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  چكيده

 بـر  اطالعـاتي  و ارتباطي هاي ريفناو از استفاده پژوهش حاضر، با هدف بررسي تاثير
 و پيمايشي انجام شده انجام گرفته است. اين تحقيق به روش مخالف جنس با ارتباط ميزان

آوري گرديده است. جامعه آماري اين پژوهش، شامل  جمع اطالعات آن از طريق پرسشنامه
  5طـاي  سال) شهرشيراز مي باشد كه با اسـتفاده از جـدول لـين و خ    18-30كليه جوانان (

اي  خوشـه  مطبـق  روش بـا  نفر برآورد گرديده و در نهايت نمونه مورد نظـر،  395درصد 
ارتبـاط بـا    كه ميزان است آن از حاكي پژوهش، اين از آمده دست به نتايج .انتخاب شدند

، استفاده از تلفن همراه و ماهواره رابطـه معنـاداري دارد و بـا    جنس مخالف با جنس، سن
 .  از اينترنت رابطه معناداري ندارد تحصيالت و استفاده

اطالعاتي (اينترنت، تلفن همراه، ماهواره)، ميزان ارتباط  و ارتباطي هاي فناوري ها: كليدواژه
  .با جنس مخالف

 مقدمه

ــول و    ــان متح ــا در جه ــي    م ــدگي م ــي زن ــمگير و دائم ــوني چش ــتخوش دگرگ ــيم  دس كن
ـ   ). به طوري كه مي1،555:1379(گيدنز رين رويـداد دنيـاي معاصـر را سـرعت     تـوان شـگفت انگيزت

چنـين تغييـر و تحـوالتي سـريع،      ). آنچه زمينه2،3:1369سابقه تغييرات اجتماعي دانست (لنسكي بي
ژرف و شگرفي را پديد آورده است، دستاوردهاي تكنولوژيك جديـد بشـري اسـت. دسـتاوردهايي     
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شوند. از ايـن روسـت كـه برخـي     شناخته مي 1اطالعاتي -هاي نوين ارتباطيكه به عنوان تكنولوژي

هـاي اطالعـات   دهنـد كـه بـر محـور تكنولـوژي     خبر از استيالي يك پارادايم تكنولوژيك جديد مي
هاي اطالعـاتي و ارتبـاطي مجموعـه وسـيع و     تكنولوژي� )2،59:1380سازمان يافته است (كاستلز

هـاي  رونـد. تكنولـوژي  يهـا بـه كـار مـ    هاست كه براي برقراري ارتباط بين انسان متنوعي از فناوري
ها و سطوح حيات فردي و جمعـي  طور مستقيم و غير مستقيم بر تمام عرصهه ارتباطي و اطالعاتي ب

هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به صورت گسـترده،  و عرصه انسان معاصر اثر گذاشته
از تـك تـك    –جوامـع  عميق و ماندگار دگرگون كرده است. از سوي ديگر، تمام سطوح سـاختاري  

هـا و اساسـا كليـت سـاختارهاي زنـدگي      همه نهادهـا و سـازمان  ها و تا افراد تا گروه ها و جماعت
ها شاهد تغييرات بنيـادين در شـرايط   در نتيجه پيامدهاي مستقيم يا با واسطه اين تكنولوژي –جمعي 

معاصر شـيوه زنـدگي، كـار،     و عوامل موثر بر هستي خود بوده و بيش از پيش خواهند بود. در دنياي
  ).152؛ 1383تفريح و تعامل اجتماعي در حال تغييراند (منتظرقائم،

اطالعاتي سده بيست را بايد بسـيار فراتـر از صـرف الكترونيـك كـردن رابطـه       -انقالب ارتباطي
ي ااي شـبكه ارتباطي با فراهم آوردن امكان پيدايي جامعه -هاي اطالعاتيها دانست. تكنولوژيانسان

)، و نه تنهـا قواعـد   20:  1380هاي تازه بخشيده (كاستلز، هاي تازه، هويتافراد و جوامع را در قالب
و قوانين حاكم بر ارتباط و تعامل ميان انسان بلكه نگرش ما را نسـبت بـه خـود، ديگـران و جهـان      

ـ    تكنولوژي ).5: 1380اند (اولسون،تغيير داده وژيكي و فنـي خـود   ارتباطي بنا به نـوع سـاختار تكنول
تـرين  هاي زندگي انسان تاثيرگذار باشند. اينترنت، ماهواره و موبايل از مهـم اند در تمام عرصهتوانسته

اطالعـاتي اسـت كـه ارتباطـات را معنـايي تـازه بخشـيده و موجـب         -دستاوردهاي انقالب ارتباطي
 اند.  دگرگوني در تعامالت اجتماعي شده

هـاي مرزبنـدي   در جامعه ما، همواره يكي از حوزه ين دو جنس،از ديگر سو، جنسيت و روابط ب
هاي رسمي و غير رسمي قرار داشته اسـت. امـا بـا ورود    اي بوده است كه به شدت تحت كنترلشده
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هاي اطالعاتي و ارتباطي بـه طـور خـاص، چنـد اتفـاق يـا       به طور عام و ورود تكنولوژي 1نوسازي
اي مـوارد تـا حـدي    هاي سنتي را درهم شكسـت و در پـاره  جديد حادث گرديد كه مرزبندي پديده

  مسئله ساز گرديد. اين پديده ها به شرح زير مي باشند.
ها فـارغ از  گيري از تكنولوژي تلفن همراه باعث شد تا الگوهاي روابط و دوستييكي اينكه بهره

اي لگـوي تـازه  گيـري ا هاي جغرافيايي و موانع فيزيكي، گسترش يافته و منجر بـه شـكل  محدوديت
 اي، بـا ارايـه  هاي مختلف تلويزيـون مـاهواره  ). دوم اينكه شبكه59: 1387(كوثري و همكاران،گردد 
ها و هنجارهاي افـراد را تحـت   هاي زندگي و روابط اجتماعي مختلف از سراسر جهان، ارزشسبك

پنـداري در روابـط   تذا ي فرآينـد هـم  هايي در نتيجـه تاثير قرار داده و مصرف كنندگان چنين برنامه
). مسـئله ديگـر اينكـه، شـبكه     165: 1386زاده و عبداللهي،كنند (مهدياجتماعي خود بازانديشي مي

اينترنت با ارايه فضايي غيرمجازي و چند اليه، به رقيب قدرتمندي براي جهان واقعي تبديل شـده و  
هـاي گفتگـوي   ايميـل، سـالن   ها را به اشكال مختلف تحت الشعاع خود قرار داده است.روابط انسان

ترين ابزارهاي ارتباطي جديد هستند كـه اينترنـت فـراهم    ، گروه هاي بحث و غيره از عمده2مجازي
  ).141: 1386سازد (پاك سرشت،كرده و نيازهاي ارتباطي كاربران را برآورده مي

هـا را از  تحوالت فوق، همگي منجر به تكثير جهان زندگي فرد شده و الگوهاي ارتبـاطي انسـان  
حالت سنتي خارج ساخته و شكل جديدي به آن بخشيده است. حال با توجه به اين تحـوالت، كـه   

شود كه روابط دوسـتي بـين دو جـنس    شود، اين سوال مطرح ميما نيز به وضوح ديده مي در جامعه
ميـزان   هاي اطالعاتي و ارتباطي تاثير پذيرفته اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر،    تا چه حد از اين تكنولوژي

تواند الگوهاي روابط بـين دو جـنس را توضـيح دهـد. آيـا      ها تا چه حد مياستفاده از اين تكنولوژي
  ها مي شود؟استفاده بيشتر منجر به كاهش يا افزايش روابط و دوستي

ارتبـاطي قـرار گرفتـه     -هاي اطالعـاتي كشور ايران نيز چون ديگر كشورها تحت تاثير تكنولوژي
ارتبـاطي در ميـان    -هـاي اطالعـاتي  اخير شاهد گسترش روزافـزون تكنولـوژي   هاياست و در سال

ايم و چون ايران كشوري است با جمعيتي جوان، توجه بـه ايـن امـر مهـم ضـرورتي دو      جوانان بوده
                                                
1  Modernization 
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ارتبـاطي تـاثيري بـر دوسـتي      -هاي اطالعـاتي چندان يافته است. توجه به اين نكته كه آيا تكنولوژي

ست؟ آيا اين تاثيرات در جهت همنوائي با هنجارهاي جامعـه اسـت يـا خيـر؟     ادختر و پسر گذاشته
هايي در ميـان  گران علمي جامعه و حتي موجب ايجاد بحثگر اهميت اين مسئله در ميان كنشنشان
  ترين افراد در جامعه گشته است.عادي

ي با ميـزان ارتبـاط   هاي اطالعاتي و ارتباطبنابراين هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه تكنولوژي
باشد. به اين لحاظ شهر شيراز در مـواردي حتـي   دوستي دختر و پسر در ميان جوانان شهر شيراز مي

  .)1384،10ت(مقدس،خواجه نوري:بيشتر از تهران تحت تاثير تغييرات جهاني شدن قرار گرفته اس
  پيشينه تحقيق 

هـاي  ري روابط صميمانه در اتاقگيشكل"شان تحت عنوان ) در مطالعه1383(دهقان و نيكبخش 
اند كـه گمنـامي كـاربران در    ، در بين دانشجويان دانشگاه تهران به اين نتيجه رسيده"زني اينتزنتيگپ

ها مي شود و آنچه را كه در دنياي واقعي امكـان  ها باعث بازي نقش و خودافشايي باالتر آناين اتاق
گيـري  اري ارتباط در محيط مجازي زمينه را براي شـكل بازگوكردنش را ندارند، ابراز مي كنند و برقر

 سازد.روابط صميمانه آماده مي

پـذيري و نگـرش   بررسـي رابطـه جامعـه   "شان تحت عنـوان  ) در مطالعه1385موحد و عباسي (
در بـين   "هاي سنتي و مدرن در زمينه روابط بين شخصي دو جنس پيش از ازدواجدختران به ارزش

يراز به اين نتيجه رسيدند كـه نگـرش و سـوگيري بـيش از نيمـي از دختـران       دانشجويان دانشگاه ش
 سـه  كـه  دهـد مـي  نشان نيز متغيره چند تحليل. است بوده ميانه دوستي، گونهاين ) به6/55دانشجو (

) 5/60مجمـوع (  صـورت  بـه  خـانواده  نگـرش  و دوستان نگرش ديني، هايارزش به پايبندي متغير
-كنند كه در اين ميان، موثرترين متغير، پايبندي بـه ارزش بسته را تبيين ميدرصد از واريانس متغير وا

  هاي ديني بوده است.  
بـا   "اينترنت، زنـدگي روزمـره و تعـامالت اجتمـاعي    "اي تحت عنوان ) در مقاله1386اصغري (

گيـرد. ايـن   دار و عميقـي در اينترنـت شـكل مـي    روش توصيفي به اين نتيجه رسيد كه روابط معنـي 
بط از پايداري و دوام برخوردارند و به دليـل خاصـيت ويـژه اينترنـت، يعنـي عـدم تاثيرگـذاري        روا
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اي مانند ظاهر، نوع برخورد و شخصيت، افراد تمايل بيشتري به برقراري رابطـه  كنندههاي تعيينعامل
  در اينترنت دارند.

اسـتفاده از اينترنـت و    بررسي ميان نحوه "اي تحت عنوان) مطالعه1386مهدي زاده و عبداللهي (
سعي داشتند رابطـه آشـنايي و برگـزاري مراسـم      "ماهواره با برگزاري دوستي در ميان جوانان تهران

اطالعـاتي در  -هـاي مـدرن ارتبـاطي   به عنوان يك سنت فرهنگي بيگانه از طريق تكنولوژي 1ولنتاين
آمـد برگـزاري   ن داد كـه پـي  ميان جوانان ساكن در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. نتـايج نشـا  

  ولنتاين هماهنگي بيشتر با مشتركات فرهنگ بشري بوده است.
نـاهمگوني جنسـيتي، نگـرش افـراد و     "شان تحت عنـوان  ) در مطالعه1388موحد و همكاران (

در بين دانشجويان دانشگاه شيراز به اين نتيجه رسـيدند، ميـزان    "ارتباط دختران و پسران در دانشگاه
بين جنسيتي تابعي معكوس از اندازه گروه جنسيتي در كالس بوده است، اما ايـن نتيجـه    هايدوستي

دهد كه ايـن  را براي دختران بايد با احتياط بيشتري عنوان كرد. نتايج مربوط به نگرش افراد نشان مي
 هـا داشـته  گونـه معاشـرت   متغير همبستگي باالتري به نسبت متغير ناهمگوني جنسيتي با تجربه اين

  است.
 "دهـد  گسترش را هادوستي تواندمي چگونه اينترنت"اي را تحت عنوان ) مطالعه2008( 2بريگل

 قـوي  هـاي  دوسـتي  توانـد  مـي  اينترنـت،  كـه  رسدمي نتيجه اين به توصيفي روش با داد است. انجام
 ار عميـق  هـاي  دوسـتي  اينترنـت  در شده نوشته مكاتباتي هاي كنش. دهد افزايش را منحصربه فردي

  .كندمي بيشتر را دوستانش و فرد هر شخصي خصوصيات و انتخاب در دقت و دهدمي افزايش
تـاثير خلـق و خـو و انگيـزه     "اي تحـت عنـوان   ) در مطالعه2008و همكاران ( 3پورنساكولوانيچ

سعي داشتند تا تـاثير عـدم تمايـل بـه      "اينترنت بر روي رضايت از ارتباطات آنالين و نزديكي رابطه
هاي استفاده از اينترنـت و تعامـل و رضـايت از ارتباطـات اينترنتـي و      ري ارتباط، تنهايي، انگيزهبرقرا

گيرنـد، از رايانـه   كنندگاني كه مورد پاداش قـرار مـي  آنالين را نشان دهند. به صورت كلي، مشاركت
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الوه بـر  دادند. عشان نشان ميشان را نسبت به شريك آنالينكردند و احساسات شخصياستفاده مي

كردنـد و قصـد داشـتند    هايي كه از اينترنت براي اهداف خود شكوفايي و محبت استفاده مي اين، آن
  اند.  شان احساس رضايت داشتهشان را به به ديگران نشان دهند، از ارتباطات آنالينتا احساسات

-مـان: ديـدگاه  تاثير اينترنت بر روي زنـدگي "اي تحت عنوان) در مطالعه2008( 1كوللي و مالتبي
اين واقعيت بود كه بيشتر زنـان در اينترنـت دوسـتي     نتايج نشان دهنده "هاي شخصي زنان و مردان
شـان را زنـده كـرده    هـاي قـديمي  شان را ديده بودند، دوسـتي هاي قبليبرقرار كرده بودند يا شريك

نـد، و بـه صـورت    بودند، مشورت و اطالعات كسب كرده بودند، به صورت آنالين مطالعه كرده بود
آنالين خريد كرده بودند يا به صورت آنالين براي سفر بلـيط رزرو كـرده بودنـد. در حـالي كـه در      

ها كمك كرده بود كه شغلي را پيدا كنند. نتـايج حاصـله ايـن ديـدگاه را تاييـد       مردان، اينترنت به آن
  دهد.نياي آنالين ارايه ميها و عاليق اجتماعي وسيع را در دكند كه اينترنت يك گستره از نقشمي

رهايي بخش يا ناتوان كننده: بررسـي روابـط عاشـقانه، ارتباطـات     "اش ) در مطالعه2008( 2ويتي
فضاي مجازي محيط منحصر بـه فـردي را بـراي افـراد بـه منظـور        "ها در اينترنتجنسي و دوستي

دهـد و همچنـين بـه    مـي  ها قـرار  يادگيري و تجربه در مورد روابط و تمايالت جنسي در اختيار آن
هـاي  بررسي خصوصيات افراد (شخصي، فيزيكي و جذابيت) مقدار زمان صـرف شـده در دوسـتي   

پـردازد و  هـاي آفاليـن افـراد مـي    آنالين ، طول مدت ارتباط و تاثيرگذاري اين ارتبـاط بـر فعاليـت   
هـاي بسـيار   توانـد منجـر بـه رابطـه    هاي سنتي در اينترنـت مـي  همچنين معتقداست كه فقدان نشانه

  شود. شخصي و صميمي
هـاي تصـويري در شـروع    معنـاي نشـانه  "اي تحت عنوان ) در مطالعه2009و همكاران ( 3وانگ

هـاي مـرد و   است كه هم آزمـودني اين موضوع بوده. نتايج نشان دهنده"دوستي در سايت فيس بوك
بسـيار   كـه تصـوير زمينـه   هاي زن مايل بودند كه رابطه را با افـرادي از جـنس مخـالف    هم آزمودني

اي به شروع و سـاختن رابطـه   ي زن و مرد، به صورت مقايسههازيبايي داشتند، شروع كنند. آزمودني
                                                
1 Ann Colley, John Maltby 
2 Monica T. Whitty 
3 Shaojung Sharon Wang 
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-دادند تـا صـاحب صـفحه   هايي كه عكسي از خود نداشتند، عالقه زيادي نشان ميبا صاحب صفحه
  هاي غير جذاب از خود داشتند.هايي كه عكس

  مباني نظري تحقيق
سـازد.  عاطفي قوي است كه شخص را به يك دوست صميمي متصل مـي  گي يك رابطهدلبست  

در واقع پيوندهاي احساسي نزديك به طرق مختلف بيان شـده اسـت و كاركردهـاي متفـاوتي را در     
نماينـد.  طول زندگي دارد. براي مثال بزرگساالن به عشقشان براي احساس آرامش بيشـتر تكيـه مـي   

هاي بنيادي ميان دلبستگي نـوزاد بـه مـراقبش و دلبسـتگي يـك      شباهت وي معتقد است همساني و
مـان خـاص هسـتند.    اش وجود دارد. درطول زندگي داليـل دلبسـتگي  بزرگسال به همسر يا معشوقه

شـويم و از آن هـا   براي مثال افراد غيرقابل جايگزين كه ما براي حفظ نزديكي با آن ها تحريك مـي 
  ).21:1978، 1ثاحساس امنيت مي كنيم (اينسور

انـد و بـر    جاذبه را مطرح كرده –در رابطه با جذب و كشش، روانشناسان اجتماعي فرضيه همانند
هـاي زنـدگي بـا     شوند كـه در شـيوه   ها مي اين باورند كه مردم كساني را ترجيح داده و مجذوب آن

در زنـدگي   هـاي واقعـي كـه    تواند چگـونگي رابطـه   ايشان اشتراك داشته باشند. همانندي نگرش مي
-شناسـان اجتمـاعي در آزمـون    روزمره مردم تثبيت شده است را آشكارا توضيح دهد. سرانجام روان

هاي جسمي نقـش كارآمـدي در جـذب كشـش دارد      اند كه جاذبههاي گوناگون به اين نتيجه رسيده
  ).123:  1384(احمدي، 

اربرد اصـول تقويـت بـراي    شوند. كـ  شناسي ناشي مي از سنت رفتارگرايي در روان نظريه تقويت
هاي كاري بر اين عقيـده هسـتند    ه شده است. اين گروهيجذابيت توسط بيرن، كلور و لوت ار  مطالعه

پردازان بـه اصـول شـرطي     دهند. همچنين اين نظريه شويم كه به ما پاداش مي مردمي مي كه ما جذب
مردمي را دوست داريم كه تقريبـاً  كنند كه ما  بيني مي عالوه پيشه دهند و ب كردن كالسيك اهميت مي

  ).24: 1996، 2هاي دريافت شده مرتبط هستند (فر با تجربيات ما از پاداش
                                                
1  Insorce 
2  Fehr, Beverley Anne 
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از نظر باومن افراد جامعه سيال مـدرن، فاقـد هرگونـه پيونـد ناگسسـتني و هميشـگي هسـتند و        

ي خـود  ها و صرف وقت ونيـرو بنابراين، بايد هر گونه پيوندي را با كوشش خود و به كمك مهارت
ها را به صورت حلقه رابطه خود با بقيـه جهـان بشـري     خواهند آنبيافرينند، همان پيوندهايي كه مي

ديگر ارتباط برقرار كنند. بـا وجـود ايـن، هـيچ      به كار برند. آن ها بايد رها از هر قيد و بندي، با يك
يـا از كارافتـاده را   ضمانتي وجود ندارد كه روابطي كه قرار است شكاف حاصل از پيوندهاي غايـب  

ديگـر داشـته    ها فقط به اين نياز دارند كه پيوندهاي سستي با يـك  پركند دوام بياورد. به هرحال، آن
ديگر متحد شـوند، اتفـاقي    اي كه با تغيير اوضاع بتوانند، با اندكي تاخير، دوباره با يكباشند، به گونه

  ).10:1384ومن،كه در مدرنيته سيال بارها و بارها رخ خواهد داد (با
رسد كـه پيونـدها متناسـب    هستند. برخالف روابط قديمي، به نظر مي "روابطي مجازي"پيوندها 

احتمـاالت  "با موقعيت زندگي سيال مدرني هسـتند كـه در آن ايـن اميـد و انتظـار وجـود دارد كـه        
-قانع كننـده تر و رضايت بخش"با سرعتي هر چه بيشتر در عبور و مرور باشند و با وعده  "عاشقانه
و  "روابـط مجـازي  "ورود به  "روابط واقعي"ديگر را از صحنه بيرون كنند. برخالف  يك "تر بودن

حركـت و نـامنظم، ايـن    سنگين، كنـد، بـي   "جنس واقعي"ها آسان است. در مقايسه با  خروج از آن
  ).17رسند (همان: روابط آراسته، منظم، راحت و خوش دست به نظر مي

از ايـن   ).19:1383، ارتباط ميان زن و مرد، في نفسه، ممنـوعيتي نـدارد (نيكـزاد،   از ديدگاه اسالم
ديدگاه، زن و مرد بايد با نگاه به شخصيت انساني هم كه بـه طـور قطـع در روابطـي سـالم خـود را       

اي  دهد، در تعامالت اجتماعي حضور يابند. از ديدگاه اسالم، روابط زن و مرد نبايد به گونـه  نشان مي
كه تمتعات جنسي در آن سهمي داشـته باشـد. زيـرا تمتعـات جنسـي منحصـرا در چـارچوب        باشد 

هـاي   زندگي زناشويي مجاز است و كشاندن آن از محيط خانه به اجتماع، موجب تضـعيف فعاليـت  
 زيـرا  دارد؛ سزايي به و مستقيم تأثير ،شود و در كنار عوامل ديگر، در كاهش آمار ازدواج اجتماعي مي

. شـود  مـي  محسـوب  آزاد و نامحـدود  هـاي  جـويي  لـذت  بـراي  مـانعي  ازدواج روابـط،  ناي سايه در
 بايـد  كه آورد مي در محدوديت و تكليف يك صورت به را ازدواج بار، و بند بي و آزاد هاي معاشرت

 روابـط  كـه  اي جامعه تفاوت. كرد تحميل جوانان بر زور اعمال با حتي يا اخالقي هاي توصيه با را آن
 ايـن  كـه  اجتمـاعي  بـا  دهد مي سوق ازدواج قالب در و خانوادگي محيط به را مرد و زن نميا جنسي
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 در محـدوديت  و محروميـت  آغـاز  و اول اجتماع در محروميت و انتظار پايان داند، مي آزاد را روابط
 خاتمـه  پسـر  و دختر آزادي دوران به ازدواج پيمان جنسي، آزاد روابط سيستم در. است دوم اجتماع

 بـه  ازدواج اسـالمي،  سيسـتم  در امـا  باشـند،  وفادار يك ديگر به كه سازد مي ملزم را ها آن و هدد مي
  ).548: 1379دهد (مطهري، مي پايان آنان انتظار و محروميت

هاي پيش از مدرن، بازانديشي هنوز تا اندازه زيادي محـدود بـه بـاز تفسـير و توضـيح      در تمدن
گيـرد. در ايـن دوره بازانديشـي    شي خصلت ديگري به خود ميسنت بود. با پيدايش مدرنيت بازاندي

-ديگـر انعكـاس مـي    اي كه انديشه و كنش پيوسته در يكشود، به گونهوارد مبناي بازتوليد نظام مي
سازي زندگي اجتماعي هيچ گونه ارتباط ذاتي با گذشته ندارد، مگر در مواردي كـه اتفاقـا   يابند. عادي

ز عمل گذشته در پرتو دانش آينده دفاع كرد. تصـويب عملكـرد بـه خـاطر     اي اصولي ابتوان به شيوه
سنتي بودن، ديگر كارايي نخواهد داشت؛ تنها در پرتو دانشي كه اعتبارش را از سـنت نگرفتـه باشـد،    

  ).46: 1378توان سنت را توجيه كرد (گيدنز،مي
ديگـر   يري مكان با يـك پذهاي جوامع ماقبل مدرن زمان و فضا از خالل موقعيتگاهدر سكونت

تر دوران ماقبل جديد براي محاسبه زمان و به نظم كشيدن فضـا،  هاي بزرگيافتند. فرهنگارتباط مي
فاصـله  "هـاي الزم بـراي   ها در واقع پـيش شـرط  ها و نقشهتري، مانند همه تقويمهاي رسميروش
ور و توسعه نوعي بعد زمـاني  در زمان و در فضا بود. جدايي زمان از فضا پيش از همه به ظه "گيري

جـدا مـي    "مكـان "شد و اين پديده در واقع اهرمي بود كه حتـي فضـا را هـم از    "منجر مي "تهي"
  ).35ساخت (همان: 

تهي شدن زمان تا اندازه زيادي پيش شرط تهي شدن مكان اسـت و اولويـت علـي بـر آن دارد.     
دايش مـدرنيت بـا تقويـت روابـط ميـان      زيرا تنظيم در راستاي زمان مبناي نظارت بر مكان است. پي

ديگران غايب، بيش از پيش مكان را از محل جدا ساخت. اين ديگران از جهـت محلـي، از هرگونـه    
شـود، يعنـي   كنش رودررو بدورند. در شرايط مدرنيت، محل بيش از پـيش تـوهمي مـي   موقعيت هم

آينـد و بـه   دشـان در مـي  هاي محلي كامال تحت نفوذ و رخنه عوامـل اجتمـاعي دور از خو  موقعيت
كنـد، همـان   گيرند. آن چيزي كه ساختار يك موقعييـت محلـي را تعيـين مـي    ها شكل مي وسيله آن
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دار چيزي نيست كه در همان صحنه حضور دارد؛ بلكه صورت مريي موقعيت محلي، روابـط فاصـله  

  ).23سازد (همان: كننده ماهيت آن را پنهان ميتعيين
سـازد.  تزاعي كه با مدرنيت همراه است، سرشت دوستي را دگرگون مـي هاي انبسط گسترده نظام

هاي انتزاعي كه بـر وابسـتگي   آيد، اما در نظامهايي بازجاگيري به شمار ميدوستي غالبا يكي از شيوه
يابند، دخالت مستقيمي ندارد. همـراه بـا ايـن گـذار، شـرافت      به پيوندهاي شخصي آشكارا تسلط مي

اي جز محبت شخصـي نـدارد و اخـالص جـايش را بـه آن      دهدكه پشتوانهمي جايش را به وفاداري
توان ناميد، يعني اين كه شخص بايد روراست و با حسـن نيـت باشـد    دهد كه درستي ميچيزي مي

  ).142(همان:
بازانديشي در زندگي اجتماعي مدرن دربرگيرنده اين واقعيت اسـت كـه عملكردهـاي اجتمـاعي     

سـان،  شوند و بدينها اصالح مي وند و در پرتو اطالعات تازه درباره خود آنشپيوسته بازانديشي مي
  سازندشان را به گونه اساسي دگرگون ميخصلت

توانـد چـارچوب نظـري مناسـب      رسد نظريه گيدنز مـي  ه شده، به نظر مييبا توجه به مطالب ارا
  تري براي رسيدن به اهداف اين پژوهش فراهم آورد.  

  قچارچوب نظري تحقي
است: نه فقـط آهنـگ تحـوالت اجتمـاعي در      "دنياي فرار"بر طبق نظريه گيدنز دنياي امروزين 

تر از هر نوع جامعه ماقبل مدرن است، بلكه ميدان عمل و ژرفـاي تـاثيرات آن بـر    دنياي جديد سريع
 سابقه است) كه سه عنصـر اصـلي در ايـن زمينـه    هاي رفتاري جوامع پيشين نيز بيكاركردها و شيوه

هـاي  جا انداختن روابط اجتماعي محلي يا موضعي در گستره. جدايي زمان و فضا: امكان 1اند:دخيل
بـرداري: عبـارت   .سـاختارهاي تكـه  2فضا، تا حد ايجاد نظام هاي يكپارچه جهاني -پهناوري از زمان

-يـدي مـي  هـاي تجر ها را نظام (كه در مجموع آن هاي كارشناسيهاي نمادين و نظاماست از نشانه

كنـد.  هاي محلـي و موضـعي جـدا مـي    برداري كنش متقابل را از ويژگيكارهاي تكه ناميم). ساخت
هاي مربوط به شرايط زندگي اجتماعي به عنـوان  .بازانديشي نهادين: كاربرد منظم اطالعات و دانش3

  ).35-41: 1385هاي همان شرايط (گيدنز، عنصر ساختاري در سازماندهي و تغيير و تبديل
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هاي پيش از مدرن را بايد در ارتباط با اجتماع محلـي و خويشـاوندي   خصلت دوستي در محيط
ادراك كرد. اعتماد به دوستان اغلب اهميت اساسي دارد. دوستي غالبا نهادمند بود و به عنوان وسـيله  

تمـاع، در  هاي بالقوه دشمن در خـارج از اج ايجاد اتحادهاي كم و بيش پايدار با ديگران بر ضد گروه
شد. دوستي چه به صورت نهادمنـد يـا غيـر نهادمنـد، اصـوال مبتنـي بـر ارزش هـاي         نظر گرفته مي

هاي انتزاعي كـه بـا مـدرنيت همـراه اسـت، سرشـت       اخالص و شرف بودند، اما بسط گسترده نظام
ر آيـد، امـا د  هايي بازجـاگيري بـه شـمار مـي    سازد. دوستي غالبا يكي از شيوهدوستي را دگرگون مي

يابنـد، دخالـت مسـتقيمي    هاي انتزاعي كه بر وابستگي به پيوندهاي شخصي آشكارا تسـلط مـي  نظام
اي جـز محبـت شخصـي    دهدكه پشـتوانه ندارد. همراه با اين گذار، شرافت جايش را به وفاداري مي

توان ناميد، يعني اين كه شـخص بايـد   دهد كه درستي ميندارد و اخالص جايش را به آن چيزي مي
  ).141-142وراست و با حسن نيت باشد (همان: ر

هـاي دوسـتانه و   هـا ارتبـاط   هاي اجتماعي مدرن ايـن اسـت كـه در آن   هاي نظاميكي از ويژگي
ها را از ميان امكانات گوناگون انتخاب كـرد. تنهـا    توان آنشود كه ميخصوصي با افرادي برقرار مي

-و بيش آزادانه انتخاب شده باشـند، مـا مـي    هنگامي كه پيوندهاي دوستي و صميميت به طرزي كم
به مفهومي كه امروزه در زبان مردم عادي جا افتاده است، يـاد كنـيم. در حقيقـت،     "رابطه"«توانيم از 

هاي پايدار امروزه بيش از پيش به صورت نـوعي رابطـه نـاب    ازدواج ها، روابط دوستانه و صميميت
سـازي يافتـه   "خـود "د، رابطه ناب اهميت خاصي در امر آيند. در طي دوره كنوني دنياي متجددر مي

  )129است. (همان: 
  :است زير شرح به رابطه گونهاين اصلي عناصر

برخالف پيوندهاي شخصي يا خصوصي در جامعه سنتي، رابطه ناب وابسته به عوامل بـرون   -1
ت. عنـوان  نمايـد كـه گـويي در فضـا شـناور اسـ      از زندگي اجتماعي و اقتصادي نيست و چنان مـي 

شود كه ارتباط با او هيچ امتيـاز و انگيـزه ديگـري نـدارد     دوست در جامعه جديد به كسي اطالق مي
هاي دوستانه نيـز ممكـن اسـت    سازد. دلبستگيجز پاداشي كه نفس همان ارتباط نصيب شخص مي

آفرين خاص خود را داشته باشند، ولي چه در عمل و چه بـه طـور اصـولي، شـحص     لنگرهاي ثبات
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شـايبه  هاي بـي ماند كه احساسات صميميتمعموال تا هنگامي دوست يا رفيق يك نفر ديگر باقي مي

  ).132در طرف مقابل هم وجود داشته باشد (همان:
آورد مـورد عالقـه   رابطه ناب فقط به خاطر آنچه نفس رابطه براي هر دو طرف به ارمغان مي -2

شـوند، هـر اشـتباهي    خاطر نفس ارتباط برقرار ميهايي كه صرفا به و جست و جو است. در ارتباط
  ).132كه طرفين ماجرا مرتكب شوند، بنيان رابطه را به خطر مي افكند (همان: 

يابد. خودآزمايي مـرتبط بـا رابطـه    رابطه ناب به طور باز و بر اساس نوعي تداوم، سازمان مي -3
مـن  "ايـم.  كـه از خـود ترسـيم كـرده    يابد به طـرح بازتـابي   ناب آشكارا از خيلي نزديك ارتباط مي

شـود  شود به رضايتي كه از رابطه مورد نظر حاصل ميپرسشي است كه مستقيما مربوط مي "چطورم
  ).134و همچنين به درد و اندوهي كه ممكن است از همان رابطه احساس كنيم (همان: 

 پايـا  عقيـده  ثبات اصلي شرط كه است هاييخصوصيت و هاصميميت بر متمركز ناب رابطه -4
 خودمـاني  و صـميميت  از متصـور  گـردد. انتظـارات  مـي  محسوب طرف دو از يك هر مدت دراز و

 نـاب  رابطـه  و خويشـتن  بازتـابي  تصـوير  بـين  ممكن رابطه تريننزديك آورنده فراهم احتماال شدن
 بـين  غريزي روابط و هادوستي نوين اشكال ذات در آن، به دستيابي آرزوي يا شدن، خودماني .است

  )138همان: ( است نهفته آدميان
هاي جديـد كـه گسـترش تجـارت     در سال هاي اخير با توسعه تكنولوژي حمل و نقل و رسانه 
المللي و رشد بازارهاي مالي جهان را تسهيل و اشاعه فرهنگي را تسريع كرده اسـت و وقـايع بـا    بين

دهـد  بستري كه رابطه ناب را افزايش مـي گذارد، تر از گذشته بر ما تاثير ميتر و سريعفاصله مستقيم
هاي تخصصي مي باشد. به نظر وي، امروزه صـميميت تغييـر شـكل    شدن و سيستممربوط به جهاني

داده است و ارتباط ناب، ارتباطي است كه معيارهاي بروني در آن تحليل رفته باشد. ارتباط ناب تنهـا  
گردد. در چارچوب ارتباط ناب اعتمـاد را  ل ميآيد كه از نفس ارتباط حاصبراي پاداشي به وجود مي

ريايي متقابل بسيج كرد. به ديگر سـخن، اعتمـاد در اينجـا    توان به وسيله نوعي خلوص و بيفقط مي
  ).20-22: 1378، گردد (گيدنزاي خارج از نفس ارتباط آزاد مياز قيد هرگونه معيار و ضابطه

هـاي زيـر    لذا جهت دستيابي به اهداف پژوهش و با توجه به چارچوب نظري موجـود، فرضـيه  
  گردد: مطرح مي
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  بين سن پاسخگويان و ميزان ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداري وجود دارد. -1
  بين جنس پاسخگويان و ميزان ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداري وجود دارد. -2
 و ميزان ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداري وجود دارد.بين تحصيالت پاسخگويان  -3

بين ميزان استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي پاسخگويان و ميزان ارتبـاط بـا جـنس     -4
  مخالف رابطه معناداري وجود دارد.

 بين استفاده از اينترنت و ميزان ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداري وجود دارد. -5

 ه از تلفن همراه و ميزان ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداري وجود دارد.بين استفاد -6

 بين استفاده از ماهواره و ميزان ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداري وجود دارد. -7

 روش پژوهش

آوري اطالعـات   نامـه ابـزار جمـع   در اين پژوهش از روش پيمايشي بهره گرفته شد و پرسـش 
همچنـين سـواالتي در خصـوص    هـاي نگرشـي و   مه پژوهش حاوي گويهنامورد نياز بود. پرسش

سـاله   30تـا   18آماري جوانان   هاي فردي پاسخگويان بود. جامعه رفتارهاي عيني، ذهني و ويژگي
مصوب شهري شـهر    گيري تحقيق محدوده بود. چارچوب نمونه 1389ساكن شهر شيراز در سال 

معنـي كـه از بـين منـاطق       اي بود. بـدين اي چند مرحلهگيري خوشه نمونه  شيراز بوده است. شيوه
سرشماري شهر شيراز تمـامي منـاطق انتخـاب و سـپس در درون هـر منطقـه بـه نسـبت وجـود          

طور تصادفي انتخـاب شـدند. خانوارهـاي    تر به عنوان يك خوشه به هاي كوچك ها، بلوك خانواده
سـال در   30تـا   18سـني    ژگـي ها مورد بررسي و در صورت وجود يك جوان بـا وي  درون خوشه

  خانواده با او مصاحبه شد.  
). نمونـه گزينشـي بـا    446؛ 1978محاسـبه شـد (لـين،     1حجم نمونه با استفاده از فرمول لـين 

(فـرض بـاالترين حـد     % 50-50و واريانس جمعيـت  % 95، ضريب اطمينان ±5ضريب پايايي 
. روايي مورد استفاده در ايـن تحقيـق روايـي صـوري     فر بود. ن 395واريانس در جمعيت) برابر با 

باشد. يعني اينكه به تأييد كارشناسان و متخصصان مربوطه رسيده باشند بـراي سـنجش ميـزان    مي
                                                
1  Lin. 
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گويـان نسـبت بـه تجربـه     مطرح شده در طيف ليكرت به منظور بـرآورد پاسـخ    پايايي هفده گويه

فا كرونباخ استفاده شده است كـه نمـره بـه دسـت     دوستي و معاشرت با جنس مخالف از شيوه آل
باشد. در نتيجه سواالت طيف نگرش از تكرارپـذيري مناسـبي    مي 8/0آمده از اين مقياس باالتر از 

  باشند برخوردار مي
دوستي دختر و پسر: يعني ارتباطي كـه بـين دو جـنس مخـالف وجـود دارد و در ايـن ارتبـاط،        

  ).62: 1384عالقه قلبي ويژه وجود دارد (پناهي،ورزي و محبت، صميميت، عشق، دوست
  شده است. پرسيده صورت بدين پرسش نامه متغير دوستي در

 هـاي  جنبـه  بررسي براي ايد؟ و داشته معاشرتي و دوستي مخالف جنس از فردي با حال به تا آيا
  :شد آورده سواالتي چنين دوستي و رابطه اين

 فضاهاي در رودرو و صميمي گفتگوي هايبخش صورت به رابطه و ميزان ارتباط با جنس مخالف
 زدن، قـدم  و رفـتن  بيـرون  خصوصـي،  فضـاي  در رودرو و صميمي گفتگوي تلفني، گفتگوي عمومي،

  سنجيده شد. جنسي آميزش و كردن نوازش كشيدن، آغوش در بوسيدن، گرفتن، را همديگر دست
  مدل نظري. 1شكل شماره 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 ميزان ارتباط با جنس مخالف

  زمينه اي
  سن

  جنس
  تحصيالت

 

فناوري هاي ارتباطي و 
  اطالعاتي
  اينترنت
  موبايل
  ماهواره
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  نتايج تحقيق
 آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير سن و ميزان ارتباط با جنس مخالف  - 1اره جدول شم

Sig F t Beta B  معيار خطاي R2 Ad R2 R نام متغير 

 سن 121/0 015/0 012/0 253/0 6/0 121/0 4/2 6/5 019/0
به منظور بررسي رابطه بين سن و ميزان ارتباط با جـنس مخـالف از تكنيـك آمـاري رگرسـيون        

) بين سن و ميزان ارتبـاط   = 121/0Rاستفاده شده است. بر اساس نتايج حاصله، همبستگي ضعيفي(
دهد كه متغير مستقل تـاثير قابـل تـوجهي    نشان مي R2 = 015/0با جنس مخالف وجود دارد. مقدار 

در تبيين تغييرات مشاهده شده در جمعيت نمونه از نظـر ميـزان ارتبـاط آن هـا بـا جـنس مخـالف،        
دهـد.  جهت مثبت و رابطه مستقيم بين دو متغير را نشان مـي ، =Beta 12/0شته است. ضريب بتا ندا

واحـد   6/0حاكي از اين است كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل(سن)،  = B 6/0ضريب 
بـا   شود. در مورد معني دار بودن رابطه فوقبه متغير وابسته(ميزان ارتباط با جنس مخالف) افزوده مي

دار درصـد اطمينـان معنـي    95رابطه فوق بـا     = 019/٠Sig، و  = 4/2T =  ،6/5Fتوجه به مقادير 
  بود.  68/21شود. ميانگين سن پاسخگويان  در اين آزمون  باشد، لذا فرضيه فوق تاييد ميمي

  آزمون تفاوت ميانگين ميزان ارتباط با جنس مخالف برحسب جنس -2جدول شماره 
  متغير  فراواني ميانگين  انحراف استاندارد T معني داري

 پسر  192  5/36  29/15  2/6  000/0

  دختر  190  2/27  95/13  
نتايج بررسي تفاوت ميانگين ميزان ارتباط با جنس مخـالف بـر حسـب     -2-2-5جدول شماره   

خـالف  ها حاكي است كه ميانگين ميزان ارتباط با جنس مدهد. ميزان ميانگينجنس آن ها را نشان مي
) شده اسـت. تفـاوت مشـاهده شـده     2/27) بيشتر از مقدار آن براي دختران(5/36براي گروه پسران(

بيانگر ايـن اسـت     = 000/0Sigداري و سطح معني 2/6با مقدار  Tبين دو ميانگين بر اساس آزمون 
مخـالف   داري بين دختر و پسر از نظر ميزان ارتباط بـا جـنس  درصد اطمينان، تفاوت معني 99كه با 

  شودوجود دارد، لذا فرضيه فوق تاييد مي
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  آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير ميزان تحصيالت و ميزان ارتباط با جنس مخالف -  3جدول شماره 

Sig F t Beta B معيار خطاي R2 Ad R2 R نام متغير 

 ميزان تحصيالت 098/0 01/0 007/0 407/0 8/0 098/0 9/1 6/3 057/0
ور بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت و ميزان ارتباط با جنس مخـالف از تكنيـك آمـاري    به منظ  

) بـين   = 098/0Rرگرسيون استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصله، همبستگي بسـيار ضـعيفي(  
دهـد كـه   نشان مي R2 = 01/0ميزان تحصيالت و ميزان ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. مقدار 

ير قابل توجهي در تبيين تغييرات مشـاهده شـده در جمعيـت نمونـه از نظـر ميـزان       متغير مستقل تاث
، جهـت مثبـت و رابطـه    =Beta 098/0ارتباط آن ها با جنس مخالف، نداشته اسـت. ضـريب بتـا    

حاكي از اين است كـه بـه ازاي هـر واحـد      = B 8/0دهد. ضريب مستقيم بين دو متغير را نشان مي
واحـد بـه متغيـر وابسـته(ميزان ارتبـاط بـا جـنس         8/0زان تحصـيالت)،  افزايش در متغير مستقل(مي

 = 9/1T =  ،6/3Fشود. در مورد معني دار بودن رابطه فوق با توجه به مقـادير  مخالف) افزوده مي

-باشد، لذا فرضيه فوق تاييد نمـي دار نميدرصد اطمينان معني 95رابطه فوق با    = 057/0Sig، و 
  است. 43/13پاسخگويان برابر با  شود. ميانگين تحصيالت

 هاي آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير ميزان استفاده از فناوري -  4جدول شماره 
  اطالعاتي و ميزان ارتباط با جنس مخالف و ارتباطي

Sig F t Beta B خطاي معيار R2 Ad R2 R نام متغير 

 ictزان استفاده از مي 33/0 109/0 106/0 031/0 21/0 33/0 6/6 8/43 000/0

و ميزان ارتباط با جنس  اطالعاتي و ارتباطي هاي به منظور بررسي رابطه بين ميزان استفاده از فناوري  
مخــالف از تكنيــك آمــاري رگرســيون اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس نتــايج حاصــله، همبســتگي  

ي و ميزان ارتبـاط بـا جـنس    اطالعات و ارتباطي هاي ) بين ميزان استفاده از فناوري = 33/0Rمتوسطي(
دهد كه متغيـر مسـتقل تـاثير قابـل تـوجهي در تبيـين       نشان مي R2 = 11/0مخالف وجود دارد. مقدار 

تغييرات مشاهده شده در جمعيت نمونه از نظر ميزان ارتباط آن ها با جنس مخالف، داشته است. ضريب 
حاكي  = B 21/0دهد. ضريب نشان ميجهت مثبت و رابطه مستقيم بين دو متغير را ، =Beta 33/0بتا 
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 و ارتبـاطي  هـاي  از اين است كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مسـتقل(ميزان اسـتفاده از فنـاوري   
شود. در مورد معني دار واحد به متغير وابسته(ميزان ارتباط با جنس مخالف) افزوده مي 21/0اطالعاتي)، 

% اطمينـان   99رابطه فوق با    = 000/0Sig، و  = 6/6T =  ،8/43Fبودن رابطه فوق با توجه به مقادير 
  شود.باشد، لذا فرضيه فوق تاييد ميدار ميمعني

آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير ميزان استفاده از اينترنت و ميزان   - 5جدول شماره 
  ارتباط با جنس مخالف

Sig F t Beta B خطاي معيار R2 Ad R2 R نام متغير 

435/0 6/0 8/0 04/0 05/0 070/0 001/0 002/0 04/0 
ميزان استفاده از 

 اينترنت

به منظور بررسي رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت و ميزان ارتباط با جنس مخالف از تكنيك آماري   
) بـين ميـزان    = 04/٠Rرگرسيون استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصله، همبستگي بسيار ضعيفي(

دهـد كـه   نشان مـي  R2 = 002/0ده از اينترنت و ميزان ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. مقدار استفا
متغير مستقل تاثير قابل توجهي در تبيين تغييرات مشاهده شده در جمعيت نمونه از نظر ميزان ارتباط آن 

ن دو متغير را ، جهت مثبت و رابطه مستقيم بي=Beta 04/0ها با جنس مخالف، نداشته است. ضريب بتا 
حاكي از اين است كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل(ميزان  = B 05/0دهد. ضريب نشان مي

شود. در مورد واحد به متغير وابسته(ميزان ارتباط با جنس مخالف) افزوده مي 05/0استفاده از اينترنت)، 
 95رابطـه فـوق بـا       = 435/0Sig، و  = 8/0T =  ،6/0Fمعني دار بودن رابطه فوق با توجه به مقادير 

شـود. ميـانگين ميـزان  اسـتفاده از اينتـرت      باشد، لـذا فرضـيه فـوق تاييـد نمـي     دار نمي%اطمينان معني
  در طول ماه است. 20/18پاسخگويان

آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير ميزان استفاده از ماهواره و ميزان   - 6جدول شماره 
  مخالفارتباط با جنس 

Sig F t Beta B خطاي معيار R2 Ad R2 R نام متغير 

000/0 5/42 5/6 32/0 7/0 11/0 103/0 106/0 32/0 
ميزان استفاده از 

 ماهواره
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به منظور بررسي رابطه بين ميزان استفاده از ماهواره و ميزان ارتباط با جـنس مخـالف از تكنيـك    

) بـين   = 32/0Rج حاصله، همبسـتگي متوسـطي(  آماري رگرسيون استفاده شده است. بر اساس نتاي
دهـد  نشان مي R2 = 1/0ميزان استفاده از ماهواره و ميزان ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. مقدار 

كه متغير مستقل تاثير قابل توجهي در تبيين تغييرات مشاهده شده در جمعيـت نمونـه از نظـر ميـزان     
، جهت مثبت و رابطه مستقيم بـين دو  =Beta 32/0ا ارتباط با جنس مخالف  داشته است. ضريب بت

حاكي از اين است كه به ازاي هر واحـد افـزايش در متغيـر     = B 7/0دهد. ضريب متغير را نشان مي
واحد به متغير وابسته(ميزان ارتباط با جنس مخـالف) افـزوده    7/0مستقل(ميزان استفاده از ماهواره)، 

 = 000/0Sig، و  = 5/6T =  ،5/42Fطه فوق با توجه به مقادير دار بودن رابشود. در مورد معنيمي

شود. ميانگين ميـزان اسـتفاده   باشد، لذا فرضيه فوق تاييد ميدار مي%اطمينان معني 99رابطه فوق با   
  در طول هفته است 59/9از ماهواره پاسخگويان

ده از تلفن همراه و ميزان آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير ميزان استفا  - 7جدول شماره 
  ارتباط با جنس مخالف

Sig F t Beta B خطاي معيار R2 Ad R2 R نام متغير 

000/0 6/59 2/7 35/0 35/0 049/0 12/0 122/0 35/0 
ميزان استفاده از 
 تلفن همراه

نيـك  به منظور بررسي رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه و ميزان ارتباط با جنس مخـالف از تك   
) بين ميـزان  = 35/0Rآماري رگرسيون استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصله، همبستگي متوسطي(

دهد كه نشان مي R2 = 122/0استفاده از تلفن همراه و ميزان ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. مقدار 
ز نظر ميزان ارتباط آن متغير مستقل تاثير قابل توجهي در تبيين تغييرات مشاهده شده در جمعيت نمونه ا

جهت مثبت و رابطه مستقيم بين دو متغير را ، =Beta 35/0ها با جنس مخالف، داشته است. ضريب بتا 
حاكي از اين است كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل(ميزان  = B 35/0دهد. ضريب نشان مي

شـود. در  ارتباط با جنس مخالف) افزوده مـي  واحد به متغير وابسته(ميزان 35/0استفاده از تلفن همراه)، 
رابطه فوق با    = 000/0Sig، و  = 2/7T =  ،6/56Fدار بودن رابطه فوق با توجه به مقادير مورد معني

  شود.باشد، لذا فرضيه فوق تاييد ميدار مي% اطمينان معني 99
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  ابسته مسئوليت پذيريتحليل چند متغيره گام به گام براي پيش بيني متغير و -8شماره  جدول
وارد  متغير  گام

 R R2 R2  شده
Ad 

 طايخ
 دارداستان

B Beta  مقدارt 
سطح 
  معناداري

تلفن   اول
  000/0  69/4  250/0  255/0  054/0  113/0  116/0  341/0  همراه

  000/0  84/5  272/0  39/8  436/1  183/0  187/0  433/0  جنس  دوم
  000/0  36/4  237/0  520/0  119/0  209/0  216/0  465/0  ماهواره  سوم
  000/0  84/3  184/0  45/1  379/0  231/0  240/0  490/0  تحصيالت  چهارم
  010/0  -59/2  -128/0  -176/0  068/0  244/0  254/0  504/0  اينترنت  پنجم

         R = 504/0                R2 = 254/0                 Adj R2 = 244/0              F= 860/23            Sig= 000/0         
جهت بررسي اين مساله كه از بين تكنولوژي هاي اطالعـاتي و ارتبـاطي مـورد بررسـي در ايـن        

تري براي ميزان ارتبـاط بـا جـنس مخـالف هسـتند، از روش       بيني كننده قوي پژوهش كدام يك پيش
دهنده تحليـل گـام بـه     نشان ،8است. جدول شماره  رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده گرديده 

باشد. از ميان متغيرهايي كه وارد اين معادله شدند پنج متغير بـاقي   بيني متغير وابسته مي م براي پيشگا
. همـان گونـه كـه    تلفن همراه، جنس، ماهواره، تحصيالت و اينترنـت ماندند كه به ترتيب عبارتند از: 

را تبيـين نماينـد. بـه    % متغيرات وابسـته   4/25اند در مجموع  گردد اين پنج متغير توانسته مالحظه مي
% تغييرات متغير وابسته توسط تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتبـاطي ذكـر شـده،     4/25عبارت ديگر، 

) بيانگر آن است كه چهار  متغيـر اول  8آمده براي بتا(جدول شماره  قابل تبيين است. مقادير به دست
وابسته رابطه مستقيم و مثبـت و بـا   وارد شده با اين متغير تلفن همراه، جنس، ماهواره، تحصيالت ) (

  اينترنت رابطه منفي و معكوس دارد.

كننـدگي   شود از ميان اين پنج متغير، تلفن همراه بيشترين قدرت تبيـين  گونه كه مالحظه مي همان
% از واريـانس   6/11اسـت   را براي متغير ميزان ارتباط با جنس مخالف دارد زيرا به تنهـايي توانسـته  

تواند نقش مهمي در ارتباط با تقويت ميزان ارتباط بـا   ا تبيين نمايد. بنابراين مويايل ميمتغير وابسته ر
  جنس مخالف در ميان جوانان ايفا نمايد.
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  نتيجه گيري
 ميـزان  بـر  اطالعـاتي  و ارتبـاطي  هاي فناوري از استفاده بررسي رابطه هدف با حاضر، پژوهش

 جـنس،  سـن،  ماننـد  متغيرهـاي  پـژوهش  ايـن  در. اسـت  گرفتـه  انجـام  مخـالف  جنس با ارتباط
. بيشـترين  .گرفـت  قـرار  بررسي مورد ماهواره و تلفن همراه اينترنت، از استفاده ميزان تحصيالت،

تلفن همراه، جنس، ماهواره، تحصيالت توضيح واريانس دوستي دختر و پسر به ترتيب مربوط به 
براي متغير ميـزان ارتبـاط بـا جـنس      كنندگي را بود و تلفن همراه بيشترين قدرت تبيين و اينترنت

% از واريانس متغير وابسته را تبيين نمايد. بنـابراين   6/11است  مخالف دارد زيرا به تنهايي توانسته
تواند نقش مهمي در ارتباط با تقويت ميزان ارتباط با جـنس مخـالف در ميـان جوانـان      مويايل مي
  ايفا نمايد.

  رسـد  مـي  نظـر  به. شود مي بيشتر مخالف جنس با ارتباط ميزان سن، افزايش با بررسي اين در
 تحـت  افـراد  و شود مي بيشتر افراد تجربيات ذخيره ميزان سن افزايش با كه است آن امر اين دليل
 ايـن  از را متفـاوتي  هنجارهـاي  و ها ارزش نتيجه در. گيرند مي قرار خانواده از غير هايي گروه تاثير

. گـذارد  مـي  تـاثير  هـا  آن ارتبـاط  ميزان روي بر ها هنجار و ها رزشا اين كه كنند مي كسب ها گروه
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  جنس، دو ميان در مخالف جنس با ارتباط ميزان ميانگين تفاوت آزمون نتايج
 نـوع  توانـد  مـي  امر اين دليل دارد، وجود معناداري تفاوت شاخص اين لحاظ از مردان و زنان بين

 و جنسـيتي  هـاي  نقـش  از زنـان  بيشـتر  تبعيت همچنين. باشد زنان و مردان پذيري جامعه متفاوت
 ارتبـاط  دختـران  كـه  شـده  باعث زنان و مردان از جامعه متفاوت انتظارات و اجتماعي هاي كليشه

. اسـت  بيشـتر  نيـز  دختـران  بـراي  روابطي چنين هزينه البته. باشند داشته مخالف جنس با كمتري
  .  ندارد وجود معناداري رابطه مخالف جنس با وابطر ميزان و تحصيالت ميزان بين همچنين
 بـا  كـه  باشـد  مـي  اينترنت از استفاده ميزان تحقيق اين در بررسي مورد متغيرهاي از ديگر يكي

 رابطـه  معنـاداري  عـدم  داليل از يكي شايد. نداشت معناداري رابطه مخالف جنس با ارتباط ميزان
 و مـذهبي  مـدرن،  سـنتي،  جمله از جوانان، مختلف يها تيپ بين تقريبا اينترنت كه باشد اين فوق
 جـنس  بـا  ارتباط برقراري به صرفا اينترنت از استفاده الگوهاي و دارد را خود خاص جايگاه غيره

 رابطـه . گـردد  مي نيز... و تفريحي تجاري، علمي، هاي استفاده شامل بلكه شود نمي محدود مخالف
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 تلفـن  از اسـتفاده  افزايش با داد، نشان مخالف جنس با بطروا ميزان و همراه تلفن از استفاده ميزان
 شـكل  عنـوان   بـه  همـراه  تلفـن  اينكـه  بـدليل . شود مي بيشتر مخالف جنس با روابط ميزان همراه،

 هنجارهـاي  و هـا  ارزش بـه  دهـي  شـكل  در را جديدي مرزهاي جمعي، ارتباط وسايل از جديدي
 نيـز  را جوانـان  ارتبـاطي  الگوهـاي  ارتبـاط،  ريبرقـرا  تسريع بر عالوه و است كرده ايجاد جوانان

 هـاي  محـدوديت  دليـل  به. كند مي تقويت را جوانان يافتن فرديت و است ساخته تغيير دستخوش
 جوانان ارتباط اصلي كانال همراه تلفن والدين، گيرانه سخت نظارت و كنترل و خانواده در موجود

  .  گذارد مي تاثير ها دوستي ضعف و ميزان بر و است غيرهمجنس دوستان با
 و ژرف تـاثير  مـاهواره  از استفاده كه داد نشان نتايج ماهواره از پاسخگويان استفاده با رابطه در
 دور اطرافشـان  و جامعـه  هـاي  نبايـد  و هـا  بايد از را افراد و است گذاشته جوانان زندگي در عميق

 دنيـاي  وارد كـه  دهـد  مـي  اجـازه  ها آن به و داده نشان ها آن به را بازتري و متفاوت دنياي. كند مي
 تواننـد  مي كه شوند دنيا مردم ساير زندگي در جالب نكات برخي متوجه نتيجه در. شوند جديدي

 تـوان  مي كه كرده كشف نيز را روابط از جديدي الگوهاي البته. كنند استفاده خود زندگي در آن از
  .است مخالف باجنس ارتباط ميزان ها آن از يكي گفت

هـا و   نقـش مهمـي در معاشـرت    اطالعاتي و ارتباطي هاي فناوري از استفادهارت ديگر امروزه به عب
سبك هاي آن دارد و عدم توجه به اين عوامل در كليه برنامه ريزي هاي فرهنگي بي نتيجه خواهد ماند. 

بـه عنـوان    تواننـد البته بايد يادآوري شود كه تمام وسايل ارتباط جمعي از جمله موبايل و اينترنـت مـي  
عواملي در نظر گرفته شوند كه زمينه ساز سبك خاصي از رابطه از جمله رابطه با جنس مخالف باشد؛ و 

  خود اين وسايل ارتباطي بالذاته نمي توانند عامل اصلي اين شكل از ارتباط در نظر گرفته شوند. 
  كتابنامه

وجوانان تهـران در زمينـه همسـر گزينـي،     نگرش و ايده الهاي ن"):1383احمدنيا، شيرين و هوشنگ مهريار (
، شـيراز،  همايش جمعيت شناسي با تاكيد بر نوجوانـان . مقاله ارائه شده در "فرزندآوري و تنظيم خانواده

  دانشگاه شيراز.
  . شيراز, نشر دانشگاه شيراز.سي اجتماعي): روان شنا1382احمدي، حبيب (
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، فصل نامه فرهنـگ و دانـش، سـال    "عامالت اجتماعياينترنت، زندگي روزمره و ت"): 1385اصغري، مريم (
  .35-48، صص 1اول، شماره 

، ترجمـه محبوبـه مهـاجر،    رسانه ها ونمادها: صورت هاي بيان، ارتباط و آمـوزش ): 1380اولسون، ديويد ( 
  تهران, سروش.

  ، ترجمه عرفان ثابتي، تهران,نشر ققنوس.عشق سيال): 1384( باومن، زيگمون
فصـل نامـه انجمـن ايرانـي     ، "هاي فراغتي جوانـان مصرف اينترنت در سبك"): 1385ن (سرشت، سليماپاك

  .137-158، صص 5، سال دوم، شماه مطالعات فرهنگي و ارتباطات
، مجلـه معرفـت  ، "دوستي از منظر ديني با نگاهي به شرايط ارتباط دختر و پسر"): 1384پناهي، علي احمد (

  نشر ني. ,.54-65، صص 97شماره 
گيـري روابـط   مطالعه شيوه رفتار افراد در محيط مجازي: شكل" :)1385ن، عليرضا و مرسده نيكبخش (دهقا

، سـال  نامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگـي و ارتباطـات   فصل، "زني اينترنتيهاي گپصميمانه در اتاق
  .2-19، صص 6دوم، شماره 

، "جويـان دانشـگاه تهـران   هاي كوناه دانـش متحليل محتواي پيا"): 1387كوثري، مسعود و طاهره خيرخواه (
 .57-78، صص 2، سال اول، شماره فصل نامه تحقيقات فرهنگي

، ترجمه علـي پايـا،   اي: ظهور جامعه شبكه،عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ): 1380( كاستلز، مانوئل
  احمد عليقيان، افشين خاكباز، تهران, طرح نو, جلد اول .

  .نشرني منوچهرصبوري، تهران, ، ترجمهشناسي جامعه :) 1384(  گيدنز، آنتوني 
، ترجمه علي اصـغر سـعيدي و   جهان رها شده: گفتارهايي درباره يكپارچگي جهاني): 1379گيدنز، آنتوني ( 

  يوسف حاجي عبدالوهاب، تهران,علم و ادب.
  ي.، ترجمه محسن ثالثي، تهران, نشرنپيامدهاي مدرنيته): 1378( گيدنز، آنتوني
  ، ترجمه ناصر موفقيان، تهران, نشر ني.تجدد و تشخص):1385( گيدنز، آنتوني

، ناصـر موفقيـان، تهـران, سـازمان انتشـارات و      سير جوامـع بشـري  ): 1369لنسكي، گرهارد و جين لنسكي(
  آموزش انقالب اسالمي.

  ، تهران, نشر آگاه.جامعه شناسي جامعه اطالعاتي): 1380محسني، منوچهر(
 . تهران,شركت سهامي عام.نظام حقوق زن در اسالم): 1359تضي (مطهري، مر
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 زنـان  اجتمـاعي  هويـت  وتغييـر  شـدن  جهـاني " :) 1384( نـوري   اصـغر و بيـژن خواجـه   مقـدس، علـي   

  .235، ،صص 7، سال سوم، شماره زنان مطالعات، "درشهرشيراز
اشتغال جوانان: مروري بر تجربه  نقش تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي در"): 1383منتظر قائم، مهدي ( 

همـايش جمعيـت شناسـي بـا تاكيـد بـر       . مقاله ارائـه شـده در   "هاي جهاني ورهيافت هايي براي ايران
  ، شيراز، دانشگاه شيراز.نوجوانان

ناهمگوني جنسـيتي، نگـرش افـراد و    " :)1388نيا (موحد، مجيد، عباسي شوازي، محمد تقي و زهرا هاشمي
  .37-72، صص 44، سال يازدهم، شماره مطالعات راهبردي زنان، "ران در دانشگاهارتباط دختران و پس

عوامـل اجتمـاعي و    بررسـي رابطـه  " :)1385موحد، مجيد، عنايت، حليمه و محمد تقـي عباسـي شـوازي (   
مجلـه علـوم   ، "فرهنگي با نگرش دانشجويان نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر پـيش از ازدواج 

، صـص   2، سال بيست و چهارم ، شـماره  نامه جمعيت و توسعهويژه، ني دانشگاه شيرازاجتماعي و انسا
165-147.  

بررسـي رابطـه ميـان نحـوه اسـتفاده از اينترنـت و مـاهواره بـا         " :)1386زاده، شراره و الهه عبداللهي (مهدي
العـات فرهنگـي و   نامه انجمن ايرانـي مط  فصل ،"برگزاري روز دوستي (ولنتاين) در ميان جوانان تهراني

  .161-184، صص 9سال سوم، شماره  ارتباطات،
-30. صـص  25): روابط زن و مرد از ديدگاه اسالم. مطالعات راهبردي زنـان. شـماره   1383نيكزاد، عباس. (

20.  
، ترجمه مهـدي داوودي، تهـران, مركـز چـاپ و انتشـارات      نظريه هاي جامعه اطالعاتي): 1382وبستر، ف (
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