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 :چكيده
تهيه نفري از کاربران ايراني اينترنت، پنجاه پانصد و اي  با گردآوري نمونهاست كه  يپژوهشمقاله حاضر نتيجه 

.  در ميان کاربران ايراني با واقعيت فاصله داردها  جهان انسان هاي نشان مي دهد که ادراکشده و نتايج آن 
اي بر زندگي فرد در جهان واقعي  تواند پيامدهاي منفي با جنس مخالف ميكاربران روابط برقراري  همچنين

ميان در  يحس کنجکاو نوعيشود  يمسبب  ينترنتيرمز آلود روابط ا يژگيوتوضيح آنكه، .  داشته باشد
قدر قد او چ است؟ يکنم چه شکل يرتباط برقرار مکه من با او ا يکس: كاربران مي پرسند.  رديبگ شکل انکاربر

از  يميش از نيب دهد؟ در حال حاضر بيخواهد مرا فر يا ميا از جنس مخالف است يآ است؟ چند سال دارد؟
 ين کاربران برايشتر ايد که بدهن يها نشان م کنند و پژوهش يم يران زندگينترنت در ايا يا انهيکاربران خاور م

 يرسند و هرکس يخطر م يها به نظر ب ن عشقين، ايهمچن.  اند نترنت استقبال کردهياز ا يت عشق مجازيجذاب
هاي مجازي را در بين  گونه هويت اين مقاله اين.  ب را تجربه کندين رابطه عجيتنوع ا يشود برا يوسوسه م

 .  ج آن را ارائه خواهد كردكاربران مورد پژوهش قرار داده و نتاي
 
 .يب شناسينترنت، آسي، ايران، روابط مجازيا :ها واژه ديکل
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 :سالهممه و طرح مقد
ن دو جنس مخالف يب ينترنتيا يها يبه دوست ين الملليها در عرصه ب از پژوهش يکه بخش مهم نيبا ا

گران، يکوپر و د(نت بوده است نتريق در اين موضوعات تحقيتر از مهم يکي يمسائل جنساند و  پرداخته
ونگ و ي.  اند  قرار گرفته مطالعهمورد ران کمتر يها در ا ين دوستي، ا)٢٠٠٨لنر، ي؛ م٢٠٠٥؛ راس، ٢٠٠٠

کوپر و مک الفلين .  اند دانسته ٣و فرار ٢، گمنامي١يرا آسان ينترنتيمشخصه روابط ا) ٢٠٠٠(گران يد
معتقدند افراط در روابط اينترنتي ) ٢٠٠٨(و ميلنر  )٢٠٠٠(، يونگ و ديگران )٢٠٠٤(، ويتي )٢٠٠١(

ادعا مي کند ) ٢٠٠٧(ها در جهان واقعي آسيب جدي وارد کند و ليا آويال ميلهام  تواند به روابط بين زوج مي
.  شود وفايي اينترنتي افزوده مي هاي دادخواهي و درخواست طالق به جهت بي که امروزه دائما به تعداد پرونده

گيبس و (هاي عشقي اينترنتي مدعي داشتن صداقت هستند  کنندگان در فعاليت شتر مشارکتهرچند بي
هاي جديدي  ترس از فريب خوردن دائما به روشدليل ، کاربران به )٢٠٠١؛ بريم و لنتون، ٢٠٠٦ديگران، 

طرف مقابل  اند که براي کاربران امکان دروغ سنجي در حال حاضر نرم افزارهايي تهيه شده.  شوند متوسل مي
 ٥به سايت ترو دات کام) ٢٠٠٤(عنوان مثال، لي  به.  )٢٠٠٥؛ فرناندز، ٢٠٠٤، ٤بائرتلين(کنند  را فراهم مي

اين وب سايت مدعي است .  جويان آنالين است اي به عشق کند که مدعي ارائه خدمات ويژه اشاره مي
قه عشقي هر کسي که الزم باشد را در اختيار يابي را وادار کند تا ساب هاي دوست تواند صاحبان ساير سايت مي

تر از فضاي  سنجش ارتباط ميان خود ابراز شده و خود واقعي در فضاي مجازي بسيار مشکل.  آن قرار دهند
گويند، ممکن است فرد  بنابراين، اين تصور که همه در اينترنت دروغ مي) ٢٠٠٢والتر و پارکز، (واقعي است 

 ).٢٠٠٤فيوره و دونات، (پردازي بزند  ن تهديد بالقوه دست به دروغرا وادارد که در مقابل اي
هاي انجام شده در  برخي پژوهش.  ها ندارند البته همه پژوهشگران غربي نگرش منفي نسبت به اين دوستي

گيرند و  هنگامي که روابط اينترنتي شکل مي.  کنند هاي مثبت اين نوع روابط اشاره مي اين حوزه به ويژگي
پيش بيني پذيري، وابستگي /هاي روابط واقعي مثل همگرايي رمزگاني، درک شوند، بعضي ويژگي مند مي زمان

از .  )١٩٩٨؛ پارکز و رابرتز، ١٩٩٦پارکز و فلويد، (شوند  تر ايجاد مي متقابل، تعهد و تمايل براي روابط نزديک
تر  گيري آگاهانه جنس مخالف و تصميمتوان به افزايش شناخت کلي نسبت به  ديگر مزاياي اين نوع روابط مي

طور که گفته شد، اثرات منفي براي روابط  هاي زيادي در اين مورد انجام شده که همان پژوهش.  اشاره کرد
 .اند دگر جنس خواهانه اينترنتي قائل شده

اند،  مرد شرکت داشته ٥٠٨اند و در آن  انجام داده ٢٠٠٦و هايس در سال  ٦در پژوهشي که ديو، بروبيکر
.  گردند هاي اينترنتي به دنبال شريک جنسي مي اند که در آگهي درصد از مردان متاهل گفته ٣٠حدود 
درصد از پاسخ گويان به دوستان اينترنتي خود دروغ  ٣٣دهد که  در يک پيمايش نشان مي) ٢٠٠٥(نيلسن 

بط عاشقانه از دوستي با جنس ند خارج از روانتوا معتقد است برخي افراد مي) ٢٠٠٠( ٧دورينگ.  مي گويند
 .کند هاي اينترنتي اتخاذ مي مخالف در اينترنت لذت ببرند و بنابراين وي يک نگرش مثبت نسبت به دوستي

دهد که کساني که  هزار دانشجوي سال اولي تايواني، نشان مي ٣٤با انجام پيمايشي بر روي ) ٢٠٠٦(هوانگ 
ميلنر .  کنند، تمايل کمتري به صميمي شدن با ساير افراد دارند يدر هفته بيش از ده ساعت با اينترنت کار م

به اختالفات او با همسرش و تالش او براي يافتن ) فرانک(با انجام پژوهشي موردي بر روي يک مرد ) ٢٠٠٨(
او به اين نتيجه مي رسد که هرچند فرانک از اعتياد خود به اينترنت و وب .  يک دوست اينترنتي مي پردازد
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هاي اينترنتي را ابزاري مناسب براي رهايي از فشار کار  دي ناراحت است، اما او در عين حال دوستيگر
 .  روزمره، تحمل همسر خود و ابراز احساسات مي يابد

 ٦١حدود .  کردند مطالعههاي روابط اينترنتي را در سطوح متعادل و فشرده  کيفيت) ١٩٩٦(پارکز و فلويد 
 ٥٧(کردند و بيش از نيمي  ن با دوستان اينترنتي خود احساس صميميت ميدرصد از مشارکت کنندگا

وسيعي از مسائل را در بر ي  از آنها معتقد بودند که گفتگوهاي آنها با دوستان اينترنتي خود گستره) درصد
.  يابد اند که طي آن درک متقابل بهبود مي طور به همگرايي رمزگاني اشاره کرده اين کاربران همين.  گيرد مي

حدود نيمي از کاربران اينترنتي شرکت کننده در اين پيمايش تعهد زيادي به روابط آنالين خود ابراز 
آنها در نهايت به اين .  اند درصد از اين کابران دوستي خود را بسيار جدي تلقي کرده ٣٠حدود .  اند کرده

 .  نداند كه روابط اينترنتي مکمل روابط واقعي فرد هست نتيجه رسيده
آنها .  اي ها مقايسه مي کنند ها و کره ها، آمريکايي هاي اينترنتي را در ميان ژاپني دوستي) ٢٠٠٥(يوم و هارا 

اين پاسخگويان که داوطلبانه حاضر به .  کنند دانشجو را در اين سه فرهنگ انتخاب مي ٣٦١در مجموع 
دانشجوي  ١١٢، )زن ٨٢مرد و  ٤٠(دانشجوي ژاپني  ١٢٦شرکت در پژوهش شده بودند، متشکل از 

ده نفر هويت .  بودند) زن ٦١مرد و  ٥٢(دانشجوي اهل کره جنوبي  ١٢٣و ) زن ٤٢مرد و  ٦٢(آمريکايي 
جنس باز بودند و بنابراين يوم و هارا آنها را در پژوهش  نفر هم هم ٤جنسي خود را مشخص نکرده بود و 

.  ت خودابرازي را به همراه عمق و گستره آن سنجيدنددر مرحله بعد، پژوهشگران طول مد.  داخل نکردند
هاي فرهنگي را در خودابرازي براي جنس مخالف نشان داد و رابطه ميان اعتماد و خود ابرازي  نتيجه تفاوت

 .تنها در ميان کاربران آمريکايي يافته شد
ئله به ما كمك سم تجربي نيز در اين خصوص قابل بحث هستند كه در مطالعه اين-هاي نظري اما جنبه

 .اند و ما در بحث زير به آنها مي پردازيم كرده
 

 هاي اينترنتي  و دوستي ها عالقه و مطالعات تجربي در خصوصنظري  حظاتمال
هاي اينترني بين زنان و مردان بسيار  با مطرح كردن پديده عشق سيال مدعي شد دوستي) ٢٠٠٣(باومن 

دليل ماهيت مجازي  ها به شود و اين دوستي ها انجام مي ه ساير رسانههايي است که با واسط متفاوت از دوستي
که مفاهيم سنتي از وفاداري و  باومن نسبت به اين.  كنند و دروغين آنها به شدت زندگي بشريت را تهديد مي

شود  عدم امکان تماس جسمي در اين محيط باعث مي.  کند اند ابراز نگراني مي عشق واقعي تضعيف شده
که ماهيت آنها مجازي است، اما  هايي غير اخالقي نيستند چرا افراد فکر کنند که چنين دوستي برخي

ها، نشانه غير اخالقي نبودن آن نيست و به هرحال  معتقد است مجازي بودن اين دوستي) ٢٠٠٢( ٨اشنايدر
آني، گمنامي و  کم تحرکي، ارضاي.  شوند هاي مجازي به نوعي زندگي دوم و مخفي فرد محسوب مي دوستي

هاي  شود، باعث روي آوردن گسترده افراد به سمت دوستي اين ايده که در اينترنت تماس بدني انجام نمي
 .  )٩:  ٢٠٠٤ ،ليا آويال ميلهام(شود  اينترنتي مي

وفايي به  هاي بي وگو، ويژگي هاي گفت با انجام يک پژوهش اتنوگرافيک در اتاق) ٢٠٠٧(ليا آويال ميلهام 
 : کند ها را به سه دسته تقسيم مي در فضاي اين اتاق همسر
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کنند با استفاده از گمنامي  که در آن افراد سعي مي» صورت ناشناس تالش براي تعامل جنسي به« -١
 فايي در امان بمانند؛  زاد اينترنت، از عواقب بي  درون

وفايي  توجيهي اخالقي براي بيعنوان  که در آن نبود تماس جسمي به» منطقي جلوه دادن اين رفتار« -٢
 شود؛ و  ان ميبياينترنتي 

وفايي را توجيه  دليل از همسر که در آن فرد تالشي براي بهبود روابط با همسرش ندارد تا بي دوري بي -٣
 .کند

دهند که چگونه توانايي افراد براي شکل دادن روابط عاطفي و جنسي در  نشان مي) ٢٠٠٠(يونگ و ديگران 
آنها ضمن نشان دادن مشکالت ايجاد شده در .  تواند به جدايي همسران از يکديگر منجر شود ياينترنت م

هايي براي بازسازي روابط ميان همسران، پس از رسوايي اينترنتي براي يکي  جريان چنين روابطي، استراتژي
 .کنند از آنها ارائه مي

در .  ١٠کند بط اينترنتي را چنين جمع بندي ميمجموع اطالعات خود از روا ٩»وفايي ديده بان بي«وب سايت 
پژوهشي که دکتر آلوين کوپر با همکاري يک موسسه پژوهشي انجام داده، از هر پاسخگو يک نفر معتقد 

طور متوسط سه ساعت از  بهمعتقدند كه پاسخگويان اين .  اينترنتي اعتياد دارد روابط ناسالماست که به 
کنند که روابط اينترنتي آنها با  درصد حس مي ٢٥.  آورند اينترنتي روي مي سالم ناهاي  هفته را به فعاليت

پژوهش ديگري از .  جنس مخالف حداقل يک بار مشکالتي جدي براي زندگي واقعي آنها ايجاد کرده است
اخالقي  درصد از مردان دوستي اينترنتي با جنس مخالف را بي ٤٦دهد که حدود  سوي مجله طالق نشان مي

درصد از زنان کاربر اينترنتي که در پژوهش دکتر باب النير  ٢٢درصد از مردان و  ٣٧بيش از .  انندد نمي
پژوهشگران معتقدند .  کنند که در فضاي مجازي دوستي از جنس مخالف دارند اند، اعتراف مي شرکت کرده

در پژوهش .  لف دارندکنند، چندين دوست از جنس مخا وگو استفاده مي گفتهاي  اتاقبيشتر کساني که از 
درصد از پاسخگويان کاربر اينترنت  ٨٠انجام داده،  ١٢از موسسه اسطوره تک همسري ١١ديگري که پگي واون

درصد هم پاسخ  ٧٥اي از جنس مخالف در اينترنت هيچ اشکالي ندارد و  اند که صحبت کردن با غريبه گفته
 .ي نداردهاي غير اخالقي هيچ اشکال اند که بازديد وب سايت داده

 مطالعههاي ارائه خود در مشارکت کنندگان در ديدارهاي مجازي را  استراتژي) ٢٠٠٦(و ديگران  ١٣اليسون
آنها در اين مطالعه به دنبال آن بودند که بدانند مشارکت کنندگان براي رسيدن به هدف خود که .  ندردک 

نفر از  ٣٤براي اين کار، .  برند کار مي هايي براي ارائه خود به يافتن يک شريک عشقي است، چه استراتژي
ها از  آوري داده هاي زيادي در حوزه ديدارهاي مجازي داشتند انتخاب شدند و فرآيند جمع کساني که فعاليت

هاي کيفي نشان داد که مشارکت کنندگان براي  نتيجه تحليل اين داده.  طريق مصاحبه تلفني انجام شد
کار  هايي براي ارائه يک خود بهتر به طرف مقابل به جازي، تاکتيکيافتن شريک عشقي خود در فضاي م

 .کنند آل به طرف مقابل ارائه مي آنها همچنين مدارکي براي واقعي بودن اين خود ايده.  گيرند مي
پيمايشي بر روي کاربران اينترنت انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که  ٢٠٠٦گيبس و ديگران در سال 

گردند، مشخصات غلطي از ظاهر خود براي  درصد از کساني که در اينترنت به دنبال دوست مي ٨٦بيش از 
 .کنند ديگران ارائه مي
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هاي اينترنتي انجام دادند و به اين   پژوهشي را بر روي کاربران طرفدار دوستي ٢٠٠١بريم و لنتون در سال 
ها  اين دروغ.  اند د به طرف مقابل دروغ گفتهنتيجه رسيدند که بيش از يک چهارم کاربران در مورد هويت خو

 ١٠درصد در مورد تاهل خود، و  ١٠درصد در مورد سن خود،  ١٤اند؛ از جمله  در موارد مختلفي گفته شده
 .  اند درصد هم در مورد مشخصات ظاهري خود دروغ گفته

وفايي اينترنتي، همانند  بيبه اين فرضيه مي پردازند که تمايل براي ) ٢٠٠٥( ١٥همبرگر-و آميچاي ١٤آويرام
هاي ارتباطي شکل  ويژگيبراساس هاي شخصيتي و هم  اساس ويژگي برهم وفايي در جهان واقعي،  بي
هاي اينترنتي دعوت به کار کردند و از آنها خواستند  مشارکت کننده را از طريق آگهي ٢٠٠آنها .  گيرد مي

هاي انتظارات از روابط  نشان داد که پيش بيني کنندهنتايج کار آنها .  که پرسشنامه آنالين را پر کنند
تجارب داشتن روابط اينترنتي، تمايل بيشتر به خودنمايي و ارائه تصوير متفاوت از خود، عبارت از اينترنتي، 

آنها در نهايت به اين نتيجه .  هستند ،توان کمتر براي افشاي خود و توان کمتر براي حفظ روابط دو طرفه
 .وفايي در فضاي واقعي است وفايي در روابط اينترنتي متفاوت از بي بيرسند که  مي

ي در اين حوزه انجام محدودهاي ايراني  پژوهشاما در خصوص مطالعاتي از اين دست در ايران بايد گفت 
هاي  که ميان سابقه حضور افراد در اتاق دهد ي خود نشان مي در مطالعه) ١٣٨٣(نيک بخش .  شده است

طي يك دوره  ديگري كهمطابق نظرسنجي .  برقراري رابطه صميمانه، ارتباط مستقيم وجود دارد وگو و گفت
 وگو نزد كاربران اينترنت بيشتر جنبه گفتشود كه  نشان داده مي ،انجام شد ١٣٨٤يك ماهه در سال 

نظرسنجي  ، در اين IRITN.com به گزارش بخش نظرسنجي سايت.  سرگرمي و تفريح داشته است
 ٧١/٢٢براي تفريح و  از آنها%  ٩٤/٣١نفر بازديد كننده شركت كرده بودند، كه  ١١٨هزار و ٣مجموعا تعداد 

از كاربران براي تجارت و حل  % ٣٩/٢١كنند و تنها  وگو استفاده مي از آنها براي دوستيابي از گفت% 
 ).١٣٨٤نقل از تقوايي، ( كنند گو استفاده ميو مشكالت خود از گفت

درصد از کاربران  ٥٣دهد که  نشان مي انجام شد نيز  ١٣٨٤در سال سازمان ملي جوانان كه توسط پژوهشي 
درصد  ٥٨درصد بيشتر استفاده پژوهشي،  ٤٩جوان اينترنت در ايران از اينترنت بيشتر استفاده آموزشي، 

درصد از ايميل  ٤١درصد اخبار،  ٣٦درصد وبالگ،  ١٥وگو،  صد گفتدر ٤٩بيشتر استفاده سرگرمي،  
هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، تهران،  نفر از استان ٣٥٩٥در اين پژوهش که در آن .  کنند استفاده مي

خراسان، فارس، کرمانشاه، کهگيلويه و بوير احمد، لرستان، مازندران، همدان و يزد شركت داشتند، در بين 
درصد از جوانان به لزوم گفتگوي آزاد درباره روابط جنسي ميان دختران و پسران اشاره  ٦٢، نفر ٣٥٩٥
اند که از اين تعداد  را تاييد کرده» کنم وگو مي من گفت«درصد کاربران گزينه  ٥٩در اين پژوهش .  اند كرده
 .کنند وگو مي درصد فقط با جنس مخالف گفت ٥٧

هاي تهران،  نفر از استان ٧٠١٨با شرکت  ١٣٨٦جوانان در سال پژوهش ديگري از سوي سازمان ملي 
درصد از  ٥٥حدود .  اصفهان، خوزستان، آذربايجان شرقي، گيالن و خراسان و کرمانشاه انجام شده است

درصد از  ٥٤از اين ميان، حدود .  اند اند که دوستي با جنس مخالف را تجربه کرده پاسخگويان اظهار داشته
درصد  ١٦اند و از ميان آنان،  هاي جنسي اشاره کرده اند، به تماس ا جنس مخالف رابطه داشتهجواناني که ب

با انجام پژوهشي ) ١٣٨١(صفايي .  اند به حاملگي بعد از آميزش اشاره کرده) درصد از کل جوانان ٤حدود (



۶ 
 

درصد از دانش  ٣٠دهد که حدود  نفر از دانش آموزان رشته کامپيوتر در تهران نشان مي ١٢٥در ميان 
 .کنند آموزان از اينترنت براي دوست يابي استفاده مي

دليل ماهيت خاص اين  اما، به.  هاي اينترنتي باشند رسد که جوانان ايراني از هواداران جدي دوستي نظر مي به
اساس  بر اين.  ها نيازمند انجام پژوهش است ها، تعيين عمق و حتي اثبات وجود اين نوع دوستي نوع دوستي

هاي  سامان دادن به دوستيكند تا پاسخ و راه حلي براي  سعي ميزير هاي  مقاله حاضر بر اساس پرسش
 :اينترنتي بيابد

 هاي پيش از ازدواج چگونه است؟ نگاه کلي نسل جوان کاربر اينترنت به دوستي: سوال اول
هاي مجازي روي  د، بيشتر به دوستيکنن هاي پيش از ازدواج را تاييد مي آيا جواناني که دوستي: سوال دوم

 آورند؟ مي
هاي  هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي جوانان را به سمت دوستي آيا محدوديت در دوستي: سوال سوم

 کند؟ مجازي هدايت مي
 کنند؟ هاي واقعي را کم مي هاي مجازي تمايل به داشتن دوستي آيا دوستي: سوال چهارم
 هاي اينترنتي دارد؟ گ ديگري چه تاثيري بر گرايش به دوستيگرايش به فرهن: سوال پنجم
 هاي سيال دارد؟ جهان نگري چه تاثيري در روي آوردن جوانان به سمت دوستي: سوال ششم
هاي ديگر چه تاثيري بر ميزان روي آوردن جوانان به روابط  توانايي در برقراري ارتباط با فرهنگ: سوال هفتم
 سيال دارد؟

 
 و روابط دوستي اينترنتي  طالعه ارتباطات مجازيشناسي م روش

از مزاياي طيف .  كنيم اي با استفاده از طيف ليکرت استفاده مي براي انجام اين پژوهش از طراحي پرسشنامه
ها،  وزن تلقي شدن گويه توان به عدم نياز به سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از داوران، هم ليکرت مي

در مجموع اين پرسشنامه هفت دسته .  )١٣٥٨رفيع پور، (ذير بودن اين طيف اشاره کرد سادگي و انعطاف پ
نگاه به روابط پيش از ازدواج در ميان جوانان  ،هاي آن گروهي از گويه.  دهد سواالت را مورد آزمون قرار مي

جوانان ايران را  ها ميزان رواج پديده عشق سيال در ميان گروه بعدي گويه.  کنند ايراني را ارزيابي مي
 مطالعهکشانند،  آزمايند و دسته سوم ساز و کارهايي که جوانان ايران را به سمت روابط مجازي مي مي
پردازند و دسته پنجم  ها بر روابط در جهان واقعي مي ها به تاثير اين دوستي دسته چهارم گويه.  کنند مي

دسته ششم .  دهند شق سيال را مورد آزمون قرار ميها تاثير گرايش به فرهنگ ديگري بر رواج پديده ع گويه
آزمايند و در نهايت دسته هفتم  هاي مجازي را مي نگري کاربران و تاثير آن بر گرايش به سمت دوستي جهان
.  کنند مي مطالعههاي ديگر، در رواج پديده عشق سيال را  ها تاثير توانايي برقرار کردن ارتباط با فرهنگ گويه

 .عيتي هم در اين پرسشنامه لحاظ شده استمتغيرهاي جم
نفر در اين مرحله  ٦٩.  ابتدا در سايت اينترنت کوي دانشگاه تهران از اين پرسشنامه پيش آزمون گرفته شد

گويه  ٤گويه،  ٢٤در نهايت، از .  تحليل شد SPSSدست آمده توسط نرم افزار  هاي به مشارکت کردند و داده
گويه جديد براي پرسشنامه  ٦کاستند، حذف شدند و  مي ٠.٧کرومباخ را به زير  دليل که ضريب آلفاياين به 

بعد از آن، اين پرسشنامه به مدت دو هفته آنالين .  رسيد ٢٦ها به  طراحي شد و بدين ترتيب، تعداد گويه
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 SPSSر ها با استفاده از نرم افزا پاسخ.  نفر به اين پرسشنامه پاسخ دادند ٥٥٠شد که در اين مدت حدود 
 جمعيتيهاي  ويژگي بتداا.  شوند در ادامه مقاله، نتايج حاصل از اين پژوهش توضيح داده مي.  تحليل شدند
 .هيمد شرح ميرا پاسخگويان 

 
 توصيف داده هاي هويتي پاسخگويان

 .استاين توصيف شامل ارزيابي مشخصات سني، جنسي و ميزان تحصيالت پاسخگويان به شرح زير 
 

 سنمتغير 
ها استفاده  از جمله مواردي است كه در تحليلهاي آماري آن  اواني مربوط به سن پاسخگويان و شاخصفر
 .)١جدول (هاي سني مبناي توصيف فراواني توزيع سني است  گروهدر اين پژوهش، .  شود مي

 
 فراواني سن پاسخگويان.  ١ جدول

 درصد فراواني فراواني گروه سني

٧/٥ ٢٨ ٩-٢٠ 

٦/٦٨ ٣٣٨ ٢٠-٣٠ 

٨/١٧ ٨٨ ٣٠-٤٠ 

٦/٢ ١٣ ٤٠-٥٠ 

١ ٥ ٥٠-٦٠ 

 ٧/٩٥ ٤٧٢ جمع

 ٣/٤ ٢١ پاسخ يب

 ١٠٠ ٤٩٣ جمع کل

 

 
 

 سن متغير هاي آماري  شاخص
 ي سن برابر بانما، سال ٢٧سني برابر با  ميانه، سال ٢٧ / ٩سني برابر با  ميانگيندهند كه  ها نشان مي داده
  ٦٠ داکثرو ح ٩سن  حداقلو سرانجام، ، ٦ / ٢معادل  انحراف معيار ،٣٩ / ٢سني برابر با  پراکندگي، سال٢٦

سال قرار  ٣٢الي  ١٦که در رده سني  استپاسخگوياني شامل در اين تحقيق واحدهاي مشاهده   .بوده است
 .)٢جدول ( است پاسخگويان به شرح زيربا توجه به اين نکته جدول فراواني سن .  نددار

 
 سال ٣٢الي  ١٦سني ي  اساس طبقه رفراواني سن ب.  ٢جدول 

 يدرصد فراوان يفراوان يرده سن

 ٥/١ ٧ سال١٦ريز

٩/١ ٩ ١٦-٢٠ 
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٢/٢٢ ١٠٥ ٢٠-٢٤ 

٣٩ ١٨٤ ٢٤-٢٨ 

٣/١٦ ٧٧ ٢٨-٣٢ 

 ١/١٩ ٩٠ سال ٣٢ يباال

 ٧/٩٥ ٤٧٢ جمع

 ٣/٤ ٢١ پاسخ يب

 ١٠٠ ٤٩٣ جمع کل

 
 جنسمتغير 
 پاسخگويان در زير آمده استهاي  در ميان نمونهجنس غير متآماري مربوط به  هاي فراواني و شاخصتوزيع 

 .)٣جدول (
 

 پاسخگويان يفراواني جنستوزيع .  ٣جدول 

 يدرصد فراوان يفراوان جنس

 ٥/٦٢ ٣٠٨ مرد

 ٥/٣٣ ١٦٥ زن

 ٩/٩٥ ٤٧٣ جمع

 ١/٤ ٢٠ پاسخ يب

 ١٠٠ ٤٩٣ جمع کل

يج اين ادادند كه البته اين امر در نت يل ميمردان تشكدرصد پاسخگويان را  ٥/٦٢ دهند كه ان ميشها ن داده
 .ندارد يدار مطالعه تاثير معنا

 
 ميزان تحصيالتمتغير 
 هاي اين متغير در زير آمده است شاخص تحصيالت پاسخگويان همراه بافراواني مربوط به توزيع جدول 

 .)٤جدول (
 

 فراواني تحصيالت پاسخگويانتوزيع .  ٤جدول 

 يدرصد فراوان يفراوان التيزان تحصيم

 ٥/٤ ٢٢ ن ترييپلم و پايد

 ٥/٩ ٤٧ پلميفوق د

 ٩/٣٧ ١٨٧ سانسيل

 ٥/٣٧ ١٨٥ سانسيفوق ل

 ٧/٧ ٣٨ يدکتر

 ٢/٩٧ ٤٧٩ جمع

 ٨/٢ ١٤ پاسخ يب
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 ١٠٠ ٤٩٣ جمع کل

 

 ي حاصل از پژوهشها تحليل يافته
، »ه دوستي با جنس مخالفنگاه کلي نسل جوان کاربر اينترنت ب« نظيرمتغيرهايي از مقاله اين بخش در 

هاي دگر  ميزان محدوديتي که کاربران جوان در دوستي«، »هاي مجازي ميزان روي آوري جوانان به دوستي«
ميزان و کيفيت روابط کاربران با خانواده، اطرافيان و دوستان در «، »کنند جنس خواهانه خود احساس مي

نگري کاربران ايراني  ميزان جهان«، »»ديگر«رهنگ ميزان گرايش کاربران اينترنت به ف«، »جهان واقعي
ي  در ادامه.  گيرند مورد مطالعه و بحث قرار مي» هاي ديگر توانايي برقراري ارتباط با فرهنگ«و » اينترنت

 .  دوش ميو مدل تحليل مسير ارائه  و تحليل خواهد شد مطالعهاين متغيرها بين روابط بحث نيز 
 

هاي  اي و متغير روي آوردن به دوستي روابط بين متغيرهاي زمينه: ههاي دومتغير يافتهتحليل 
 مجازي

 
 هاي مجازي رابطه بين سن و روي آوردن به دوستي

هاي مجازي آورده شده  فرد به دوستي يجدول تقاطعي گروه سني پاسخگو و روي آور) ٥جدول ( در زير
 .است

 
 جازيهاي م جدول تقاطعي سن و روي آوردن به دوستي: ٥جدول 

 خالفتزان ميم
 طبقات سني

 جمع
٢٨-٣٢ ٢٤-٢٨ ٢٠-٢٤ ١٦-٢٠ 

 ٥١ ٦ ٣١ ١٢ ٢ کامالً مخالف

 ١٥٣ ٣٢ ٧٧ ٤٢ ٢ مخالف

 ١٢٤ ٢٧ ٥٨ ٣٧ ٢ نظر يب

 ٣٦ ١١ ١٢ ١١ ٢ موافق

 ٦ ١ ٢ ٣ ٠ کامالً موافق

 ٣٧٠ ٧٧ ١٨٠ ١٠٥ ٨ جمع

 
 .دهد مي ميزان همبستگي دو متغير مورد مطالعه را نشان ٦همچنين جدول 

 
 آزمون ضريب همبستگي دو متغير سن و روي آوردن به دوستي هاي مجازي: ٦جدول 

 يداريسطح معن تعداد رسونيپ rمقدار

٨٧٣/٠ ٣٧٠ -٠٠٨/٠ 
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 . است ٠٥/٠داري همبستگي بين دو متغير بيشتر از  سطح معنيشود،  مشاهده مي ٦در جدول طور كه  همان
توان اين همبستگي را به جامعه آماري تعميم  دار نيست و نمي غير معنيهمبستگي اين دو متاساس،  اين بر
 .داد

 
 هاي مجازي رابطه بين جنس و روي آوردن به دوستي

و آزمون همبستگي  )٧جدول (جنس پاسخگو و روي آوردن به دوستي هاي مجازي زير،  جدول تقاطعي در
 .ندا آورده شده )٨جدول ( اين دو متغير

 
 هاي مجازي اطعي جنس و روي آوردن به دوستيجدول تق: ٧جدول 

 جمع جنس ميزان متغير

 زن مرد

 ٦٦ ٢٣ ٤٣ کامالً مخالف

 ١٨٤ ٧٢ ١١٢ مخالف

 ١٥٣ ٤٦ ١٠٧ نظر يب

 ٥٣ ٢٠ ٣٣ موافق

 ٧ ٢ ٥ کامالً موافق

 ٤٦٣ ١٦٣ ٣٠٠ جمع

 
 هاي مجازي آزمون رابطه بين جنس و روي آوردن به دوستي: ٨جدول 

 يدار يسطح معن يآزاددرجه  tمقدار

٥٠٥/٠ ٤٦١ ٦٦٧/٠ 

 

بنابراين تفاوت بين نمرات زنان و مردان  .است ٠٥/٠بيشتر از  tداري  سطح معنيدهد كه  نشان مي ٨ جدول
 .دار نيست در متغير روي آوردن به دوستي هاي مجازي معني

 
 هاي مجازي رابطه بين تحصيالت و روي آوردن به دوستي

و آزمون  )٩جدول ( هاي مجازي تحصيالت پاسخگويان و  روي آوردن به دوستيجدول تقاطعي  زير در
 .آورده شده است )١٠جدول ( همبستگي اين دو متغير

 
 هاي مجازي جدول تقاطعي تحصيالت پاسخگويان و روي آوردن به دوستي: ٩جدول 

 جمع التيتحص ريزان متغيم

پلم و يد
 پلميرديز

 يدکتر سانسيفوق ل سانسيل پلميفوق د

 ٦٦ ٦ ٢٦ ٢٦ ٦ ٢ کامالً مخالف
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 ١٨٦ ٢٠ ٧٦ ٧٠ ١٧ ٣ مخالف

 ١٥٦ ٩ ٦١ ٦٣ ١١ ١٢ نظر يب

 ٥٣ ١ ١٨ ٢١ ١٠ ٣ موافق

 ٧ ١ ١ ٢ ٢ ١ کامالً موافق

 ٤٦٨ ٣٧ ١٨٢ ١٨٢ ٤٦ ٢١ جمع

 
 هاي مجازي هاي پيش از ازدواج بر دوستي دوستي آزمون رابطه بين تحصيالت وميزان تاثير: ١٠جدول

 يداريسطح معن يدرجه آزاد Fرمقدا

٠٣١/٠ ٤٦٧ ٦٨/٢ 

 

هاي پيش از  دوستي ميزان تاثير داري بين ميزان تحصيالت و دهد که تفاوت معني جدول باال نشان مي
دهد که بين افراد با تحصيالت  نشان مي مقايسات ميانگينآزمون .  هاي مجازي وجود دارد ازدواج بر دوستي

داري  انس، فوق ليسانس و دکتري و همچنين بين فوق ديپلم و دکتري تفاوت معنيديپلم و زير ديپلم با ليس
 .شود هاي مجازي کم مي با باال رفتن تحصيالت، روي آوردن به دوستي.  وجود دارد

 
رابطه بين متغير نگاه کلي نسل جوان کاربر اينترنت به : مورد مطالعهروابط بين متغيرهاي تحليل 
 هاي مجازي اج و متغير روي آوردن به دوستيهاي پيش از ازدو دوستي

روي  متغير و هاي پيش از ازدواج جدول تقاطعي متغير نگاه کلي نسل جوان کاربر اينترنت به دوستي زير در
 .آورده شده است )١٢جدول ( و آزمون همبستگي اين دو متغير )١١جدول ( هاي مجازي آوردن به دوستي

 
 هاي مجازي به دوستي تمايلهاي پيش از ازدواج و  اه نسل جوان به دوستينگبين متغير  همبستگي.  ١١ جدول

 جمع کامالً موافق موافق نظر يب مخالف کامالً مخالف زانيم

 ٦٧ ١٣ ٢٠ ١٦ ١١ ٧ کامالً مخالف

 ١٨٩ ٣٧ ١٠١ ٣١ ١٦ ٤ مخالف

 ١٥٦ ٦١ ٦٨ ١٦ ١٠ ١ نظر يب

 ٥٤ ٢٤ ١٨ ٦ ٦ ٠ موافق

 ٧ ٥ ٢  ٠ ٠ کامالً موافق

 ٤٧٣ ١٤٠ ٢٠٩ ٦٩ ٤٣ ١٢ جمع

 
 هاي مجازي به دوستي تمايلهاي پيش از ازدواج و  آزمون همبستگي متغير نگاه نسل جوان به دوستي.  ١٢جدول 

 يداريسطح معن تعداد رسونيپ  rمقدار

٠٠٠/٠ ٤٧٣ ٣٣٥/٠ 

 



١٢ 
 

ولي اين  دهد که بين اين دو متغير همبستگي نسبتاً ضعيفي وجود دارد آزمون ضريب همبستگي نشان مي
هاي پيش از ازدواج معتقدند  يعني اينکه کساني که به دوستي.  دار است همبستگي از نظر آماري معني

 .هاي مجازي گرايش دارند بيشتر به سمت دوستي
 

هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي و متغير روي  رابطه بين متغير محدوديت در دوستي
 هاي مجازي آوردن به دوستي

متغير و هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي  متغير محدوديت در دوستي ١٣شماره  قاطعيدر جدول ت
 .ندا آورده شده ١٤در جدول  و آزمون همبستگي اين دو متغير هاي مجازي  روي آوردن به دوستي

 
 زيهاي مجا به دوستيتمايل هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي و  محدوديت در دوستيسنجش .  ١٣ جدول

 جمع کامالً موافق موافق نظر يب مخالف کامالً مخالف زانيم

 ٣٨ ١ ٦ ١١ ٩ ١١ کامالً مخالف

 ٩٣ ٨ ١٩ ٣١ ٢٣ ١٢ مخالف

 ٩٧ ٤ ٣٤ ٣٤ ١٢ ١٣ نظر يب

 ٣٣ ٠ ١٢ ٩ ٣ ٩ موافق

 ٦ ١ ٠ ٢ ٢ ١ کامالً موافق

 ٢٦٧ ١٤ ٧١ ٨٧ ٤٠ ٤٦ جمع

 
هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي و  ر دوستيآزمون ضريب همبستگي دو متغير محدوديت د.  ١٤جدول 

 هاي مجازي روي آوردن به دوستي

 يدار يسطح معن تعداد رسونيپ  rمقدار

٠٠٩/٠ ٢٦٧ ١٥٩/٠ 

 

همبستگي ضعيفي وجود دارد ولي اين  ،دهد که بين اين دو متغير آزمون ضريب همبستگي نشان مي
هاي خود با جنس مخالف  ا که پاسخگوياني که در دوستيدار است، به اين معن همبستگي از نظر آماري معني

 .آورند هاي مجازي روي مي شوند، بيشتر به سمت دوستي در جهان واقعي محدود مي
 

 هاي مجازي گيري در جهان واقعي و روي آوردن به دوستي رابطه بين متغير ميزان گوشهمطالعه 
جدول ( هاي مجازي متغير روي آوردن به دوستيو  گيري در جهان واقعي جدول تقاطعي متغير ميزان گوشه

 .اند در زير آمده) ١٦جدول ( و آزمون همبستگي اين دو متغير )١٥
 

 هاي مجازي گيري در جهان واقعي و روي آوردن به دوستي جدول تقاطعي ميزان گوشه.  ١٥ جدول

 جمع کامالً موافق موافق نظر يب مخالف کامالً مخالف زانيم

 ٦١ ٤ ٣ ٩ ٢٧ ١٨ کامالً مخالف



١٣ 
 

 ١٨٤ ١ ١٦ ٥٤ ٨٣ ٣٠ مخالف

 ١٥٥ ٣ ٢٤ ٥٤ ٥١ ٢٣ نظر يب

 ٥٢ ١ ١١ ١٩ ١٥ ٦ موافق

 ٧ ١ ٢ ١ ٣ ٠ کامالً موافق

 ٤٥٩ ١٠ ٥٦ ١٣٧ ١٧٩ ٧٧ جمع

  
 هاي مجازي گيري در جهان واقعي و روي آوردن به دوستي آزمون همبستگي دو متغير ميزان گوشه.  ١٦جدول 

 يداريسطح معن تعداد رسونيپ  rمقدار

٠٠١/٠ ٤٥٩ ١٥٩/٠ 

 

همبستگي ضعيفي وجود دارد ولي اين  ، دهد که بين اين دو متغير آزمون ضريب همبستگي نشان مي
گيري  هاي مجازي و گوشه دار است، به اين معنا که بين روي آوردن به دوستي همبستگي از نظر آماري معني

 .در جهان واقعي همبستگي وجود دارد
 

 هاي مجازي ن متغير گرايش به فرهنگ ديگري و متغير روي آوردن به دوستيرابطه بي
جدول ( هاي مجازي جدول تقاطعي متغير گرايش به فرهنگ ديگري و متغير روي آوردن به دوستي زير در
 .ندا آورده شده)١٨جدول (و آزمون همبستگي اين دو متغير  )١٧

 
 هاي مجازي و روي آوردن به دوستيجدول تقاطعي گرايش به فرهنگ ديگري .  ١٧ جدول

 جمع کامالً موافق موافق نظر يب مخالف کامالً مخالف زانيم

 ٦٦ ١ ٣ ٧ ١٣ ٤٢ کامالً مخالف

 ١٨٦ ٤ ١٢ ٥٩ ٥٧ ٥٤ مخالف

 ١٥١ ١٤ ١٥ ٥٠ ٤٥ ٢٧ نظر يب

 ٥٥ ٤ ١١ ٢١ ٩ ١٠ موافق

 ٦ ٠ ٥ ٠ ١ ٠ کامالً موافق

 ٤٦٤ ٢٣ ٤٦ ١٣٧ ١٢٥ ١٣٣ جمع

  
 هاي مجازي آزمون ضريب همبستگي دو متغير  گرايش به فرهنگ ديگري و روي آوردن به دوستي.  ١٨جدول 

 يدار يسطح معن تعداد رسونيپ  rمقدار

٠٠٠/٠ ٤٦٤ ٣٨٣/٠ 

 

اين  دهد که بين اين دو متغير همبستگي نسبتاً ضعيفي وجود دارد و آزمون ضريب همبستگي نشان مي
، به اين معنا که کاربران جواني که بيشتر نسبت به فرهنگ غرب دار است همبستگي از نظر آماري معني

 .آورند هاي اينترنتي روي مي خوشبين هستند، بيشتر به سمت دوستي
 



١۴ 
 

 هاي مجازي نگري و روي آوردن به دوستي رابطه بين متغير جهان
ون و آزم )١٩جدول ( هاي مجازي نگري و متغير روي آوردن به دوستي جدول تقاطعي متغير جهان

 .ندا آورده شدهدر زير،  )٢٠جدول ( همبستگي اين دو متغير
 

 هاي مجازي نگري و روي آوردن به دوستي جدول تقاطع جهان.  ١٩ جدول

کامالً  زانيم
 مخالف

کامالً  موافق نظر يب مخالف
 موافق

 جمع

 ٦٥ ٣٩ ١٧ ٧ ٠ ٢ کامالً مخالف

 ١٧٩ ١٠٩ ٦١ ٦ ٢ ١ مخالف

 ١٥٣ ١١٤ ٢٧ ١٠ ٢ ٠ نظر يب

 ٥٣ ٣١ ١٧ ٤ ١ ٠ وافقم

 ٧ ٤ ٣ ٠ ٠ ٠ کامالً موافق

 ٤٥٧ ٢٩٧ ١٢٥ ٢٧ ٥ ٣ جمع

 
 هاي مجازي نگري و روي آوردن به دوستي آزمون ضريب همبستگي دو متغير جهان.  ٢٠جدول 

 يدار يسطح معن تعداد رسونيپ  rمقدار

١٤٧/٠ ٤٥٧ ٠٦٨/٠ 

 

است بنابراين بين اين دو متغير  ٠٥/٠ز داري ضريب همبستگي اين دو متغير بيشتر ا چون سطح معني
 .داري وجود ندارد همبستگي معني

 
 هاي مجازي هاي ديگر و روي آوردن به دوستي رابطه بين متغير توانايي برقراري ارتباط با فرهنگ

هاي  متغير روي آوردن به دوستي برهاي ديگر  متغير توانايي برقراري ارتباط با فرهنگتاثير جدول تقاطعي 
 .شود در زير مشاهده مي) ٢٢جدول (و آزمون همبستگي اين دو متغير  )٢١جدول ( زيمجا

 
 هاي مجازي هاي ديگر، بر متغير روي آوردن به دوستي اثير متغير توانايي برقراري ارتباط با فرهنگت.  ٢١ جدول

 جمع کامالً موافق موافق نظر يب مخالف کامالً مخالف زانيم

 ٦٧ ٨ ٣١ ١٥ ١١ ٢ کامالً مخالف

 ١٨٦ ٢٤ ٩١ ٣٣ ٣٤ ٤ مخالف

 ١٥٤ ٣٤ ٥٤ ٤٥ ١٥ ٦ نظر يب

 ٥٤ ١٠ ٢٢ ١٠ ١١ ١ موافق

 ٧ ١ ١ ٣ ١ ١ کامالً موافق

 ٤٦٨ ٧٧ ١٩٩ ١٠٦ ٧٢ ١٤ جمع

 
 



١۵ 
 

 هاي مجازي دوستي اقبال بهو  ها فرهنگسايرآزمون همبستگي دو متغير توانايي برقراري ارتباط با .  ٢٢جدول 

 يداريسطح معن تعداد رسونيپ  rمقدار

٣٩٤/٠ ٤٦٨ ٠٣٩/٠ 

 
بنابراين بين اين دو متغير  ،است ٠٥/٠داري ضريب همبستگي اين دو متغير بيشتر از  چون سطح معني
 .داري وجود ندارد همبستگي معني

 

 يافته هاي چندمتغيره
به دهد که بين سه متغير نگاه کلي نسل جوان کاربر اينترنت  نشان مي رگرسيونيهمبستگي تحليل 
هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي و گرايش به  هاي پيش از ازدواج، محدوديت در دوستي دوستي

هاي مجازي، همبستگي  و متغير وابسته تحقيق يعني روي آوردن جوانان به دوستي ،فرهنگ ديگري
ي دهد، که از نظر شدت، يک همبستگ را نشان مي ٥١٦/٠اين همبستگي عدد .  مستقيمي وجود دارد
 (R٢)ضريب تعيين مدل و ضريب تعيين تعديل شده که همان ضريب تعيين يا .  شودمتوسط محسوب مي

بيانگر اين است که است و  ٢٦٦/٠ حاصل، عدد.  اند در مدل رگرسيوني مورد تعديل قرار گرفته ،است
متغير وابسته را  درصد از تغييرات ٢٧اند حدود  متغيرهاي وارد  شده در مدل رگرسيوني در مجموع توانسته

 .  تبيين کنند
ميزان تأثير استاندارد شده هر کدام از متغيرها را  ،رگرسيونيهمبستگي اما عالوه بر اين اطالعات، تحليل 

آمده  ٢٣شماره ميزان دقيق اين تأثيرات در جدول .  دهد طور جداگانه نيز بر روي متغير وابسته نشان مي به
 .است

 
 ي وارد شدهضرايب متغيرها.  ٢٣ جدول

 متغيرهاي وارد شده
ضرايب استاندارد 

 )بتا(شده 
 tمقدار 

سطح معني 
 داري

 ٠٠٠/٠ ٨١/٣ ٢٣/٠ ش از ازدواجيپ يها ينترنت به دوستينسل جوان کاربر ا ينگاه کل

 ٠١٤/٠ ٤٦٥/٢ ١٣٩/٠ يمجاز يها يآوردن جوانان به دوست يرو

 ٠٠٠/٠ ٩١٣/٥ ٣٥٧/٠  يگريش به فرهنگ ديگرا

 

.  دهد ميزان دقيق تأثير استانداردشده هر کدام از متغيرها را بر روي متغير وابسته نشان مي ٢٣جدول  ارقام
روابط ميان  مطالعهده است، در شستون دوم اين جدول که با نام ضرايب استاندارد شده يا بتا مشخص 

ريب بتا جهت رابطه و قدر عالمت ض.  متغيرهاي وارد شده و متغير وابسته از اهميت بااليي برخوردار است
در حالي که اثر ساير متغيرها کنترل شده (شدت رابطه ميان آن متغير و متغير وابسته  ،مطلق عددي آن

همچنين .  دهد داري اين ضرايب را نشان ميستون آخر جدول نيز سطح معني.  دهد را نشان مي) باشد
گرايش به فرهنگ ديگري داراي باالترين ضريب  دهد که از نظر شدت، متغير تاثير اطالعات جدول نشان مي

ترين ضريب  هاي دگر جنس خواهانه در جهان واقعي داراي پايين و متغير محدوديت در دوستي) ٣٥٧/٠(بتا 



١۶ 
 

رگرسيوني همبستگي داري بايد گفت که هر سه متغيري که در تحليل از نظر معني.  باشد مي) ١٣٩/٠(بتا 
به عبارت ديگر، اين .  هاي مجازي دارند ي با متغير روي آوردن جوانان به دوستيداراند، رابطه معني وارد شده

 .استرابطه قابل تعميم به جامعه آماري تحقيق 
 

 تحليل مسير
، دياگرام تحليل مسير يکسويه متغيرهاي انجام شده است همبستگي رگرسيونآزمون تحليل اكنون كه 

تواند  مي يمختلفبسيار هاي  ترکيب ،راي يک تعداد متغير ثابتبشود که  يادآوري مي.  شود مستقل ارائه مي
در .  ما قرار گيرد نظريوجود داشته باشد، ولي زماني به يکي قائل مي شويم که تحت پوشش ارجاعات 

در .  شود و سپس ضرايب مسير آن برآورده مي) يکسويه(شود  تحليل مسير، ابتدا يک مدل علي طراحي مي
قابل محاسبه است که به  ١٦شوند، يک اثر کلي يب بتا که به متغير وابسته نهايي وارد ميانتها با مجموع ضرا

ر ير زيل مسيپس از انجام محاسبات، مدل تحل.  شود يم گفته نيز چندگانه يب همبستگيآن مجذور ضر
 .شود يمذکور ارائه م يرهايمتغ يبرا
     

 
 يل عامليتحل

 .شود يآورده م ٢٤جدول ق در ين تحقيدر ا يل عامليحاصل از تحل يها افتهي
 

 يل عامليانجام تحل يها برا هيزان برازش گويم.  ٢٤جدول 

 ٠/٨١ گيري كايزر ماير الكيني كفايت نمونهسنجه

 آزمون بارتلت
 ٢٧٠۵/۴ خي دو تقريبي

 ٣٢۵ يدرجه آزاد
 ٠٠٠/٠ يمعنادار 

 



١٧ 
 

ن يشده است و بنابر نظر دواس ا ٨١/٠برابر  كيني كايزر ماير ال سنجه، مقدار ٢٤جدول مقادير با توجه به 
ل عامل يتحل يکه مقدار مناسب برا ٧/٠ن مقدار از يرا ايز(ها مناسب است  ص عامليتشخ يمقدار برا

 ٠٠٠/٠شده و در سطح   ٠٠٠/٠آزمون بارتلت که برابر  يو با توجه به سطح معنادار )شتر استيباشد ب يم
 .  ق کرديها را تصد هين گويا يل عامل بر رويتحل يريتوان انجام پذ يم است،معنادار 

 يها ه در عامليهر گو يکه مجموع مربعات همبستگ-)٢٤جدول ( در جدول اشتراکات ستون استخراج
د دوست يتوان يد ميک حسن است که شما هر وقت بخواهين يا«ه يگو -دهد ياستخراج شده را نشان م

تا چه اندازه به « هين مقدار مربوط به گويشترير را دارد و بن مقدايکمتر» ديخود را عوض کن ينترنتيا
ن يدهد ا يکه نشان مباشد  مي» است؟ يرانير از زبان اقوام ايغ يد که زبان آنها زبانيزن يسر م ييت هايسا وب
 .  ه دارنديسه با بقيدر مقا يشتريکمتر و ب) مناسب بودن(ب مناسبت يه به ترتيگو ٢

درصد  ٨٦/٦٥استخراج شد که در کل  اي پايهل عامل يعامل با روش تحل ٧ها  هين گويا يبراهمچنين 
که  يند و هر عامليآ يدست م هر بيبه شکل ز ياز فرمول ها در واقع عامل.  کنند ين مييها را تب انسيوار

 .شود يعنوان عامل استخراج شده در نظر گرفته م د بهشوه محاسبه يشتر از بقيمقدارش در فرمول ب
....٣٣٢٢١١٠ ++++= XBXBXBaFactor 

 

 يريگ جهينت
درصد  ١.٥.  ندهد يل ميسال تشک ٣٠تا  ٢٠ن يرا جوانان بن پژوهش يدر ا كننده شركت انيشتر پاسخگويب

ند که هد يل ميسال تشک ٣٢ يان را افراد بااليدرصد از پاسخگو ١٩.١سال و  ١٦ر يان را افراد زياز پاسخگو
ل ين پژوهش را جوانان تشکيا ي ان به پرسشنامهيصد از پاسخگودر ٧٨توان ادعا کرد حدود  يجه ميدر نت

ن يتعداد مردان در ا.  بود ينيش بيقابل پ يا که در فصل اول ارائه شد، مساله ياتيدهند که با توجه به ادب يم
الت يتحص يان دارايدرصد از پاسخگو ٩٢حدود .  کمتر از دو برابر تعداد زنان است يپژوهش هم کم

شتر يب.  بود ينيش بيات ارائه شده در فصل اول قابل پيجه هم با توجه به ادبين نتيند که اتهس يدانشگاه
 يبعد يها ند و به لحاظ تعداد، محل کار و دانشگاه در ردهنک ينترنت استفاده ميان در خانه خود از ايپاسخگو
نترنت اختصاص يود را به اساعت از وقت خ ٤ن روزانه يانگيطور م ان بهيگوخهر کدام از پاس.  ندرقرار دا

 ير کاربردهايان ساياز م.  کنند ياطالعات استفاده م يجستجو ين زمان برايدهند که اکثر آنها از ا يم
 .قرار دارند يبعد يها در رده وگو گفتو  يسيل در رده دوم و وبالگ نويمينترنت، ايا

ش از ازدواج يپ يها يبه دوستن پژوهش نسبت يان جوان شرکت کننده در ايدرصد از پاسخگو ١١تنها 
اما .  اند ابراز نکرده ين مورد نظريدرصد از آنها در ا ١٤که  يدر حال ،ا کامالً مخالف دارندينگرش مخالف 

ت در يبه لحاظ محدود.  اند ا کامالً مخالفيمخالف  يمجاز يها ين جوانان با دوستيدرصد از هم ٥٣حدود 
ت يمحدود يان خود را داراياز پاسخگو يباً برابري، تعداد تقرياقعدگر جنس خواهانه در جهان و يها يدوست

درصد از  ٤٤حدود .  دارند يها بر حذر م ين دوستيانشان آنها را از ايکه اطراف ندا معتقدي دكنن مياحساس 
 .اند ن پرسش پاسخ ندادهيان اصالً به ايپاسخگو

نترنت، يکاربر ا يرانيان جوانان ايدر م رخ داده يرات ارزشييدهند که با وجود تغ ين پژوهش نشان ميج اينتا
خود  يرانيت ايان به هويشتر پاسخگويست و بين ين افراد قويان ايچندان در م يگريش به فرهنگ ديگرا
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ان ين پاسخگويدرصد از هم ٨٧ش از يدهند که ب يج نشان مين نتاين حال، ايدر ع.  دارند يشتريش بيگرا
 يها ارتباط با فرهنگ يدر برقرار ييباال يها يين جوانان تواناين ايهمچن.  نگرانه دارند جهان يها شيگرا
 .  هستندخود قائل  يگر برايد
به عبارت .  دهند يال را نشان نميآوردن به عشق س يان سن و رويم يا ن پژوهش رابطهيدر ا يسن يها افتهي
ن روابط ين ايهمچن.  شود يممحدود ن ين خاصيکنندگان به سن ن مشارکتيان ايال در ميگر عشق سيد
ن وجود، يبا ا.  ستين مورد معنادار نيان زنان و مردان پاسخگو در ايمردانه و زنانه ندارند و تفاوت م يژگيو

الت يال با باال رفتن سطح تحصيش به عشق سيدهند که گرا ين پژوهش نشان ميج ايجالب است که نتا
ن ين ايهمچن.  دانست يکمتر علم يها را مکان وگو گفت يها اقتوان ات ين در واقع ميابد و بنابراي يکاهش م

ه جاها يکه در بق يکنند کمتر از کاربران ينترنت استفاده ميکه در دانشگاه از ا يدهند که کسان يج نشان مينتا
ن يا ين است که بر مبناينکته جالب ا.  ش دارنديگرا يمجاز يها يکنند به دوست ينترنت استفاده مياز ا
شتر به سمت يستند که بين يکنند، الزاماً همان کسان ينترنت استفاده ميشتر از ايکه ب يج، کسانينتا

و  وگو گفت ينترنت برايکه از ا يافرادكند  مين پژوهش مشخص يا.  آورند يم يرو يمجاز يها يدوست
 .  آورند يم يرو يمجاز يها ير افراد به دوستيشتر از سايکنند ب ير خدمات استفاده مين سايهمچن
شتر به سمت يش از ازدواج معتقدند بيپ يها يکه به دوست ين است که کسانين پژوهش ايج ايگر نتاياز د
 يخود با جنس مخالف در جهان واقع يها يکه در دوست يانيش دارند و پاسخگويگرا يمجاز يها يدوست

ن پژوهش مشخص يدر ان يهمچن.  آورند يم يرو يمجاز يها يشتر به سمت دوستيشوند، ب يمحدود م
رتر و به يگ را گوشه يگذارد و و يم يبر ارتباطات فرد در جهان واقع يرات مخربيال تاثيد که عشق سوش مي

در  يگريد يارتباط يها ييها توانا ين دوستيد فراموش کرد که ايالبته نبا.  کند يتر م ناتوان يلحاظ ارتباط
ي شتريبتمايل دارند،  يبه فرهنگ غربگرايش بيشتري که  يرنتنتيکابران ادسته از  آن.  کنند يجاد ميفرد ا
ش يدر گرا يريتاث ينگر که جهان دهد  با اين وجود، اين پژوهش نشان مي.  دارند يمجاز يها يبه دوست هم

 يارتباط يها يين است که تواناينکته جالب ا.  داردن يمجاز يها يکننده به سمت دوست جوانان مشارکت
 .ندارند ينترنتيا يها يآوردن به سمت دوست يبر رو يريگر هم تاثيد يها دن تماس با فرهنگبرقرار کر يبرا
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