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عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛
 مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399

 2سیدکمال الدین موسوى1، حدیثه شمس راوندى

چکیده
برخى  پرتو  در  مجازى، آن هم  فضاى  در  آن  گونه هاى  و  عشق آنالین  مطالعۀ  به  پیش رو   پژوهش 
ویژگى هاى کاربران، مى پردازد و از نظریات استرنبرگ، لى، گیدنز، باومن و بن زئیف بهره گرفته است. 
پیمایش روش اصلى این پژوهش است و جامعۀ آمارى آن نیز شامل نمونه اى 384 نفره از شهروندان 
بر  است.  شده  مطالعه  و  انتخاب  هدفمند  نمونه گیرى  شیوۀ  به  که  است  سال 1399  در  کاشان  شهر 
اساس یافته هاى پژوهش، امکان شکل گیرى  عشق آنالین در جامعۀ موردمطالعه وجود دارد و گونه هاى 
بین  در  آنالین  عشق  گونۀ  رایج ترین  است.  گرفته  شکل  کاربران  بین  در  آنالین  عشق  از  مختلفى 
پاسخ گویان عشق تفریح و سرگرمى (لودوس) و پس از آن، به ترتیب، عشق هاى حسابگرانه و همسریاب 
بوده اند. «عشق  خیانت آمیز» تنها 4 درصد از کل روابط رمانتیک آنالین را در بین پاسخ گویان تشکیل 
داده است. بر اساس نتایج آزمون فرضیات روشن شد، به استثناى خودپنداره و جنسیت، گونه هاى عشق 
آنالین با متغیرهایى چون سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، نوع شغل، نگرش به اینترنت، میزان 
تداوم دوستى اینترنتى و محیط اینترنتِى دوست یابى رابطه دارند؛ یعنى، افراد، با توجه به اینکه در چه 

گروه سنى، تحصیلى، اشتغال و... قرار دارند، گونه هاى متفاوتى از عشق آنالین را تجربه مى کنند.
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مقدمه
به  نسبت  نفر  دو  که  مى داند  شخصى  و  فیزیکى  دل بستگى  نوعى  را  عشق   (1992) گیدنز1 
یکدیگر احساس مى کنند. کلیمووا2 (2009) نیز عشق را پدیدارشدن حسى خاص به دیگرى 
یا دو نفر نسبت به همدیگر تعریف کرده است که بیشترین رضایت و خرسندى را براى انسان 
به دنبال دارد، به طورى که طرف مقابل را بى بدیل تلقى مى کند و آرزوى بودِن با او را دارد. 
و  روان شناسان  شاعران،  ادیبان،  فالسفه،  را  عشق  از  متعددى  تعاریف  حال،  به   تا  گذشته  از 
جامعه شناسان و... بیان کرده اند و بااینکه در طول تاریخ همواره به این واژه پرداخته شده، اما 
گویا جنبه هاى زیادى از آن هنوز هم مبهم و مجهول باقی مانده است. براى نیاکان ما که 
اساسًا تلفن همراه و اینترنت و فضاى مجازى وجود نداشت، دختران و پسران عشق را در نقاط 
نزدیک و اطراف خود یا در روابط خویشاوندى، همسایگى یا روابط دوستانه مى جستند؛ اما با 
ظهور تلگراف و سپس تلفن ثابت، رابطه هاى عاشقانه و ازراه دور شکل گرفتند و تلفن  خانگى 
آن شکل  پیرامون  عاشقانه  که داستان هاى  از جالب ترین عرصه هایى بود  براى مدت ها یکى 
مى گرفت و پیوندهاى رمانتیک را تقویت مى کرد؛ اما آن دوره نیز به سر آمد و هم اینک در زمانى 
زندگى مى کنیم که تلفن همراه، اینترنت، رایانامه، چت روم، وبگاه هاى دوست یابى و شبکه هاى 
اجتماعى، به مثابه فضاهایى براى پرسه زدن، وقت گذرانى، سرگرمى، دوست یابى، یافتن هم زبان 
و همدرد و هم  احساس که بتوان به او عشق ورزید، بهترین و سریع ترین امکانات را در اختیار 
در  عشق  یا  آنالین  عشق  نطفه بندى  شاهد  که  است  بسترى  چنین  در  داده اند.  قرار  انسان ها 
فضاى اینترنت هستیم؛ پدیدۀ نوظهورى که مى توان دربارۀ آن بسیار آموخت. در این زمینه، 
دورینگ3 عشق آنالین را عشق و عالقه اى تعریف مى کند که میان افراد در فضاى اینترنتى به 
وجود آمده و به آنان امکان تجربۀ صمیمیت و احساسات عمیق متقابل را مى بخشد. این تجربۀ 
احساسى تا آنجا مى تواند عمیق شود که نشانه هایى شبیه به عالئم اعتیاد اینترنتى را در شخص 
پدیدار کند: عالئمى چون فقدان کنترل بر خود، در الك خود فرورفتن و کناره گیرى از دیگران 

و افزایش سهل انگارى و مسامحه در کارهاى روزمره (2002: 4 ـ 8).
اگرچـه عشـق ظاهـراً پدیـده اى روان شـناختى اسـت؛ هم زمـان، پدیـده اى  اجتماعـى نیـز 
هسـت؛ زیـرا هـم سـاختار و هـم تحـوالت  اجتماعـى بـر ایـن پدیـده تأثیرگذارنـد: سـاختار 
 اجتماعـى مى توانـد نـوع و محتـواى عشـق را برحسـب شـرایط و موقعیت هـاى سـاختارى 
شـکل دهـد و بـر آن اثـر بگـذارد. تحـوالت  اجتماعى نیـز مى تواننـد الگوهاى عشـق ورزى را 

1. Giddenz 
2. Klimova 
3. Doering 
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در طـول زمـان و بـا توجـه به شـرایط  جدیـد اجتماعـى دگرگـون کننـد؛ به گونه اى کـه در هر 
مقطع زمانى الگوى خاصى از عشـق را در سـطحى وسـیع رواج بخشـند و از انتشـار الگوهاى 
دیگـر ممانعـت کننـد. در همیـن زمینـه، چنان کـه مى دانیـم، یکـى از تحوالت مهـم دهه هاى 
اخیـر را ظهـور اینترنـت و فضـاى مجازى و تأثیـرات آن هـا در زندگى مردم تشـکیل مى دهد. 
بسـیارى افـراد بـراى برقـرارى ارتبـاط رمانتیـک و یـا حتـى انتخـاب همسـر ایدئـال خـود در 
فضـاى مجـازى بـا دیگـران دوسـتى برقـرار  مى کنند و پـس از چندى، عشـق و عالقـه میان 
آن هـا شـکل مى گیـرد و حتـى ممکن  اسـت پیشـنهاد ازدواج بدهند و یـا چنین پیشـنهادهایى 
را دریافـت کننـد؛ امـا بایـد توجـه داشـت که رشـد و توسـعۀ روابط رمانتیـِک آنالیـن، در کنار 
خدمـات و تسـهیالتى کـه به ویـژه در اختیار نسـل جوان قرار داده اسـت، مسـائل و ابهاماتى را 
نیـز پیـش روى جامعـه قـرار مى دهد؛ زیرا ماهیـت و ابعاد گوناگون عشـق و عالقـه در فضاى 
اینترنت هنوز بسـیار ناشـناخته  اسـت. عشـق در طـول تاریخ همـواره پدیده اى ُپررمـزوراز بوده 
و هم اینـک، بـا پدیدارشـدن عشـق آنالیـن و اینترنتـى، رمزورازهـاى آن دوچنـدان شـده و 
نیازمنـد بررسـى اسـت. چنین نیازى موجب شـده تا مطالعـه و کنکاش پیرامون عشـق آنالین 
و انـواع آن در فضـاى مجـازى هـدف اصلـى ایـن پژوهـش قرار گیـرد. این پژوهـش در صدد 
شناسـایى عشـق آنالیـن و گونه هـاى آن در فضاى مجازى اسـت. در این زمینه، سـؤال اصلى 
آن اسـت کـه در تعامـالت اینترنتِى جامعۀ موردبررسـى، چه گونه هایى از عشـق آنالین شـکل 
گرفتـه و ایـن گونه هـا چـه رابطه اى بـا خصوصیات کاربـران دارند. براى پاسـخ به این سـؤال 

اساسـى، برخـى سـؤاالت فرعـى نیـز در دسـتور کار قرار دارنـد کـه عبارت اند از:
● آیا عشق آنالین در تعامالت جامعۀ موردبررسى در فضاى مجازى شکل گرفته است؟

● چه گونه هایى از عشق آنالین در جامعۀ موردبررسى شکل گرفته است؟
● آیا میان گونه هاى عشق آنالین و خصوصیات کاربران رابطه وجود دارد؟

در خصوص سؤاالت مذکور، تعدادى فرضیه نیز بررسى و سنجش شده است:
● در تعامالت اینترنتِى جامعۀ موردبررسى عشق آنالین شکل گرفته است.

● میان خصوصیات جمعیت شناختى کاربران و گونه هاى عشق آنالین رابطه وجود دارد.
● میان نوع نگرش به اینترنت و گونه هاى عشق آنالین رابطه وجود دارد.

● میان خودپندارۀ کاربران و گونه هاى عشق آنالین رابطه وجود دارد.
● میان میزان تداوم دوستى اینترنتى و گونه هاى عشق آنالین رابطه وجود دارد.

● میـان نـوع محیـط اینترنتـى مورداسـتفاده بـراى دوسـت یابى و گونه هـاى عشـق آنالیـن 
دارد. وجـود  رابطه 

عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛ مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399
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پیشینۀ پژوهش
این  جزئیات  و  ابعاد  دربارۀ  کنکاش  به  کشور  خارج  در  متعددى  محققان  اخیر،  سال هاى  طى 
موضوع پرداخته اند. در مطالعۀ کورن ول و الندگرن1، بسیارى از کاربران اظهار داشتند عشق 
آنالین آن ها بیشتر داراى جنبۀ سرگرمى، تحریک و برانگیختگى و براى کسب لذت و خشنودى 
بوده و معناى رابطۀ جدى و بلندمدت و تعهد و پایبندى براى آن ها نداشته است (2001: 208). 
در مطالعۀ روابط رمانتیک اینترنتى، اندرسون2 (2005) نیز دریافته است گرایش به اینترنت و 
مدت زمان تداوم ارتباط آنالین موجب درك بهترى از روابط عاشقانۀ آنالین در افراد مى شود؛ 
بدین معنا که هرچه افراد گرایش مثبت ترى به اینترنت داشته باشند و زمان بیشترى را صرف 
نظر  به  ازاین رو،  مى کنند.  پیدا  آنالین»  رمانتیک  «روابط  به  مثبت ترى  ذهنیت  کنند،  اینترنت 
که  امکان وجود دارد  این  افزایش است،  حال  در  جا  همه  اینترنت  از  استفاده  چون  اندرسون، 
به   ،2007) ولگبائِر3  و  ویلِدرموث  شود.  مقبول تر  و  شایع تر  مردم  براى  آنالین  عاشقانۀ  روابط 
نقل از Pananakhonsab, 2016) در پژوهشى نقل قول هاى مکتوب 200 کاربر را که داراى 
شدند  متوجه  و  کردند  بررسى  یوزنِت4  خبرى  گروه  وبگاه  در  بوده اند  آنالین  رمانتیک  روابط 
بسیارى از پاسخ گویان احساس خود به شرکاى آنالینشان را عشقى واقعى توصیف مى کنند. 
براى پاسخ گویان، تجربۀ عشق آنالین نوعى احساس رهایى و پیوند سریع بوده است. الوسون 
سبک هاى  و  اینترنتى  جفت هاى  انگیزۀ  نیز   (Pananakhonsab, 2016 از  نقل  (به  لِک5  و 
که  داد  نشان  آنان  یافته هاى  کردند.  بررسى  آنالین  محیط  در  را  آن ها  صمیمیت  و  نزدیکى 
انگیزه هاى پاسخ گویان از جفت یابى آنالین عمدتًا شامل مواردى چون: یافتن همدم، رسیدن 
نقش هاى  و  تعهدات  برخى  از  آزادى  محیط،  و  خود  بر  بهتر  کنترل  بحران،  از  بعد  آرامش  به 
 ،2008) براکت6  و  بارینگ  مطالعات  است.  رمانتیک  فانتزى هاى  و  ماجراجویى  و  کلیشه اى 
مى دهد  نشان  نیز  اینترنتى  روابط  پیرامون   (Pananakhonsab, 2016: 49-51 از  نقل  به 
کسانى که در گسترش روابط عادى و آفالین موفق نبوده و یا مکرراً با عدم پذیرش از سوى 
دیگران روبه رو بوده اند از اینترنت بیشتر براى یافتن شریک رمانتیک استفاده کرده اند و بیش از 
 .(Pananakhonsab, 2016: 49-51) دیگران مستعد استفاده از وبگاه هاى دوست یابى هستند

1. Cornwell & Lundgren
2. Anderson
3. Wildermuth & Wolgbauer 
4. Usenet
5. Lawson & Lake 
6. Baring & Brackett
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مطالعۀ ویتى و کار 1(2006) در خصوص روابط رمانتیک اینترنتى نیز نشان داده است فضاى 
مجازى محیط منحصربه فردى را براى یادگیرى و تجربۀ افراد درمورد روابط و تمایالت جنسى 
زمان  مقدار  جذابیت)،  و  فیزیکى  (شخصى،  افراد  خصوصیات  بررسى  به  آن ها  مى  کند.  فراهم 
صرف شده در دوستى هاى اینترنتى، طول مدت ارتباط و تأثیر گذارى این ارتباط بر فعالیت هاى 
آنالین پرداخته اند و تأکید دارند که فقدان نشانه هاى اجتماعى در اینترنت مى تواند به برقرارى 
رابطه هاى بسیار شخصى و صمیمى منجر شود. همچنین، فینکل2، ایست ویک، کارنى و ِریس3 
در پژوهشى دریافتند که دوست یابى آنالین مزایاى مهمى نسبت به دوست یابى هاى معمولى 
دارد؛ زیرا سطح دسترسى بى سابقه اى به شرکاى بالقوه را ارائه مى دهد و این مزیت، به ویژه 
براى مجردهایى که در غیر این صورت ممکن است چنین دسترسى اى نداشته باشند، بسیار 
مفید است. همچنین، این امکان را براى جفت هاى آنالین فراهم مى کند تا قبل از تصمیم گیرى 
درمورد مالقات با یکدیگر، به ارزیابى اولیه درمورد سازگارى خود با شرکاى احتمالى دست پیدا 
کنند. در همین زمینه، لومانووسکا و گیتون4 (2016) در فراتحلیلى از پژوهش هاى صورت گرفته 
پیرامون «روابط صمیمانۀ آنالین» بدین نتیجه رسیدند که روابط صمیمى آنالین، از نظر معنا 
تقریبًا  آن ،  در  موجود  پایدارى  و  صمیمیت  میزان  نظر  از  یا  و  دارد  افراد  براى  که  مفهومى  و 
مشابه با روابط رمانتیک عادى و آفالین است و حتى مى تواند روابط آفالین موجود را تقویت 
کند. حتى بعضًا مى توان از تجهیزات واقعیت افزوده براى شبیه سازى برخى جنبه هاى جسمِى 
موجود در تعامالت صمیمى نیز استفاده کرد. به عالوه، این دو محقق شواهدى از تأثیرات مثبت 
روانى اجتماعى را در تعامالت اجتماعى آنالین مالحظه کرده اند که ابعادى چون صمیمیت، 
بررسى  نیز،  داخلى  پژوهش هاى  بین  در  مى گیرد.  بر  در  را  اجتماعى  حمایت  و  خودافشاگرى 
مردم نگارانۀ مهدوى (1385) در بین کاربران اینترنتى جوان، تحصیل کرده و وابسته به طبقۀ 
متوسط در تهران نشان داد براى جوانان تهرانى، عشق اینترنتى شکلى امن تر براى برقرارى 
با  حضورى  دیدار  از  قبل  آن هم  را  یکدیگر  شناختن  امکان  آن ها  به  و  است  رمانتیک  رابطۀ 
معشوق خود مى دهد. نتایج این پژوهش نشان داد فضاى گفت گوى برخط فرصت مناسبى را 
به شرکت کنندگان – به خصوص جوان ترها که قبًال تجربۀ رابطه با جنس مخالف نداشته اند 
ـ مى دهد تا فارغ از محدودیت هاى اجتماعى و خصوصیات فردى خود مالقات و معاشرت با 
جنس مخالف را یاد بگیرند و تمرین کنند (به نقل از شمس راوندى، 1399: 61). کنعانى و 
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محمدزاده (1395) در پژوهشى پیرامون رابطۀ استفاده از اینترنت با نگرش به دوستى اینترنتى 
در بین دانشجویان دانشگاه گیالن دریافتند که استفاده از اینترنت و سن در نگرش مثبت به 
دوستى اینترنتى با جنس مخالف تأثیرگذار است. جعفرزاده فدکى و امانى (1394، به نقل از 
شمس راوندى، 1399) نیز با بررسى رابطۀ عشق و رضایت زناشویى با هرزه نگارى جنسى در 
دانشجویان متأهل شهرستان بیرجند متوجه شدند میان عشق و رضایت زناشویى با هرزه نگارى 
رابطۀ منفى و معنادارى وجود دارد. همچنین، یاراحمدى و همکاران (1397، به نقل از شمس 
راوندى، 1399)، با مطالعۀ پیامدهاى حضور در شبکه هاى اجتماعى آنالین بر زندگى زوجین 
که به روش کیفى صورت گرفت، متوجه شدند پیامدهاى منفى درك شدۀ ناشى از حضور در 
شبکه هاى اجتماعى آنالین بر زندگى مشترك زناشویى شامل چهار مقوله مى شود که عبارت اند 
از: روابط زناشویِى آسیب دیده، خیانت خزنده و نامحسوس، حریم زوجى تهدیدشده و فردى  شدن 
و  مثبت  پیامدهاى  درك  آنالین  اجتماعى  شبکه هاى  گسترش  این،  بر  عالوه  زوجى.  زندگى 
منفى آن ها بر زندگى مشترك را ضرورى کرده و مدیریت پیامدهاى منفى و تقویت سویه هاى 
مثبت آن بر نیاز افراد به برخوردارى از سواد رسانه اى تأکید مى کند (شمس راوندى، 1399: 65).
ــى  ــاى اینترنت ــق در فض ــکل گیرى  عش ــکان ش ــى ام ــاى خارج ــب، پژوهش ه ــن ترتی بدی
ــا  ــوع عشــق ب ــن ن ــاى ای ــى ویژگى ه ــۀ برخ ــن مقایس ــد و ضم ــرار مى دهن ــر ق ــد نظ را م
ــز توجــه  ــن نی ــه عشــق آنالی ــراد ب ــل اف ــر تمای ــر ب ــه عوامــل مؤث ــى، ب عشــق هاى معمول
داشــته اند؛ امــا در پژوهش هــاى داخلــى ـ کــه تعــداد آن هــا نیــز از جهــت تازگــى موضــوع 
ــدان  ــوز چن ــازى هن ــاى مج ــق در فض ــاى عش ــت و گونه ه ــى ماهی ــت ـ بررس ــدك اس ان
ــه دوســت یابى  ــر نحــوۀ نگــرش ب ــًا ب ــه و ایــن پژوهش هــا عمدت ــرار نگرفت ــورد توجــه ق م
ــن رو، خــأل  ــد؛ ازای ــز بوده ان ــن دوســت یابى ها متمرک ــى ای ــن و برخــى پیامدهــاى منف آنالی

ــه کنــکاش در ایــن زمینــه ســوق داده اســت. ــِى موجــود پژوهــش پیــش رو را ب مطالعات

مبانى نظرى پژوهش
به طورکلــى، نظریــات مربــوط بــه عشــق را مى تــوان بــر اســاس حــوزۀ موردتأکیدشــان بــه 
دو دســته تقســیم بندى کــرد؛ دســتۀ نخســت نظریــات مربــوط بــه عشــق عــادى و آفالیــن 
هســتند و شــامل روابــط رمانتیــک در دنیــاى واقعــى و زندگــى معمولى انــد. دســتۀ دوم بــه 
ــد کــه در فضــاى مجــازى و طــى  ــر روابطى ان ــد و ناظــر ب ــن اشــاره دارن عشــق هاى آنالی
ــد و چه بســا، در گــذر زمــان و برحســب شــرایط، ممکــن  تعامــالت آنالیــن شــکل گرفته ان
اســت بــه روابــط عاشــقانۀ عــادى و آفالیــن نیــز تبدیــل شــوند. در هــر دو گــروه، مجموعــۀ 
ــده ترند و در  ــى شناخته ش ــان برخ ــه از آن می ــه البت ــده ک ــان ش ــا بی ــیعى از نظریه ه وس
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ــز در  ــى2 و گیدن ــن ل ــات اســترنبرگ1، جــان آل اینجــا بدان هــا اســتناد خواهیــم کــرد. نظری
گــروه نخســت و آراى نظریه پردازانــى چــون ایلــوز3، باومــن4 و بــن زئیــف5 ـ کــه عشــق را 
ــد. ازآنجایى کــه هــدِف  ــرار مى گیرن ــروه دوم ق ــد ـ در گ ــن بررســى کرده ان در فضــاى آنالی
ایــن پژوهــش بررســى عشــق آنالیــن و گونه هــاى آن در فضــاى مجــازى اســت، در تبییــن 
ــات  ــژه نظری ــت به وی ــر دو رهیاف ــِى متناســب، از ه ــتگاه تحلیل ــۀ دس ــئله و ارائ نظــرى مس
اســترنبرگ، لــى، گیدنــز، باومــن و بــن زئیــف اســتفاده شــده اســت. در حقیقــت، تلفیــق ایــن 
ــه گونه شناســى خاصــى  ــه ویژگى هــاى عمــده و هــم ب ــا هــم ب ــد ت ــا کمــک مى کن نظره

از عشــق در فضــاى مجــازى دســت یابیــم.
ــه صحبــت  ــا و آگاپ ــودوس، اســتورگ، پراگمــا، مانی ــوع عشــق اروس، ل لــى از شــش ن
مى کنــد (حســینى و علــوى لنگــرودى، 1396: 168)؛ هرچنــد از نظــر او ســه رنــگ اصلــى 
عشــق ها عبارت انــد از: اروس (شــهوانى)، لــودوس (تفریــح و ســرگرمى) و اســتورگ 
ــى  ــع اساس ــه ضل ــه س ــد ک ــخن مى گوی ــق س ــث عش ــز از مثل ــترنبرگ نی ــه). اس (صمیمان
دارد: صمیمیــت، میــل جنســى و تعهــد؛ و عشــق مى توانــد فقــط بــا یکــى از ایــن مؤلفه هــا 
تشــکیل شــود یــا ممکــن اســت ترکیبــى از ایــن ســه مؤلفه  باشــد؛ امــا اگــر در رابطۀ عشــقى 
تمامــِى ایــن ســه جــزء حضــور پررنــگ داشــته باشــند عشــق کامــل بــه وجــود مى آیــد. در 
ــاد ســه گانۀ عشــق اســترنبرگ یعنــى میــل جنســى، صمیمیــت  ــر، اگــر ابع نگاهــى عمیق ت
و تعهــد را در پیونــد بــا انــواع شــش گانۀ عشــق لــى در نظــر بگیریــم، فصــول مشــترکى را 
ــه عشــق اروس  ــل جســمانى در نظــر اســترنبرگ ب ــرد. می ــا مالحظــه ک ــوان در آن ه مى ت
ــه  ــد؛ همچنان ک ــخن مى گوین ــت س ــک حقیق ــر دو از ی ــورد و ه ــره مى خ ــى گ ــر ل در نظ
ــى  ــوع اســتورگ در نظــر ل ــا عشــق از ن ــد را ب ــگاه اســترنبرگ همیــن پیون صمیمیــت در ن
نشــان مى دهــد؛ و تعهــد در نــگاه اســترنبرگ نیــز ســرنخ هایى از عشــق آگاپــه (وفادارانــه و 
ــد؛ امــا در همیــن حــال، گونه شناســى  ــده مى کن ــه لــى را در خاطــر زن ــه) متعلــق ب فداکاران
ــد کــه در گونه شناســِى اســترنبرگ  ــواع عشــق را مطــرح مى کن ــى برخــى از ان شــش گانۀ ل
ــودوس  ــد از: عشــق ل ــا عبارت ان ــن گونه ه ــورد. ای ــه چشــم نمى خ ــى ب ــا معادل ــراى آن ه ب
ــمردن  ــى َدم غنیمت ش ــقانه و نوع ــۀ عاش ــرگرمِى رابط ــح و س ــاى تفری ــه در آن جنبه ه ک
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ــا) کــه حســادت و اصــرار  بیشــتر مطــرح اســت؛ عشــق وســواس گونه و دمدمى مــزاج (مانی
ــه از عشق هاســت؛ عشــق  ــن  گون ــزل دائمــى ای ــر تملــک معشــوق باعــث تالطــم و تزل ب
ــقانه  ــۀ عاش ــاى حاصــل از رابط ــود و زیان ه ــه در آن لیســتى از س ــا) ک ــابگرانه (پراگم حس
ــدى  ــِن رابطــه مطــرح اســت. از ســوى دیگــر، اســترنبرگ در طبقه بن ــراى طرفی ــواره ب هم
ــک»  ــت را در «عشــق هاى رمانتی ــل جنســى و صمیمی ــِب می ــِى ترکی ــود محصــول نهای خ
ــا ایــن  ــز اســت، ب ــد میــان اســترنبرگ و گیدن مى بینــد و ایــن عشــق رمانتیــک نقطــۀ پیون
تفــاوت کــه گیدنــز معتقــد اســت دوران عشــق رمانتیــک کــه روزگارى به منزلــه ایدئال تریــن 
ــن رو،  ــت. ازای ــه گذشته هاس ــوط ب ــده و مرب ــر آم ــه س ــر ب ــود، دیگ ــق ورزى ب ــبک عش س
گیدنــز گونه شناســى عشــق را بــه مرحلــه اى جدیدتــر ارتقــا مى دهــد و بــه عشــق در روزگار 
ــت عاطفــى  ــۀ خشــنودى و رضای ــر پای ــاب و خالــص» آن هــم ب ــوان «رابطــه اى ن ــا به عن م
مى نگــرد؛ همــان عشــقى کــه بــه هیــچ چیــز غیــر از کیفیــِت خــود رابطــه متکــى نیســت. 
پیدایــش ایــن عشــق تــا انــدازۀ زیــادى جهــت تأمیــن نیــاز بــه «صمیمیــت» صــورت گرفتــه 
ــاداش  ــد پ ــه واج ــد ک ــه مى دهن ــا ادام ــا آنج ــقى را ت ــن عش ــراد چنی ــه، اف ــت، درنتیج اس
ــق در دورۀ  ــز، عش ــگاه گیدن ــد (Giddens, 1992: 61). در ن ــوده باش ــان ب ــى برایش عاطف
ــد،  ــم مى زن ــى رق ــى و عاطف ــاِب احساس ــاى ن ــًا در رابطه ه ــود را عمدت ــِت خ ــر هوی معاص
امــا ایــن رابطــۀ نــاب و خالصــى کــه گیدنــز آن را عشــِق رایــج در دوران مدرنیتــۀ متأخــر 
ــا عشــق کامــل اســترنبرگ ـ کــه شــامل تمــاِم جنبه هــاِى ســه گانۀ صمیمیــت،  مى نامــد ب
ــى  ــا زمان ــًا ت ــز صرف ــاب گیدن ــرا رابطــۀ ن ــود ـ متفــاوت اســت؛ زی میــل جنســى و تعهــد ب
کــه خشــنودى عاطفــى بــراى طرفیــن بــه ارمغــان بیــاورد ســزاوار تعهــد و پایبنــدى اســت. 
ــاد،  ــت، اعتم ــر صمیمی ــت مدرن ب ــق دوران پس ــان عش ــا هم ــاب ی ــۀ ن ــال، رابط بااین ح
ــالودۀ عشــقى  ــه ش ــى متکــى اســت ک ــى، هم احساســى و خصوصیات ــل، هم زبان درك متقاب
ــه، عمیــق و اثرگــذار» هســتند. چنیــن رابطــه اى مرزهــاى زمــان، مــکان، طبقــه،  «صمیمان
ــکار  ــا آش ــد در آنج ــور بیاب ــراى ظه ــى ب ــا امکان ــر ج ــوردد و ه ــال و... را درمى ن سن وس
مى شــود. ایــن عشــق گیدنــزى اســت کــه راه خــود را بــه روابــط عاشــقانۀ اینترنتــى نیــز بــاز 
ــد مى خــورد.  ــا گونه شناســى بــن زئیــف (2004) در زمینــۀ عشــق آنالیــن پیون مى کنــد و ب
در گونه شناســى بــن زئیــف، روابــط عاشــقانۀ آنالیــن ســه دســته اند: نخســت، آن روابطــى 
کــه بــراى یافتــن همســر یــا معشــوق واقعــى صــورت مى گیــرد و بــه همیــن ســبب، ایــن 
ــیده  ــورى کش ــدار حض ــن و دی ــت آفالی ــه حال ــن ب ــت آنالی ــى از حال ــس از مدت ــط پ رواب
ــرگرمى و  ــۀ س ــه جنب ــقانه اى ک ــط عاش ــد. دوم، رواب ــه مى یاب ــیر ادام ــود و در آن مس مى ش
لذت بــردن از لحظــات در آن پررنــگ اســت و ایــن نــوع از عشــق آنالیــِن بــن زئیــف بســیار 
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مشــابِه عشــق لــودوس در نــگاه لــى اســت؛ امــا نــوع ســوم از روابــط عاشــقانۀ آنالیــِن بــن 
ــاب و خالــص  ــا رابطــۀ ن ــوان ب ــد، مى ت زئیــف را کــه بســیار عمیــق و احساســى و اثرگذارن
گیدنــز همســو و مشــابه دیــد. هــم در روابــط عمیــق و عاشــقانۀ آنالیــن و هــم در رابطــۀ 
نــاب و خالــص گیدنــز، کســِب خشــنودِى عاطفــى از ارتبــاط مهم تریــن عاملــى اســت کــه 
ــر هیــچ عامــل بیرونــى دیگــرى  ــوع روابــط ب ــد. ایــن ن ــد مى زن ــه یکدیگــر پیون افــراد را ب
ــدارد؛ بلکــه تنهــا ضامــن حفــظ و اســتمرار آن  ــداوم نیــز ن ــه ت متکــى نیســت و تعهــدى ب
ــن  ــان دارد. بدی ــه جری ــه اى اســت ک ــردن از رابط ــى و لذت ب ــِت عاطف ــدى از رضای بهره من
ترتیــب، عشــق آنالیــن مى توانــد صمیمانــه و عمیــق شــود، امــا ویژگــى ناپایــدارى و عــدم 
تعهــد هرگــز از آن جــدا نمى شــود و چنیــن خصوصیتــى یــادآوِر نظرهــاى باومــن در زمینــۀ 
ــگاه  ــک در ن ــۀ رمانتی ــت. رابط ــر اس ــق در دوران معاص ــوندگِى عش ــیال بودن و نوبه نوش س
ــردن از  ــراى لذت ب ــه ب ــت ک ــاه اس ــیرین و کوت ــاى ش ــس رابطه ه ــن (1384) از جن باوم
ــایش و  ــت دارد آس ــه اهمی ــزى ک ــا چی ــم. تنه ــل  کنی ــختى ها را تحم ــت س آن الزم نیس
راحتــى اســت؛ زیــرا هرچــه در رابطــه کمتــر ســرمایه گذارى شــود، انســان کمتــر در معــرض 
آســیب هاى آن قــرار مى گیــرد. بــه نظــر باومــن، در عصــر مــدرن زنــان و مــردان به شــدت 
ــاط  ــد کــه ایــن ارتب ــا درعین حــال، از آن هــراس دارن ــرارى رابطــه هســتند، ام ــاِج برق محت
بــراى همیشــه باقــى بمانــد و آن هــا را مجبــور بــه تحمــل فشــارهایى کنــد کــه آزادى آن هــا 
ــاخصۀ  ــط ش ــم رواب ــاى ترمی ــط به ج ــض رواب ــه تعوی ــت ک ــود. در فضــاى اینترن ــلب ش س
ــده  ــا محدودکنن ــى تعامــالت محســوب مى شــود، عشــق و عالقه هــاى ناخوشــایند و ی اصل

ــد. ــازه مى ده ــاى ت ــد و آدم ه ــق هاى جدی ــه عش ــود را ب ــاى خ ــرعت ج به س
ــن زئیــف و باومــن  ــز، ب ــى، گیدن ــب، تلفیقــى از رویکردهــاى اســترنبرگ، ل بدیــن ترتی
ــد داد.  ــن را خواه ــاى عشــق در فضــاى آنالی ــاد و گونه ه ــه برخــى ابع ــردن ب ــکاِن پى ب ام
ــد، مشــترکات جالبــى  ــه دنیــاى واقعى ان اگرچــه برخــى از ایــن گونه هــاى عشــق متعلــق ب
ــد داشــته باشــند.  ــن مى توانن ــط عاشــقانه در محیط هــاى آنالی ــات رواب ــا برخــى خصوصی ب
ــاى  ــه در فض ــت ک ــوان یاف ــق را مى ت ــى از عش ــه، گونه های ــات مربوط ــام از نظری ــا اله ب
ــد، امــا الزم اســت به صــورت  مجــازى و طــى تعامــالت آنالیــن احتمــال شــکل گیرى  دارن
ــودوس،  ــه عشــق ل ــوان ب ــا مى ت ــن گونه ه ــوند. از ای ــى ش ــه بررس ــۀ نمون ــى و جامع تجرب
اســتورگ، رابطــۀ نــاب و خالــص، عشــِق مقدمــۀ ازدواج و... اشــاره کــرده و مالحظــه کــرد 
کــه هریــک از ایــن گونه هــا در کــدام محیــط آنالیــن بیشــتر رایــج شــده اند و چــه نســبتى 

ــند. ــته باش ــد داش ــران مى توانن ــاى کارب ــا خودپنداره ه ــى و ی ــپ اجتماع ــا تی ب

عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛ مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399
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مقاله علمى _ پژوهشى

روش پژوهش
ایـن مطالعـه پیمایشـى اجتماعـى اسـت کـه در آن بـراى جمـع آورى داده هـا از پرسـش نامه 
اسـتفاده شـده اسـت. جامعـۀ آمـارى ایـن پژوهـش را اهالـى شـهر کاشـان در سـال 1399 
تشـکیل مى دهنـد کـه جمعیـت آنـان، بـر اسـاس نتایـج آخریـن سرشـمارى کشـور در سـال 
1395، 304146 نفـر بـوده و از ایـن میـان، به کمک فرمـول کوکران تعـداد 384 نفر به عنوان 
حجـم نمونـه انتخـاب شـدند. در ابتدا، شـیوۀ نمونه گیـرى طبقه اى بـراى انتخاب پاسـخ گویان 
در نظـر گرفتـه شـد تـا بتـوان موضـوع پژوهـش را در دو فضاى دانشـگاهى و غیردانشـگاهى 
در شـهر کاشـان بررسـى کـرد؛ امـا با توجـه فراگیرى ویـروس کُرنـا از ابتداى سـال 1399 در 
کشـور کـه دانشـگاه ها و بسـیارى از اماکـن عمومى را بـه تعطیلى کشـاند و رعایت مالحظات 
بهداشـتى امـکان دسترسـى بـه جمعیت نمونـه و اجراى پرسشـگرى حضورى بر اسـاس طرح 
نمونه گیـرى  را دشـوار کـرد، طـرح اولیـۀ نمونه گیـرى  و سـازوکار جمـع آورى داده هـا به ناچـار 
از نمونه گیـرى طبقـه اى بـه نمونه گیـرى  هدفمنـد تغییـر یافـت. در شـهریور و مهـر 1399، 
بخشـى از پرسـش نامه ها را به صـورت آنالیـن گروه هـاى تلگرامـى، اینسـتاگرامى و واتسـاپى 
دانشـجویان (202 نفـر) و بخـش دیگر را نیـز افراد عادى و غیردانشـجو (182 نفر) در رده هاى 

مختلف جنسـى، سـنى، شـغلى، تحصیلـى و... تکمیـل کردند.
ــه  ــود ک ــؤالى ب ــاختۀ پانزده س ــش نامۀ   محقق س ــش پرس ــزار پژوه ــش، اب ــن پژوه در ای
ــراى تدویــن ســؤاالت مربــوط  ــاز تشــکیل شــده اســت. ب از 12 ســؤال بســته و 3 ســؤال ب
ــات و  ــدا نظری ــن و گونه هــاى آن، ابت ــى عشــق آنالی ــى پژوهــش، یعن ــه متغیرهــاى اصل ب
ــر  ــه بیانگ ــزاره ـ ک ــر 50 گ ــغ ب ــددى بال ــاى متع ــد و گزاره ه ــینۀ پژوهــش واکاوى ش پیش
ــه  ــد مرحل ــس از چن ــدند و پ ــتخراج ش ــد ـ اس ــواع آن بودن ــن و ان ــانه هاى عشــق آنالی نش
غربالگــرى، در نهایــت 11 شــاخص بــراى عشــق آنالیــن و 19 شــاخص بــراى گونه هــاى 
ــم  ــر عشــق آنالیــن به کمــک شــاخص هایى چــون عالئ عشــق آنالیــن تعییــن شــد. متغی
فیزیولوژیــک هیجــان، تپــش قلــب، عالقــه، کشــش جنســى و عاطفــى، انتظــار و بى قــرارى، 
ارســال مکــرر پیــام، تخیــل و تصورپــردازى، صمیمیــت شــدید و احســاس رهاشــدگى کــه 
ــود اســتخراج و مــورد ســنجش واقــع شــد و ســطح  در نظرهــاى محققــان مطــرح شــده ب
ــکاش در  ــا کن ــز ب ــن نی ــاى عشــق آنالی ــوده اســت. گونه ه ــه اى ب ــز فاصل ــنجش آن نی س
ــه دســته بندى معّینــى از  ــوز ب ــف، اســترنبرگ، باومــن و ایل ــن زئی ــى، ب ــز، ل نظرهــاى گیدن
ــا تفریــح و ســرگرمى، عشــق  ــودوس ی گونه هــا منتهــى شــد: عشــق همســریاب، عشــق ل
اروس و شــهوانى، عشــق پراگماتیــک و حســابگرانه، عشــق صمیمانــه و عمیــق یــا همــان 
ــدا  ــاب و عشــق خیانت آمیــز. نشــانه ها و شــاخصه هاى هریــک از ایــن گونه هــا ابت رابطــۀ ن
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از متــن آراى صاحب نظــران اســتخراج شــدند و پــس از اطمینــان از وجــود کاربــرد آن هــا در 
فضــاى آنالیــن، غربالگــرى شــدند و مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. ســطح ســنجش متغیــر 
ــک از  ــاخص  هاى هری ــانه ها و ش ــدول 1 نش ــوده و ج ــمى ب ــن اس ــق آنالی ــاى عش گونه ه

ــد. ــان مى ده ــن را نش ــق آنالی ــاى عش گونه ه
جدول 1. شاخص هاى مرتبط با گونه هاى عشق آنالین

گونه هاى عشق 
شاخص هاى هر گونه از عشقآنالین

همسریاب
حسابگرانه (پراگماتیک)

سرگرمى و تفریح 
(لودوس)

شهوانى (اِروس)
عمیق و صمیمانه

خیانت آمیز

عشق یعنى مقدمه براى ازدواج، مقدمۀ یافتن شریک جنسى، مقدمۀ رابطۀ حضورى
عشق یعنى رابطۀ بده بستان، برطرف کردن نیازهاى شخصى، جست وجوى مزایا و منفعت

عشق یعنى بازى جذاب، وقت گذرانى لذت بخش، گپ عاشقانه و لحظات خوش
عشق یعنى معاشقه و تبادل پیام هاى شهوت انگیز، شیفتگى جنسى، خیال پردازى هاى عاشقانه
عشق یعنى هم زبانى و هم روحى، رابطۀ ناب و برابر، رابطۀ تدریجى و عمیق، صمیمیت و دوستى
عشق یعنى سوپاپ اطمینان زندگى متأهلى، رابطۀ لذت بخش، بى دردسر و بدون احساس گناه

چنان کـه مى دانیـم، اعتبـار و روایـى انـواع گوناگونـى دارد کـه عبارت اند از اعتبـار صورى، 
اعتبـار سـاز ه اى و اعتبـار معیـار. بـراى سـنجش اعتبار   پرسـش نامه   در ایـن پژوهـش از اعتبار 
سـازه اى اسـتفاده شـده اسـت. بـه تعبیر ناچمیـاس1، اعتبار سـازه اى عبـارت اسـت از برقرارى 
ارتبـاط بیـن ابـزار سـنجش (سـنجه ها) بـا چارچوب نظـرى کلى بـراى اینکـه ببینیم آیـا ابزار 
پژوهـش بـا مفاهیـم و پیش فرض هـاى نظـرى رابطـه دارد یـا نـه (سـاروخانى، 1377: 143). 
در ایـن پژوهـش نیـز چنیـن رونـدى مرحله به مرحلـه دنبـال شـد. از درون نظریـات مرتبـط با 
موضـوع، معرف ها و شـاخص هایى اسـتخراج، غربالگـرى و به گویه تبدیل شـدند تا در برخورد 
بـا واقعیـت میدانـى میـزان پایایـى آن ها سـنجیده شـود و در بررسـى موضوع پژوهـش به کار 
رود. در زمینـۀ پایایـى ابـزار پژوهش نیز ابتدا پرسشـگرى در بین 30 نفر از جامعۀ موردبررسـى 
صـورت گرفـت و سـپس داده هـاى حاصـل بـا آزمـون آلفاى کرونباخ سـنجیده شـد تـا میزان 
همسـازى درونـى گویه هـاى هریک معلوم شـود. ضریب آلفـاى کرونباخ متغیرهـاى فاصله اى 
خودپنـداره و عشـق آنالیـن به ترتیـب 52 و 91 درصد به دسـت آمد. تجزیه و تحلیـل داده هاى 
پژوهـش نیـز به کمـک نرم افـزار spss نسـخۀ 22 در دو سـطح توصیفى و اسـتنباطى صورت 
ـ درصـدى، آماره هـاى  گرفـت. در توصیـف ویژگى هـاى پاسـخ گویان عمدتـًا از توزیـع فراوانى 
میانگیـن و انحـراف معیـار بهـره گرفته شـد. فرضیات پژوهش نیـز به کمـک آزمون هاى کاى 

اسـکوئر، تـى تک نمونـه و تحلیـل واریانـس مورد سـنجش قـرار گرفته اند.

1. Nachmias
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یافته هاى پژوهش
الف) یافته هاى توصیفى

ویژگى هاى جامعۀ موردبررسى در این پژوهش در جدول 2 آورده شده است.
جدول 2. ویژگى ها و خصوصیات جامعۀ موردبررسى

درصدتعدادمتغیردرصدتعدادمتغیر

جنسیت
زن
مرد

194 نفر
190

٪50/6
49/4

وضع تأهل
مجرد
متأهل
سایر

164 نفر
206
14

٪ 42/7
53/8
3/5

تحصیالت
تا دیپلم

دیپلم تا لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

71 نفر
237
76

٪18/5
61/8
19/7

نگرش به اینترنت
کامًال مثبت

تا حدودى مثبت
نه چندان مثبت

64 نفر
256
60

٪ 16/7
66/7
15/7

گروه سنى
18-24 ساله

28-25
32-29
37-33
41-38
46-42
57-47

122 نفر
77
50
57
29
29
21

٪ 31/8
20
13

14/8
7/5
7/5
5/5

نوع اشتغال
مشاغل دولتى
شغل آزاد
تخصصى

شاغل به تحصیل
خانه دار
بیکار

38 نفر
94
25
197
17
6

٪9/9
34/6
6/4
51/2
4/4
1/7

محیط دوست یابى 
اینترنتى
رایانامه
چت روم

وبگاه دوست یابى
تلگرام

اینستاگرام
واتساپ

4 نفر
10
18
73
216
63

٪ /1
2/7
4/6
19

56/4
16/3

تداوم دوستى آنالین
تا 3 ماه
3ـ6 ماه
6ـ9 ماه
9ـ12 ماه

بیش از 1 سال

136 نفر
48
52
52
95

٪35/5
12/5
13/7
13/7
24/7

گونه هاى عشق 
آنالین
همسریاب
حسابگرانه

سرگرمى و تفریح
شهوانى

صمیمانه و عمیق
خیانت   آمیز

 54 نفر
78
146
53
35
17

٪14/1
20/4
38/1
13/8
9/1
4/4

میزان عشق آنالین

سن

خودپنداره

میانگین
19/4

میانگین
30/3

میانگین
6/7

انحراف 
معیار
5/7

انحراف 
معیار
8/5

انحراف 
معیار
1/3
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بر اساس نتایج جدول 2، جامعۀ موردبررسى با میانگین 30 سال به لحاظ سنى در آغاز 
میان سالى است و بیش از نیمى از آن ها متأهل و اکثریت از تحصیالت دانشگاهى برخوردارند. 
نیمى از پاسخ گویان در زمان پژوهش نیز مشغول به تحصیل بوده اند و سایرین در مشاغل آزاد، 
دولتى و تخصصى ـ حرفه اى اشتغال داشتند و بخشى را زنان خانه دار تشکیل مى دادند. خودپندارۀ 
کاربران در سطح متوسط و نگرش آن ها به اینترنت و فضاى مجازى عمومًا مثبت یا تا حدودى 
مثبت است و از هر 7 نفر تنها یک نفر نگرش منفى دارد. محیط هاى اینترنتى کاربران براى 
تعامالت رمانتیک را عمدتًا شبکه هاى اجتماعى و در رأس آن  ها اینستاگرام تشکیل مى دهد؛ 
اما محیط هاى متن محور مثل رایانامه، چت روم و وبگاه هاى دوست یابى در این زمینه چندان 
 3 حداکثر  کاربران  یک سوِم  در  اینترنتى  دوستى هاى  تداوم  و  ماندگارى  نبوده اند.  موردعالقه 
تجربه  را  سال  یک  از  بیش  رمانتیِک  دوستى هاى  نیز  کاربران  یک چهارم  و  است  بوده  ماه 
کرده اند. عشق آنالین (با میانگین 19/4 از 22) به میزانى نزدیک به سطح متوسط در کاربران 
شکل گرفته و گونه هاى مختلفى از عشق آنالین نیز در تعامالت کاربران پدیدار شده است. 
رایج ترین نوع عشق آنالین در بین کاربران عشق سرگرمى و تفریح (38/1 درصد) و پس از 
عشق  بوده اند.  عمیق  و  صمیمانه  همسریاب،  شهوانى،  حسابگرانه،  عشق هاى  به ترتیب،  آن، 
خیانت آمیز نادرترین و ضعیف ترین نوع از عشق آنالین در جامعۀ موردبررسى است و تنها 4/4 

درصد از کل پاسخ گویان را شامل مى شود.

ب) یافته هاى تحلیلى
در ابتدا، به منظور شناخت بهترى از وضعیت متغیرهاى عشق آنالین و خودپنداره که متغیرهاى 
فاصله اى پژوهش هستند، آزمون تى تک نمونه به کار گرفته شد. نتایج آزمون مربوطه در این 

زمینه در جدول 3 ارائه شده است.
جدول 3. نتایج آزمون تى تک نمونه دربارۀ هریک از متغیرهاى خودپنداره و عشق آنالین

میانگین متغیرها
نظرى

میانگین
نتیجه و تفسیرمحاسبه شده

2219/4عشق آنالین

با  مقایسه  در   (19/4) محاسبه شده  میانگین  به  توجه  با 
و  میزان  معنادارى 0/000،  سطح  و   (22) نظرى  میانگین 
شدت عشق آنالین در جامعۀ موردبررسى اندکى کمتر از 

حد متوسط است.

66/7خودپنداره
با  مقایسه  در   (6/7) محاسبه شده  میانگین  به  توجه  با 
میزان   ،0/000 معنادارى  سطح  و   (6) نظرى  میانگین 

خودپنداره از حد متوسط اندکى بیشتر است.

عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛ مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399
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نتایج جدول 3 نشان مى دهد جامعۀ موردمطالعه خودپنداره و اعتماد به نفسى در سطح متوسط 
دارد؛ یعنى، از وضع ظاهرى، ویژگى هاى شخصیتى و زندگِى گذشتۀ خود نسبتًا راضى و خشنود 
است. همچنین، با توجه به نتایج جدول 3، مالحظه مى شود پدیدۀ عشق آنالین نیز در کاربران 
شکل گرفته و شدت و میزان آن نزدیک به حد متوسط است. این نتیجه به سؤال اول پژوهش 

ـ مبنى بر اینکه آیا عشق آنالین در بین کاربران اینترنتى شکل گرفته است ـ پاسخ مى دهد.
درمورد سؤال دوم پژوهش ـ مبنى بر اینکه «چه گونه هایى از عشق آنالین در تعامالت اینترنتى 
کاربران شکل گرفته اند؟» ـ نتایج توصیفى پژوهش نشان داد تمامى گونه هاى شش گانۀ عشق 
آنالین در بین پاسخ گویان با شدت و ضعف متفاوتى شکل گرفته اند و از این میان، رایج ترین 
گونۀ عشق را «عشق سرگرمى و تفریح» تشکیل مى دهد. عشق سرگرمى و تفریح در اغلب 
گروه هاى سنى، تحصیلى، شغلى و... از رواج بیشترى نسبت به سایر گونه هاى عشق برخوردار 
در  عمدتًا  را  و...  شغلى  سنى،  مختلف  گروه هاى  میان  احتمالى  تفاوت  ازاین رو،  است.  بوده 
سایر انواع عشق مى توان مشاهده و تحلیل کرد. بدین منظور، نتایج تفصیلى مربوط به توزیع 
جامع  جدول  در  پاسخ گویان  خصوصیات  برحسب  آنالین  عشق  گونه هاى  ـ درصدِى  فراوانى 

دوبعدى1 ارائه شده و در هر مورد نیز نتایج آزمون فرضیات مربوطه منعکس شده است.
جدول 4. نتایج تفصیلى توزیع دومتغیرۀ گونه هاى عشق آنالین و خصوصیات کاربران

عشقشاخص هامتغیر
همسریاب

عشق
حسابگرانه

عشق
شهوانى

عشق
سرگرمى

عشق 
صمیمانه

عشق 
نتایج آزمونخیانت آمیز

سن

18-24 ساله
28-25
32-29
37-33
41-38
46-42
57-47

٪13/7
٪18/4
٪10/6
٪19

٪13/3
٪0

٪13/6

٪23/9
٪25

٪19/1
٪13/8
٪30
٪7/1
٪13/4

٪14/5
٪10/5
٪19/1
٪13/8
٪16/7
٪7/1
٪18/2

٪32/5
٪28/9
٪42/6
٪44/8
٪30

٪60/7
٪50

٪12
٪17/1
٪8/5
٪1/7
٪3/3
٪0

٪4/5

٪3/4
٪0
٪0

٪6/9
٪6/7
٪25
٪0

2X =73,2
Sig.=0.000

وضعیت 
تأهل

مجرد
متأهل
سایر

٪12/9
٪13/5
٪41/7

٪25/2
٪17/4
٪8/3

٪14/1
٪14
٪8/3

٪35/6
٪42
٪0

٪10/4
٪6/8
٪33

٪1/8
٪6/3
٪8/2

2X =29.9
Sig.=0.001

تحصیالت

تا دیپلم
دیپلم تا 
لیسانس

فوق لیسانس و 
باالتر

٪6/9
٪14/8
٪18/7

٪11/1
٪23/3
٪20

٪11/2
٪14/8
٪13/3

٪56/9
٪33/5
٪34/7

٪4/2
٪10/6
٪9/3

٪9/7
٪3
٪4

2X =24,8
Sig.= 0.006

1. Cross tabs 
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نوع 
اشتغال

مشاغل دولتى
شغل آزاد
تخصصى
شاغل به 
تحصیل
خانه دار
بیکار

٪7/9
٪11/2
٪16

٪16/8
٪5/6
٪14/3

٪23/7
٪16/3
٪12

٪24/2
٪11/1
٪14

٪5/3
٪17/3
٪16

٪14/2
٪5/6
٪14/1

٪55/3
٪42/9
٪44

٪28/4
٪66/7
٪57/1

٪5/3
٪2
٪8

٪13/7
٪11/1

٪0

٪2/6
٪10/2

٪4
٪2/6
٪0
٪0

2X = 45
Sig.= 0.007

نگرش به 
اینترنت

کامًال مثبت
تا حدودى 

مثبت
نه چندان 
مثبت

٪9
٪12/5
٪24/6

٪14/9
٪22/7
٪17/5

٪4/5
٪17/6

٪7

٪65/7
٪33/6
٪28/1

٪1/5
٪9

٪19/3

٪4/5
٪4/7
٪3/5

2X =43,8
Sig.= 0.000

محیط
دوست یابى
اینترنتى

رایانامه
چت روم
وبگاه 

دوست یابى
تلگرام

اینستاگرام
واتساپ

٪0
٪20

٪12/5
٪14/9
٪13/4
٪22/4

٪25
٪20
٪25

٪28/4
٪18/9
٪20/7

٪0
٪0

٪13/3
٪9

٪16/9
٪10/3

٪25
٪50

٪18/8
٪29/9
٪36/8
٪37/9

٪0
٪10
٪0

٪13/4
٪11
٪1/7

٪50
٪0

٪12/5
٪4/5
٪3

٪6/9

2X =45.2
Sig.= 0.008

تداوم 
دوستى 
اینترنتى

تا 3 ماه
3ـ6 ماه
6ـ9 ماه
9ـ12 ماه

بیش از 1 
سال

٪8/5
٪7

٪2/2
٪24/4
٪35/8

٪23/1
٪25/6
٪39/1
٪11/1
٪13/6

٪6/8
٪14
19/6

٪33/3
٪12/3

٪51/3
٪44/2
٪30/4
٪8/9
٪12/3

٪2/6
٪2/3
٪2/2
٪22/2
٪23/5

٪7/4
٪7/7
٪6/5
٪0

٪2/5

2X =132
Sig.= 0.000

در جدول 4، نتایج تفصیلى توزیع متغیرهاى پژوهش به همراه نتایج آزمون کاى اسکوئر در زمینۀ 
) و خودپنداره  2X  =7/25, Sig.=0/203) فرضیات پژوهش ارائه شده است. البته، متغیرهاى جنسیت
ازاین رو،  و  نداده  نشان  آنالین  عشق  گونه هاى  با  معنادارى  رابطۀ   (F=1/76, Sig.=0/12)
گروه هاى  اغلب  در  مى شود،  مالحظه   4 جدول  در  نشده اند. چنان که  گزارش  نیز  جدول  در 
موردمطالعه، عشق سرگرمى و تفریح بیشتر از سایر انواع عشق رایج بوده است و این امر نشان 
مى دهد اکثریت نسبِى جامعۀ موردبررسى براى سرگرمى، تفریح و یا از روى کنجکاوى به روابط 
رمانتیک در فضاى مجازى مى پردازند؛ اما تفاوت عمده بین گروه هاى پاسخ گویان را باید در 

اولویت هاى بعدِى عشق در آن ها جست وجو کرد.
نتایج آزمون فرضیات در جدول 4 سرنوشـت سـایر فرضیات پژوهش را مشـخص مى  کند. 
) مى توان گفت  2X  =73/2, Sig.=0/000) در ایـن زمینـه و بـا توجه بـه نتایـج به دسـت آمده
میـان سـن و گونه هـاى عشـق آنالیـن رابطـه وجـود دارد. بـه عبارتـى، اگرچـه، در اغلـِب 
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گروه هـاى سـنى، عشـق تفریـح و سـرگرمى رایج تریـن بـوده اسـت، درمـورد سـایر گونه هاى 
عشـق، گروه هـاى سـنى با یکدیگـر متفاوت اند. براى نمونه، عشـق آنالین همسـریاب را بیش 
از همـه در افـراد 33 تـا 37 سـاله مى تـوان دید (19 درصد) که تناسـب جالبى با باالرفتن سـن 
ازدواج در سـال هاى اخیـر دارد. عشـق حسـابگرانه بیـش از همـه در اواخـر میان سـالى، یعنـى 
در افـراد 38 تـا 41 سـاله، پدیـدار شـده اسـت؛ امـا عشـق صمیمانـه و عمیـق در جوانـان 25 
ـ فایـدۀ روابـط اجتماعى نشـده اند  تـا 28 سـاله کـه هنوز به طـور جـدى وارد محاسـبات هزینه 
قابل توجـه بـوده اسـت. عشـق شـهوانى بیـش از همـه در دو گـروه سـنى مشـاهده مى شـود: 
افـراد واقـع در ابتـداى میان سـالى یـا سـنین 29 تـا 31 و همچنیـن بزرگ سـاالن 47 تـا 57 
سـاله. درنهایـت، عشـق خیانت آمیـز بیـش از همـه در گـروه بزرگ سـاالن 42 تـا 46 سـاله و 
بـا شـدتى کمتـر در بیـن میان سـاالن 33 تا 41 سـاله مشـاهده شـده اسـت؛ پدیـده اى که به 
عقیـدۀ بـن زئیف نشـان مى دهد افراد متأهل میان سـال و بزرگ سـال سـهم بزرگـى در روابط 

رمانتیـک آنالیـن به ویـژه از نـوع خیانت آمیـز دارند.
و  آنالین  عشق  گونه هاى  بین   ،( 2X =29/9 و   Sig.=0/001) جدول 4  نتایج  اساس  بر 
به  نگاهى  مى شود.  تأیید  مربوطه  فرضیۀ  بنابراین،  و  دارد  وجود  رابطه  افراد  تأهل  وضعیت 
نتایج تفصیلى نشان مى دهد عشق  سرگرمى و تفریح هم در مجردها (35/6 درصد) و هم در 
متأهالن (42 درصد) بیش از سایر انواع عشق رواج دارد. پس از آن، عشق حسابگرانه در هر 
دو گروه شایع است؛ اما تفاوت اصلى مجردها و متأهل ها در عشق هاى خیانت آمیز است؛ زیرا 
این نوع عشق در متأهالن (6/3 درصد) بیش از مجردها (8/1 درصد) است. در سایر افراد، یعنى 
مطلقه ها و بیوه ها نیز، عشق همسریاب (41/7 درصد) بیش از همه رواج دارد. یافتن همدم یا 
همسر، چنان که الوسون و لک در مطالعات خود به آن رسیده بودند، یکى از مهم ترین انگیزه ها 
براى بسیارى از کاربران جهت ورود به روابط رمانتیک در فضاى مجازى است و طبعًا بیوه ها و 

مطلقه ها در این زمینه بیش از بقیه انگیزه مند هستند.
) حاکى است که  2X  در زمینۀ تحصیالت نیز نتایج جدول Sig.=0/006) 4 و 24/8=
فرضیۀ  بنابراین،  و  دارد  وجود  رابطه  افراد  تحصیالت  سطح  و  آنالین  عشق  گونه هاى  میان 
رایج ترین  تفریح»  و  سرگرمى  «عشق  تحصیلى،  گروه هاى  همۀ  در  مى شود.  تأیید  مربوطه 
در  است.  آنالین  عشق  گونه هاى  بقیۀ  در  تحصیلى  گروه هاى  اصلِى  تفاوت  اما  است؛  گونه 
دانشجویان  میان  در  و  درصد)  حسابگرانه (23/3  عشق  لیسانس  دارندگان  و  دانشجویان  بین 
و دارندگان فوق لیسانس و باالتر عشق هاى حسابگرانه و همسریاب تقریبًا در سطحى مشابه 
(20 درصد و 18/7 درصد) رواج دارند. در این متغیر نیز، تفاوت اصلى در عشق هاى خیانت آمیز 
از  بیشتر  محسوسى  شکل  به  درصد)   9/7) دیپلم  تا  تحصیالت  با  پاسخ گویان  در  که  است 
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دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و باالتر (3 درصد و 4 درصد) بوده است. به نظر مى رسد 
سطح تحصیالت یکى از عواملى است که ضریب کنترل فرد بر حوزه هاى مختلف زندگى را 
افزایش داده و چشم اندازى از پیامدهاى احتمالى هر نوع رفتار را در اختیار مى گذارد. ازاین رو، 
ذهن  در  آنچه  با  مى گذرد  تحصیل کرده  اشخاص  ذهن  در  که  دوراندیشى هایى  و  محاسبات 
انسان هاى با تحصیالت کم جریان دارد بسیار متفاوت است. بااین حال، تبیین دقیق این تفاوت 

درمورد عشق هاى خیانت آمیز شایستۀ پژوهش هایى مستقل است.
نوع اشتغال افراد نیز بى ارتباط با گونه هاى عشق آنالین نیست. با توجه به نتایج جدول 4 
) مى توان دریافت که میان گونه هاى عشق آنالین و نوع اشتغال  2X (Sig.=0/007 و 45=
افراد رابطه وجود دارد و بنابراین، فرضیۀ پژوهش تأیید مى شود. نتایج تفصیلى در این زمینه 
نشان داد «عشق تفریح و سرگرمى» در کاربران داراى اشتغال هاى مختلف بیشترین رواج را 
دیده  آنالین  عشق  گونه هاى  سایر  در  عمدتًا  شغلى  گروه هاى  اصلى  تفاوت  اما  است؛  داشته 
مى شود. مثًال در افراد شاغل به تحصیل، بعد از عشق سرگرمى و تفریح، عشق هاى حسابگرانه 
(24 درصد) از رواج خوبى برخوردار است؛ هرچند که این گروه حضور قابل توجهى در سایر انواع 
عشق نیز دارد و به عبارتى، بیشترین تنوع عشقى را در شاغالن به تحصیل مى توان دید. این 
در حالى است که در بین خانه دارها عشِق تفریح و سرگرمى (66/7 درصد) تقریبًا تنها شکل رایج 
عشق آنالین را تشکیل مى دهد و جالب اینکه میزان عشق خیانت آمیز در این گروه در حد صفر 
بوده است. در کارکناِن مشاغل آزاد، عشق هاى شهوانى (17/3 درصد) و سپس حسابگرانه رواج 
عمده اى دارد و جالب اینکه در همین گروه عشق هاى خیانت آمیز هم بیش از بقیۀ گروه هاى 
شغلى (10/2 درصد) بوده است. در کارکنان دولتى عشق همسریاب (23/7 درصد) و در مشاغل 
تخصصى عشق هاى همسریاب و شهوانى به یک اندازه (16 درصد) پس از عشق سرگرمى و 

تفریح رواج داشته اند.
نـوع نگـرش بـه اینترنـت و فضـاى مجـازى نیـز در گونه هـاى عشـق آنالیـن نقـش ایفا 
 ( 2X =43/8 و   Sig.=0/000) جـدول  در  به دسـت آمده  نتایـج  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  کـرده 
مى تـوان دریافـت میـان گونه هـاى عشـق آنالیـن و نـوع نگـرش بـه فضـاى مجـازى رابطۀ 
معنـادار وجـود دارد و بنابرایـن، فرضیـۀ پژوهـش تأییـد مى شـود. نتایـج تفصیلـى نیـز نشـان 
مى دهـد اگرچـه در تمامـى کاربـران بـا انـواع نگـرش بـه اینترنـت عمده تریـن نـوع عشـق 
«عشـق تفریـح و سـرگرمى» اسـت، امـا در افـراد بـا نگـرِش کامًال مثبـت تا حـدودى مثبت و 
نه چنـدان مثبـت درجـات آن متفـاوت اسـت (65/7 درصـد، 33/6 درصـد، 28/1 درصـد). پس 
از آن، عشـق حسـابگرانه (22/7 درصـد) در افـراد داراى نگـرش تـا حـدودى مثبـت و عشـق 

همسـریاب (24/6 درصـد) در کاربـران داراى نگـرش منفـى قابـل توجـه اسـت.

عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛ مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399
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گونه هاى  میان  مى دهد  نشان  همچنین   ( 2X =45/2 و   Sig.=0/008)  4 جدول  نتایج 
عشق آنالین و نوع محیط اینترنتى که کاربران براى روابط رمانتیک از آن استفاده مى کنند 
رابطۀ معنادار وجود دارد و بنابراین، فرضیۀ پژوهش تأیید مى شود. تأیید فرضیه بدین معناست 
که در محیط هاى مجازِى مختلف همچون رایانامه، تلگرام، اینستاگرام و... گونه هاى یکسانى 
از عشق آنالین رواج ندارد و نوع عشق رایج در محیط هاى آنالین متفاوت با یکدیگر است. 
و  سرگرمى  عشق هاى  روم  چت  و  رایانامه  محیط  در  جدول 4،  داده هاى تفصیلى  به  توجه  با 
تفریح (25 درصد و 50 درصد) و حسابگرانه (25 درصد و 20 درصد) نسبتًا رواج خوبى دارند؛ 
عشق  رایانامه،  محیط  در  نگرفته اند.  شکل  محیط ها  این  در  اساسًا  عشق  دیگر  گونه هاى  اما 
کاربران  از  نفر  چهار  تنها  ازآنجاکه  لیکن  است؛  داشته  قرار  صدر  در  درصد)   50) خیانت آمیز 
در  چندانى  نقش  مسئله  این  مى کنند،  استفاده  رمانتیک  روابط  براى  رایانامه  از  موردمطالعه 
قضاوت نهایى نمى تواند داشته باشد. در وبگاه هاى دوست یابى، عشق شهوانى (31/3 درصد) 
و سپس عشق حسابگرانه (25 درصد) استثنائًا رواج بیشترى از عشق هاى تفریح و سرگرمى 
(18/8 درصد) داشته اند. در شبکۀ اجتماعى تلگرام طیف متنوعى از گونه هاى عشق آنالین دیده 
 29/9) سطح  یک  در  تقریبًا  حسابگرانه  و  ـ تفریح  سرگرمى  عشق هاى  که  به گونه اى  مى شود؛ 
درصد و 28/4 درصد) بیش از سایر انواع عشق و پس از آن، عشق همسریاب و عشق صمیمى 
و عمیق (14/9 درصد و 13/4 درصد) در سطحى تقریبًا یکسان رواج دارند. در اینستاگرام نیز 
گونه هاى عشق متنوع اند؛ به طورى که پس از عشق سرگرمى و تفریح (36/8 درصد)، طیفى از 
عشق هاى حسابگرانه، شهوانى و همسریاب و سپس عشق هاى صمیمانه (18/9 درصد و 16/9 
درصد و 13/4 درصد و 11 درصد) به شکل نسبتًا متوازنى رواج دارند. جالب اینکه، عشق هاى 
خیانت آمیز در تعامالت کاربران در محیط تلگرام از 4/5 درصد و در اینستاگرام از 3 درصد تجاوز 
نمى کند. در شبکۀ اجتماعِى واتساپ عشق سرگرمى و تفریح بیش از همه (37/9 درصد) و پس 
از آن، عشق هاى همسریاب و حسابگرانه (22/4 درصد و 20/7 درصد) رواج داشته اند. در نگاهى 
کلى، شبکه هاى اجتماعى (اینترنت نسل دوم) بیش از محیط هاى اینترنتى قدیمى تر (اینترنت 
نسل اول) توانسته اند به شکل بستر مناسبى براى ظهور انواِع عشق آنالین در میان کاربران 
ظاهر شوند و بى تردید این مسئله در پیوند با تجهیزات بصرى و شنیدارى این شبکه هاست که 

تبادل احساسات و عواطف میان انسان ها را آسان تر و سریع تر کرده است.
میان  دریافت  مى توان   ( 2X =132 و   Sig.=0/000)  4 جدول  نتایج  به  توجه  با  نهایتًا، 
گونه هاى عشق آنالین و مدت زماِن تداوم ارتباط و دوستى هاى رمانتیک در فضاى مجازى 
رابطه وجود دارد و بنابراین، فرضیۀ پژوهش تأیید مى شود. این بدان معناست که برحسب مدت 
زمانى که دوستى هاى رمانتیک در فضاى مجازى به طول مى انجامد، نوع عشقى که در آن 
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پدیدار مى شود متفاوت خواهد بود. به عبارتى، در دوستى هاى اینترنتِى کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت، گونه هاى متفاوتى از عشق آنالین شکل مى گیرند. نتایج تفصیلى در این زمینه نشان 
داد در دوستى هاى آنالین که بیش از یک سال تداوم و ماندگارى داشته اند، عمدتًا عشق هاى 
همسریاب (35/8 درصد) و پس از آن، صمیمانه و عمیق (23/5 درصد) رواج خوبى داشته اند 
و استثنائًا عشق تفریح و سرگرمى در رتبۀ چهارم قرار دارد. در این رابطه، مطالعات پارکز و 
ویژگى هاى  برخى  به تدریج  مى یابد،  تداوم  آنالین  روابط  که  هنگامى  است  داده  نشان  فلوید1 
روابط واقعى همچون درك متقابل، پیش بینى پذیرى، تعهد و وابستگى متقابل و تمایل براى 
روابط نزدیک تر در آن پدیدار مى شود (موسوى، 1396: 165). ظهور ویژگى هاى یادشده در آن 
دسته روابط اینترنتى که ماندگارترند طبعًا مى تواند زمینه را براى اعتمادورزى بیشتر و درنتیجه، 

شکل گیرى عشق هاى همسریاب و صمیمانه فراهم کند.
در دوستى هاى اینترنتى با ماندگارى 9ـ12 ماه نیز، رایج ترین گونه ها را عشق هاى شهوانى 
(33/3 درصد) و سپس همسریاب (24/4 درصد) تشکیل داده اند و جالب اینکه، عشق تفریح 
و سرگرمى در رتبۀ ماقبل آخر است. در دو گروهى که ذکر شد، میزان رواج عشق خیانت آمیز 
تا 9  ماندگارى 6  با  دوستى هایى  در  اما  است؛  بوده  درصد)  و 0  درصد  صفر (2/5  به  نزدیک 
بیشتر  درصد)   30/4 و  درصد   39/1) تفریح  و  سرگرمى  سپس  و  حسابگرانه  عشق هاى  ماه، 
و  تفریح  عشق هاى  همه  از  بیش  ماه  ماندگارى 3ـ6  با  آنالین  دوستى هاى  در  یافته اند.  رواج 
سرگرمى (44/2 درصد) و سپس حسابگرانه (25/6 درصد) و نهایتًا در دوستى هاى کمتر از 3 
ماه نیز عشق هاى تفریح و سرگرمى (51/3 درصد) و سپس عشق حسابگرانه (23/1 درصد) 
رایج ترین ها هستند. سهم عشق هاى خیانت آمیز تنها در دوستى هاى کوتاه مدت و کمتر از 6 ماه 
پررنگ است (7/4 درصد پاسخ گویان)؛ اما در دوستى هاى میان مدت و بلندمدت این رقم بسیار 

کاهش مى یابد و به صفر نزدیک مى شود.

بحث و نتیجه گیرى  
موضوِع اصلِى این پژوهش دربارۀ گونه هاى مختلِف عشق ورزى است که در فضاى مجازى 
شکل گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان داد شش گونه از عشق در فضاى مجازى شکل گرفته 
است و از میان این گونه هاى شش گانه (همسریاب، حسابگرانه، شهوانى، تفریح و سرگرمى، 
عمیق و صمیمانه، خیانت آمیز)، رایج ترین گونۀ عشق آنالین را گونۀ سرگرمى و تفریح تشکیل 
مى دهد؛ زیرا 38 درصد پاسخ گویان ـ یعنى از هر 3 نفر یک نفر ـ چنین سبکى از عشق ورزى 
را در تعامالت رمانتیک اینترنتِى خود دنبال مى کند. به منظور بررسى فرضیات پژوهش، رابطۀ 

1. Parks & Floyd  

عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛ مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399
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میان متغیرهاى پژوهش با گونه هاى عشق آنالین از طریق آزمون، تحلیل واریانس، تى و کاى 
اسکوئر سنجش شد و معلوم شد متغیرهاى «جنسیت و خودپنداره» رابطۀ معنادارى با گونه هاى 
عشق آنالین ندارند؛ اما رابطۀ میان گونه هاى عشق آنالین و دیگر متغیرهاى پژوهش همگى 

مورد تأیید قرار گرفتند.
بـر اسـاس نتایـج آزمون فرضیات، مشـخص شـد «سـن افراد» نقـش قابل توجهـى در نوِع 
عشـق ورزى آن هـا در فضـاى مجـازى دارد و گویـا افـراد در هـر دورۀ سـنى بیشـتر بـه یـک 
گونـه از عشـق هاى آنالیـن روى مى آورنـد. اگرچـه در اغلـِب گروه هـاى سـنى عشـق تفریح 
و سـرگرمى رایج تریـن بـوده اسـت، امـا در اولویـت بعدى، عشـق همسـریاب را بیـش از همه 
در میان سـاالن 33 تـا 37 سـاله مى تـوان دیـد؛ یعنـى، همـان سـنینى کـه امروزه بسـیارى از 
جوانـان در کشـور ازدواج مى کننـد. عشـق حسـابگرانه بیـش از همـه در اواخـر میان سـالى 
ظاهـر شـده اسـت، امـا عشـق صمیمانـه و عمیـق در جوانـان 25 تـا 28 سـاله کـه ُپرشـور و 
ـ فایـدۀ روابط اجتماعى نشـده اند  عاطفـى هسـتند و هنـوز به طور جـدى وارد محاسـبات هزینه 
قابل توجـه بـوده اسـت. عشـق شـهوانى بیـش از همـه در افـراد واقـع در ابتـداى میان سـالى 
(29ـ31) و بزرگ سـاالن 47 تـا 57 سـاله و نهایتـًا، عشـق خیانت آمیـز بیـش از همـه در گروه 
بزرگ سـاالن 42 تا 46 سـاله و با شـدتى کمتر در بین میان سـاالن 33 تا 41 سـاله مشـاهده 
شـده اسـت. در سـنین ذکرشـده (33 تا 46 سـاله) افراد غالبـًا متأهل اند و این همـان پدیده اى 
اسـت کـه بـه عقیـدۀ بـن زئیـف نشـان مى دهـد افـراد متأهل میان سـال و بزرگ سـال سـهم 
بزرگـى در روابـط رمانتیـک آنالین به ویـژه از نوع خیانت آمیـز دارند (بن زئیـف، 2004: 187). 
همچنیـن معلـوم شـد افراد بـا «وضعیـت تأهل» مختلـف گونه هاى یکسـانى از عشـق آنالین 
را تجربـه نمى کننـد؛ بدیـن معنـا که هرچند عشـق سـرگرمى و تفریح در مجردهـا و متأهالن 
رواج بیشـترى دارد، امـا در مطلقه هـا و بیوه هـا این طـور نیسـت؛ بلکـه عشـق همسـریاب و 
سـپس عشـق صمیمانه رواج بیشـترى از عشـق تفریح و سـرگرمى دارند. تفاوت مهم دیگر در 
عشـق هاى خیانت آمیـز اسـت؛ زیـرا این گونـه از عشـق به طـور چشـمگیرى در متأهالن بیش 
از مجردهاسـت. به عـالوه، دریافتیـم کـه در تمامـى «گروه هاى تحصیلى» عشـِق سـرگرمى و 
تفریـح در فضـاى مجـازى شـایع ترین گونه اسـت؛ هرچنـد در مقاطـع تحصیلِى باالتر عشـق 
حسـابگرانه و همسـریاب نیـز رواج خوبـى دارد. در ایـن متغیـر نیز تفاوت اصلى در عشـق هاى 
خیانت آمیـز اسـت کـه در پاسـخ گویان بـا تحصیـالت تا دیپلم به شـکل محسوسـى بیشـتر از 

دانشـجویان یـا دارنـدگان مدارج دانشـگاهى باالتر اسـت.
«اشـتغال افـراد» نیـز در سـبک عشـق ورزى آن هـا در فضاى مجازى نقش داشـته اسـت. 
ضمـن اینکـه در تمامـى گروه هـا عشـق تفریـح و سـرگرمى رواج بیشـترى داشـته اسـت، اما 
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تفـاوت اصلـى را مى تـوان در بقیـۀ گونه هـاى عشـق آنالیـن مالحظـه کـرد. در افراد شـاغل 
بـه تحصیـل، عشـق هاى حسـابگرانه  و همسـریاب رواج قابل توجهـى دارنـد؛ درحالى کـه در 
کارکنـاِن مشـاغل آزاد عشـق هاى شـهوانى و سـپس حسـابگرانه رواج عمـده اى دارنـد و در 
همیـن گـروه از کاربران، عشـق هاى خیانت آمیز بیش از سـایر مشـاغل بوده اسـت. بیشـترین 
تنـوع عشـقى را در شـاغالن بـه تحصیـل و کمترین تنوع عشـقى را در افراد خانـه دار مى توان 
دیـد. در کاربـران داراى «نگرش هـاى مختلـف بـه اینترنـت و فضـاى مجازى» نیـز گونه هاى 
یکسـانى از عشـق آنالیـن رواج ندارنـد و نتایـج نشـان مى دهـد در کاربرانى که نگـرش کامًال 
مثبـت بـه فضـاى مجـازى دارنـد، عمده تریـن نـوع عشـق عشـِق تفریح و سـرگرمى اسـت و 
بقیـۀ عشـق ها در ایـن کاربـران ضعیـف اسـت؛ امـا در کاربرانـى که نگـرش آن ها تـا حدودى 
مثبـت اسـت عشـق تفریـح و سـرگرمى رایج تریـن و پـس از آن، عشـق هاى حسـابگرانه و 
شـهوانى رایج انـد. در کاربرانـى کـه نگرش چنـدان مثبتى به فضـاى مجازى ندارند نیز عشـق 

همسـریاب رایج تریـن گونـه بوده اسـت.
درمـورد محیـط اینترنتـى مورداسـتفادۀ افراد نیز معلوم شـد حضـور در رایانامـه و چت روم 
بـراى روابـط رمانتیـک بسـیار کم رنگ بوده اسـت؛ امـا در وبگاه هاى دوسـت یابى بـا تعداد 18 
نفـرى از کاربران، عشـق شـهوانى و سـپس حسـابگرانه شـکل گرفته انـد. در شـبکۀ اجتماعى 
تلگـرام، طیـف متنوعـى از گونه هـاى عشـق آنالین دیـده مى شـود؛ به گونه اى که عشـق هاى 
سـرگرمى/تفریح و حسـابگرانه بیش از بقیۀ انواع عشـق و پس از آن، عشـق هاى همسـریاب 
و صمیمـى و عمیـق در سـطحى تقریبـًا یکسـان رواج دارنـد. در اینسـتاگرام نیـز گونه هـاى 
عشـق متنوع  انـد؛ به طـورى کـه پـس از عشـق سـرگرمى و تفریـح، طیفـى از عشـق هاى 
حسـابگرانه، شـهوانى، همسـریاب و عشـق صمیمانـه به طـور متـوازن رواج دارنـد. در شـبکۀ 
اجتماعـِى واتسـاپ نیـز، عشـق سـرگرمى و تفریـح بیـش از همـه و پـس از آن، عشـق هاى 

همسـریاب و حسـابگرانه شـایع هستند.
ــج نشــان داد در دوســتى هاى  ــى»، نتای ــداوم دوســتى اینترنت ــان ت ــدت زم ــۀ «م در زمین
آنالیــن بــا بیــش از یــک ســال تــداوم و مانــدگارى، عمدتــًا عشــق هاى همســریاب و پــس 
ــدگارى 9  ــا مان ــتى هاى ب ــته اند. در دوس ــى داش ــق رواج خوب ــه و عمی از آن عشــق صمیمان
ــکیل  ــریاب تش ــپس همس ــهوانى و س ــق هاى ش ــا را عش ــن گونه ه ــاه، رایج تری ــا 12 م ت
ــن در دوســتى هایى  ــر اســت. همچنی ــه صف ــز نزدیــک ب ــد و رواج عشــق خیانت آمی مى دهن
بــا مانــدگارى 6 تــا 9 مــاه، عشــق هاى حســابگرانه و ســپس ســرگرمى و تفریــح بیشــتر رواج 
یافته انــد. در دوســتى هاى آنالیــن بــا مانــدگارى 3 تــا 6 مــاه و یــا کمتــر از ســه مــاه، بیــش 
ــد. ســهم عشــق هاى  از همــه، عشــق هاى تفریــح و ســرگرمى و ســپس حســابگرانه رایج  ان

عشق آنالین و گونه هاى آن در فضاى مجازى؛ مطالعۀ کاربران شهر کاشان در سال 1399
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مقاله علمى _ پژوهشى

ــه  ــگ و قابل توج ــاه پررن ــر از 6 م ــدت و کمت ــتى هاى کوتاه م ــا در دوس ــز تنه خیانت آمی
ــم  ــن رق ــدت ای ــدت و بلندم ــتى هاى میان م ــا در دوس اســت (7/4 درصــد پاســخ گویان)؛ ام

ــر نزدیــک مى شــود. ــه صف ــد و ب بســیار کاهــش مى یاب
درمجموع، نخسـتین دسـتاورد این پژوهش کشـف این نکته اسـت که شـکل گیرى عشق 
در فضـاى مجـازى حتى در بین شـهرونداِن محیطى سـنتى همچون کاشـان نیز امـکان دارد؛ 
زیـرا نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه عشـق آنالین واقعًا بـه میزانـى نزدیک به حد متوسـط در 
جامعـۀ موردمطالعه پدیدار شـده اسـت. چنین دسـتاوردى همسـو بـا آراى صاحب نظرانى چون 
اندرسـون، بـن زئیـف، ویتـى، ویلدرمـوث و ولگبائـر اسـت کـه بـر امـکان شـکل گیرى روابط 
عاشـقانه در فضـاى مجـازى و اینکـه ایـن روابـط مى تواننـد گاهـى بسـیار عمیـق، عاطفى و 
اثرگـذار شـوند تأکیـد دارنـد. دومین نکته مسـئلۀ مانـدگارِى رابطـۀ رمانتیک آنالین اسـت که 
در بخـش قابل توجهـى از پاسـخ گویان طوالنـى بـوده و تقریبـًا از هـر 4 رابطـۀ رمانتیـک در 
فضـاى مجـازى یکـى از تـداوم و مانـدگارى بـاال و بیـش از یک سـال برخـوردار اسـت. قبًال 
اشـاره شـد کـه در تعامـالت رمانتیـِک بلندمدت، عمدتًا عشـق همسـریاب رایج تر بوده اسـت؛ 
بنابرایـن، انگیـزۀ اصلـى از ایـن روابـط در ایـن گـروه از کاربـران پیش بینى پذیـر خواهـد بود. 
اگرچه مشـخص نیسـت چه بخشـى از ایـن روابط در نهایـت به همسـرگزینى و ازدواج منتهى 
مى شـوند، چنان کـه نتایـج پژوهـش مهـدوى (1385) نشـان داده اسـت، دسـت کم مى تـوان 
فهمیـد کـه چـون در ایـران ـ به ویـژه در محیط هـاى سـنتى تر ـ معاشـرت بـا جنـس مخالف 
ممانعـت و کنتـرل مى شـود، بـراى جوانـان عشـق اینترنتـى شـکلى امن تـر بـراى برقـرارى 
رابطـۀ رمانتیـک اسـت و بـه آن هـا امـکان شـناختن یکدیگـر را، آن هـم قبـل از هزینه هـاى 

ناشـى از دیـدار حضـورى بـا معشـوق، مى دهد.
در کنـار پى بـردن بـه امـکان شـکل گیرى عشـق آنالیـن، دومین دسـتاورد ایـن پژوهش 
شـناخت آن گونه هایـى از عشـق اسـت که در فضـاى مجازى مى توانند در سـطحى گسـترده 
پدیـدار شـوند. رایج تریـن گونۀ عشـق در فضاى مجـازى در بین کاربران موردمطالعه را عشـق 
لـودوس یـا همـان عشـقى کـه از سـر کنجـکاوى یـا سـرگرمى و تفریح شـکل گرفته اسـت 
تشـکیل مى دهـد (38 درصـد)؛ به گونه اى کـه دسـت کم یکـى از هر سـه مورد روابـط رمانتیک 
در ایـن فضـا از نـوع سـرگرمى و تفریـح اسـت. ایـن واقعیـت نشـان دهندۀ حجـم گسـتردۀ 
افـرادى اسـت کـه ـ به ویـژه در محیط هـاى سـنتى تر ـ فضـاى مجـازى را هنـوز فضایـى 
جـدى در نظـر نگرفته انـد کـه بتـوان در موضـوع مهمـى چـون جفت یابـى و همسـرگزینى 
بـر آن تکیـه کـرد؛ بلکـه نحـوۀ درگیرشـدن بـا آن را در حـد شـوخى، سـرگرمى، کنجـکاوى 
و شـیطنت هاى پنهانـى تلقـى مى کننـد و بـه گفتـۀ کـورن ول و الندگـرن، بـراى کاربـران 
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عمدتـًا جنبـۀ سـرگرمى، تحریـک و برانگیختگـى و کسـب لـذت و خشـنودى دارد و انتظـار 
بیشـترى از آن ندارنـد. پـس از عشـق سـرگرمى، عشـق  حسـابگرانه نیـز رواج نسـبتًا خوبـى 
در جامعـۀ موردمطالعـه داشـته (19/2 درصـد) و از هـر پنـج رابطـۀ رمانتیـک، 1 مـورد چنیـن 
عشـقى را در فضـاى آنالیـن تجربـه مى کنـد. اتخـاذ راهبـرد احتیـاط و محاسـبه در روابـط 
آنالیـن مؤیـد نظرهـاى بـن زئیـف، فیـوره1 و دونـات2 و دیگـر محققـان اینترنت اسـت که در 
خصـوص روابـط رمانتیـک در فضـاى آنالیـن نگرانى هایـى را ابـراز کرده انـد؛ مثـًال فیـوره 
و دونـات، ضمـن محتاطانه خوانـدن عشـق هاى اینترنتـى، معتقدنـد در روابـط رمانتیـک 
آنالیـن، عنصـِر عشـق و عالقـه کم رنـگ ولـى احتیـاط و محاسـبه پررنـگ خواهـد بود 
(موسـوى، 1396: 224)؛ ایـن همـان پدیده اى اسـت که لـى در گونه شناسـى خود آن را 
«عشـق پراگماتیـک» مى خوانـد. رواج نسـبتًا نیرومنـد ایـن نـوع عشـق در جامعۀ سـنتِى 
موردبررسـى نشـان مى دهـد ـ در کنـار حجـم گسـترد ه اى از افـراد که این فضـا را براى 
عشـق چنـدان جدى تلقـى نمى کنند ـ حجـم قابل توجهى از افراد نیـز در روابط رمانتیک 
خـود در فضـاى اینترنتـى رویکـرد محتاطانـه و حسـابگرانه اى را در پیـش مى گیرنـد و 
ـ هزینه اسـت. به لحـاظ رواج  نگاهشـان بـه ایـن روابـط عمدتًا حفـظ نوعى تـوازن فایده 
و گسـتردگى، عشـق هاى همسـریاب و شـهوانى در مراتـب بعدى انـد (13/3 درصـد)؛ 
یعنـى، تقریبـًا از هـر هشـت رابطـۀ رمانتیـک آنالیـن، یـک مـورد بـراى یافتـن همسـر 
یـا ارضـاى غریـزۀ جنسـى اسـت. رواج عشـق هاى عمیـق و صمیمـى از این هـم کمتر 
اسـت (8/9 درصـد)؛ به گونـه اى کـه در هـر یازده رابطـۀ رمانتیـک آنالین، یکـى امکان 
تجربـۀ «رابطـۀ نـاب و خالـص» یـا همان عشـق گیدنـزى مربـوط بـه دوران فراصنعتى 
را داشـته اسـت. نهایتـًا عشـق هاى خیانت آمیـز در کمتریـن سـطح (4 درصـد) مالحظـه 
مى شـود؛ به گونه اى کـه از هـر 25 رابطـۀ رمانتیـک در فضـاى مجازى تنها یـک مورد را 
مى تـوان از نـوع عشـق خیانت آمیـز برشـمرد. ترتیب بنـدى گونه  هـاى عشـق آنالیـن در 
ایـن پژوهـش سـازگارى و انطبـاق جالبى با سـاختار اجتماعى محیط سـنتى و مذهبى اى 
همچـون کاشـان بـه دسـت مى دهد؛ محیطى کـه در آن جامعـه هنوز فضـاى مجازى را 
در برخـى عرصه هـاى مهـِم زندگـى روزمـره جـدى نمى گیـرد و محتاطانه بـا آن روبه رو 
مى شـود و حسـابگرانه در آن مزایـا و منافعـى را دنبـال مى کنـد. جدى نگرفتـن فضـاى 
مجـازى در محیـط موردمطالعـه یـادآور نظرهاى واگرایانه و تفریدى اسـت کـه واقعیات 
اجتماعـى فرهنگـى و تاریخـى را واقعیـات منحصربه فـردى تلقـى مى کننـد و بـراى هر 

1. Fiore 
2. Donath 
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جامعـه مسـیر خاصـى را جهـت پیمـودن در نظـر مى گیرنـد. به گفتـۀ دیماجیـو1 (1994، 
بـه نقـل از سـاروخانى و مقربیـان، 1390)، ارزش هاى سـنتى بسـیارى اوقـات، على رغم وقوع 
تغییـرات اجتماعـى، سیاسـى، اقتصـادى و...، از دوام و ماندگارى برخوردارند (سـاروخانى 

و مقربیـان،1390: 52).
در پایـان، بـا توجـه بـه شـکل گیرى عشـق آنالیـن حتـى در محیط هـاى سـنتى کشـور، 
سـزاوار اسـت خانواده هـا، مربیـان و نهادهـاى مسـئول، به جـاى اصـرار بـر فن هراسـى و نگاه 
صرفـًا آسیب شـناختى بـه مسـئله، منـع و تعقیب هاى بى فایـده را کنـار بگذارند و بـا راهنمایى 
متخصصـان، روشـنگرى هاى ثمربخشـى را در زمینـۀ بهسـازى و سـالمت روابـط رمانتیـک 
آنالیـن بـه جامعه پیشـنهاد کنند و الگوهایى سـالم و ایمـن از این نوع روابط را فرهنگ سـازى 
کنند. مشـکل عمده اى که احسـاس مى شـود اساسـًا نداشـتن الگوهایى از رابطۀ سـالم و ایمن 
در ایـن فضاسـت و رفـع ایـن خـأل، قبـل از هـر چیـز، نیازمنـِد تابوشـکنى و بازشـدن فضاى 
گفتمانـى جهـت پرداختـن بـه مدل هاى مطلـوب ارتباطـى در فضاى اینترنت اسـت. بازشـدن 
فضـاى بحـث کمـک خواهد کـرد تا بـا درنظرگرفتن ایـن واقعیت که شـکل و ماهیت عشـق 
آنالیـن در سـنین مختلـف، وضعیـت تأهل هـاى متفاوت، سـطوح تحصیلـى گوناگـون، روابط 
آنالیـن بلندمـدت یـا کوتاه مـدت و عوامـل دیگـرى از ایـن قبیـل یکسـان نیسـت و تغییـر 
مى کنـد، مدل هـاى چندگانـه اى بـراى ارائۀ الگوهاى سـالم ارتباطى در مناقشـات کارشناسـانه 

طراحى شـود.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.

1. Dimaggio 
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