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 31/3/39تاريخ پذيرش:                       31/7/31تاريخ دريافت: 

 يدهچک
 یکدیگر احترامقصد دارند به  زوجین و شودمی شروعبا عشق  هادواجاز اغلب کهدرحالی

 ،مشترک یزندگ زوجین را در پی دارد یا جدایی که آیدمی پدید زمان، مسائلی طول در بگذارند،
 بر مدرن عصر ارتباطی نوین هایفناوری تأثیر به با توجه. یابدادامه می عاطفه بدون احساس و

( ماهواره و ها )اینترنتیفناور آنبه  اعتیادنقش  یبررس حاضر به ژوهشای، پپدیده چنین وقوع
 مطالعة. پردازدمی شهرکرد شهروندان( یو عاطف قانونی خانوادگی )طالق گسیختگیهم از بر

 آلفای ضریب طریق از در پرسشنامه، موجود مفاهیم رواییو  پیمایشی است نوع حاضر از
 شهرکرد درساکن در  هایخانواده پژوهش، شامل تمامی یارآم جامعة. شده است ییدتأ کرونباخ

حجم نمونه  عنوان به نفر 232کوکران،  گیرینمونه فرمول که با استفاده از است 1332 سال
 گسیختگیاز هم با ارتباطی های نوین فناوری اعتیاد به رابطة منظور تبیینبه اند. شدهانتخاب 

 استفاده نیز (مستقیم غیر واسط )تأثیرهای متغیرهای ، ازمستقیم بر اثرگذاری خانوادگی، عالوه
های  از متغیر بر هریک ارتباطی های نوین یفناور اعتیاد به ابتدا تأثیر که معنا ینشده است. به ا

 .است شده خانوادگی سنجیده گسیختگیاز هم بر واسط از متغیرهای تأثیر هریک و سپس واسط
 و جنسی دوستیبه ارتباط  و تمایل یارتباط های نوین فناوری به اعتیاد ینکه ب دهد نشان می نتایج

 دینداری، افزایش و کاهش هاارزش غرب، تضعیف به خانواده، گرایش چارچوب از خارج
 دیگر، تأثیر سوی . ازدارد وجود مستقیم رابطة، جامعه در هویتیو بی اجتماعی بیگانگی احساس
 بدان و این است و معنادار نیز مستقیم خانوادگی گیگسیختاز هم فوق، بر متغیرهای از هریک

افزوده  خانوادگی گسیختگیاز هم فوق، بر میزان واسط متغیرهای از هریک افزایش با که معناست
 های نوین فناوری از استفاده گام، تأثیربهگام روش به چندمتغیره رگرسیون در همچنین. شود می

 گسیختگی از همبر  خانواده چارچوب از خارج و جنسی یدوست ارتباط به تمایل و نیز ارتباطی
 گسیختگیهم از مسئلة تغییرهای ازدرصد  26 متغیر، حدود دو و این معنادار است یخانوادگ

263/0Rکنند ) تبیین می را خانوادگی
2
=.) 

 نتیاینتر ارتباطی، اعتیاد نوین هایفناوریبه  گسیختگی خانوادگی، اعتیاداز هم كليدي: هايواژه
  قانونی. ای، طالق عاطفی، طالقماهوارهو 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
 m.ganji@kashanu.ac.ir، (مسئول )نویسندة دانشگاه کاشان یگروه علوم اجتماع دانشیار.  1
 neazim@ kashanu.ac.irکاشان،  دانشگاه اجتماعی علوم گروه استاد.  2
 alireza152365@yahoo.com، دانشگاه کاشان ی. کارشناس ارشد مطالعات فرهنگ 3



 

 

 

 

 

 8934، بهار 8، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 861 

  

 

 مقدمه
آن  گیری شکل یازدواج مبنا که است طبیعی هستة ترین کهن و پذیریجامعهنهاد  اولین خانواده

 است ممکن گسیختگی هم از. شود یم آن اضمحالل سبب 1یخانوادگ گسیختگی هم ازاست و 

ممکن  و پاشد فرومی خانواده آن، طی هک یرد( به خود گقانونی طالق) یصورت آشکار و رسم

حفظ  خانواده یرونیساختار ب آن، صرفاً درنتیجةکه  پیدا کند( عاطفی صور پنهان )طالق است

 یکدیگر با اجبار بنا به ضرورت و ینزوج حالت، در این. تهی است درون از یول شده است،

 مقدمة عنوان به یعاطف طالقند. ندار یکدیگربا  یسازنده و مناسب یروابط عاطف کنند و زندگی می

. است یقو دق فراوان مطالعة آن، نیازمند بررسی که دارد و مستتری پنهان قانونی، زوایای طالق

شده  تبدیل جدی اجتماعی مسائل از یکی به ایرانی جامعةدر  یدهپد ینا یفیو ک یرشد کم

 یک عنوان بهافراد آن را گذشته را ندارد و  طالق، قبح واژة یگرامروزه د کهطوریاست؛ به

دچار خطر انحالل و  ، جامعهمانند عصر حاضر یزمان یچ. در هگیرند نظر میدر یانتخاب فرد

کند،  منتشر می ایران آمار مرکز که طالق گسترشروبهاز آن نبوده است. آمار  یآثار سوء ناش

 :1330نعیمی، ) بوده است 1361تا  1331های سال یطالق ط یزانم دوبرابری رشد از حاکی

113- 211.) 

فناوری، رشد  با شد، اما محسوب می افراد پذیریجامعه کارگزار تنهانهاد خانواده  گذشته، در

های  فناوری و جمعی های ارتباط رسانه خانواده، نظیر کنار در جدید رقبای پیدایش شاهد

 اند. سهیمافراد  ردنپذیرکجامعه امر در که هستیم ماهواره و اینترنت جمله از نوین ارتباطی

 یکه امروزه نقش مهم هستند یادر سراسر دن هارسانه ترین از پرمخاطب یکی ،و ماهواره ینترنتا

به  یارتباط جمع حوزة اندیشمندان و نظرانصاحب اغلب. کنند بازی می افراد یتدر رشد شخص

 این میان، در. هاسترسانه یخاز تار یدیجد دورة به ورود حال در بشر اند که یدهاجماع رس ینا

 این در که باورند این بر 2ملودیو  منون بروتچی، مانند رسانه حوزة نظراناز صاحب بعضی

 آن، حاکمیت عمدة هایویژگی ازاست که  گیری شکلدر حال  جدیدی دوره، جامعة

ود ش یده مینام یزن 3اطالعاتی دراصطالح، جامعةو ماهواره( است که  های نوین )اینترنت فناوری

 (.1363)علیخواه، 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Family disorganization 
2. Brvtchy&Menon& Melody 
3. Information Society 
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 به یا اطالعات و صنعت کشاورزی، عصر سه طول در بشر هایپیشرفت تاریخ بنابراین،

. است شده ایجاد جوامع در اساسی تغییرهای دهدالکترونیک نشان می انقالب تعبیری،

 الکترونیک انقالب شد، کشاورزی نظام های ساختار ویرانی سبب یصنعت انقالب که گونه همان

 تنش این انتقال از ناشی نیز کنونی جهان بحرانو  کرد متالشی را صنعتی نظام ساختارهای هم

 .بشر بوده است یاطالعات نیازهای رفع عنصر، این وجودآمدن(. هدف از به2: 1333 تافلر،است )

 زیان ینا ی،جهان عنکبوتی تار های شبکه و اطالعاتی های همراه با بانک ینترنت،و ا یانهبه کمک را

 پست متن،) بعدییک یبا انتقال فضا آن یرتأث یندهمرتفع شده است و در آ یتا حدود

 که( شدهسازیشبیه های آدمک و تصویر فیلم،) دوبعدی به( وگوگفت های اتاق و الکترونیکی

 دو از چن استصر کوتاه نع ینا عمر اگرچه. شدخواهد  یاننما بیشتر ،عصر است ینا مشخصة

 آغاز همان از یگری،د ینشاختراع و آفر یچه که است این واقعیت ند،کنمیدهه تجاوز 

 (.13: همان) است یاوردهن یدرا پد یسترگ دگرگونی چنین شدن، زاده

مردان، و  انهای زن نقش ییرتغ چون های متعدد، مسائلی پرشتاب و رسانه هایاختراع متأثر از

مسائل ی، خانوادگهای  خشونت ها ویگسترش ناسازگار، هاکاهش تعداد فرزندان، شکاف نسل

 به را یشمنداناند ذهن ی، هموارهم اجتماعئجرا بعضی نیزطالق و  درنهایت،و  ی، روحیجسم

 به  چهره ارتباط جای تدریجبه جمعی های رسانه امروزه کارکردهای. است کرده مشغول خود

 خانواده در عاطفی و جمعی فضای یبه جاانفرادی،  فضای است  شده موجب و گرفته را چهره 

 با را مستقیم ای، ارتباطی رایانه و شنیداری های رسانه تکنیکی گسترش که طوری شود؛ به حاکم

ابزارها،  دیگر، این عبارتبه. دهد می نشان خانواده عاطفی و روانی فضای از دوری و فردگرایی

 یخانواده را به جا اعضای و کنند می دارخدشه را گووگفت محیطی و روانی فضای تدریجبه

 فیزیکی فضای یک در خانواده، صرفاً عضو هر که جایی تا دهند؛ می سوق واگرایی گرایی، بههم

. کند هم، واگراتر می به ها را نیز نسبت ها، اهداف آنتعامل کاهش و کندزندگی می مشترک

 انسجامو  یطفعا یوندهایپ یتکه به تقو یکدیگربا  ارتباط یخانواده به جا درنتیجه، افراد

 بارکه  کنند؛ ارتباطی یارتباط برقرار م یکیالکترون یبا ابزارها شود،می منجر خانواده اعضای

 زندگی کیفیت و اخالق محدودیت دلیلبه فوکویاما یرتعب به ندارد. یجانیو ه عاطفی، احساسی

 زمینةر د فروپاشی، بیشتر ینبود و ا یمبزرگ خواه یفروپاش یکشاهد  تدریجبه امروزی،

 .افتاد خواهد اتفاق هاخانواده
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، پس از 1620ارتباطات در سال  ةبشر در توسع یهاگام ینتراز مهم یکی دیگر سوی از

در جهت ارتباطات  یاگسترده یالتتسه« ماهواره»با فرستادن  وبشر به فضا برداشته شد  یابیدست

و امروز  یافتندگسترش  یزیونیوو تل یوییراد یهاتحول بزرگ، شبکه ینا یرووجود آمد. پبه

با طرح مفهوم  1. ژان کازنویمهست ینترنتیو اای  یزیونی، ماهواره، تلویوییراد ةشاهد هزاران شبک

های  ها و فرهنگفرهنگبه جامعه، خرده یارتباط جمع یلبا ورود وسا»معتقد است  2«یسازتوده»

و در سبک  یرندپذیتشابه م جامعه کیساکنان  یتمام ینوعشوند و بهیم یدخاص و مجزا ناپد

ند یابیدهند، میبه آنان م یارتباط جمع یلکه وسا یمشابه یها الگوهاو خواسته یق، عالیزندگ

 (.63 -66 :1362، ی)ساروخان

 به ایران، گرایش جامعة در رسد نظر میاست که به ینپژوهش حاضر ا یاساس مسئلة

بخش  خانواده، اعضای بیشتر که است شده رایج ن، چنانآ از استفاده و ارتباطی نوین های رسانه

فرزند در  یا مادر هابسا ساعتکنند. چهیم یو ماهواره سپر ینترنتا با از وقت خود را یادیز

 خانواده اعضای به و پشت رایانه یا تلویزیون نمایشگر به رو ، اما فرددارند یزیکیمنزل حضور ف

 ینب یو دلبستگ مسئولیت ، احساسافراد خانواده املتع برکاهش عالوه موضوع، این. است

 یکدیگر، کنار در افراد حضور و بودنباهم کهدرحالی. کندیم کمرنگ نیزخانواده را  یک یاعضا

و ماهواره  ینترنتبه ا یفرد رو، وقتیاین از. شودمی خانواده یک پیوستگی و همبستگی موجب

های  آسیب و عوارضبروز  یبرا ینهزم دهد ومی دست از را یگرانتعامل با د شد، فرصت وابسته

 ناسالم روابط ی، ایجادخانوادگ ای، خشونتماهواره و ینترنتیا یاداعت چون فرهنگی و اجتماعی

چون  هایینظران حوزهصاحب وظایفاز  یکی رسد نظر میبه بنابراین، شود؛ یا میو... مه

 است؛ خانواده به بخشیدنقوام یا ای بازسازیهایی برتربیتی، یافتن راه علوم و شناسی جامعه

 و فرزندان به هنجارها و هاارزش ای از عمده بخشدر انتقال  یمهم نقشخانواده  کهچرا

 یهاو برنامه ینترنتگسترش روزافزون ا یزدارد. با توجه به مباحث فوق و ن های بعدی نسل

در  یارتباط یننو یهایفناور رابطة ةطالعمخاطبان آن، م یاربس یشها و افزادر خانواده یاماهواره

 متغیر دو بر واسط عوامل شناسایی و نیز یطالق عاطف یدةپد ویژهبه خانواده و یختگیگساز هم

 یارتباط یلو وسا روزافزون فناوری رشد اینکه به توجه با. یابد مطالعه ضرورت می مورد اصلی

تحقق  و شهرکرد، کمک شایانی به یاریو بخت و ماهواره در استان چهارمحال اینترنت مانند یننو

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. JanKaznv 
2. Mass optimization 
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ها کرده  های آن خانواده و جوانان برای ویژهسوم و چهارم توسعه به ةبرنام ةو توسع یاهداف علم

 یلوسا ینا ارزندة خدمات وجود با که شودیم یامر تداع محققان یسؤال برا این همواره است،

 بین رابطة کهدرصورتی و است؟ چگونه یخانوادگ گسیختگیهم از ها با ین، رابطة آننو یارتباط

چه  از نظر، مورد آماری جامعةدر  ارتباطی های نوین یفناور به معنادار است، اعتیاد یردو متغ

 است؟ مؤثر خانوادگی گسیختگیهماز  بر یواسط یرهایمتغ چه یا هاییراه

 پژوهش تجربي پيشينة

 اجتماعی رفتارهای و خانواده وضعیت ( براینترنت و های نوین )ماهواره اوریفن تأثیر دربارة

شرح  ها به از آن بعضی است که شده انجام کشور داخل و خارج در هاییپژوهش شهروندان،

 :زیر است

 هایکاهش ارتباط یامدبا پ ینترنت،از ا یشترب ، استفادة1رابرت کراوت نتایج پژوهش براساس

استفاده  یشترب ینترنتکه از ا یشده است افراد گزارش ینهمراه بوده است. همچن یخانوادگ

 2جی جاناتان و هوزی (.112: 1360)اسلوین،  است یافته یشتریب یشافزا ها آن اند، تنهاییکرده

 و خانواده یبا اعضا یکمتر ینترنت، ارتباطاز ا کنندگاناستفاده اند که داده نشان نیز( 2001)

و  فردی تأثیر زمینة در. دارند یلوسا یناز استفاده از ا یرغ هاییفعالیتبه انجام  یکمتر یشگرا

 نقش» عنوان با پژوهشی در یز( ن2000) و همکارانش 3کریستوفر ینترنت،استفاده از ا یخانوادگ

و  ینترنتکه از ا کسانیدادند  نشان «نوجوانان اجتماعی انزوای و افسردگی در اینترنت از استفاده

در سطح  یگراننسبت به د یو خانوادگ یاز نظر روابط اجتماع کنند، بیشتری می استفادةماهواره 

 .(33: 1363دارند )شجاعی،  قرار تریپایین

 یافراد زمان کمتر یابد، افزایش اینترنت از استفاده میزان قدرکه هر است معتقد 4نای نورمن

 ارتباط که داد اننش پژوهشی در( 2002) 1گوستاومش همچنین. گذرانند یل میرا با دوستان و فام

ارتباط با  یفیتبا ادراک نوجوانان از ک یمنف صورتبه وری،فنا این از استفاده میزان و اینترنتی

با  کنند،یاستفاده م ینترنتکه معموالً از ا یکه نوجوانان دهند نشان می هایافتهرابطه دارد.  یلفام

 نتایج تأیید . درگذاردیاثر م ها آناط ارتب یفیتبر ک مسئله ینخود دچار مشکل هستند و ا ینوالد

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1 . RobertKravt 
2 . Jonathan J. Xie and Hu 
3. Christopher 

4 . Norman Nye 
5.Gustavmesh 
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 قیچی را اجتماعی هایاینترنت، شبکه اند که کرده استدالل نیز( 1336) 1شنک و قبلی، روچلین

 صورترا به ها آن اگر و سازدیجدا م ها آنخود و دوستان  هایخانواده از را افراد و کندمی

 از نقل به 1332، 3فیکشن و 1333، 2کند )دیزاردیم گیرحداقل گوشه نیاورد،در ینترنتیا معتادان

 .و همکاران( 4هاوارد

استفاده  ینترنتا ازارتباطات و اطالعات  برای که یدارانخر طولی مطالعة در یک همچنین

دوستان، خویشاوندان،  با ارتباط برای از اینترنت استفاده که داد نشان کردند، نتایج می

 اجتماعی حمایت که و کسانی گراهابرون روانی، برای متو نیز سال های اجتماعی مشغولیت

 برخوردار کمتری از حمایت که کسانی و گراهادرون یبرا و مثبت تجربة اند،داشته بیشتری

 یالزنان هوادار سر ةدربار 1361 سال در 1آنگ درنهایت، است. داشته پی در یمنف تجربة بودند،

کرده و  یقو خاص( تحق وبرقپرزرق مایش خانوادگین داالس )نوعی تلویزیونی ای و هماهوار

و جذب  گذرانندها میبرنامه یناز وقت خود را به ا یادیز هایتساع زنان، کهنشان داده است 

با  خود روابط و کاهندمی یگرانخود با د یارتباطات اجتماع که از جایی شوند؛ تا ها میآن

 (.144: 1360، 2وئیلکرسانند )مک می به حداقل را خانواده یاعضا

خانواده،  گسیختگیدر از هم ارتباطی های نوین فناوریبه  اعتیادنقش  یتاهم رغمعلی

 در زمینة آثار های متعددی پژوهش هرچنداست.  یران انجام نشدهدر ا یمستقل تاکنون پژوهش

 یعاجتما هایارزش و ی، هویتاجتماع یچون انزوا یرهاییبر متغ ،ماهواره یزو ن ینترنتا

 .شودمی ها اشاره از آن بعضی زیر بهصورت گرفته است که در 

 و دینی یرانی، هویتا جامعة»( با عنوان 1361ساز )چیت محمدجواد پژوهش هاییافته 

( از جمله ینترنتو ا های جمعی )فیلم، ماهواره رسانه مانند عواملی دهدمی نشان «های آن چالش

داده است  دیگر نشان پژوهشیدر  ربانیدارند.  ینید یتوبر ه یمنف یرهستند که تأث یعوامل

 مقایسه دارند، در غرب با عاطفی و ذهنی ارتباط ماهواره، و اینترنت از استفاده اثر برکه  یکسان

 (.161: 1361)ربانی،  دارند 3ملی هویت به تریضعیف دیگران، گرایش با

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. RvchlynandSchenk 
2. Dyzard 
3. Fiction 
4. Howard 
5. Ang 
6. Mac Kvyyl 
7. National identity 
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 «خانواده ساختار برزبان فارسی یا ماهواره های شبکه نقش» عنوان با پژوهشی شالی، صفری

 ای ماهواره های که از شبکه ییهاساختار خانواده ،که درمجموع نشان داده است و داده انجام

 ها استفادهشبکه ینکه از ا هاییخانواده با مقایسه در ،(42/123 نمرة میانگین با) کنندنمی استفاده

اند، با داده نشان نتایج همچنین. دارند تریبیش استحکام( 43/121 نمرة میانگین کنند )با می

 کنترل با البته. شود تر میشکننده کمی خانواده ها، ساختارشبکه این از استفاده میزان افزایش

 همسری، سبک همسان های ایرانی، خانواده کهشد، درصورتی تعدیلگر مشخص متغیرهای

 داشته خانواده در دموکراتیک رکا تقسیم تفکر و خودی، دینداری فرهنگ با متناسب زندگی

 (.1330شالی،  یابد )صفری ای کاهش می های ماهواره شبکه منفی تأثیر باشند، میزان

ای  های ماهواره های شبکه سریال مخاطبان خوانش»با عنوان  کالنتری پژوهشی و رضایی

 را مفرط اشتیاق ، نوعیهایالسر ینا یکه تماشا دهد نشان می یجنتا اند. داده انجام «وانفارسی

 یتوضع و ستهایالسر ینا یدر تماشا یقدرتمند پنداری، عاملهمذات. آورده است پدید

نشان  نتایج پژوهش .است تماشاگران مجادلة یری، موضوعتماشاگر با متن تصو یزندگ یواقع

 رخانوادگی، دچا روابط بینند، در ای را می های ماهواره سریال این نحویبه که دهد کسانی می

کالنتری،  و بینند )رضایینمی را هابرنامه این که کسانی هستند به نسبت بیشتری هایمشکل

1330: 24- 21.) 

و به این  داده انجام را «کردستان در فرهنگی هویت بر ماهواره تأثیر»پژوهش  محمدپور

 نمرة ،اند کرده ماهواره صرف تماشای را بیشتری زمان که افرادی است که نتیجه دست یافته

 و (1360یک )ن یتوکل هایدر پژوهش. اندکرده دریافت محلی و فرهنگی هویت سازة از کمتری

از  را آن حد از بیش تبلیغات و غرب فرهنگ بودنآموزان، جذابدانش نیز (1360یمی )رح

 با همکاران و رضایی پژوهش همچنین .اند کردهبه فرهنگ غرب قلمداد  یشگرا یاصل عوامل

در پرکردن اوقات فراغت  یگانهب یو کشورها یرانا یزیونتلو یگاهجا ایمقایسه ختشنا هدف

های  فیلم معرض در کنند یا می که از ماهواره استفاده یکسان اند کهنتیجه رسیده این به ،جوانان

یابند )خوشفر، بومی می غیر فرهنگ به بیشتری دارند، گرایش غربی قرار فرهنگ با تلویزیونی

1363 :60.)  

 و های نوین )اینترنت فناوری یرثأت دربارةگرفت که  یجهنت توان ها میمرور این پژوهش از

 رابطة برقرارنکردن اجتماعی، درونگرایی، اینترنتی، انزوای اعتیاد چون ی( به مواردماهواره

و دینی،  ملی هویت شدنخانوادگی، کمرنگ هایارتباط اجتماعی، کاهش هایتعامل در صحیح
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 اگرچه این، وجود با. استشده  اشارهو...  های مشارکتی فعالیت بیگانه، کاهش فرهنگ در جذب

 در ویژهبهمحققان  اند، بیشتر کرده اشاره نیز های نوین فناوری مثبت نقش به هابعضی از پژوهش

را  هافناوری این از شناسیآسیب نوعی عبارتیبه اند و کرده فناوری نگاه به یمنف نظری با ایران

 .دهند ارائه می

 پژوهش ينظر مباني 
و استفاده از امکانات  1یهای اطالعات با بسط و گسترش بزرگراه ی،ارتباط ینهای نو فناوری

ها انسان یو جمع یفرد یبر رفتارها یتوجه تأثیرهای شایان در جهان، یوتریای و کامپ ماهواره

 ی. بررس.و. یشناس، روانی، اقتصادیعاجتماهای  در بخش توانیرا م ین آثارکه ا است گذاشته

مندان را یشاز متفکران و اند یاریبرجسته و پررنگ است که توجه بس یبه قدر ین تأثیرها. اکرد

راستا ارائه  ینرا در ا یمتنوع، متعدد و گاه متناقض نظرهای به خود معطوف ساخته است که

 اند.  کرده

 جمله از. است ضروری در پژوهش کاررفتههب مفاهیم از بعضی مختصر دربارة توضیحی ابتدا

 که هاییفناوری از است عبارت که نوین است های ارتباطی فناوری تحقیق، مفهوم کلیدی مفاهیم

. دهد یاری می اطالعات دریافت و سازی، پردازش، بازیابی، انتقالذخیره و ضبط در را فرد

 آورده پدید ارتباطات در مهمی نقالبا که است یقتحق ینا یم کلیدیاز مفاه یگرد یکی اینترنت

 ای در رایانه های گستردة شبکه در آن،است که  یجهان ةگسترد ةشبکیک  مجازی، فضای. است

وصل  یکدیگر به خاصی یارتباط یافزار( و با قراردادهاافزار و نرممختلف )سخت انواع

ها سیگنال که شود شامل می ار تحقیق، ابزارهایی این مفاهیم مهم از دیگر یکی ماهواره. شوند می

 دیگر از عاطفی، و قانونی طالق. بفرستند را از نقاطی دریافت کنند و به نقاط مختلف دیگری

 اصطالح، در و رهاشدن است معنای به لغوی نظر از طالق این پژوهش است. مفاهیم مهم

 شوهر، و زن گاریدر ناساز رایج حل را راه طالق زناشویی. اغلب به دادنپایان از است عبارت

 فرزندان با والدین ارتباط اختالل و زناشویی پیوند خانوادگی، قطع زندگی ساختار فروریختن

بین  ارتباط کهدرحالی کنند؛ زندگی می سقف یک زیر عاطفی، همسران طالق در اند. کرده تعریف

 از (.111: 1361است )محمدی،  رضایت و میل بدون یا شده است قطع ها کامالً آن

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Information highways 
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لغت به  خانواده است، در اعضای بین فصالو ان ییجدا ی،نوعبه که یزن یخانوادگ یختگیگس هم

ازدواج.  یدکردن قعبارت است از زائل یگشودن گره و رهاکردن است و در فقه اسالم یمعنا

طالق  یافوت  یجةکه در نت یندگومی یختهگساز هم ای را خانوادهمعتقد است  یچه ساروخاناگر

پژوهش  مفهوم در یناما ا (،144: 1330آید )ساروخانی،  وجود میبه ازدواج طرف دو زا یکی

 .گیرددربرمی نیز را عاطفی ی، طالقکه عالوه بر طالق قانون ی داردتریعوس ییبار معنا ،حاضر

 جدی مناقشة محل اجتماعی منتقدان از بسیاری طرف از اخیر، دهة تا هارسانه دوگانة نقش

 نظر از. اندکرده یاد فرهنگ صنعت عنوان را با وضعیت هورکهایمر، این و دورنوآ. است بوده

 و فرهنگی سازییکسان هستند، امکان داریسرمایه اختیار در که جمعی هایها، رسانه آن

 آنان (.31: 1362ارمکی،  اند )آزادکرده کمک انسانی اندک آفرینینقش به و اندرا یافته اجتماعی

 نهادهای عنوان به را رسالتشان و کارکرد جمعی ارتباط کنونی، وسایل وقعیتم در معتقدند

 محتوای با مطالبی پخش و درج، نشر اند و بهکرده رها بخشآگاهی و دهندهآموزش

 بحران و خودبیگانگی از آن، ارمغان که پردازند می اذهان تخدیرکنندة و انگیزکننده، هیجان سرگرم

 و ای ماهواره های فناوری ظهور به نیز هابرماس(. 1346شیدپور، است )ر انسان برای هویت

 فرهنگ» که است معتقد و است کرده تأکید شدن جهانی فرایند در آن تأثیر و دیجیتالی اطالعات

 نیز غرب در حتی کند، بلکه می تحمیل دور های سرزمین به را خود تنهانه آمریکایی، شدةکاالیی

 «است کرده بنیانسست را محلی های سنت دارترین ریشه و کمرنگ را ها تفاوت معنادارترین

 و تقاضاها محصول فرهنگ نظران، امروزهصاحب این اعتقاد به(. 102: 1364، هابرماس)

: 1364است )نوذری،  غیر واقعی و کاذب هایخواسته حاصل نیست؛ بلکه اصیل هایخواسته

310). 

 یبندفرهنگ بسته»و  1«ساختیتک انسان» هوممف دو از میان، این در نیز مارکوزه هربرت

 انسان، با خالقیت که است این ساختیتک انسان مفهوم از مارکوزه منظور. کند یاد می 2«شده

 .است رفته میان از پرورش و آموزش همچنین و کنندهسرگرم جمعی، صنایع های ارتباط دستگاه

 در سعی و شناسندنمی را خود واقعی نیازهایهای تبلیغاتی،  یامپ ر ازتأثمها انسان او، از نظر

یشرفت معتقد است پ وی اند. آورده وجودها به در آن هارسانه که دارند های کاذبی خواسته ارضای

در  یمنجر شود، به عامل یعتو تسلط انسان بر طب یبه آزاد ینکها یبه جا، در جامعه فناوری

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. One man made 
2. Culture Package 
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 یگرشده و د ینیبعد ماش یک ینظر او، انسان داراشده است. از  یلها تبد انسانیشتر ب یکشبهره

یت رفته است. اخالق، زبان، فرهنگ، هنر و عواطف، همه از حاکم یناو از ب یتابعاد شخص

حقوق و  یجاد شده است؛در جامعه ا یساحت ، تفکر تکیجهاند و درنت هپذیرفتر یثأت فناوری

سپرده  یخود را به فرهنگ ماد یجسته و جا یگذشته دور یاز مفهوم سنت یفردهای   یآزاد

 .(1313)مارکوزه،  است

 ظهور با کنونی عصر در است مدرن معتقد های عصر چالش بر تأکید با رابرتسون نیز

 نمایش و انتشار معرض در کنونی، های نسل و ها رسانه جهانی ارتباطات، مخاطبان های فناوری

 فرهنگی الگوهای و ها سنت که کنند می دریافت ار هایی پیام و دارند قرار ای رسانه متنوع های پیام

 دگرگونی و چالش دچار را خانواده ها در نسلی آن روابط همچنین و جوامع نسلی و اجتماعی و

 و ارتباطات در تغییر با آن تبلیغ و گسترش سرعت و ارتباط، تحول، تغییر این در. کندمی

 دیوید (.320 -313: 1363)قبادی،  اده استلرزان کرده و تغییر د شدتبه را هااطالعات، هویت

 معتقد و داندمی جمعی ارتباط وسایل ظهور دوران هایویژگی از را هویت نیز بحران رایزمن

 و ها رسانه آن، در که شد خواهد ثبت ای ه دور عنوان با انسان تاریخ در دوره این است

 ورود گایرمک(. 131: 1363رتسون، سازند )راب می را اجتماعی حیات ها الگوهای گردانندگان آن

 روز شش متوسط طوربه است معتقد و است کرده تعبیر بیگانگان ورود به را ای رسانه ابزارهای

و  زند می سر خانه جای همه آزادانه به که ای بیگانه. دارد حضور شما خانة در ای هفته، بیگانه در

 خانواده اعضای توانایی محدودکردن آن، و اردد ای ساده وظیفة بیگانه این. گذارد می تأثیر بر آن

 مان خانه وارد ساعتی هر در که دهیم می اجازه او به ما هم واقعیت است. از رؤیا تشخیص در

 .شود

 های اینترنتی، وگوگفت و اینترنت از مندیبهره در ساختی نیروهای تأثیر ارزیابی برای

گذارد،  برجای می روابط این بر خود نوبةبه ارتباطات گونهاین که تأثیری نیز و ماهواره از استفاده

 برای. کرد استفاده توان یز مین فرانسوی شناسجامعه بوردیو، میدان و عادت سازیمفهوم از

 شدناجتماعی جریان در اجتماعی فاعالن که است زیستی و های عمل شیوه «عادت» بوردیو

را  میدان و عادت از بوردیو سازیمفهوم. آموزند ی میعمل ةتجرب یقطر از و کنند کسب می

. برد کارای به هماهوار و اینترنتی هایارتباط تأثیرهای از ساختاری و فرهنگی تحلیل در توان می

کند که خود به کنش و میرا فراهم  یدیجد هایتعاد گیری شکل ینةزم مجازی، هایارتباط

 به را قبلی هایعادت و دید، شرایطج هایعادت ظهور. شود منتهی می های متفاوتی انتخاب
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 این از استفاده نوع ترتیب،بدین. گیرد صورت می هاییجاییجابه آن، نتیجة در و کشاند چالش می

 نوع کنندةمشخص ها، خودفناوری این با مواجهه در هاانسان عادات نوع و های ارتباطی فناوری

 هایعادت و کنش الگوی ای دارای جامعه هر. خانواده است در ویژهجامعه، به سطح در روابط

 در جوامع اما دهد، انجام می ها راآن خود سنتی و بومی فرهنگ به توجه با که است خاصی

دارد؛  وجود هاآن در های مختلف میدان و هافرهنگ اشاعة امکان و هستند یکدیگر با ارتباط

خود  ینکه ا هست ینهزم یندر ا تیسن و بومی فرهنگ با متفاوت فرهنگی ایجاد احتمال بنابراین،

 (.412: 1362شود )گیدنز،  میمنجر  خانواده نهاد در یدجد هایمعضل یجادبه ا

مورد  یاز جانب محققان علوم رفتار ی،فرد ینب هایارتباط یبررس در نیز های گافمن اندیشه

ماهواره، و  ینترنتاستدالل کرد که ا توانیگافمن م یاز آرا الهام. با است بوده توجه

 که است ساخته مهیا فردی بین هایارتباط برقراری در را جدیدی های تعاملی چارچوب

 اختیار در شخصیت نمایش برای نیز را های جدیدی خود، فرصت های ذاتی یترغم محدود یعل

 که پردازد ی میها و امکاناتیکتکن یفبه توص 1استیگما کتاب در گافمن. دهد قرار می کاربران

 غیر ماهیت. کنندمی استفاده خود از پذیرش قابل و مطلوب تصویری ارائة برای آن، از افراد

 با بازی در آن کاربران برای را بیشتری انگیزة همچنین اینترنتی الکترونیکی هایارتباط رویرودر

 در «شرمندگی»ریسک  که سازدمی فراهم واقعی غیر تصویری ارائة و آزمایشی هویت، رفتارهای

 (.22: 1363است )ذکایی،  مترک آن

 به توانمی نیز ییبه غرب و تجددگرا یشدیدگاه نوسازی و گرا هط بومرب هایهبین نظری در

پیشرفته،  جامعة یک در است معتقد اسملسر. کرد اشاره 3«آیزنشتاد»و  2«اسملسر نیل» نظریة دو

 ؛گرفته است طور کامل صورتساختی، به عناصر کارکردی تفکیک یا ساختی تمایزهای

 در (.22: 1333تفکیکی ندارند )ازکیا،  چنین توسعه، درحال و پیشرفته غیر جوامع کهدرحالی

 در تقدم و تأخر نوعی همراه به ناهماهنگ، و همزمان غیر تغییرهایی جوامع، شاهد این میان

 ستا معتقد آیزنشتاد. هستیم طبقاتی و اجتماعی نظام و ، دینی، خانوادهسیاسی قلمروهای

 اما و هستند، اندبوده برخوردار تحول پذیرش برای پذیریانعطاف از عناصر پیشرفته، کشورهای

 خانواده آیزنشتاد، معموالً نظر اساسبر (.133: 1333ندارند )ازکیا،  را ویژگی این کشورها سایر

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Stigma 

2. Smelser 
3. Ayznshtad 
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انواده، خ در که هراندازه است معتقد وی. دهدمی نشان مقاومت خود از تغییرها بعضی مقابل در

 ازکارکردهای او منظور. دارد بیشتری ثبات باشد، خانواده مانده باقی بیشتر نهادی کارکردهای

 هنوز اجتماعی -عمومی کارکردهای تکامل و شدنصنعتی وجود با که است نهادی، کارکردهایی

 (.33: 1332اند )اعزازی،  مانده باقی خانواده در

 و کنت هاینظریه از توان ینی، مید یتو هو یندارید ها دربارةیهها و نظردیدگاهاز میان 

 زمینة که است بخشوحدت اصل همان دین است معتقد کنت اگوست .کرد استفاده دورکیم

شان غلبه خودخواهانه هایبر تمایل تا دهد می ها اجازهبه انسان دین سازد. فراهم می را مشترکی

 ینیاز اعتقادات د یعمل کنند. و یخودخواه ینا از همنوعانشان، فراتر به عشق خاطربه و کنند

اجتماعی  سامان بنای سنگ آن را و کند یاد می اجتماعی های اجماع هاز مؤلف یکی عنوان به

 سازیآماده برای را مجازی، زمینه مختلف فضاهای ایجاد با ارتباطی های نوین ی. فناورداند می

 در دین بردنسؤال زیر جمله از از مسائل، بعضی ترویج با و سازد فراهم می جدید عقاید و افکار

 های مختلف شبکه. کند ایجاد می خانواده را نهاد درنهایت، و جامعه افراد گسست جامعه، زمینة

 در آزاد ارتباط قبح بردنبین از همچنین و مرد و زن مختلف روابط دادننشانعادی ای، با ماهواره

 در معتقد است یم. دورککنند فراهم می خانواده بنیان بردنبین از برای را زمینه مختلف، جوامع

هستند،  دیگری شرایط و وضع به اقتصادی و اجتماعی وضع از انتقال حال در که جوامعی

 ینجنگ ب یدتشد یا های دیرین سنت تصادم نوگرایی و نتیجة که آید پدید می هاییمشکل

طلبی، لذت بر جامعه یک های اساسی ارزش ها،ارزش بحران هنگام در دیگر، بیان به. هاست نسل

ها انسان دارند. استقرار ابزارگرایی و گراییفردی، سودگرایی، ماده گراییآنی، مصلحت تمتع

 معنوی بعد از هاانسان روابط گیرند؛ درنظر می را خود مصالح فقط و اندیشند تمتع می به همواره

 و پذیرآسیب و سست بسیار روابط، نوع ود. اینش خالصه می آنی التذاذ در صرفاً و شود تهی می

 دیگر، از عوامل یا زمان مرور اثر بر کند، روی دیگری مصلحت آنکه محض به اند و شکننده

 مستثنی قاعده این از زوجیت نیز روابط. شکنند های مختلف می بهانه به و شوندتهی می درون

 .یافت خواهد افزایش روزروزبه طالق آمار و نیست

 ینه،زم ینمطرح شده در ا هاییهموضوع و نظر هط بومرب یتجرب هایهتوجه به مطالع با

 :اند ازعبارت و مدل پژوهش هافرضیه

 وجود رابطه خانوادگی، گسیختگیهم از و ارتباطی های نوین یفناور به اعتیاد میزان بین .1

 .دارد
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خارج از  یو جنس یدوست ةبه رابط یلو تما یارتباط های نوین فناوریبه  یاداعت یزانم بین .2

 .دارد وجود رابطه ،خانواده

 خانوادگی، یختگیگساز هم وخارج از خانواده  یو جنس یدوست ةبه رابط یلتما بین .2-1

 رابطه وجود دارد.

 . دارد وجود رابطه دینداری، شدنکمرنگو  یارتباط های نوین یبه فناور یاداعت یزانم بین .3

 رابطه وجود دارد. خانوادگی، یختگیگساز هم و دینداری شدنکمرنگ بین .3-1

 . دارد وجود رابطه ،هاارزش یفو تضع یارتباط های نوین یفناور به اعتیاد میزان بین .4

 .دارد وجود رابطه خانوادگی، گسیختگیهم از و هاارزش تضعیف بین .4-1

 رابطه ی،اجتماع یگانگیو ب یتیهوبی احساسو  های نوین یفناور به اعتیاد میزان بین .1

 . دارد وجود

 گسیختگیهم از ودر جامعه  یاجتماع یگانگیو احساس ب یتیهویاحساس ب بین .1-1

 .دارد وجود رابطه خانوادگی،

 رابطه یی،به غرب و تجددگرا یشو گرا یارتباط های نوین یفناور به اعتیاد میزان بین .2

 . دارد وجود

 .دارد وجود رابطه خانوادگی، گسیختگیهم از و ییددگرابه غرب و تج یشگرا بین .2-1
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 وش پژوهشر
پرسشنامه و  یکهای پژوهش با استفاده از تکن و داده است 1یاجتماع پیمایش نوع از تحقیق این

از  پیمایش. اصل مهم است شده یآورها( جمعو مطلقه نها )متأهالبه خانواده یحضور ةمراجع

از خود  یدبااندیشند،  مردم چگونه می یدبدان خواهیدیاگر م»است که  ینو براون ا وایزبرگنظر 

 به از نگرش مردم یآگاه رایب یزن ین پژوهش. در ا(113: 1360 ،ی)قاسم «یدها بپرس آن

 محور اصلی پژوهشهای آنان  و پاسخاست طرح شده  یهای متعدد مختلف، پرسش یرهایمتغ

 نظر مورد فرد یک به مربوط پیمایشی، اطالعات یقدر تحق ینرود. همچن شمار میحاضر به

 کلی آمارهای با محقق و اندشده تحلیل و تجزیه گروهی صورتبه اطالعات نیست؛ بلکه

و  ی. پس از انجام آزمون مقدماتدارد وجود حاضر تحقیق در نیز ویژگی این. دارد سروکار

 نهایی رونباخ، پرسشنامةک آلفای یبها با استفاده از ضریرس سنجش متغیامق ییروا یبررس

 درو مطلقه  متأهلشهروندان  ین پژوهش، تمامیدر ا یآمار جامعة. است شده تدوین تحقیق

 و پرسشنامه پخش مقدماتی مرحلة در واریانس، اخذ از پس نمونه حجم هستند و شهرکرد

 غیر حاضر، پژوهش در گیرینمونه شیوة است. شدهنفر محاسبه  232براساس فرمول کوکران 

 قسمت چند به یتیبرآورد جمع براساس شهر نقشة کهیطور. بهای است و سهمیه احتمالی

 داده تخصیص آن برآوردی جمعیت با متناسب قسمت، پرسشنامة هر به و شده تقسیم مساوی

 و با گردآوری 2محتوایی اعتبار تعیین روش ها، از طریق سازه به مربوط هایپرسش. است شده

)اعتبار  3ها، اعتبارسنجیمعرف زمینة در و رفتاری اجتماعی علوم خصصانمت و داوران نظرهای

 شرح به کرونباخ آلفای آزمون براساس پرسشنامه هایسؤال( )روایی 4پایایی و شده( صوری

 . است شده زیر تعیین جدول
 كرونباخ  يآلفا يب. ضرا3 جدول

 كرونباخ آلفاي ضريب هاگويه تعداد  مفاهيم 

 331/0 21 خانوادگی گسیختگیهم از

 343/0 13 اینترنت به اعتیاد

 332/0 13 ماهواره به اعتیاد

 306/0 13 خانواده محیط از خارج جنسی و دوستی رابطة

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Socail Servey 
2. Content validity 

3. Validity 
4. Reliability 
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 كرونباخ  يآلفا يب. ضرا3 دولادامه ج

 كرونباخ آلفاي ضريب هاگويه تعداد مفاهيم

 313/0 22 دینداری

 621/0 21 و تجددگرایی غرب به گرایش

 621/0 21 جامعه در هاارزش تضعیف

 322/0 23 هویتیبی و اجتماعی بیگانگی احساس

 

 هاداده عملياتي تعريف

 یرمتغ بخش، صرفاً ، در اینحاضر در پژوهش مطالعه مورد متغیرهای تعداد زیاد به توجه با

 و اینترنت نییع های نوین فناوری به مستقل )اعتیاد متغیر و( خانوادگی گسیختگیهم )از وابسته

 .شودخودداری می واسط متغیرهای عملیاتی تعاریف آوردن از و شود ارائه می( ماهواره

 یا فوت نتیجة در که است ایخانواده گسیخته،هم از خانوادة: خانوادگي گسيختگيهم از

 یا فیزیکی حضور بدون مرد یا زن و آیدمی وجودبه همسر دو از یکی( عاطفی -طالق )قانونی

 .دهندمی ادامه زندگی به خود اعضای از تعدادی یا یک( انی )عاطفیرو

 که است مکانی نهاد، بهترین این. است زندگی سازندة سلول و اجتماع اساس و پایه خانواده

 نهاد این هایپایه چنانچه دیگر، سوی از. دهدمی آرامش و امنیت احساس خود اعضای به

 بارور آن اعضای میان دشمنی و محبت، کینه و عشق جای نشود، به بنا درستیبه اجتماعی

 . انجامید خواهد کشمکش و آشوب به مدتی از پس و شود می

 است، اما زناشویی زندگی به دادنپایان اصطالح، در و رهاشدن معنای به لغوی نظر از طالق

 براساس مشترک زندگی رسمی قراردادهای شکستن معنای به قانونی همیشه طالق طالق

 و زن اگرچه که دارد وجود نیز طالق از دیگری نوع نیست؛ بلکه قانونی هاینامهآیین و رراتمق

 ها حاکم بین آن ایعاطفه و محبت و مهر کنند، هیچمی زندگی سقف یک زیر در هم با شوهر

 چند گذشت از پس است، اما اولیه کند، قراردادمی متصل هم به را زوجین که چیزی تنها. نیست

ها، عاطفی، جذابیت طالق در. است گراییده خاموشی به گرم و شیرین سال، رابطة چند ای ماه

 از. اندیافته نمود هاناسازگاری و هاها، تنشتیرگی و اندباخته رنگ مثبت عواطف و هاکشش

 و یکدیگر با فرزندان، فرزندان با یکدیگر، والدین با طالق )والدین این دیگر هایشاخص جمله

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی( والدین با دانفرزن
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 فکری؛ و ذهنی هایاشتراک دلیل نداشتن به یکدیگر از منطقی و درست درک نبود -

 ؛(خانوادگی زندگی بودنروحیکدیگر )بی به نسبت تفاوتیبی و خانوادگی روابط سردی -

 هم؛ به نسبت بدبینی و شک احساس بروز و یکدیگر به اعتماد کاهش -

 انزواطلبی؛ و یکدیگر به نسبت پذیریمسئولیت ود احساسنب -

 فردگرایی؛ افزایش و خانواده در مشارکت و همیاری کاهش -

 تنهایی؛ احساس بروز و یکدیگر به مثبت احساس نداشتن -

 خانوادگی؛ خشونت بروز عبارتیبه و یکدیگر به نسبت توزیکینه و دشمنی -

 ؛(خانواده اعضای میان خانواده )شکاف اعضای میان کشمکش و اختالف -

 صمیمی؛ رابطة و عشق بدون زندگی تحمل -

 خانواده؛ در( فرهنگی )مذهبی هایارزش شدنکمرنگ -

 خانوادگی؛ شدید هایاختالف و هاتعارض بروز و یکدیگر رفتار و نظرها نکردنتحمل -

 خانواده. اعضای به نسبت تنفر احساس -

قانونی )یا  طالق بعد دو شامل حاضر، پژوهش در خانواده گسیختگیهم از این، وجود با

 . است عاطفی طالق و( قانونی طالق به تمایل

 
 

از  که ای استاعتیاد پدیده(: ماهواره و ارتباطي )اينترنت هاي نوين فناوري به اعتياد

 شیوة تدریجی ییرتغ با حاضر، درحال اند. بوده آشنا آن مفهوم با هاگذشته، انسان های زمان

 آگاهی و شعور سطح تردید قابل غیر افزایش و فناوری و علمی هایپیشرفت موازات زندگی، به

 دانشگاه پزشکروان گلدبرگ، ایوان. است آمده وجودبه های گوناگون زمینه در مردم، اعتیاد

 به اعتیاد طالحو اص کرد مطرح 1331 جوالی در را اینترنت به اعتیاد اختالل باراولین کلمبیا،

 به رفتاری وابستگی یا اینترنت به اعتیاد. کرد ثبت را آن تشخیص معیارهای ابداع و را اینترنت

ای بدانیم، پدیده اجتماعی معضل یا روانی آسیب بیماری، یک را آن اینکه از نظر صرف اینترنت،

 از هم
 گسیختگی

 طالق عاطفی وادهخان

 طالق قانونی

و  اجتماعی ةسرماینبود 

 در خانوادهروانی 

تمایل به طالق 
 قانونی



 

 

 

 

 

 819هاي نوین ارتباطي )اینترنت و ماهواره( بر ...  بررسي تأثير اعتياد به فناوري

  

 

 

 همراه روانی و عیجسمانی، مالی، خانوادگی، اجتما جدی هایصدمه با که مزمن و فراگیر است

 هایمشکل که اینترنت از استفاده نوعی عنوان به توان را می اختالل این کلی، طوربه. است

 ترینرایج. کرد ایجاد کند، تعریف فرد زندگی در را شغلی یا شناختی، اجتماعی، درسی روان

 زیر هایویژگی با و کندمی ایجاد اینترنت به رفتاری وابستگی نوعی اینترنت، به اعتیاد اصطالح

 هیجانی آن، احساس به مربوط هایموضوع و اینترنت برای روزافزون هزینة: شودمی تعیین

نیست،  اینترنت با تماس در فرد که زمانی در آن مانند و اضطراب، افسردگی مانند ناخوشایند

، 1والز ونززا )گمشکل رفتارهای و انکار اینترنت در به آثار حضور مداوم کردنعادت و تحمل

های زیر در پرسش کار رفته،به نیز حاضر در پژوهش که های آن از شاخص دیگر بعضی(. 2006

 :آمده است

 بمانید؟ اینترنت در ایدداشته قصد که مدتی از بیشتر که آیدمی پیش چقدر -

 اینترنت در بیشتری مدت تا بگیرید نادیده را خانه در خود وظایف که آیدمی پیش چقدر -

 د؟بمانی

 آنان با صحبتیهم و خانواده جمع در حضور به را بودناینترنت در که آیدمی پیش چقدر -

 دهید؟ ترجیح

 کنند؟می شکایت کنید، می کار اینترنت با که مدتی از شما اطراف افراد چقدر -

 آسیب اینترنت از استفاده خاطربه شما آموزشی یا شغلی عملکرد که آمده پیش چقدر -

 باشد؟ دیده

 تا کنید فکر اینترنت به زندگی هایمشکل به فکرکردن از فرار برای که آمده پیش چقدر -

 بیابید؟ آرامش

 اینترنت به دوباره که است این متوجه شما فکر نیستید، اینترنت در وقتی حد چه تا -

 شوید؟ وصل

 است؟ انگیزغم و کنندهخسته اینترنت، بدون زندگی که کنید فکر آمده پیش چقدر -

 شوید؟ عصبانی دیگران مزاحمت با هستید، اینترنت در که هنگامی آمده پیش چقدر -

 بخوابید؟ کمتر کنید، کار اینترنت با بیشتر ها شب اینکه خاطربه آمده پیش چقدر -

 دیگر؟ دقیقة چند فقط بگویید خودتان به هستید، اینترنت در که وقتی آمده پیش چقدر -

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Gounz& Wales 
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 دیگران با اینکه جای به بمانید، اینترنت در بیشتری مدت بدهید ترجیح آمده پیش چقدر -

 بروید؟ بیرون

 عصبانیت یا بدخلقی افسردگی، احساس نیستید، اینترنت در وقتی آمده پیش چقدر -

 بکنید؟

 واژة تغییر و های فوق شاخص از اقتباس با حاضر، پژوهش در که است توضیح شایان

 سنجش برای هاکرونباخ، همان پرسش آلفای طریق از متناسب روایی و اخذ ماهواره به اینترنت

 .است رفته کاربه نیز ماهواره به اعتیاد

 هاي پژوهش يافته
 کهطوریهستند؛ به زن دیگردرصد  10مرد و  یان،پاسخگو ازدرصد  10 ،حاضر در پژوهش

( درصد 3/36) سال 10تا  31و در سنین ( درصد 3/41سال ) 31تا  20در سنین  پاسخگویان

 به درصد 3/33تأهل،  مدت برحسب اند. همچنین داده اختصاص خودبه را یفراوان بیشترین

 2/3سال،  11-10گزینة  به درصد 6/12سال،  10-1گزینة  به درصد 1/24سال،  1-1گزینة 

 .کردند اشاره بیشتر و سال 20 گزینة به درصد 3/21 و سال 20-11گزینة  به درصد

 درصد در 6/32. کنند زندگی می نفره 3تا  1های  خانواده پاسخگویان در درصد 4/12

 در درصد 6/1 و نفره 3تا  1های  خانواده درصد در 1. کنند زندگی می نفره 1تا  3های  خانواده

 1/62مطلقه،  درصد 13 تأهل، وضعیت برحسب کنند. زندگی می باالتر به نفر 3های  خانواده

 .اندکرده ازدواج دوم بار برایدرصد  3/0 و اندکرده ازدواج یک بار درصد

موقت  بیکار درصد 4/3 و دائم بیکار درصد 3/16شاغل،  درصد 3/34 اشتغال، در حوزة

 یدرصد در مشاغل دولت 1/32درصد در مشاغل آزاد و  3/16 ،افراد شاغل یان. از مهستند

 بیکار درصد 2/26شاغل،  درصد 6/12 پاسخگویان متأهل، اشتغال لحاظبه کارند وبه مشغول

 آزاد مشاغل در درصد 1/46 اند،شاغل که همسرانی میان از. اندموقت بیکار درصد 2/13 و دائم

 .کارندبه مشغول دولتی مشاغل در درصد 40 و

درصد  3/33 اند. نداشته دسترسی درصد 3/26 و اندداشته دسترسی اینترنت به درصد 1/31

 از استفاده مکان لحاظاند. به نداشته دسترسی درصد 3/22 اند و هداشت یبه ماهواره دسترس

. کردند استفاده می اینترنت با کار برای خانه از درصد 6/13 ونت یدرصد از کاف 6/23 اینترنت،

 درصد 3/1 و کار درصد محل 6/3کردند،  استفاده می اینترنت از خودمحل اقامت  دردرصد  3/2



 

 

 

 

 

 811هاي نوین ارتباطي )اینترنت و ماهواره( بر ...  بررسي تأثير اعتياد به فناوري

  

 

 

 یاندرصد از پاسخگو 6/66 اند. هکرد ذکر اینترنت از خود استفادة مکان در مورد را تحصیل محل

درصد در محل کار و  1/1 ،درصد در محل اقامت 2/1 اند. داشته یدر منزل به ماهواره دسترس

 را موارد سایر نیز گزینة درصد 4/3 اند.داشته دسترسی ماهواره به ریتدرصد در محل مأمو 1/1

 اند. کرده انتخاب

 درصد 1/12 بار، ای دو هفته درصد 6/12. ندکرد می استفاده ینترنتدرصد هرروز از ا 6/30

 یندرصد از ا 3/20کردند.  استفاده می اینترنت از بار یک گاهی درصد 2/13 و بارای یک هفته

درصد از  1/34 بودند. کرده انتخاب را سایر موارد گزینةدرصد  3/3کردند و یاستفاده نم یفناور

 درصد 6/1 و بار سه ای دو یا هفته درصد 1/4ای یک بار،  هفته درصد 3/3، هرروز پاسخگویان

 اصالً استان، اهالی از درصد 2/41 که است درحالی این. کنند استفاده می ماهواره از یک بار ماهی

 .کنندنمی استفاده ماهواره از

 از درصد 3/33وبالگ،  از درصد 2/3چت،  از درصد 3/2ایمیل،  از 2/34 اینترنت، در

اند.  کرده استفاده امکانات دیگر از درصد 3/1بازی و  از درصد 3/2اینترنتی،  وجویجست

 از درصد 2/10های علمی،  درصد از برنامه 1/22 ای، های ماهواره برنامه امکانات لحاظ به

 از درصد 1/4از اخبار،  درصد 3/14های مستند،  برنامه از درصد 3/14های سیاسی،  برنامه

موسیقی و  و شو و های شاد فیلم از درصد 1/3انوادگی، خ فیلم درصد 4/22های ورزشی،  برنامه

 ،پاسخگو از ماهواره یکل یابیبرحسب ارز اند. درنهایت، استفاده کرده یکیتکن ةبرنام از درصد 1

درصد  2/32 اند. کرده یابیارز یدرا مف آن درصد 1/26 و یدمف یلیدرصد ماهواره را خ 1/22

 .دانستند مضر می خیلی را وسیله این درصد 1/13 و ماهواره را مضر

 پژوهش اصلي متغيرهاي توصيف
 پژوهش ياصل يرهايمتغ توصيف. 3 جدول

 يدگيكش يچولگ اريمع انحراف نيانگيم حداكثر حداقل ريمتغ

 -321/0 422/0 23/1 14/2 2 1 نترنتیا به ادیاعت

 -113/0 641/0 11/1 46/2 2 1 ماهواره به ادیاعت

 21/0 031/1 36/1 34/2 2 1 یخانوادگ یختگیگسهم از

 به اعتیاد از متغیرهای هریک بررسی، میانگین مورد ، در نمونة2 جدول اطالعات مطابق

از حد  ترپایین ،(34/2ی )خانوادگ گسیختگی و از هم( 46/2ماهواره ) به ، اعتیاد(14/2اینترنت )
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 توزیع که دهند یم نشان یزن یدگیو کش یچولگ یرمقاد یگرد یاز سو .است (1/3طیف ) متوسط

 نرمال قرار دارد.  ةدامن بررسی، در مورد متغیرهای

 پژوهش هاييهزمون فرضآ
 از و های ارتباطی فناوری به اعتیاد میزان مستقیم رابطة فرضیه، بر عالوه 3 در جدول

واسط  یرهایاز متغ یکو هر های ارتباطی یبه فناور یاداعت یزانم ةرابطخانوادگی،  گسیختگی هم

 بررسی و آزموده خانوادگی، گسیختگیهم از متغیر با واسط متغیرهای از هریک ارتباط و نیز

 .شدند

 هافرضيه آزمون. 1 جدول

 r sig هافرضيه

 000/0 340/0 .دارد وجود رابطه خانوادگی، گسیختگیهم از و ارتباطی های نوین فناوری اعتیاد به بین

 از خارج جنسی و دوستی رابطة به تمایل و باطیارت های نوین فناوری به اعتیاد میزان بین

 دارد. وجود رابطه خانواده،
261/0 000/0 

رابطه  خانوادگی، یختگیگسخارج از خانواده و از هم یو جنس یدوست ةبه رابط یلتما بین

 وجود دارد.
334/0 000/0 

 016/0 121/0 دارد. وجود رابطه دینداری، شدنکمرنگ و ارتباطی های نوین فناوری به اعتیاد میزان بین

 033/0 133/0 رابطه وجود دارد. خانوادگی، یختگیگسو از هم ینداریشدن دکمرنگ بین

 000/0 421/0 دارد. وجود رابطه ها،ارزش تضعیف و ارتباطی های نوین فناوری به اعتیاد میزان بین

 000/0 446/0 .دارد وجود رابطه خانوادگی، گسیختگیهم از و هاارزش تضعیف بین

 رابطه اجتماعی، بیگانگی احساس و هویتیبی احساس و های نوین فناوری به اعتیاد میزان بین

 دارد. وجود
461/0 000/0 

 خانوادگی، گسیختگیهم از و جامعه در اجتماعی بیگانگی احساس و هویتیبی احساس بین

 .دارد وجود رابطه
430/0 000/0 

 وجود رابطه تجددگرایی، و غرب به گرایش و ارتباطی ای نوینه فناوری به اعتیاد میزان بین

 دارد.
221/0 000/0 

 000/0 243/0 .دارد وجود رابطه خانوادگی، گسیختگیهم از و تجددگرایی و غرب به گرایش بین

 

 :3 جدول اطالعات براساس

 گسیختگیهم از بر میزان شود، بیشتر می ارتباطی های نوین فناوری به اعتیاد میزان هرچه 

 .شود افزوده می نیز خانوادگی



 

 

 

 

 

 817هاي نوین ارتباطي )اینترنت و ماهواره( بر ...  بررسي تأثير اعتياد به فناوري

  

 

 

 رابطة به شود، تمایل افزوده می ارتباطی های نوین فناوری به اعتیاد بر میزان هرچه 

 گسیختگیهم از میزان درنتیجه، و شودبیشتر می خانواده از خارج جنسی و دوستی

 .یابد افزایش می نیز خانوادگی

 و شودتر میکمرنگ نیز ینداریدی، ارتباط ینهای نو فناوری به اعتیاد میزان یشافزا با 

 .شود بیشتر می نیز خانوادگی یختگیگسهم از یجه،درنت

 وجود  یممستق ةها رابطارزش یفو تضع یارتباط های نوین فناوری به اعتیاد میزان بین

 ها ارزش یف بیشتربا تضع دارد و

 شود. بیشتر می نیز خانوادگی گسیختگیهم از

 و یتیهویو احساس ب های نوین فناوری به اعتیاد میزان ینب یدارامعن و یممستق ارتباط 

 وجود خانوادگی گسیختگیهم از یزانم و درنتیجه،در جامعه  یاجتماع یگانگیاحساس ب

 .دارد

 به غرب و  شود، گرایش افزوده می یارتباط های نوین یبه فناور یاداعت یزانم بر هرچه

 .شودبیشتر می نیز یخانوادگ یختگیگسهم از انیزم یجه،درنت و بیشتر ییتجددگرا

 پژوهش يونيو مدل رگرس يرهچندمتغ يلتحل

ثر بر ؤعوامل م تمامی ریثأت یابیارزمنظور بهها، یهفرض قالب در رهیدومتغ روابط آزمون بر عالوه

 هک است شده استفاده زیگام نبهروش گام هب رهیچندمتغ ونیاز رگرس ی،خانوادگ یختگیگساز هم

 .شود می پرداختهها  آن به ریز در

 گام بهگام ونيبا استفاده از رگرس يخانوادگ يسختگيگثر بر از همؤعوامل م ريثأت. 9 جدول

 مستقل متغيرهاي

 استانداردنشده ضرايب
 ضريب

 (R2تعيين )
(Beta)  مقدار

t 
sig ضريب 

 (Bرگرسيوني )

 خطاي

 معيار

 و جنسی دوستی ارتباط به تمایل

 خانوادگی دایرة از رجخا
201/0 026/0 

232/0 
101/0 334/6 000/0 

 000/0 323/2 330/0 020/0 421/0 ارتباطی های نوین فناوری اعتیاد به

 و( یارتباط نینوهای  یفناور) مستقل ریمتغ ریثأت یابیمنظور ارزبه، 4 جدول اطالعات بقاطم

 احساسی، نداریدی، خانوادگ ةریدا از رجخا یجنس و یدوست ارتباط به لیتما) واسطهای  ریمتغ
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 و غرب به شیگرا و یاجتماعهای  ارزش فیتضع، جامعه در یتیهویب و یاجتماع یگانگیب

 از استفاده یرهایمتغ ،تیدرنها، (یخانوادگ یختگیگسهم از) وابسته ریمتغ بر یی(تجددگرا

 مدل در یخانوادگ ةریدا از خارج یجنس و یدوست ارتباط به لیتماو  یارتباط نینوهای  یفناور

 یختگیگساز هم هایرییتغ از درصد 23 حدود، ریمتغ دو آن کهیطوربهاند؛  مانده یباق یونیرگرس

232/0R) کنند می نییرا تب یخانوادگ
2
 ارتباط به لیتما، بتا بیبراساس ضر ،گرید یسو از(. =

 نینوهای  یفناوربه  ادیاعت یامدهایاز پ یکی عنوان به یخانوادگ ةریدا از خارج یجنس و یدوست

 .دارد یخانوادگ یختگیگسهم ازرا بر  ریثأت نیشتریب ی،ارتباط

  يريگنتيجه
 در ]و ماهواره[ تلویزیون ورود با که دارند رسانه اعتقاد کارشناسان و شناسانجامعه اغلب

از  لوهان،مک کهطوریبه است؛ کرده ایعمده نیز تغییر معرفتی و اجتماعی هایجامعه، معادله

 الکترونیکی دهکدة به جهان شده است کند که سببیاد می هوشمند ایرسانه مثابةبه تلویزیون

 زمینة در که آورد میان میبه سخن انقالبی از فیدر جان و (30: 1366تبدیل شود )دادگران، 

تأثیر  زمین  کرة روی های انسان همة بر زندگی و داده روی جهان در ارتباطات و اطالعات

، فیدر) برجای نهاده است ها انسان هویت و شخصیت بر و تأثیرهای پایداری گذاشته است

1360: 4- 1.) 

 را دیگری شگرف هایمجازی، تحول دنیای به افراد ورود و اینترنت دیگر، ظهور سوی از

 ستداده ا را اجتماعی ارتباطات از خاصی شکل تجربة فرصت افراد، به و آورده است وجودبه

 ارائه جدیدی اجتماعی هایارزش در اینترنت،. ندارد وجود واقعی اجتماعی حضور آن، در که

 مساوی فرصت کاربرانش به اینترنت. است مجازی هایاجتماع و ها گروه به منحصر که شودمی

 پذیرفته احترام، مورد عضو یک عنوان به های اجتماعی، شبکه در تا در صورت حضور دهدمی

 و اجتماعی هایوضعیت و منابع دیگر میزان کمبود به رفتارها، این تقویت رجةد. شوند

 افراد بعضی از که شود تقویت قدرآن موضوع ممکن است این. دارد بستگی شخص خانوادگی

 نداشته توجه نیازهایشان ساختنبرآورده در واقعی زندگی اجتماعی روابط به مدتی برای خانواده

 و اختالل ایجاد سازد، بلکه سببنمی ترآسان تنهانه را بشر زندگی اینترنت منظر، این از. باشند

 اینترنت از حد از بیش استفادة به جذابی ممکن است کارکردهای چنین .شودمی پیچیدگی
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 نامیم )امیدیمی اینترنت به اعتیاد را آن که شودمی هاییاختالل که موجب ایجاد بینجامد؛ چیزی

 (.43: 1363همکاران،  و

 ی،اخالق های غیر سایت به افراد دستیابیبر  یدکأت با اینترنتی، گروهی اعتیاد به ابتال درصورت

 تقلیل به های نوین، عموماً فناوری و های مجازی سرگرمی که سیاسی معتقدند نیزو  نگارهرزه

 و هاجتماعا از روابط عینی، تغییر و های محسوس مشارکت از بریدگی و اجتماعی، انزوا سرمایة

 شدنقطعهقطعه موزاییکی، آموزش به جوانان ای، گرایششبکه هایاجتماع به آشنا گروههای

 ینبر ا (.3: 1363انجامد )ذکایی،  وارسازی میتوده درنتیجه، و هافرهنگخرده و هاسلیقه افراطی

 یو اجتماع یرهنگف یمرزها هنفوذ بی، او ماهواره یمرزبرون اینترنتی یهامبنا، از آثار شبکه

 یناز ب یزها را نامن و خلوت فرهنگ یمرزها، فضا یندةفزا یزیو فرور یرینفوذپذ یناست. ا

 یانگسترش و جر یآسانبه ،مختلفهای  ، فرهنگیاجتماع یفراخ زندگ یاربس یبرد و در فضایم

 در آن لقمط درستی از دفاع و خاص دنیایی برتری به باورداشتن شرایطی، چنین در. یابندیم

 ینچن ی،سنت یابییتمنبع هو ینترمهم کههنگامی. شود یدشوار م یاربس یگردهای  فرهنگ برابر

)پترسون، شوند یم 1و معنا یتدچار بحران هو ،شود، افراد وابسته به آن منبع یمتزلزل و نسب

 (.241: 1361محمدی، گل از نقل به 33: 1333

 یک عنوان به دنیا در اینترنت کاربرد گسترش با امروزهو اجتماعی،  های فردی حوزه بر عالوه

نیز توجه  هاانسان خانوادگی هایارتباط بر اینترنت تأثیر مورد در هاییتعاملی، به بحث رسانة

 طول در فرد هر که هستند رویدادهایی ترین مهم خانوادگی، روابط و زندگی زیرا است؛ شده

 تغییر به جمعی، های رسانه اشاعة است معتقد لهارتاینگ رونالد. کندمی تجربه خود زندگی

 بر ها رسانه و ارتباطات شدنکنونی، جهانی عصر در کهطوریبه است؛ شده منجر ها ارزش

 ماهواره، و اینترنت(. 42: 1360است )یوسفی،  گذاشته تأثیر خانواده در نسلی های ارزش شکاف

 به را خانواده اعضای و کننددار میخدشه را خانواده داخل ارتباطی و روانی فضای تدریجبه

 مشترک فضای یک در ظاهراً خانواده اعضای اگرچه صورت،دراین. دهندمی سوق واگرایی

 پیوند عاطفی معتقدند شناسانروان. ندارند یکدیگر با ایسازنده و عاطفی تعامل کنند،می زندگی

 نظر تبادل و وگوگفت فضای استمرار راث است، در منسجم های خانواده های مؤلفه از یکی که

 اشکال به و اینترنت، ماهواره جمله از جمعی های رسانه اما گیرد، می آن، شکل اعضای میان

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Crisisof identity and meaning 
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 آسیب. رسانند می آسیب آن به و کنندمی مخدوش را خانواده در عاطفی پیوندهای گوناگون

دیگری  و والدین و فرزندان بین یکی ارتباط کند که می ارتباط بروز نوع دو در ارتباطی، بیشتر

 و والدین و فرزندان میان ارتباط هراندازه که دهد می نشان تجربه. شوهر است و زن بین ارتباط

 و هیجانی و عاطفی یابد، پیوند کاهش مخاطب تغییر دلیل به همسران میان ارتباط همچنین

 موضوع، انسجام این که یابد می کاهش نیز خانواده اعضای میان شناختی همگونی همچنین

 اطالق اینترنت به معتاد همسر به «اینترنتی بیوة» اصطالح امروزه. اندازدمی خطر به را خانواده

. بینجامد طالق و فروپاشی به است ممکن اینترنت به اعتیاد که دهدمی نشان آمار. شودمی

کند، می ترک رنتاینت در دیگر فردی با ارتباط علتبه را خود همسر شخصی اینکه باورکردن

 در هرروز مسئله این رسد، امامی نظربه ندارند، وحشتناک اعتیاد اینترنت به که کسانی برای

 اینترنت در که وقتی میزان در است ممکن معتادان دیگر از سوی. افتدمی اتفاق اینترنت دنیای

 نوبة به که گویندب دروغ خود همسر به کنند،می خرج آن برای که پولی مقدار یا کنندمی صرف

کند می سست را خانوادگی پیوندهای و شودمی یکدیگر به شوهر و زن اعتمادیبی خود موجب

 (.41: 1363)گندمی، 

 تبیین منظوربه. است شده تأکید بر آن نیز حاضر پژوهش در که است دستاوردی مقوله این

شهرکرد،  در خانوادگی تگیگسیخهم از بر نوین های ارتباطی فناوری به اعتیاد میزان تأثیر

 نتایج پژوهش،. است شده انجام مطلقه و متأهل شهروندان از نفر 232 در مورد حاضر پژوهش

 ماهواره و اینترنت به اعتیاد میزان هرچه دهد ها نشان مینظریه و هااز پژوهش بسیاری با متناسب

کاهش  مشترک رفتارهای ل،ک و در خانواده با صحبتیهم به افراد تمایل یابد، میزان افزایش

 ایجاد فکری و ذهنی هایاشتراک دلیل نبود به یکدیگر، از منطقی و درست یابد؛ درک می

 زندگی بودنروحیکدیگر )بی به نسبت تفاوتیبی و خانوادگی روابط شود؛ سردی نمی

 به بدبینی و شک احساس و کندیکدیگر کاهش پیدا می به کند؛ اعتماد جلوه می( خانوادگی

حاکم  انزواطلبی و یابدکاهش می یکدیگر به نسبت مسئولیت یابد؛ احساس یکدیگر افزایش می

 یابد؛ احساس افزایش می فردگرایی و بازد رنگ می خانواده در مشارکت و شود؛ همیاری می

 توزیکینه و دشمنی شود؛ زمینةافزوده می تنهایی احساس و بر کمرنگ یکدیگر به نسبت مثبت

کند؛  بروز می و کشمکش خانوادگی، اختالف خشونت و شودفراهم می دیگریک به نسبت

 شود وکمرنگ می یکدیگر رفتار و نظرها تحمل خانواده و در( فرهنگی )مذهبی هایارزش
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 گسیختگیهم از برای زمینه شود. درنهایت، تشدید می خانوادگی شدید هایاختالف و هاتعارض

 .شود فراهم می قانونی طالق رنهایت،و د عاطفی طالق بعد در خانوادگی

 برای کمتری فرصت ماهواره، و اینترنت به با وابستگی که معتقدند 1روکیج بال و فلور دی

 کاربر نزد خانواده شدناهمیتکم سبب است ممکن این و دارد وجود خانواده به پرداختن

 که کندمی داللاست باومن زیگمونت. شود خانوادگی روابط کاهش درنتیجه، و اینترنتی

 واقعی دنیای در کاربر هایتمایل کاهش و اجتماعی انزوای به درنهایت، مجازی، های تعامل

 از ویژهاجتماعی، به هایارتباط کاهش سبب اینترنت، از بیشتر استفادة عموماً و شودمی منجر

 و زادهیشود )زنجانمی نزدیک دوستان و خانواده اعضای با صمیمی و نزدیک ارتباطات نوع

 میزان مدتی از پس خانوادگی، وگوهایگفت یا نبود کاهش(. 130 -126: 1364محمدجوادی، 

 به خانواده اعضای اعتماد میزان کاهش به و دهدمی کاهش یکدیگر را از خانواده افراد شناخت

 و گیریگوشه به تدریجبه خانواده، اعضای از طرفی، فعالیت جمعی .انجامدمی یکدیگر

 قبح رفتنبین همچنین از. دهدمی کاهش را خانوادگی تعامل به رغبت و انجامدمی راییفردگ

است؛ زیرا با مشاهدة  اینترنت و ماهواره هایآسیب از ناشی پیامدهای از غیر اخالقی، روابط

 روابط این ترنازل رفتن قبح چنین روابطی، سطوحروابط جنسی در اینترنت و ماهواره و از بین

 روانی و روحی عوارض بروز. شود می تفاوتی ایجادها بی به آن نسبت و شودنمی قیتل مهم

 وسواسی گناه، اضطراب، رفتارهای احساس مستهجن مانند و مبتذل هایعکس تماشای از ناشی

 بین در اینترنت و ماهواره منفی پیامدهای جمله از اجتماعی، هایانحراف و هاکجروی افزایش و

 .استخانواده  افراد

 بر ارتباطی های نوین فناوری به اعتیاد و معنادار حاضر، تأثیر مستقیم پژوهش نتایج دیگر از

، هاارزش یفو تضع ینداریشدن د، کمرنگخارج از خانواده یو جنس یدوست ةبه رابط تمایل

 ییبه غرب و تجددگرا و گرایشدر جامعه  یاجتماع یگانگیو احساس ب یتیهویب احساس

 که معنا این به. است خانوادگی گسیختگیهم از بر فوق متغیرهای از هریک تأثیر زنی و یشترب

 یقاز طر ی،خانوادگ یختگیگسبر از هم یمعالوه بر اثر مستق ی،ارتباط های نوین فناوری به اعتیاد

 گسیختگیهم از بر نیز... و هاارزش ینداری، تضعیفکردن دچون کمرنگ یرهاییمتغ یتتقو

 و گافمن، مارکوزه، اسملسرمانند  هایهنظر عضیب یجبا نتا کهطوریاست؛ به ثرمؤ خانوادگی

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Ball Rokeag 
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کروات،  رابرتچون  یتجرب هایپژوهش عضی ازب و... و یرگامک آیزنشتاد، اینگلهارد، هابرماس،

 ساز، شالی، رضاییوشرک، آنگ، چیت جی، کریستوفر، گوستاومش، روچلین و جاناتان هو زی

 . ی دارد... همخوانو کالنتری، محمدپور

 منابع 
 ایرانی تمدن ، تهران، انتشاراتشدن جهاني و ايراني هويت و فرهنگ، (1362)  ارمکی، تقی آزاد . 

 کلمه ، تهران، نشرتوسعه شناسي جامعه، (1333)  ازکیا، مصطفی، غفاری، غالمرضا. 

 در خانواده كاركرد بر ساختار نقش بر تأكيد با خانواده شناسي جامعه، (1332)  اعزازی، شهال 

 .زنان مطالعات و روشنگران ، تهران، نشرمعاصر دوران

 کتابدار گسلگوردی، تهران، نشر عباس ، ترجمةجامعه و اينترنت، (1360)  اسلوین، جیمز. 

 آن ارتباط و اینترنت به فراوانی بررسی»، (1363)  یعقوبی، حمید و اکبری، حسن امیدی، عبداهلل؛ 

 مقاالت مجموعه، 1363« کاشان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان روانشناختی وضعیت با

 .دانشجويان رواني بهداشت سمينار چهارمين

 نی قاضیان، تهران، نشر حسین ، ترجمةخانواده مطالعات به درآمدي، (1364)  برناردز، جان 

 علم نشر: خوارزمی، تهران دختشهین ، ترجمةسوم موج، (1333)  تافلر، آلوین. 

 مورد در تهران شهر متوسطه مقطع آموزاندانش نگرش بررسي، (1360)  یک، خدیجهنتوکلی 

 .تهران پرورش و آموزش تحقیقات شورای: ، تهرانآن با مقابله هايشيوه و فرهنگي تهاجم

 در«آن هایچالش و دینی ایرانی، هویت جامعة»، (1361)  قومی، محمدجواد سازچیت ، :

 .ایرانی ملی، تمدن مطالعات ، تهران، مؤسسههويت و دين( 1361)  منصورنژاد، محمد

 نامة پایاننوجوانان،  اجتماعي اخالق بر جمعي ارتباط وسايل تأثير، (1363)  خوشفر، غالمرضا 

 .مازندران دانشگاه اقتصادی و انسانی علوم ارشد، دانشکدة کارشناسی

 فیروزه انتشارات: ، تهرانجمعي ارتباطات مباني، (1366)  دادگران، محمد. 

 1-24: 2، شمارةجوانان مطالعات فصلنامة، «مجازی فراغت و جوانان»، (1363)  ذکایی، سعید. 

 ( 1361ربانی، جعفر) ،مربیان و اولیاء انجمن انتشارات: ، تهرانملي هويت. 

 رضوی اسالمی علوم دانشگاه: ، مشهدبشريت عليه جنايت، (1363)  رابرتسون، جفری. 

 پرورش و آموزش در فرهنگي تهاجم پيامدهاي و مظاهر بررسي، (1360)  رحیمی، عزیزاهلل ،

 .دانشگاهی جهاد: مشهد
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 .کشور وزارت: ، تهرانخانواده

 13/01/1363، ملي اعتماد روزنامة با گفتگو، (1363)  علیخواه، فردین. 
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