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  آنثربرؤم عواملهاي همسریابی و نگرش جوانان به استفاده از سایتبررسی 

  1زادهیمهد شراره

  2رانوندیب شمس عاطفه

٢١/١٠/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٦/١١/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

و افزایش استفاده جوانـان   سو یک از ، با توجه به اهمیت ازدواج . سنگ بناي تشکیل خانواده است ،دواجاز

، ایـن  "ازدواج اینترنتـی "اي بـه نـام   از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیـده  ،از اینترنت در زندگی روزمره

هاي همسریابی و عوامل موثر بر بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت با هدفتحقیق 

  :از عبارت اند پژوهشسواالت اساسی این  .است انجام شدهآن 

  ؟دارندی ابیهمسري هاتیسا از استفاده بهچه نگرشی  جوانان -ا

  ند؟ا کدامی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان برنگرش موثر عوامل -2

در پژوهش حاضر از نظریات حوزه فضاي مجازي، نظریـات روانشناسـی اجتمـاعی و نظریـات مـرتبط بـا       

تـا   18جوانان  آن، جامعه آماري و ن پژوهش با روش پیمایش انجام شدهای. پذیري استفاده شده است جامعه

ه بـه صـورت   محاسـبه شـد کـ    نفر 266استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه با . استسال شهر تهران  29

بـا  . انتخاب شـدند  18و  11،  3گانه شهر تهران سه منطقه  22از میان مناطق  اي تصادفیگیري خوشهنمونه

نگـرش  و ها این نتیجه حاصل شد که از میـان متغیرهـاي مسـتقل، نگـرش خـانواده      استخراج و تحلیل داده

هاي اینترنتـی،  جازي، اعتماد به سایتهاي همسریابی، دینداري، گمنامی فضاي مدوستان به استفاده از سایت

  .بودند طه معناداربجنسیت با متغیر وابسته داراي را ايو متغیر زمینهدر دسترس بودن اینترنت  

  

  ازدواج اینترنتی واینترنت ، نگرش ، خانواده ، دوستان ، رسانه  :واژگان کلیدي

  

  

                                                           
  E-mail: Sh.mehdizadeh@yahoo.com                                      )   نویسنده مسئول(دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم اجتماعی، یاراستاد١
٢

  دانشگاه الزهرا ،علوم اجتماعی در پژوهش ،کارشناس ارشد
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  مقدمه

دنیاي جدید نیز شیوة نوینی را . شده است يافراد جبرزندگی  درامروزه استفاده از وسایل ارتباط جمعی 

یکی از تبعات این . زندگی نسل جدید با نسل گذشته متفاوت است ،طلبد و از همین رو براي زندگی می

  هاي جدید آشنایی با جنس مخالف جهت ازدواج در چند سال اخیر  تغییر را در نگرش جوانان به سبک

  )139: 2010هیتچ و همکاران،(.سوم استوم "دواج اینترنتیاز"مشاهده کرد که به می توان 

به  شایدروابط طوالنی مدتی که  از جمله ،دهد د روابط اجتماعی جدیدي را میاینترنت به افراد امکان ایجا

این توان را دارد تا امکان مالقات افرادي که  ،اینترنت به عنوان یک نهاد اجتماعی جدید. ازدواج منجر شود

  )24: 2006 الوسون و الك ،(.اند، فراهم کند مال مالقات رو در رو با یکدیگر را نداشتههرگز احت

یافتن همسر مناسب دغدغه اي  در دنیاي کنونی، . استیکی از مهم ترین اتفاقات زندگی هر فرد  ،ازدواج

فرهنگ حاکم، این امر در ایران با توجه به . ندا با آن دست به گریبان است که افراد در زمان انتخاب همسر

که برخی  شکل گرفته اندهاي همسریابی  سایت ،امروزه. گرفته استها صورت میمهم با تصمیم خانواده

حال باید دید با توجه به محاسن و معایب این  .کنند مراجعه می آنهاافراد براي یافتن فرد دلخواه خود به 

      شناسد و به دیده تردید به آن  ا به رسمیت نمیجامعه این شیوه همسرگزینی رهنوز ها و اینکه سایت

    نگرش جوانان تاثیر  بر و چه عواملی ها چگونه استتفاده از این سایتگرد، نگرش جوانان به اسنمی 

  ؟می گذارد

  پژوهش سواالت

  ؟چگونه استی ابیهمسري هاتیازسا استفاده به جوانان نگرش .1

  ند؟ا کدامی ابیهمسري هاتیازسا استفاده به جوانان نگرش بر موثر عوامل .2

  پژوهش اهداف

 ؛یابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش شناخت .1

  .یابیهمسري هاتیازسا استفاده به جوانان نگرش بر موثر یفرهنگ –یاجتماع عوامل شناخت .2

  یوخارجی داخل نهیشیپ

 اعتماد زه،یانگ یبررس ؛ینترنتیا یابیهمسر" عنوان با یپژوهش ،یابیهمسري هاتیسا پیرامون کشور داخل در

       )1388آخوندان،(.است شده انجام" یابیهمسر يهاتیسا کاربران منظر از ینیهمسرگز يارهایمع و
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      یابیهمسر يبرا که هستند ییها ستمیس ها،وبالگ و هاتیسا رانیا در که داد نشان پژوهش نیا يها افتهی

 ندارد وجود کلمه قیدق يمعنا به یابیهمسر شده، مشاهده يهاتیسا بیشتر در. کرد استفاده آنها از توان یم

 و استفاده سوء امکان ،یخارج کنترل عدم لیدل به همچنین،. باشند یم ییسازآشنا نهیزم تنها هاتیسا نیا و

 تا 25یسن گروه در کاربران بیشتر که داد نشان پژوهش نیا يها افتهی. دارد وجود فضاها نیا در يبکاریفر

 بزرگ يشهرها ساکن و متوسط طبقه از، مجرد، شاغل ،ددارن یدانشگاه التیتحص، باشند یم سال 35

 تبادل به کاربران ،ادامه در .شود یم آغاز لیمیا ارسال ای و هاتیسا در امیپ قیطر از  روابط این گونه. هستند

    قرار نیا. ردیگ یم صورت رو در رو يقرار ،یتلفن تماس از پس و پردازند یم تماس شماره ای  عکس

  . ابدی انیپا مرحله نیهم در ای شود منجر ازدواج و رابطه ادامه به تواند یم

 ازدواج به جوانان شیگرا در موثر عوامل یبررسر، به حاض قیتحق به کینزدی پژوهش يکارها از گریدی کی

 عوامل که داد نشان هاافتهی ،ژوهشپ نیا در )1391دستجردي،(.پرداخته است انیدانشجو نیب در ینترنتیا

 نیب در ینترنتیا ازدواج به شیگرا با يتکنولوژ و ياقتصاد ،یمذهب ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یخانوادگ ،يفرد

 به شیگرا علل نیکمتر ياقتصاد و نیباالتر یفرهنگ و یاجتماع املوع که است بوده مرتبط انیدانشجو

  .است بوده انیدانشجو نیب در ینترنتیا ازدواج

در  "نگرش جوانان به ازدواج از طریق فضاي مجازي و عوامل اجتماعی مرتبط"پژوهشی با عنوان  ،همچنین

جامعه  ژوهش با روش پیمایش انجام گرفته واین پ. توسط سمیه محمدي انجام شده است 1392سال 

اي  گیري خوشه سال شهرستان ساري هستند که به روش نمونه 29-18آماري آن کلیه جوانان مجرد 

هاي سنتی نزد جوانان حفظ شده  هاي این تحقیق نشان داد که هنوز ارزش یافته. اند اي مطالعه شده چندمرحله

متغیر دینداري  ،همچنین .به ازدواج اینترنتی دارند يتر است و دختران نسبت به پسران نگرش منفی

  .بینی کننده نگرش نسبت به ازدواج از طریق فضاي مجازي است ین پیشترین و مهمتر قوي

 کاربرد يروبر  یتجرب مطالعه" عنوان با )2011(همکاران و پائول یئو توسط یپژوهش هم کشور خارج در

 یاجتماع يها شبکه به نسبت جوانان نگرش ،پژوهش نیا. است شده انجام "نیآنال یاجتماع هاي هشبک

 که است شده مشخص قیتحق نیا در. کند در بین زنان و مردان بررسی می را نیآنال یابیدوست و نیآنال

، نیهمچن .است بوده شانیدانشگاه یزندگ آغاز از بعد انیدانشجو بیشتر نیآنال یابی دوست شروع

 در یگهگاه ارتباط خواهان مردانو  عاشقانه و بلندمدت روابط جادیا به لیما شتریب زنان که شد مشخص

  .هستند نیآنال یابیدوست يهاتیسا
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 نقش، است گرفته انجام 2014   سال در که" آنالین عشق جستجوي" عنوان با تحقیقی در ١یو جیالی

 پروفایل 200و چینی پروفایل 200محتواي تحلیل با او. دهد می نشان همسر انتخاب در را جنسیت و فرهنگ

 انتخاب و خوداظهاري الگوي بر مهمی تاثیر ،فرهنگ که دریافت همسریابی سایت در شده منتشر مریکاییآ

 سالمت، و ظاهري وضعیت درمورد را اطالعاتی بیشتر ها چینی که داد نشان نتایجهمچنین،  .دارد همسر

 و شخصیت مورد در بیشتر ها وآمریکایی آورده بودند فراهم اخالقیات و تحصیالت شغلی، و مالی موقعیت

 . بودند نوشته عالیقشان

دهد که فضاي مجازي به عنوان  در ایران و جوامع دیگر نشان می شدهمرور تحقیقات انجام بدین ترتیب، 

و به تعامل  می شوندو افراد با اهداف گوناگون وارد این فضا  استیک فضاي عمومی در دسترس همگان 

باشد این است که ارتباط افراد با جنس مخالف و  اما آنچه در این میان مهم می. پردازند با یکدیگر می

گیري رابطه، عالقه و دلبستگی در فضاي مجازي در جوامع دیگر امري عادي است که نه تنها به عنوان  شکل

مپیوتر و پیدایش فضاهاي مجازي، این نوع از بلکه با ورود کا ،شود اي خارج از عرف به آن نگاه نمی مسئله

تحقیقاتی که در ایران انجام شده بیشتر با هدف بررسی تاثیر اینگونه . شده است  ارتباطات مرسوم پذیرفته

ها در کل بیانگر این  یافته. باشد هاي حاکم بر جامعه میفضاها بر زندگی افراد و ساختار خانواده و ارزش

  هاي سنتی موجود، ارزش يگیري از فضاهاي سایبر افراد در فضاي مجازي و بهره است که با وجود تعامل

هاي بسیاري از تحقیقات بیانگر این  یافته. باشد حفظ شده است که مشابه با نتایج تحقیقات سایر کشورها می

ابط مجازي افراد رو ،چهره بیانجامد به مطلب است که اگر روابط پا گرفته در فضاي مجازي به مالقات چهره

در تحقیقات داخلی اغلب از روش پیمایش استفاده شده و . دانند روابط در دنیاي واقعی میبه را بسیار شبیه 

کاربران متمرکز  ولی تحقیقات خارجی بر بررسی پروفایل ،به دانشجویان محدود شده است  جامعه آماري

تحقیق . باشند هاي همسریابی می یتمحدود به افرادي است که عضو سا آنهابوده است و جامعه آماري 

هاي همسریابی تاکید داشته و سعی بر شناسایی نگرش جوانان در استفاده از  سایتاستفاده از بر  تنهاحاضر 

  .ها باشند یا عضو نباشند صرف نظر از اینکه جوانان عضو این سایت -ها داشته است این سایت

  پژوهش ينظر اتیادب

  یابیهمسري هاتیسا خچهیوتاری معرف

                                                           
1
Jiali, Ye 
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 و است کرده خلق رای نترنتیا ازدواج مفهوم، ردیگ یم صورتی ابیهمسري هاتیسا قیطر از کهیی هاازدواج

 گریهمد فضاي مجازي در موجودي ها تیقابل از استفاده با نیطرف که کند یم اشارهی ازدواج به قتیحق در

یی آشنا کي یبرقراري برا نهیزم گر،یکدی با يریتصو وی صوت ،یمتن اطالعات تبادل از پس و شناسند یم را

 لیتشک را ازدواج اساس که است نیطرف تیرضا، تینها در .شود یم فراهمي رمجازیغی طیمح در

 ازدواجي ها آژانس نیاول از مدرن نوع کی تنهاي امروز نیآنال قراري هاتیسا) 12:  2005شوکر،.(دهد یم

 روزنامه در شان يفرد اتیصوصاز خ ستون کی چاپ با مجردي تنها مردان به که است 1700ي هاسال در

 آغاز در. آمد وجود به 1995 سال در ١ینترنتیای ابیهمسري ها ستمیس نیاول .کرد یم کمک همسر افتنی در

 دوست و داشتن دوست آن در که شان  یشخصي ها لیپروفا اساس بر را افراد و بود ساده اریبس ستمیس نیا

 خدمات و افتهي یادیز توسعه ها ستمیس نیا امروزه اما، کرد یم وصل هم به کردند یم انیب را شانیها نداشتن

 و فرانسه در بار نیاول ،ینترنتیا ازدواج ) 12:  1387 وندان،خآ( .کنند یم ارائه خودي اعضا بهي ا ژهیو

هایی در  در ایران نیز مدتی است سایت )2000:190مارکل و ریچادسون،(.شد مطرح سیپار شهري ها حومه

شود، چه  ها رجوع می حال اینکه به چه میزان به این سایت. این زمینه تاسیس شده و فعالیت می نمایند

که چه نگرشی نسبت به استفاده از آن وجود دارد، سواالت جدي  ند و مهمتر آنا عواملی در این امر دخیل

  .باید به آن پرداخته شود کهاست 

  نگرش مفهوم فیتعر

  : دهد یم ارائه نگرش مفهوم از فیتعر نوع سه ،یاجتماعی اسروانشن متون دري مرور با تزیبرکو

 ؛"یعاطف ای یارزش واکنش" عنوان به نگرش فیتعر .1

 ؛"پاسخي برای آمادگ" عنوان به نگرش فیتعر .2

 ."يرفتار وی عاطف ،یعناصرشناخت ازي ا منظومه" عنوان به نگرش فیتعر .3

 نگرش هر ف،یتعر نیا طبق. يرفتار وی عاطف ،یعناصرشناخت ازي ا منظومه از است عبارت ف،یتعر نیسوم

 ازي ا منظومه ای بیترک بلکه ست،ین صرف پاسخي برای آمادگ کی ای و) یعاطف قضاوت(ی ابیارز کی تنها

 به نسبت فردی ابیارز و قضاوت(ی عنصرعاطف ،)نگرش موضوع درباره فرد اطالعات(ی عنصرشناخت

                                                           
1
Mach.com 
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 در نگرش از سوم فیتعر)  165:  1388 ستوده،(. است )رفتار( پاسخي برای عنصرآمادگ و) نگرش موضوع

  .باشد یم استفاده مالك قیتحق نیا

  عوامل تکوین نگرش

تقسیم کرده  دسته چهاربه  را هانگرش نیتکو عوامل)  1962 ،یباالک و لدیکرچ،کراچف( ازمحققانی بعض

  :اند

 کهی اشخاص و لیوسا، عوامل ا،یاش به نسبت هر فرد :کند یم برآورده رای شخصي ازهاین آنچه 

 به نسبت و مثبت و موافق نگرش رسانند، یم شیهاهدف به راي و و آورند یبرم را اوي ازهاین

  .داردی منف نگرش شوند، یم شیهاهدف به او دنیرس راه سد کهی موانع

 در زین کند یم کسب شخص کهی اطالعات :خاص فرد ای  یش، موضوع درباره اطالعات کسب 

ه شخص، دربار وقتی فرد از طریق مراجع اطالعاتی. دارند ریتاث اوي هانگرشي ریگ شکل و جادیا

می  هایا منفی نسبت به آن ی مثبت بر مبناي آن اطالعات نگرش ،کند اطالعاتی کسب می... شی و 

 و معلمان مدرسه در مادر، و پدر  خانواده در ،یکودک دوران دری اطالعات مراجع نیا. یابد

  .هستند ما انیوآشنا دوستان، همکاران، یگروهي ها رسانه جامعه در و هايهمشاگرد

 در گروه با شخصی همبستگ و است انسان مهمي ازهاین ازی کی ،گروه به تعلق ازین :یگروه تعلق 

 و اعتقادات ندهینما شخصي هانگرش که گفت توان یم. داردی حتم ریتاث او  يهانگرش جادیا

 خودي هانگرش حفظي برا فرد ن،یا بر عالوه. هاستآنو جزي و که استیی هاگروهي هاسنت

  .است ازمندین گرانید تیحما به

 تاثیر گروه در شکل  رغم یعل. هستند او تیشخص کننده منعکس فرد هري هانگرش :فرد تیشخص

 تفاوت نیا .دارد  وجودیی هاتفاوتی نگرش از نظر گروه هر افراد انیم درهاي فرد  دهی به نگرش

ي هانگرشي دارای خاصي ها تیشخص معموال گر،یدي سو از. است افراد تیشخص ازی ناش

   )  234:  1391 ،ی میکر(  .استی هماهنگي دارای تیشخصي الگو همان با که هستند همی خاص

  يمجازي فضامالت نظري درأت

که بسیاري از کارها  ضمن آن. باشد هاي جامعه تاثیر گذار می هاي نو بر نگرش افکار و ایدهاینترنت با انتشار 

... شود و باعث برقراري ارتباط میان افراد از طریق امکانات مختلف مثل چت و  از طریق آن انجام می
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سترس بودن و د هایی مثل سرعت باال، در دنیاي مجازي داراي ویژگی،  ٢و ترکل ١طبق نظر والتر. دگرد می

  .ها بر نگرش افراد در استفاده از آن دارد گمنامی است که تحقیق حاضر فرض بر تاثیر این ویژگی

 یماعتاج اطالعات پردازش

 توسط یافته انتقال یاجتماع و یهویتي ها نشانه ،گران ارتباط آن طی که دارد اشاره اي شیوه به نظریه این

 احساس افزایش و ابهام کاهش دنبال به يارسانه هر از استفاده در گرانارتباط .کنند می پردازش را ها رسانه

 یغیرکالم و یکالم يهاشیوه از نیازهایشان به یدستیاب براي يکامپیوتر ارتباطات در هاآن .هستند قرابت

  )6:  2002 ،٣ویل(  .کنندیم استفاده اند،داده شکل رسانه این خاص يهاویژگی با انطباق در که یبنیان متن

 به نسبتي ابرجسته تفاوت ،کامپیوتر واسطه به يفرد بین ارتباطات که است آن والتر نظریه یاصل يادعا

 دو این در اطالعات انتقال سرعت میزان شود،یم هاتفاوت یبرخ موجب آنچه و ندارد رو در رو ارتباطات

 بلکه نیستند، ارتباطات شکل بهترین و ترین مناسب ،رو در رو ارتباطات، منظر این از .است ارتباطات از نوع

 تعامل يبرقرار سمت به هاانسان، والتر دیدگاه از )61: 1996والتر،( .باشند ارتباطات شکل ترین سریع شاید

 پاداش و یشخص ستد و داد خواهان ،ارتباط از يازمینه هر در يگر  ارتباط هر و شوندیم هدایت یکدیگر با

 این، يو نظر از .دکنن یم استفاده ارتباط يبرقرار يبرا کامپیوتر از افراد ساده دلیل همین به و است گرفتن

 که يا  زمینه از استفاده وجود با یحت بلکه نیست، گراوظیفه و يکار ارتباطات شامل فقط ارتباطات از نوع

 سطح در که تالشند در ينوآور و وقت صرف با افراد کند، می منتقل يکمتر میزان به را یغیرکالم يها نشانه

والتر در سال . باشند داشته پیشرفت درحال یروابط و نندک برقرار ارتباط دیگران با یغیرکالم و یکالم

تواند حتی بیش  مدل خود را گسترش داد و این ادعا را مطرح کرد که ارتباطات کامپیوتري گاهی می 1996

کاربران در ارتباطات کامپیوتري به دلیل  ،از نظر وي. داز ارتباطات رو در رو صمیمانه و اجتماعی باش

شود که گیرنده پیام، آن را به  گمنامی موجب می .اند اظهار کنند توانند خود را آنگونه که مایل گمنامی می

نده بر حسب همین هاي تاریک و ناشناخته شخصیت فرستنده تعمیم دهد و برداشت خود را از فرست بخش

رنده به گونه که دوست دارد در ذهن گی تواند خود را آن فرستنده می ،به این ترتیب .اطالعات شکل دهد

شود که افراد تمایل بیشتري به خودافشایی داشته باشند و  گمنامی باعث می ،دیگر از طرف. تصویر بکشد

 )10:  ٤،2000برن( .ها و نظراتشان بپردازند بدون ترس از قضاوت سایرین به افشاي خواسته

                                                           
1
Walther 

2
Turkel 

3
Liu 

4
Byren 
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  يمجازي درفضا خود و تالیجید گفرهن

. باشد یم ترکلي شر، است پرداخته هینظر ارائه بهي مجازي فضامورد  در کهی کسان نینخست از گریدی کی

ی فرهنگ به ما دادن سوق درحالي مجازي فضا": سدینو یم "شینما صفحهي روی زندگ" کتاب در او

 آن خاصي هایژگیو علت بهي مجازي فضا در حضور که چرا است،ی پراکندگ و زیتماي مبنا بر پسامدرن

 و متعددي ها نقشی آسان به که دهد یم اجازه کاربر بهی کیزیفي ها نشانه حذف وی گمنام امکان ازجمله

ي فضا ،نیا رب عالوه. کندي باز خود، دلخواه و مختلف ماتیتنظ با و مختلفي هازمان در رای متفاوت

 گر،یباز خالق، واحد  درآن که دهد یم اجازه کاربر به که چرا ،است بخشیی رهایی فضاي حدود تا يمجاز

 اظهاري و خود طورکههمان - باشد خود مطلوب شینما کاره همه درمجموع و کننده هیته کارگردان،

ی عقالن التیتما و هاالیخ تحققي برا دیجدی تیموقع قتیدرحق وتریکامپ شینما صفحه ،او نظر از. دارد یم

 ازي رویپي برا فضا نیا دری اجتماعي فشارها کاهش )1995 ترکل،( .است کاربراني زیغري ازهاین ای

 ممکن افراد. باشد داشته را خود اظهار نحوه نشیگز امکاني فرد هر تا شود یم موجب گرانید قضاوت

 خود ازی منف و مثبتي ها جنبهي افشا به ای و دهند نشان شان یواقع خود از متفاوت کامالي رفتار است

 که شوند یم مطلب نیا نگران دلی کمی نترنتیا کاربرانی تالیجید ارتباطات نقاب پشت. بپردازند شان یواقع

 .کنند غلبه مشکالتشان ویی رو کم بر تا کند یم کمک مردم بهی نترنتیا گمنام ارتباطات هستند؟ که واقعا

 )106:  1386 واترز،(

  مرتبطي هادگاهید وي ریپذجامعه

 رایی هاونگرش هایآگاهي ریپذجامعه انیجر در و تولد بدو از فرد ،یاجتماع یروانشناس اتینظر طبق

ي ها وهیش آن قیطر از هاانسان که استي فراگرد شدنی جتماعا. کندیم کسب اطرافشي ایدن به نسبت

 1389کوئن،(  .کنند یمکسب  را جامعه کی عضو عنوان به عملی وآمادگ رندیگ یم ادی  را شان جامعهی زندگ

 "مرجعي ها گروه" نام با هاازآن کهرسانه  و دوستان خانواده،ی عنی -يریپذجامعه عوامل نیترمهم ) 79: 

فرد در  که است معتقد گودیج امیلیو .گیري نگرش افراد نقش تاثیرگذاري دارند در شکل -شودیم ادی زین

 کند یم کسب شیخوي آرزوها همچون را نشیوالدي آرزوها ،يهمانندساز قیطر از يریپذ جامعه جریان

 هستند، مهم فردي برای کسان چه که نیا. گردد یم او تیشخص ازی قسمت نقش،ي الگوها نیا تیدرنها که

 انیجر در ریخ ای هستند فردي برای مهم اشخاص گر،ید افراد ای نیوالد ایآ و است فردي الگوی کس چه

 وندیپ بر آیینه سان در نظریه خود یکول )111: 1381 عت،یشر(.دارد ریتاث اریبس اوي ریپذ جامعه و آموزش
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 از شخص کی خود که کرد یم استدالل نیچنی کول. کند تاکید می جامعه و خود نیبی ناگسستن و کیارگان

 گرانید افکار بازتاب خودش از شخص کی یآگاه ،یکول نظر به. ابدی یم رشدن گراید با او تبادل رهگذر

 )410: 1390کوزر،(  .آورد انیم به سخن جداگانهي خودها از توان ینمي رو چیه به، پس. ستاو درباره

 داشت نظر در را معنا نیاو  است کرده سهیمقا نهییآ با را آن خود،ی انعکاس خصلت دادن نشاني برای کول

 گرید بحث. ردیگ یم شکلی اجتماع مدام و متقابل کنش دری آگاه نیا و کنند یم کسبی آگاه هاانسان که

ی اجتماع تیماه لیتشک در که آني برا شتریب هاگروه نیا .زند یم دور» نینخست گروه« مفهوم رامونیپی کول

 و خانواده ،ها گروه نیا نیترمهم. ابندی یم را نینخست گروه عنوان ،دارندي ادیبنی نقش افرادي ها آرمان و

 به را خودي فرد التیتما ،یهمگان نفع نیشتریب به دنیرسي برا هاانسان هاگروه نیا در. باشند یم همساالن

شان، یکراست از خودشان، جهان و مردم پیرامون افراد برداشت )412:  1390کوزر،( .رسانند یم حداقل

پذیرد و  هایی که یک فرد میارزش .گیرد هایشان شکل می هاي خانواده تحت تاثیر رویکردها و باورداشت

کوئن، ( .شود وب محیط خانواده آموخته میدر چهارچ دهد،  رود انجام نتظارمیکه اهاي گوناگونی نقش

تصویب و تایید ازدواج فرزندان توسط پدر و مادر، رضایت فرزندان از  ،به نظر کارلسون )84:  1389

 برگس و الك معتقدند نقش والدین در ازدواج فرزندان به صورت. دهد ی را تحت تاثیر مثبت قرار میزندگ

شوند که  هایی می کنند و مانع از وصلت ها روابط فرزندان خود را کنترل میآن ؛اعمال قدرت و نظارت است

کنند که گویا این خود  شان نکوهیده است و در عین حال اقتدار خود را به صورتی اعمال می به گمان

ها با تایید رند انتخاب آنفرزندان تمایل دا ،بدین ترتیب. پردازند اند که به گزینش همسر می فرزندان

  گروه همساالن به عنوان یکی از عوامل اجتماعی شدن، بیشترین نفوذش را در دوره. شان همراه باشد والدین

شود و  مورد پسند دیگران قرار گرفتن هدف اصلی نوجوانان می ،در این دوره. کند نوجوانی اعمال می

هاي اجتماعی از سوي فرد، نقش تعیین ش ارزشهاي گروه همساالن در پذیر پذیرش و نمایش ارزش

شان براي هدایت و انتخاب  مردم عمدتا به معاصران ،در جامعه امروز ) 85: 1389، کوئن( .اي دارد کننده

ترین مهم. دهد انسان مدرن بیشتر به قضاوت و تایید دیگران در محیطش ارزش می .کنند می  مسیرشان نگاه

  )103: 2002بروم و همکاران،. (گروه همساالن است هاي نوعیارزشها براي انسان مدرن ارزش

 ها،ارزش ،ها هاي جمعی هستند که نگرش رسانه ،عامل دیگري که نقش مهمی در اجتماعی کردن افراد دارد

 ها رسانه) 233:  2001ستان،یالکس( .کنند یم جادیا و دهند یم شکل رای واقع جهان از ما ادراکات و رفتارها

ي برا. کنند یم تیتقو ای  دهند یم رییتغ را افراد دگاهید کهی اثرات ،یعنی ؛باشند داشتهی نگرش اثرات توانند یم

 که کنند باور کند یم مجبور را هاآن که کنند یم تماشای اسیسي دایکاند کی مورد در راي ا یآگه افراد، مثال
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 بر مثال نیا. شد بهترخواهد دایکاند به نسبت افراد نگرش ،یآگه نیا جهیدرنت. است دولت اداره ستهیشا او

 نیا. رندیگ یم قرار ریتاث تحت زین مدتی طوالني ها نگرش اما کند، یم دیتاکي ا رسانه امیپ کی البداهه یف اثر

 که را یاطالعات ابتدا فرد ،»اثرخفته« در. يسازی درون و تیتقو خفته، اثر :از عبارت اند مدتی طوالن اثرات

 انجامی زمان» تیتقو«. ردیپذ یم را آن لیتحل و هیتجز با زمان گذشت با اما کند، یم رد دارد یم افتیدر

 دیآ یم وجود بهی زمان» يسازی درون«. کنند یم تیحما ،داشته تاکنون فرد که را يباور ها رسانه که شود یم

 سال چند از بعد را –هستند جامعه بر اثرگذار عمده نیمضام مورد در معموال که –يا رسانهي ها امیپ افراد که

در نهایت این فرایند، به . سازند خودي ها نگرش و دیعقا مکمل بخش ،گرفتند قرار هاآن معرض در که

 )487:  1391 هارپر،(.انجامد ایجاد نگرش خاص در افراد می

  پژوهش ينظر چارچوب

شناسی و روانشناسی اجتماعی به دست آمده  متغیرهاي تحقیق از تلفیق نظریات حوزه فضاي مجازي، جامعه

ها و تشکیل باورهاي گیري نگرش هاي متعدد براي یادگیري، شکل موقعیتپذیري  عوامل جامعه. است

ی و انتقال آن به وري از میراث فرهنگ آورد که براي زندگی اجتماعی و بهره اساسی یک فرد را فراهم می

شوند که ما  ها به همان طریقی کسب مینگرشنظران،  طبق گفته صاحب. هاي بعد، حائز اهمیت است نسل

آموزیم و در این اکتشاف فرایندهاي بنیادي تداعی، تقویت و تقلید، نقش  ها یا باورها را میها، دانشواقعیت

هاي  پذیري انسان هستند که بر واکنش د جامعهها محصوالت نهایی رون نگرش .کنند اساسی را بازي می

فرد از بدو تولد و در جریان  ،در واقع. گذارند میتاثیر ها  اشخاص و گروه انسان نسبت به عناصر فرهنگی،

پذیري به  بنابراین عوامل مهم جامعه .کندهایی را نسبت به دنیاي اطرافش کسب می پذیري نگرشجامعه

فرد بخش  ،پذیري  از آنجا که در روند جامعه .باشند نظر می ددر این تحقیق معنوان متغیرهاي تاثیرگذار 

تواند که می -می کندشروع به تقلید از رفتار آنان گذراند و پس از چندي  عمده وقت خود را با والدینش می

خانواده یکی از متغیرهاي  بررسی نگرش - منجر به کسب باورها و نگرش مشابه با والدین خویش شود

بسیاري از مطالبی که درباره  ،در واقع ؛ها نقش مهمی دارند رسانه ،همچنین. باشد  تحقیق میاین مطرح در 

و الگوهاي رفتاري ما از اطالعات داده شده توسط  نگرشو ایم  ها کسب کرده دانیم از طریق رسانه جهان می

 جوانان براي همساالن پذیرفته شدن در گروه. باشند دوستان می ،عامل مهم دیگر. پذیرد ها تاثیر می رسانه

هاي دوستی اي رفتاري جوانان تحت تأثیر گروهها و الگوهین دلیل بسیاري از نگرشه همبو مهم است 

  .گیردشکل می
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هدن  .پذیري است از عوامل موثر در تحقیق حاضر نیز متاثر از جریان جامعهدیگر ینداري به عنوان یکی د

گیري در رفع  معتقد است که دینداري عامل اساسی اجتماعی شدن و انسجام فکري، عملی و جهت

روابط اي در هر جامعه ،به قول واخ )160:  1389، آزاد ارمکی(  .ها و مسائل اجتماعی است مشکالت،پدیده

هاي تجارب دینی و آرمانتحت تأثیر نیروي قدرتمندي چون دین قرار دارد که در پرتو آن  هاانسان بین

 .گیرد و نهادهایی چون ازدواج، خویشاوندي و دولت تحت تأثیر آن قرار داردمناسب اجتماعی شکل می

تعداد عوامل  ،همچنین باید یادآور شد که در نتیجه تغییراتی که در جوامع رخ داده) 50: 1387واخ ، (

آنچه مسلم . رنت و تاثیرات آن غافل ماندوان از اینتت پذیري نیز بیشتر شده است که در این میان نمی جامعه

گمنامی در فضاي . است عامل گمنامی در محیط مجازي بر شیوه رفتار، عملکرد و نگرش افراد تاثیر دارد

شان بازي و سعی کنند تا  با هویتدهد که خودشان را چندگانه معرفی،  مجازي به افراد این شانس را می

کاهش فشار اجتماعی براي پیروي از قضاوت دیگران موجب  ،در این میان .هویت جدیدي را بسازند

فضاي مجازي امکان  ،به این ترتیب .شود تا هر فردي امکان گزینش نحوه معرفی خود را داشته باشد می

همین خصلت گمنامی مسئله  ،از سوي دیگر. اي از تعامالت دو سویه را فراهم آورده است انجام انواع تازه

شود که این نیز بر نگرش افراد تاثیر  گمنامی باعث عدم اعتماد افراد به یکدیگر می. کند اعتماد را مطرح می

فرایندي است که تحت عوامل اجتماعی  ،والتر معتقد است فرایند خوداظهاري در محیط مجازي .گذار است

با توجه به اهمیت  .برند ینش را در معرفی خود به کار میکه کاربران بهترین گز  به طوري ؛کند عمل می

  .اند هاي زیر شکل گرفته فرض ،عوامل مطرح شده

 پژوهشي هاهیفرض

 .دارد هاي همسریابی رابطه وجودنگرش خانواده و نگرش جوانان به استفاده از سایت نیب .١

 .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش ونگرش دوستان  نیب .٢

 .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده بهها آن نگرش و دینداري جوانان نیب .٣

هاي همسریابی رابطه وجود و نگرش جوانان به استفاده از سایت) اینترنت(هاي فضاي مجازيبین ویژگی .۴

 .دارد

  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان ونگرش هاي اینترنتیسایت به اعتماد نیب 4-1
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  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیازسا استفاده به جوانان ونگرشي مجازي درفضا یگمنام نیب 4-2

  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش و نترنتیا بودن دسترس در  نیب 4-3

  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش و هارسانه از استفاده زانیم نیب .۵

  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش و هارسانه از استفاده نحوه نیب .۶

  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش ومیزان استفاده از اینترنت  نیب .٧

  .دارد وجود رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش و استفاده از اینترنتحوه ن نیب .٨
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  شناسی پژوهش روش

. است بوده تهران سال 29 تا 18 جوانانآن ي آمارۀ جامع و شده انجام شیمایپ روش با حاضر پژوهش

 نیب ازي اچندمرحلهي اخوشهي ریگنمونه صورت به که شد محاسبه 266 کوکران فرمول با نمونه حجم

 نگرش بر موثر عوامل ساخته محقق پرسشنامه ،پژوهش ابزار. شدند انتخاب تهران 18 و 11 ، 3 مناطق

 نظر ازي ظاهر وی فنیی روا نییتع منظور به. است بودهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان

 از استفاده با و   شد اجراي نفر 30ۀ نموني رو بر پرسشنامه ،ییایپا نییتع منظور به .دش استفاده متخصصان

 در spss22 افزارنرم از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز. گردید محاسبهیی ایپا زانیم کرونباخي آلفا بیضر

  .صورت گرفته استی استنباط وی فیتوص آمار دوسطح

  ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرها: 1جدول

  ضرایب آلفا  متغیر

  /.75  هاي همسریابینگرش خانواده به سایت

  /.86  هاي همسریابینگرش دوستان به سایت

  /.86  اعتقادات دینی

  /.86  هاي همسریابینگرش جوانان به استفاده از سایت

  /.87  هاي اینترنتیاعتماد به سایت

  /.78  گمنامی فضاي مجازي

  /.64  در دسترس بودن اینترنت

  

  متغیرهاي تحقیق مفاهیم و

  متغیرهاي مستقل

نسبت به  و دوستان هاي مثبت یا منفی والدینها و دیدگاهدهنده سوگیري  ، نشانو دوستان نگرش خانواده

  .هاي همسریابی استاستفاده از سایت

  .شود به وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته می: ها رسانه

ه با اینترنت قابل دسترسی است  و هاي الکترونیکی است کمجازي، جهان ذهنی اطالعات و شبکهفضاي 

  )18:  1380میردامادي،. (مرزهاي نامحدودي دارد
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هاي دینی در آن متجلی باشد  ها و نشانهکه ارزش يعنوان عامی است که به هر فرد ،دینی بودن: دینداري

هاي آشکار و پنهان  ، گرایش و کنشهاي دینی بودن فرد را در نگرش نهها و نشاتجلی ارزش. شود الق میطا

  )78: 1391زند، شجاعی.(توان جست و شناسایی کرد او می

، تمایل و عالقه جوانان به استفاده از هاي همسریابیمنظور از نگرش به استفاده از سایت :متغیر وابسته

  :باشد میمفهوم نگرش داراي سه بعد  . شان است زندگیفتن و انتخاب شریک هاي همسریابی براي یاسایت

  .تصورات شخص را در مورد چگونگی موضوع مورد نظر در بر دارد :بعد شناختی

  .شود بعد عاطفی که شامل احساسات و عواطف مثبت و منفی شخص نسبت به موضوع می: بعد عاطفی

  )125:  1387گهر،  نیک.( نگرش استله یا علیه موضوع آمادگی فرد براي رفتار  : بعد رفتاري 

  هاي توصیفی یافته

 از .است سال 24 انیپاسخگوی سن نیانگیم. باشند می مرد درصد46  /6 و زن انیپاسخگو از درصد 4/53

 8 ،تالیتحص سطحاز نظر . هستند مطلقه 4/0 و متاهل درصد 2/10 مجرد، درصد 5/89 دهندگان پاسخ نیب

 و ارشد سطح در هم درصد 8/33 وی کارشناس وی کاردان درصد 2/57 پلم،ید و پلمید ریز سطح در درصد

 نیا عضو درصد 97 و بود عضو درصد 3 تنها زینی ابیهمسري هاتیسا در تیعضو نظر از. بودند باالتر

 لیتحل رسون،یپی همبستگ بیضر آزمون ،Tازآزمون هادادهی استباط لیتحل و هیتجزي برا. یستندن هاتیسا

 رهیچندمتغ ونیرگرس از مستقلي رهایمتغ با وابسته ریمتغ نییتب زانیمي برا تینها در و کطرفهی انسیوار

  . است شده استفاده

  هاي استنباطی یافته

لذا خواه و  .باشد اش میطبق نظر کرچ و کرچفیلد در طول زندگی، بیشترین ارتباط فرد با خانواده .1

بین  دهد که ها نشان می آزمون فرض. کنداقتباس می را ناخواه نگرشی مشابه نگرش والدینش

 از .هاي همسریابی رابطه معناداري وجود داردنگرش خانواده و نگرش جوانان به استفاده از سایت

  به خانواده نگرش چه هر، باشدیم  = 000/0sig و = r 540/0 مقدار ،2جدول در که جا آن

 ترخواهد مثبت هاتیسااین  از استفاده به زین جوانان نگرش باشد، ترمثبتی ابیهمسر ي هاتیسا

  .بود
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ي هاتیسا استفاده به جوانان نگرش بر دوستان نقش تیاهم دکنندهییتا آزمون از حاصلي هاافتهی ،همچنین

به عنوان یکی از عوامل اجتماعی شدن،  دوستان گروه ،پذیري هاي جامعه طبق دیدگاه. استی ابیهمسر

تایید   = 021/0sig و = r 142/0 که مقدار  کند اعمال می و جوانی نوجوانی  بیشترین نفوذش را در دوره

  .کننده این تاثیر است

 .هاي همسریابی رابطه معناداري وجود داردبین میزان دینداري جوانان و نگرش جوانان به استفاده از سایت

 و معکوس رابطه ریمتغ دو نیب ،استی منفr  مقدار و  = sig 000/0 و = r - 304/0 مقدار که جا آن از

    از استفاده به زین جوانان نگرش باشد، شتریبي ندارید زانیم هرچه ،تیعبار به. دارد وجودي معنادار

کند و به  هاي دینی توجه و عمل می وقتی فرد به آموزه ،در واقع .بود خواهد تریمنفی ابیهمسري هاتیسا

درك ضرورت رعایت هنجارهاي ، هاي دینی در او آید، توجه و عمل به آموزه نوعی دیندار به حساب می

نگرش به ازدواج از طریق فضاي مجازي تجلی پیدا  دینی و اجتماعی را در پی خواهد داشت که اثر آن در

نیز متغیر دینداري رابطه معناداري با نگرش به ازدواج اینترنتی داشته ) 1392(در تحقیق محمدي . کندمی

  . است

تیسا از استفاده به جوانان نگرشمیزان دینداري با  و، نگرش دوستان خانواده نگرش نیب دو متغیره یهمبستگ: 2جدول

  یابیهمسري ها

  يسطحمعنادار  رسونیپی بهمبستگیضر  ریمتغ نام

 از استفاده به جوانان نگرش و خانواده نگرش

  یابیهمسري هاتیسا
540/0  000/0  

 از استفاده به جوانان نگرش و دوستان نگرش

  یابیهمسري هاتیسا
142/0  021/0  

 از استفاده به جوانان نگرش وي ندارید زانیم

  یابیهمسري هاتیسا
304/0-  000/0  

  

و نگرش جوانان به استفاده از  )در دسترس بودن  میزان اعتماد،گمنامی و(هاي فضاي مجازي بین ویژگی -1

  .هاي همسریابی رابطه معناداري وجود داردسایت
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 هر و دارد وجودي معنادار رابطه ریمتغ دو نیب  = 000/0sig و= r  331/0 مقداردر مورد اعتماد با توجه به 

 مثبت ها این سایت از استفاده به زین جوانان نگرش باشد، شتریبی نترنتیاي هاتیسا به اعتماد زانیم چه

  . بود ترخواهد

چهره بهها و مشکالت تعامالت چهرهبرقراري ارتباط از طریق اینترنت بر خیلی از محدودیت از آنجا که

 و= r  243/0(جدولاطالعات  .شودرو ترجیح داده می در این نوع ارتباط به ارتباط رو ،غلبه کرده است

000/0sig = ( ها  که بین در دسترس بودن اینترنت و نگرش جوانان به استفاده از این سایتدهد  نشان می

  . دارد وجودي معنادار رابطه

  بر اساس .گمنامی در فضاي مجازي نیز از جمله عوامل جذاب و تاثیرگذار در استفاده از اینترنت است

 يمعنادار و معکوس رابطه ریمتغ دو یعنی باشد،یم = sig 039/0 و= r  -129/0 مقدار جدولهاي داده

 از استفاده به زین جوانان نگرش باشد، کمتری نترنتیاي هاتیسا دری گمنام زانیم چه هر ،یعبارت به. دندار

  . بود ترخواهد مثبتی ابیهمسري هاتیسا

  ، در دسترس بودن ،گمنامی در فضاي مجازيینترنتیاي هاتیسابه  اعتماد نیب دو متغیره یهمبستگ: 3 جدول

  یابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان ونگرشاینترنت 

  يسطحمعنادار  رسونیپی بهمبستگیضر  ریمتغ نام

 به جوانان نگرش وی نترنتیاي هاتیسااعتماد به 

  یابیهمسري هاتیسا از استفاده
331/0  000/0  

در دسترس بودن اینترنت و نگرش جوانان به استفاده 

  هاي همسریابیاز سایت
243/0  000/0  

 به جوانان نگرش وی نترنتیاي هاتیسا دری گمنام

  یابیهمسري هاتیسا از استفاده
129/0-  039/0  

  

 ا توجه بهب .دارد وجودي دارمعنا رابطهی ابیهمسري هاتیسا از استفاده به جوانان نگرش و تیجنس نیب -2

 بهي ترمثبت نگرش مردان که است نیا حاکی از) 28/41( زنانبا ) 85/50( مردان نیانگیم ، مقایسهTآزمون

 .دارندی ابیهمسري هاتیسااز  استفاده
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  یابیهمسري هاتیسا از استفاده به نگرش و یتجنس نیب رابطه:  5جدول

  سطح معناداري tآماره   درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  متغیر

 از استفاده به نگرش

  یابیهمسري هاتیسا

  20/11  85/50  مرد
264  95/1-  050/0  

  71/10  28/41  زن

  

هاي  هاي جمعی با نگرش جوانان به استفاده از سایترابطه بین میزان و نحوه استفاده از رسانهفرضیه 

ها و امکانات  توان در عدم آشنایی افراد با این سایت از جمله علل رد این فرضیه را می. رد شدهمسریابی 

  .آن دانست

د این براي ر .بین میزان و نحوه استفاده از اینترنت با متغیر وابسته رابطه معناداري مشاهده نشد ،همچنین

توان استدالل نمود که میزان استفاده از اینترنت زمانی تاثیر گذار است که فرد عضو این  فرضیات می

در این مطالعه با . دست آورده ها ب آشنایی، دیدگاه مشخصی نسبت به آن ویا در اثر استفاده  اشد ها ب سایت

. اند ها بوده نفر عضو این سایت 8وجود میزان باالي استفاده پاسخگویان از اینترنت، در میان پاسخگویان تنها 

  .هاي همسریابی ندارند اي با استفاده از سایت به همین دلیل تحصیالت و پایگاه اجتماعی نیز رابطه

  رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل

با (تري  قوي علی رابطهکدام یک  ،تحقیقمدل مطرح در متغیرهاي مجموع که از میان  دقیق اینبراي تعیین 

  .استفاده شده است  stepwiseاز روش ،دارندوابسته  متغیر با) رهامتغی کنترل همزمان بقیه

  .اند شدهمتغیر وارد معادله رگرسیون شد که در جدول متغیرهایی که رابطه معنادار داشتند مشخص  13

  هاي تحقیقفرضیه) ايمتغیرهاي مستقل و زمینه(نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره: 6جدول

  سطح معناداري tمقدار Beta  اشتباه استاندارد B  ها     متغیرهاشاخص

         348/44  مقدار ثابت

  000/0  388/9  457/0  061/0  577/0  نگرش خانواده

 000/0 739/3 205/0 073/0 272/0  هاي اینترنتیاعتماد به سایت

 001/0 -288/3 -165/0 166/0 -546/0  گمنامی در اینترنت

  013/0  -499/2  -126/0  059/0  -148/0  دینداري

  026/0  247/2  126/0  244/0  549/0  در دسترس بودن اینترنت
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  023/0  295/2  111/0  162/0  373/0  نگرش دوستان

  037/0  092/2 1/0 567/0 18/1  تحصیالت

  

،   =417/0Adjust R Square= ،432/0RSquare=  ،658/0R=  ،074/27Fبراساس آزمون مقدار 

000/0Sig= باشد می.  

y=0/457(نگرش خانواده) 0+ ) +(اعتماد به اینترنت)205/ 0-  + ((گمنامی)165/

((دینداري)0/126-)  +  126/0) دردسترس بودن اینترنت+ (   ) +111/0) نگرش دوستان )  0+ /1 

 (تحصیالت)

 در را وابسته ریمتغ انسیوار از درصدR )65/0( اندتوانسته ي مدل نظريرهایمتغمجموع  ها،داده به توجه با

 انگریب )65/0(، واقع در. کنند نییتبي آمار جامعه در را وابسته ریمتغ انسیوار از درصدR2 )43/0( و نمونه

 کهیی رهایمتغ انیازمBeta مقدار به توجه با.  است وابسته ریمتغ با رهایمتغي قو نسبتای همبستگ وجود

 معکوسي ارابطهي دارا وابسته ریمتغ باي مجازي فضا دری وگمنامي نداریدي رهایمتغ داشتند، معنادار رابطه

جوانان به استفاده از نگرش  ،و گمنامی در فضاي مجازي بیشتر باشدبه این معنا که هر چه دینداري ؛ است

 انیم از ،نیهمچن. هستند وابسته ریمتغ با میمستق و مثبت رابطهي دارا رهایمتغ هیبق .تر است منفیها  این سایت

  .کندی نیبشیپ را جوانان نگرش انسیوار از مقدار نیشتریب است توانسته خانواده نگرش ،رهایمتغ

  گیريیجهتنبحث و 

هاي سنتی دهد که هنوز ارزشمینشان تحقیقات نتایج  ،با وجود تسلط اینترنت بر تمام وجوه زندگی

 ،ها آوري و آزمون داده پس از جمع ،در پاسخ به سؤال اول. د جوانان تاحدودي حفظ گردیده استازدواج نز

نگرش پاسخگویان  به سه ) دامنه تغییرات تقسیم بر تعداد طبقه مورد نظر(دست آوردن فاصله طبقات ه با ب

نگرشی  )درصد 5/51(که نیمی از پاسخگویان شد ی تقسیم ، نگرش میانه و نگرش منفطبقه نگرش مثبت

 –عوامل اجتماعی  پیراموندر سوال دوم تحقیق که  .ندشتهاي همسریابی دامیانه نسبت به استفاده ازسایت

مشخص شد که خانواده یکی از  ،هاي همسریابی بود فرهنگی موثر بر نگرش جوانان به استفاده از سایت

در این پژوهش فرض بر این بود که . ستها گذار بر نگرش به استفاده از این سایتتاثیر ترین عواملمهم

به این صورت که هر چه نگرش خانواده نسبت به استفاده  ،گذاردنگرش خانواده روي نگرش فرد تاثیر می

 .استتر هاي همسریابی مثبت تر باشد، نگرش جوانان هم به استفاده از سایتهاي همسریابی مثبتاز سایت
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وجود رابطه معنادار بین نگرش جوانان و نگرش نیز ) 1392(محمدي و )1391(دستجردي نتایج پژوهش

انعکاس احساسی است که اعضاي خانواده نسبت  ،در نزد نوجوانان» خود«تصویر  . کنندخانواده را تایید می

او هستند دارد، به طور  اطرافدر جهان پیرامون و افرادي که  بنابراین تصویري که فرد از خود،. به او دارند

هاي مختلفی را  پذیرد و نقش هایی که فرد می ارزش. اش است مستقیم تحت تاثیر نگرش و باورهاي خانواده

ها  ود و نوجوان آنش رود ایفا کند، در بدو امر در درون شبکه روابط خانوادگی آموخته می که از او انتظار می

با توجه به طیف سنی پاسخگویان که مدت زمان زیادي از وقت خود  )84 : 1389توسلی ،. ( گیرد را فرامی

هاي همسریابی به عنوان عامل گذرانند، نگرش دوستان به استفاده از سایت شان می را با دوستان و همساالن

بر اساس نتیجه  .بررسی گردید ،گذاردها تاثیر می دیگري که روي نگرش جوانان به استفاده از این سایت

کند که در جامعه امروز مردم عمدتا  رایزمن مطرح می. مون، رابطه معناداري بین این دو متغیر وجود داردآز

یید دیگران انسان مدرن بیشتر به قضاوت و تا. کنند به معاصرانشان براي هدایت و انتخاب مسیرشان نگاه می

. اي نوعی گروه همساالن استهارزش ،ها براي انسان مدرنترین ارزشمهم دهد ودر محیطش ارزش می

عوامل تکوین  موردنتایج مربوط به نگرش خانواده و نگرش دوستان تایید کننده نظریه کرچ و کرچفیلد در 

به  ؛هاي همسریابی معنادار و معکوس بودرابطه دینداري با نگرش به استفاده از سایت. باشندها مینگرش

تر هاي همسریابی منفیها به استفاده سایتنگرش آن ،باشد نحوي که هر چه میزان دینداري جوانان بیشتر

ترین عامل موثر بر نگرش جوانان به ازدواج دینداري مهم) 1392(گونه که در تحقیق محمديهمان. است

ي ها پژوهش در این پژوهش نیز وجود رابطه بین دینداري و نگرش تایید شده و موید نتایج ،اینترنتی بود

یکی دیگر از عواملی که فرض شده بود با نگرش به استفاده از . است) 1391(جرديو دست )1385(موحد

. است) اعتماد در دسترس بودن، گمنامی و(هاي فضاي مجازي  ، ویژگیهاي همسریابی رابطه داردسایت

. می باشدهاي همسریابی نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار این سه ویژگی با نگرش به استفاده از سایت

ها و در عین حال فرصت... هایی مثل در دسترس بودن، گمنامی و با ویژگی) فضاي مجازي(اینترنت 

. هاي همسریابی تاثیر گذارندهایی براي جوانان به وجود آورده که بر نگرش به استفاده از سایتمحدودیت

تباطات بین فردي به یکی از ادعاهاي اصلی والتر این است که ار ،در نظریه پردازش اطالعات اجتماعی

   ها برخی تفاوتبروز چه موجب اي نسبت به ارتباطات رودررو ندارند و آنواسطه کامپیوتر تفاوت برجسته

ارتباطات مجازي به دلیل دسترسی  .شود، میزان سرعت انتقال اطالعات در این دو نوع ارتباطات استمی

برقراري  برايهاي جامعه با توجه به محدودیت. رندهاي ارتباطات رودررو را نداخیلی از محدودیت ،آسان

رابطه میان دو جنس، در دسترس بودن اینترنت امکان برقراري رابطه با جنس مخالف را در منزل و به دور 
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هاي جامعه فراهم کرده است که این خصلت اینترنت، رابطه مثبت و معناداري با نگرش از محدودیت

کاربران در ارتباطات به واسطه کامپیوتر به  ،از نظر ترکل. هاي همسریابی داردجوانان به استفاده از سایت

شود که افراد تمایل گمنامی باعث می ؛اند معرفی کنند،گونه که مایلتوانند خود را آندلیل گمنامی می

ان ش ها و نظراتبیشتري به خودافشایی داشته باشند و بدون ترس از قضاوت سایرین به افشاي خواسته

این رابطه  .هاي همسریابی داردرابطه معکوس و معناداري با نگرش به استفاده از سایت ،گمنامی. بپردازند

گونه به این يبیشتراعتماد هر چه جوانان . آورد هایی را هم به وجود می منفی امکان اخاذي و سوء استفاده

ها داشته باشند کنند و نگرش مثبتی راجع به آنها استفاده که از این سایتاحتمال این داشته باشند،ها سایت

هاي فضاي مجازي روي شیوه رفتار افراد تایید کننده تاثیر ویژگی) 1996(نتیجه پژوهش والتر . بیشتر است 

الزم به ذکر است که بین متغیرهاي میزان و نحوه استفاده از اینترنت  با نگرش به . باشدها میو نگرش آن

رود دلیل آن عدم آشنایی با  که احتمال می ریابی رابطه معناداري وجود نداشتاي همسه استفاده از سایت

  ها نقش بسیار مهمی در القاي ، رسانهطبق گفته رابرتسون .ها باشد هاي این سایت امکانات و ویژگی

ارائه شده  هايها و الگوي رفتاري ما از اطالعات داده شده و شیوهنگرش. هاي جامعه به افراد دارندارزش

که برخی نظریات درباره اثرات با توجه به این )132:  1389،رابرتسون( .پذیردها تاثیر میتوسط این رسانه

دهند، بلکه به متغیرهاي دیگر هاي  جمعی، حاکی از این است که این اثرات به صورت کلی رخ نمی رسانه

 .هاي مختلف، متفاوت استدر وضعیتکند که درستی یک فرضیه استدالل می» پري« ،بستگی دارند

رد تاثیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت و همچنین  علل یکی از شاید) 417:  1389تانکارد ،  سورین و(

مهمترین اتفاق و تصمیم زندگی هر فرد است و  ،که ازدواج استاین   هامیزان و نحوه استفاده از رسانه

مثل  -ها داردافراد بطور معمول به دیدگاه و نگرش دیگرانی که در طول زندگی بیشترین ارتباط را با آن

توجه ها رسانه ،همچنین  متاسفانه. دهند تا تاثیر اینترنت و رسانهبیشتر اهمیت می -...خانواده ، دوستان و 

فقط جنسیت با نگرش به  ،اياز بین تمام متغیرهاي زمینه .و مسائل مرتبط با آن ندارندچندانی به ازدواج 

هاي چنان که میانگین نگرش به استفاده از سایت ؛هاي همسریابی رابطه معناداري داشتاستفاده از سایت

ان پسران و پذیري در می ناشی از تفاوت جریان جامعهمی تواند که  بودهمسریابی مردان بیشتر از زنان 

دختران مانند گوهر « ها و هنجارهایی را مانند اینکه  باورهاي جنسیتی، ارزش ،به عنوان مثال. باشددختران 

رابطه داشته باشند و یا  دختر خوب، دختري است که از ) پسر(باشند و نباید با نامحرممی» داخل صدف

در فرهنگ ما رسم بر این است که . کنند می در دختران درونی ،رابطه با جنس مخالف و نامحرم پرهیز کند

 تواند باعث نگرش منفی میامر  همین . گرددقدم  دختر باید توسط پسر انتخاب شود و نباید در ازدواج پیش
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اي که مورد تایید قرار نگرفته یکی از متغیرهاي زمینه. باشدهاي همسریابی  به استفاده از سایت دختران

اي این نکته بود که وقتی فرد در خانواده بردر این پژوهش تاکید . اقتصادي  است - پایگاه اجتماعی ،است

آید، نوع تسهیالتی که اقتصادي، باال به حساب می  –کند که به لحاظ پایگاه اجتماعییرشد و زندگی م

شتري گذارد متفاوت و از تنوع و تعدد بیمی ويخانواده به عنوان سرگرمی، تفریح و آموزش در اختیار 

اما  کند،اي همسریابی هم نمود پیدا میهبرخوردار است که در نهایت در نگرش وي به استفاده از سایت

رابطه تحصیالت با نگرش به . است کامال مغایر بینی محقق و فرضیه ارائه شدهها با پیشنتایج حاصل از داده

که افزایش سطح تحصیالت روي  فرض بر این بود. هاي همسریابی نیز رد شده استاستفاده از سایت

با باال رفتن تحصیالت و سواد افراد، . هاي همسریابی تاثیرگذار باشدنگرش جوانان به استفاده از سایت

شود دیدگاه افراد نسبت به رود و باعث میها  نسبت به همۀ مسائل نیز باال میمیزان آشنایی و آگاهی آن

یکی از . ها ورود به محیط دانشگاه می باشدگونه سایتانان با ایننقطه آشنایی جو. برخی مسائل بازتر شود 

آنها در  بیشتردالیل رد این فرضیه این است که سطح تحصیالت پاسخگویان پراکندگی زیادي نداشت و 

وان ت در کل می. هاي همسریابی داشتند که نگرش میانه به استفاده از سایت سطح تحصیلی کارشناسی بودند

ارتباط با جنس  موردمحدودیت هایی که از سوي خانواده و جامعه در  جنسیتی در ایران و گفت جداسازي

ي یافتن فرد برا هاي دیگري اعث شود که جوانان دنبال راهممکن است ب شود، مخالف بر جوانان اعمال می

این . ی استهاي همسریابها رجوع به اینترنت و عضویت در سایتیکی از این راه مورد نظر خود باشند که

گمنامی و ناشناس بودن طرفین و عدم  ؛ چنان کهاندها خود معضالت و مشکالتی را به وجود آوردهسایت

که جوانان نگرشی  حال با توجه به این. ترین معضالت این شیوه از همسرگزینی استاعتماد از جمله مهم

هاي همسریابی در بین اج از طریق سایتالزم است در مورد ازدو ،ها دارند میانه به استفاده از این سایت

تا به  سبب می گرددها نظارت کافی بر این سایت عمالا همچنین،. ي شودها و جامعه فرهنگ سازخانواده

یک فرصت مناسب براي آشنایی افراد با یکدیگر و پیدا کردن شخص به عنوان درستی عمل کنند و بتوانند 

  .به شمار آینددلخواه 
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This study is to assess the attitudes of young people about using dating sites and 
the affecting factors. In many communities, finding a spouse is established 
through a variety of ways and non-judgmentlly about the way the spouse 
seeking another but in our culture, a particular sensitivity of the way young 
people are choosing spouse, the issue dealt with. At the same time, the mate-
selection methods have recently been varied sensitivity towards families and yet 
none of the relative stability of the mechanism is not in place. Given the 
importance of the purpose of the present study to investigate attitudes of young 
people seeky a partner sites and social factors with cultural impact on the 
attitudes of young people, this study was done by survey method on the 
population of 18 to 29 year old young people in Tehran.The sample size was 
calculated using cochram formula about 266 respecttively.The cluster random 
sampling from 22 disticts of Tehran 3,11and 18 were selected. This results were 
obtained by analyzing data of independent variables  like family attitudes to 
dating  sites, friends attitude to dating  sites, religious, and how to use the media 
and the internet, anonymity of cyber space, trusted sites, the availability of the 
internet and gender as a ground variable are of significant correlation. 

Keywords: Internet, Attitude, Family, Friends, Media and Internet Marriage 

 


