جاي گرفتهاند .همچنين پيوستگي با خانوادۀ پاسخگويان نشان

زيادي از اينترنت داشتند 54 .درصد در حید متوسیط و 92/8

داده است  57/5درصد از پاسخگويان پيوستگي متوسط93/5 ،

درصد نيز در حد كم ارزيابي شیده اسیت .درمجمیو بخی

درصد پيوستگي قوي و  9درصد پيوستگي ضعيف با خیانواده

عمدهاي از پاسخگويان در حوزۀ اسیتفادۀ متوسیط از اينترنیت

داشتهاند .دربارۀ ارتبا با دوستان و همساالن نتايج حاصیل از
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يافتههاي توصيفي نشان داد  63درصد از پاسخگويان در سطح

 48/2درصیید از پاسییخگويان در سییطح دينییداري زيییاد45/5 ،

متوسط 67/5 ،درصد در سطح قوي و  69/5درصید در سیطح

درصد در سیطح متوسیط و  6/2درصید در سیطح كیم جیاي

ضعيف جاي گرفتهاند.

گرفتهاند .درمجمو  ،بخی

متغير دينداري هم در اين پووه

از ههار بعد اعتقیادي،

عمیدهاي از پاسیخگويان ،سیطح

دينداري متوسط و بااليي داشتهاند.

تجربي ،مناسكي و پيامدي تشكيل شده است .بیدينصیورت،
جدول  -7نگرش پاسخگویان به ازدواج در فضای مجازی
نگرش

احساسی

شناختی

کل

گرایش به عمل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

منفي

48

62/.

84

26/.

76

67/8

268

54/5

متوسط

923

83/.

286

76/5

235

79/8

622

93/5

مثبت

92

8/.

93

7/5

94

8/5

63

65/.

جمع

433

633

433

633

433

633

433

633

جدول  7نگرش پاسخگويان به ازدواج در فضاي مجازي

متوسییطي نسییبت بییه ازدواج در فضییاي مجییازي داشییتهانیید.

و ابعاد سیهگانیۀ آن را در ميیان پاسیخگويان نشیان میيدهید.

درمجمو  ،بي

حاضیر در

هنانكه ديده ميشود ،در زمينۀ نگرش شناختي پاسخگويان 83

قبال ازدواج در فضاي مجازي نگرش منفي ابراز داشتهانید ،در

درصد در سطح متوسط جاي داشتهاند .اين در حالي است كیه

حالي كه كمتر از ين پنجم پاسخگويان نگرشي مثبت بیه ايین

 62درصد ،نگرش شناختي منفي و  8درصد ،نگرش شیناختي

امر داشتهاند.

مثبت داشتهاند.

از نيمیي از پاسیخگويان پیووه

در آزمون مقايسۀ ميانگين متغيرهیاي دو شیقي ازدواج در

بییر اسییاس جییدول  76/5 ،7درصیید نگییرش احساسییي
پاسخگويان بينابين 7/5 ،درصد نگرش احساسیي مثبیت و 26
درصد ،نگرش احساسي منفي داشتهانید .در بعید گیراي

فضاي مجازي (آزمیون  )Tنيیز نتیايج حاصیل بیهشیر زيیر
هستند.:

بیه

 .6بين دو گیروه پسیران و دختیران بیهلحیاظ اسیتفاده از

به عمیل

اينترنت ،اختالف معنادار وجود دارد .آمارۀ آزمیون  Tبرابیر بیا

در سطح متوسط و  8/5درصد ،نگرش مثبیت و  67/8درصید،

 2/6بوده است كه در سطح معناداري  3/36نشاندهندۀ وجیود

منفي به عمل داشتهاند .دركل ،بر اساس گفتیار ن یري

اختالف معنادار ميان دو گروه است .بر اساس ايین ،پسیران از

عمل هم  79/8درصد از پاسخگويان بهلحاظ گراي
گراي

نگرش برگرفته از اين سه بعد است كه با هم در ارتبا هستند
و مجموعاً نگرش كلي فرد را به پديیدۀ میورد مطالعیه معلیوم

اينترنت استفادۀ بيشتري ميكنند.
 .2از من ر پيوستگي به خانواده ،بیين دو گیروه جنسیيتي

ميكنند بنابراين درخصیوص نگیرش كلیي افیراد (شیناختي،

پسران و دختران ،تفاوت معنادار وجود دارد .آمیارۀ آزمیون

احساسیي و تمايیل بیه عمیل) بیه ازدواج در فضیاي مجییازي

برابر  2/2بوده است كه در سطح معناداري  3/39نشیاندهنیدۀ

ميتوان گفت  54/5درصد از پاسخگويان ،نگرش منفي نسبت

وجود تفاوت معنادار ميیان دو گیروه پاسیخگويان اسیت .بیر

به ازدواج در فضاي مجازي داشتهاند .اين در حالي اسیت كیه

اساس اين ،ميزان پيوستگي به خانواده در ميان دختیران بيشیتر

 65درصد نگرش مثبت و  93/5درصد نيیز از سیطح نگرشیي

از پسییران بییوده اسییت .جییدول  8آزمییون مقايسییۀ ميییانگين

T
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نشان ميدهد.

متغيرهاي دو شقي ازدواج در فضیاي مجیازي (آزمیون  )Tرا

جدول  -8آزمون مقایسۀ میانگین متغیرهای دو شقی در فضای مجازی (آزمون )T
متغیرهای دوشقی
استفاده از اينترنت
پيوستگي به خانواده
ارتبا با همساالن و دوستان
دينداري
نگرش به ازدواج در فضاي مجازي

گروهها

میانگینها

آمارۀ

دختران

22/2

2/6

پسران

93/6

دختران

96/9

پسران

95/2

دختران

26/2

پسران

25/6

دختران

32/9

پسران

36/2

دختران

45/6

پسران

53/3

 .9از لحییاظ ارتبییا بییا دوسییتان و همسییاالن ،در سییطح

2/2

T

درجه آزادی

سطح معنیداری

938

3/333
3/39

938

66/4

938

3/336

6/4

938

3/29

7/72

3/336

938

است.
 .5از ن ر نگرش بیه ازدواج در فضیاي مجیازي ،تفیاوت

معنییاداري  3/34تفییاوت معنییاداري ميییان دو گییروه پسییران و
دختران مشاهده شده است .بدينصورت كیه پسیران ،ارتبیا

معناداري ميان دو گروه پسران و دختران مشاهده شیده اسیت.

بيشتري با دوستان و همساالن دارند.

آمییارۀ آزمییون  Tبرابییر بییا  7/7در سییطح معنییاداري 3/336

 .4از جهییت دينییداري ،بییين پاسییخگويان دختییر و پسییر

نشاندهندۀ وجود تفاوت معنادار ميان پسران و دختران اسیت.

تفاوت معناداري مشاهده نشده است .آمارۀ آزمون  Tبرابر 6/4

بدينسان ،دختران نسبت به پسران ،نگرش منفيتري نسبت به

بوده است كه در سطح معناداري  3/29نشاندهندۀ نبود تفاوت

ازدواج در فضاي مجازي داشتهاند.

معنادار ميان دو گروه پاسیخگويان بیهلحیاظ ميیزان دينیداري
جدول  -9خالصۀ مدل رگرسیون چندمتغیرۀ نگرش نسبت به ازدواج در فضای مجازی
ضریب همبستگی چندگانه ()R

ضریب تعیین ()R2

3/789

3/662

ضریب تعیین اصالحشده

آزمون

F

)(sig

()Adjusted R Square
3/636

سطح معناداری

639/469

3/333

دادههییاي جییدول  3نشییان مییيدهیید ضییريب همبسییتگي

تغييییرات نگییرش نسییبت بییه ازدواج در فضییاي مجییازي بییا

هندگانه ( )Rمعادل  3/78محاسبه شده است كه نشان ميدهد

متغيرهاي  6گانۀ مذكور توضیيح داده میيشیود و  93درصید

 6متغيییر سیین ،پيوسییتگي بییا خییانواده ،ارتبییا بییا دوسییتان و

باقيمانده متعلق به عوامل ديگر است كه خارج از اين بررسیي

اقتصیادي ،اسیتفاده از اينترنیت و

هستند .نسیبت  Fمشیاهدهشیده مبنیي بیر آزمیون معنیيداري

دينداري بهیور همزمان  3/78با نگرش نسیبت بیه ازدواج در

ضريب تعيیين معیادل  639/469محاسیبه شیده اسیت كیه در

فضاي مجازي ارتبا و همبستگي دارند .ضريب تعيیين () R2

سطو بسيار باالي آماري معنيدار است.

همساالن ،پايگاه اجتماعي

معادل 3 /66محاسبه شده اسیت يعنیي حیدود  66درصید از
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جدول  -11ضرایب تأثیر مدل تبیینکنندۀ نگرش نسبت به ازدواج در فضای مجازی
متغیر

وزن رگرسیونی ()B

بتا ()Beta

آزمون

T

همبستگی

سطح معناداری ()sig

تفکیکی

صفر

نیمهتفکیکی ()Part

()Partial

()Zero-order

دينداري

-5/635

-3/492

66/88

3/3333

-3/979

-3/564

-3/645

ارتبا با دوستان وهمساالن

3/583

3/266

7/276

3/333

3/223

3/945

3/566

استفاده از اينترنت

2/348

3/296

5/346

3/333

3/687

3/287

3/465

پيوستگي به خانواده

-4/665

-3/233

-65/499

3/333

-3/678

-3/275

-3/472

پايگاه اجتماعي اقتصادي

-2/777

-3/664

-5/676

3/333

-3/643

-3/263

-3/644

سن

3/439

3/38

2/233

3/332

3/384

3/387

3/637

نمودار  -1تحلیل مسیر نگرش نسبت به ازدواج در فضای مجازی

جدول  66نشاندهندۀ تثیيرات مستقيم ،غيرمستقيم و تثیير

است .بعد از متغير دينداري بیهترتيیب متغيیرهیاي ارتبیا بیا

اسیت .بیا توجیه بیه

دوسییتان و همسییاالن ( ،)3/26اسییتفاده از اينترنییت (،)3/29

داده هاي جیدول فیوق و بیر اسیاس اسیتناد بیه آییار مسیتقيم

پيوستگي بیه خیانواده ( ،)-3/23پايگیاه اجتمیاعي -اقتصیادي

متغير ها ،متغيیر دينیداري ( )-3/492قیويتیرين و مهیمتیرين

( )-3/66و سن (  )3/38بيشترين تثیير را بر نگرش نسبت بیه

پي بيني كنندۀ نگیرش نسیبت بیه ازدواج در فضیاي مجیازي

ازدواج در فضاي مجازي داشتهاند.

كل متغير هاي الگیوي تحليلیي پیووه
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جدول  -11آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل تحلیلی بر نگرش نسبت به ازدواج در فضای مجازی
متغیرها
دينداري

اثر مستقیم

اثر کلی

اثر غیرمستقیم

-3/49

----

استفاده از اينترنت

3/29

----

3/29

ارتبا با دوستان و همساالن

3/26

-3/38

3/68

پيوستگي به خانواده

-3/23

----

-3/23

سن

3/38

-3/36

3/37

-3/66

3/69

-3/39

پايگاه اجتماعي – اقتصادي

-3/49

بر اساس استناد به آیار غيرمستقيم ،متغير پايگاه اجتمیاعي

اينترنت داده است .ازجملۀ اين كاركردها كیه میدتي اسیت در

 -اقتصادي بهدليل تیثیير بیر دو متغيیر دينیداري و اسیتفاده از

جامعۀ ايران نيز ديده ميشود ،پديیدۀ ازدواج اينترنتیي اسیت.

اينترنت با ضريب مسیير ( )3/69مهیم تیرين پیي بينیيكننیدۀ

درواقع با گسترش اينترنت ،شیكلهیاي جديیدي از تعامیل و

نگرش نسبت به ازدواج در فضاي مجیازي اسیت .ارتبیا بیا

ارتبا براي افراد فراهم شده و افراد ،ديگر براي انتخیا

فیرد

دوستان و همساالن با تثیير بر متغير دينداري با ضیريب مسیير

مناسب براي ازدواج بیه همسیايگان ،محلیه ،اقیوام و آشینايان

( )-3/38در رتبۀ دوم قرار داشته است .متغير سن نيز بیا تیثیير

محدود نميشوند .درنتيجۀ اين دگرگوني بسياري از افراد براي

بر استفاده از اينترنت با ضريب مسير ( )-3/36در رتبۀ بعیدي

انتخا

فرد مدظن ر براي ازدواج به دنياي اينترنیت روي آورده

قرار گرفته است.

و در اين راستا و سايتهاي متعددي هم با عنوان همسريابي

بر اساس بررسي تثیيرات كلي متغيرهاي الگیوي تحليلیي

اينترنتي به وجود آمدهانید .درنتيجیۀ ايین تحیوالت هنجارهیا،

بر متغيیر وابسیته ،متغيیر دينیداري بیا ضیريب تیثیير

الگوها و ارزشهاي سنتي حاكم بیر آشینايي و يیافتن همسیر

پووه

( )-3/49مهمترين و قويترين پي بيني كنندۀ تغييرات نگرش

هالشي اساسي يافته است.

نسبت به ازدواج در فضاي مجازي در ميان پاسخگويان اسیت

ايیین فنییاوري جديیید زنییدگي جوانییان را از جنبییههییاي

(همانند ایر مستقيم) و متغيرهاي اسیتفاده از اينترنیت (،)3/29

گوناگون تحتالشعا قرار داده است .بدينگونه كه جوانان بیا

ارتبا با دوستان و همسیاالن ( ،)3/68پيوسیتگي بیا خیانواده

اينترنت و فضاي مجازي با افراد بسیياري خصوصیاً از جینس

( ،)-3/23سن ( )3/37و پايگاه اجتماعي -اقتصیادي ()-3/39

مخالف ارتبا برقرار ميكنند كه ايین ارتبیا نقشیي مهیم در

بهترتيب در ردههاي بعدي ایرگیذاري بیر متغيیر وابسیته قیرار

شكلدهي و تغيير نگرشها و ارزشهیاي جوانیان بیه مسیثلۀ

دارند.

ازدواج ايفا ميكند.
پديدۀ نویهور ازدواج اينترنتي ،توجه جوانان را بیه خیود

نتیجه

معطوف كرده و بر نگرش آنها نسبت به ازدواج تثیير گذاشته

اينترنییت هماننیید ديگییر ابزارهییاي ارتبییایي در كنییار تسییهيل

است .بديندليل ايین پیووه

فرايندهاي ارتبایي و ایال رساني كیه مهیمتیرين كیاركرد آن

نگرش جوانان (شهرستان ساري) به ازدواج در فضاي مجازي

بییوده اسییت ،كاركردهییاي پنهییان ديگییري نيییز داشییته اسییت.

و بررسي رابطه و تثیير عوامل اجتماعي با نگرش آنهیا انجیام

شيوههاي جديدي براي آشنايي و تعامل با افیراد ديگیر شیكل

شده است.

گرفته است .اين كاركردهاي پنهان كه از جامعیهاي بیه جامعیه
ديگر متفاوت هستند ،اندک اندک آشكارشده و ابعادي تازه بیه

نتیايج حاصییل از پییووه

بیا هیدف بررسیي و شیناخت

حاضییر نشییان داد تغييییرات و

دگرگونيهاي نگرشي و ارزشي در ارتبا با ازدواج در فضاي
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مجازي يكي از مؤلفههاي تغييرات وسيع اجتمیاعي اسیت كیه

همچنين دختران بهدليل سربهراهي و رفتار خوشايند ارزشیمند

در جامعۀ در حال گذار میا در حیال شیكلگيیري و بازتوليید

انگاشته ميشوند و اين امر از بدو تولد بهدليل رفتیار متفیاوت

است .نتايج نشان داد كمتر از ينپنجم پاسیخگويان ،نگرشیي

والدين بر اساس جنسيت كودكان اكتسا

ميشیود .همچنیين

مثبت به اين امر داشتهانید و  93/5درصید نيیز سیطح نگیرش

بين دو گروه جنسيتي دختیران و پسیران بیهلحیاظ اسیتفاده از

متوسطي نسبت بیه ازدواج در فضیاي مجیازي داشیتهانید .بیر

اينترنییت اخییتالف معنییادار وجییود داشییته اسییت و پسییران از

اساس اين ،عنصر اصلي و اساسیي در تمیامي ايین تغييیرات،

اينترنت استفادۀ بيشتري ميكنند.

فناوري ارتبایي و ایالعیاتي و بیهدنبیال آن گسیترش روابیط

در زمينییۀ مقايسییۀ نتییايج پییووه

حاضییر بییا نتییايج

انساني به شيوههاي نوين (با اينترنت) است كیه بیا توجیه بیه

پووه هاي پيشين بايد گفت نتايج ايین پیووه

ديدگاههاي اينگلهارت به ن ر ميرسد شكلگيیري و بازتوليید

عبداللهيان ( )6989با عنوان «مطالعۀ شكاف ميیان ايیدئالهیاي

ارزشهاي جديد ،در زمينۀ همسیريابي و ازدواج در فضیاهاي

دو جنس» هماهن

خود دربیارۀ

مجازي موجود در اينترنت حتمي اسیت .تغييیرات نگرشیي و

ايدئالهاي زنان و مردان ايراني به اين نتيجه دست يافیت كیه

ارزشي بیهشیكل تیدريجي و آرام اتفیاق میيافتید كیه نتيجیۀ

 63درصد از ش

ميليون اسیتفادهكننیدۀ اينترنیت در ايیران را

تجربههاي متفاوت نسلهاي جديید جامعیه در رويیارويي بیا

مردان و  43درصد بقيه را زنان تشیكيل میيدهنید كیه اغلیب

محيط و تالش براي تطابق آن است بنابراين با گذشت زمیان

جوان و مجرد هستند .همچنين نتايج پووه

حاضر بیا نتیايج

پي بيني ميشود سوگيري و حساسيت نسبت بیه ايین پديیدۀ

مطالعۀ باستاني و شهناز ( )6986با عنوان «شكاف جنسیيتي در

اجتماعي ،كمتر و نگرش افراد مثبتتر ميشیود تیا جیايي كیه

كاربرد كامپيوتر و اينترنت (بررسي دانشیجويان دانشیگاههیاي

فرهن سازي در اين زمينه انجام ميگيرد.

شهر تهران)» نيز مطابقت دارد .جنسيت بر نو و ميزان استفاده

يافتههاي اين پووه

است .عبداللهيان در پووه

بیا مطالعیۀ

نشان داده است دختران نسیبت بیه

از اينترنت تثیيرگذار است ،بهگونهاي كه دنياي برخط (آنالين)

پسران ،نگرشي منفيتر نسیبت بیه ازدواج در فضیاي مجیازي

زير سلطۀ مردان است و زنان سهمي كمتر دارند .دليیل وجیود

داشتهاند و عوامل اجتماعي كه در فرايند جامعهپیذيري دخيیل

اخییتالف در اسییتفاده از اينترنییت بییين دو جیینس نيییز در

هستند ،براي دختران و پسران يكسان عمل نميكنند .از لحیاظ

جامعهپذيري دختران و پسران ريشه دارد كه آنان را بیه سیوي

پيوستگي با خانواده نيز ميزان پيوسیتگي بیا خیانواده در ميیان

نق هاي سنتي و جنسيتي سوق ميدهد.

دختران بي

از پسران بیوده اسیت بنیابراين میيتیوان نتيجیه

عالوه بر اين ،يافتههاي پووه

نشیان داده اسیت متغيیر

گرفت در جامعۀ ما خانوادهها با آگاهي از آسيبپذيري بيشیتر

دينداري سبب نگرش منفي به ازدواج در فضاي مجازي بیوده

دختران نسبت به اينگونه آشناييها و معاشرت قبل از ازدواج

است .اگرهه يافتههاي ن ري و پووه هاي تجربیي فراوانیي

آن هییم در فضییاي غيرواقعییي كییه گمنییامي از بییارزترين

در اين زمينه موجود نيسیت میيتیوان گفیت ايین مسیثله بیا

خصوصيات آن است ،كنترل و ن ارت شديدتري بر دختران و

پییووه

كيفییي ربيعییي و ش یاهقاسییمي ( )6988تییا انییدازهاي

اعمال آنان دارند تا مبادا آسيبهاي ناشیي از فضیاي مجیازي

ميتواند همخواني داشته باشد كه دوستيهاي اينترنتیي جیوان

دامنگير آنها شود بنابراين ،اين كنترل و ن یارت والیدين در

در ايران را بهدليل آسيبزايي و فريبآميزبودن نو دوستيهیا

قالب نگرش منفيتیر دختیران بیه ازدواج در فضیاي مجیازي

ازجمله مهمترين داليل نگرش منفي افراد به آن دانسته اسیت

جلوه ميكند .پيوستگي بيشتر دختران به خانواده بیا ایاعیت و

زيرا افراد دينیدار بیهدليیل اعتقیاد بیه آسیيبزايیي ايین قبيیل

فرمییانبرداري بيشییتر از خواسییتههییاي والییدين همییراه اسییت.

دوستيهیا ،نگرشیي منفیيتیر بیه ازدواج در فضیاي مجیازي
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كییاربرد كییامپيوتر و اينترنییت-بررسییي دانشییجويان

داشتهاند.
يافتههیاي پیووه

دانشگاههاي شهر تهیران» ،مطالعیات زنیان ،س ،5

حاضیر نشیان داد ميیزان اسیتفاده از

ش  ،6ص .45-64

اينترنت ،يكي از متغيرهاي تثیيرگیذار مهیم در ايجیاد نگیرش
مثبت به ازدواج در فضاي مجازي بوده است .به ن ر ميرسید

بییدار ،ل .دزيییل ،ژ .و المییارش ،ل .)6989( .روانشناسییي

شبكههاي اينترنت به استفادهكنندگان اجازه ميدهد در زمان و

اجتمیاعي ،ترجمیۀ :گنجیي ،. ،تهیران :سیاواالن،

مكانهاي مختلف بیدون محیدوديت ارتبیا داشیته باشیند و
بهدليل سرعت آن در كمترين زمان ممكین بیا هیم در سیطو

ها
دوران،

سوم.

« .)6989( .هويییت خییانوادگي و تعامییل در فضییاي

مختلف و متنوعي از افراد براي ازدواج تبادل ایالعات داشیته

سايبرنتين» ،مجلۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني

باشند و محيطهاي اجتماعي هندجانبهاي را تجربه كنند.

دانشگاه تربيت معلم ،ويوهنامۀ علوم اجتمیاعي ،ش

درمجمو بايد گفت نتايج مطالعۀ حاضیر در كنیار نتیايج

 ،6ص .83-628

پووه هاي ديگر در اين حوزه ،تثكيدي دوبیاره بیر تیثیيراتي

ربيعي . ،و شاهقاسیمي ،ا« .)6988( .آسیيبشناسیي فیردي و

است كه اينترنت بر زندگي واقعي افراد و بهويوه نسیل جیوان

اجتماعي روابط مجازي در ايران :رويكرد كيفیي»،

داشته است .درواقیع اينترنیت ضیمن تغييیر در شیبكۀ روابیط

فصلنامۀ علمي -پووهشیي رفیاه اجتمیاعي ،س ،3

اجتماعي هم تثیير مثبت و هم تثیير منفي بر نگرشهیاي افیراد

ش  ،94ص.66-96

ازجمله نگرش آنها دربارۀ ازدواج در فضاي مجازي گذاشیته

زنجانيزاده ،ه .و جوادي. ،م« .)6984( .بررسي تثیير اينترنیت

است .به تعبير سلوين )2000: 5( 6اين تثیيرها هم عميق و هیم

بییر ارزشهییاي خییانواده در بییين دانیی آمییوزان

بازگشتناپذير هستند و بر شيوۀ نگرش و ميزان و نو ارتبا

دبيرستاني ناحيیۀ  9مشیهد (در سیال،»)6982-89

افراد در جامعۀ امروز ،نقشي مهیم ايفیا میيكننید .شیبكههیاي

مجلییۀ جامعییهشناسییي ايییران ،دوره  ،6ش  ،2ص

اينترنت ،الگوهاي روابیط بیين كین گیران را در شیبكههیاي

.626-646

اجتماعي در تمیامي سیطو هنجارهیا ،الگوهیا و ارزشهیاي

سییراجزاده ،س« .)6977( . .نگییرشهییا و رفتارهییاي دينییي

سنتي حاكم بر آشنايي و يیافتن فیرد مناسیب بیراي ازدواج را

نوجوانان تهران» ،نمايۀ پیووه  ،س  ،2ش  8و،7
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