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چکیده
تغییرات محسوس در نقشها و تکالیف و انتظارات افراد در خانوادهها نشانگر این است که ورود رسانهها انتظارات
نقشها را در خانواده دگرگون نموده است .دراین راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط فضای مجازی با طالق
عاطفی همسران در بین خانوادههای منطقه  8شهر تهران میباشد .روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه تعهد و صمیمیت بروک و برتمن ( ،)1995پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه محققساخته فضای
مجازی است .بر اساس فرمول کوکران از جامعه  377806نفری زنان و مردان متاهل ساکن در منطقه  8تهران 300 ،نفر
با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به عنوان حجم نمونه انتخاب و بررسی شدند .نتایج پژوهش نشان داده
است که 96 ،درصد از همسران از فضای مجازی استفاده میکنند و میزان طالق عاطفی در حد متوسط است .همچنین
نتایج نشان داده است که بین استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران ( ،)-0/119بین فضای مجازی و
صمیمیت همسران ( ،)-0/327و بین فضای مجازی و رضایت جنسی زوجین ( )-0/178رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .در حالی که بین استفاده از فضا ی مجازی و تعهد همسران رابطه معناداری مشاهده نشده است .همچنین بین نوع
عضویت در فضای مجازی و طالق عاطفی ،و نوع سرگرمی و استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه
معکوس و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :فضای مجازی ،طالق عاطفی ،تعهد و صمیمیت  ،نوع عضویت در شبکه
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مقدمه
خانواده به لحاظ قدمت ،ابتداییترین و از لحاظ گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماااعی اساات
(اعاازازی ،1387،ص  )12کااه بشاار تاااکنون نتوانسااته اساات جااایگزینی باارای آن بیابااد (پااروین و
همکاران ،1391 ،ص  .)120پرداختن به این بنای مقدس و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و
متعالی ،همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انسانی شده و غفلت از آن موجب دور شدن از حیات
واقعی و سقوط به ورطه هالکت و ضاللت بوده است .هدف عالی تشااکیل خااانواده ،بااه سااکون و
آرامش رسیدن اعض ای آن و از نتایج ازدواج ،ایجاد مودت ،رحمت و آرامش میان زن و مرد ذکر
شااده اساات (یزداناای و همکاااران )161-160 :1392 ،پااا ازدواج منشااج ایجاااد چرخااهی زناادگی
خانوادگی است (وارینگ )1 :2013 ،1و طالق اشاره به معضاالی دارد کااه یقینااا عااالیتاارین هاادف
خانواده و نتایج آن را نشانه گرفته است .با رشد فزاینده آمار طالق ،برخاای از خااانوادههااای ایراناای
امروزه با کاهش فضای عاطفی در خانواده و سرد شدن ارتباطات انسانی در محیط خااانواده روباارو
هستند (یزدانی و همکاران.)161-160 :1392 ،
طبق آمار اداره ثبت احوال در سال  1393در استان تهران تعداد  3312طالق ثبت شده است و نرخ
طالق در دی ماه سال  1394برابر با  3.17درصد است که طبق آمارهااای جدیااد در سااال  1394از
هر  2.8ازدواج یک مورد منجر به طالق میشود .به عبارت دیگر آمار طالق نسبت به سااال ،1393
 9.3درصد رشد داشته است .نیز در یااک نشسااات پژوهشااای در تهاااران بااااعنوان «طالق در ایران،
بحران یا راهحل» اعالم شااده اساات کااه سن طالق در ایران پاﺋین آمده و آمار طالق در تهران ساااه
برابار بقیه نقااط کشاور اسات .برطباق آماااار منتشاااره از ساااوی مرکاااز مطالعاااات و پژوهشهااای
جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و براساس آمارهای سال  88بااایشتااارین رخاااداد طاااالق برای زنان در
گروه سنی 24تا  25سال و برای مردان از سن  25تا 29سال باوده اسااات و ایااان نشان میدهد که
پدیده طالق کم کم به سوی جوانشدن حرکت میکند .این مرکز اعالم کارد که طالق در کشور
سیر صعودی دارد و طالق پنهان یا عاطفی حداقل دو برابر آمار طالق رسمی است (صاااافاﺋیراد و
وارستهفر.)88 :1392 ،
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طالق عاطفی 1مهمترین عامل از همگسساتگی سااختار و بنیاادیتارین بخاش جامعه یعنی خانواده
است (آزادی و همکاران ،1389 ،ص  .)103بوهانااان ،2طااالق عاااطفی را اولااین مرحلااه در فرآینااد
طالق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوال ماایدانااد کااه احساااس بیگااانگی جااایگزین آن ماایشااود
(یزداناای و همکاااران .)163 :1392 ،به گزارش ایسنا ،کارشناسان بر این باورند که فرآینااد طااالق
هفا اات مرحلا ااﮥ اختالفا ااات جزﺋی ،تکرار و جدی شدن آنها ،جدایی یا بی میلی یکی از زوجها،
قهرهای طوﻻنی و تکاااااااارار آن ،خستگی زوجها از این قهرها و طالق عاطفی و در نهایت طالق
قاانونی را طای مایکناد .زناگ خطر در مرحلﮥ طالق عاطفی بسیار مشهود اساات ،چرا که زوجهااا
فقط زیار یاک ساقف زنادگی میکنند ،ارتباطات بین شده یا کامال قطاای یااا بدون میل و رضایت
است ،به این پدیده طالق عاطفی ،خاموش یا پنهان گفته میشود ( صفاﺋیراد و وارسااتهفار:1392 ،
.)86
طالق عاطفی به عنوان انتخابی نفرت انگیز بااین تساالیم و نفاارت از خااود و تساالط و نفاارت از خااود
تجربه می شود ،که در آن هر یک از زن و شوهر ،به دلیل احساس غمگینی و ناامیاادی ،دیگااری را
آزار می دهد .طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد ،احترام و محبت به یکاادیگر اساات همسااران بااه
جای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفا به یکدیگر عمل ماایکننااد ،و
هر یک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند (باستانی و دیگااران،
 .)2-3 :1389چارلز 3و همکاران ( ) 2011طالق عاطفی را هرگز یک پدیده تک عاملی ندانستند و
در تحقیقات خود نشان دادند که بااا هاام خااوردن توااورات و انتظااارات افااراد از یکاادیگر بعااد از
ازدواج پیوندهای عاطفی بینشان شکست میخورد و به طالق عاطفی منجر میشود.
فضای بیروح و کم نشاط خانوادگی ،گفتمان منفی و رفتارهای تحقیر آمیااز و پاارتحکم والاادین و
اعضای خانوا ده نسبت به یکدیگر و تقویت نیروی گریز از منزل موجبات تعلقات ناپایدار همسااران
و دیگر اعضای خانواده به کانون خانواده و بعضا فاارار و پناااه بااردن آنهااا بااه کااانونهااا و فضاااهای
مجااازی و پرخطاار چااون اینترناات را فااراهم ماایآورد (ارجمندساایاهشوش و پیرامااون.)11 : 1393 ،
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وایتل 1در کتاب « فضای مجازی »2بعد انسانی فضااای مجااازی را اینگونااه تعریااف ماایکنااد :الاف)
فضایی روانی -تخیلی که در آن افکار ،مجذوب توهمی رویاگونه میشااوند ب) دنیااای مفهااومی
تعامالت شبکهای بین افراد و فرآوردههای غیرماادیشااان و هاار چیااز همااراه بااا چنااین شاابکههااا و
تعامالتی پ) وضعیتی از اندیشه که توسط افااراد در ارتباااط و بااا بازنماااییهااای دیجیتاال ،زبااان و
تجربه حسی ،به اشتراک گذاشته میشود (قادرزاده و احمدپور ،1390 ،ص  36بااه نقاال از وایتاال،
.)1997
یکی از این برنامههای فضای مجازی ،سایتهای شبکههای اجتماااعی هسااتند کااه بااه منزلااه نااوعی
اجتماع مجازی به کاربران اجازه میدهند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،در طیف گسااتردهای از
فعالیت های اجتماعی یا تفریحی درگیر شوند و اطالعات مااورد نیاااز یااا دلخااواه خااود را بااه دساات
آورند (وانگ 3و همکاران .) .)120 :2015 ،در واقی شبکه های اجتماعی باارای افاازایش و تقویاات
تعااامالت اجتماااعی در فضااای مجااازی طراحاای شااده اساات (پمشااک 4و همکاااران.)228 :2009 ،
برنامههای فضای مجازی با تعریف نادرست از زندگی مشااترک ،موجااب شااده تااا مفهااوم عشااق و
اعتماد و تعهد به رقابت و سوءتفاهم تبدیل شود .کاهش ارتباطااات کالماای کااه از سااادهترین نااوع
مناسبات انسانی در خانواده محسوب میشود و رسیدن آن به  15تا  17دقیقه در روز سبب کمرنگ
شدن همدلی و گسست عاطفی در خانوادهها گردیده و از بین رفتن صمیمیت و گسست عاطفی به
نوعی موجب ازخودبیگانگی و خلق زمینه گسست فکری شده ،تا حدی که نابودی سالمت فکاار و
رفتار بینندگان ،آنها را دچار حالت مسخ شدگی و از دست رفااتن عقالنیاات کاارده اساات (منااادی،
 .)209 :1385به عبارت دیگر ،این ابزارها ،به تدریج فضای روانی و محیطای گفتگاو را خدشااهدار
میکنند و اعضای خانواده را به جای همگرایی ،به واگرایی سوق میدهند تا جایی کااه هاار عضااو
خانواده ،صرفا در یک فضای فیزیکی مشترک زندگی میکند و کاهش تعاملها ،اهداف آنهااا را
نیز نسبت به هم ،واگراتر میکند .درنتیجه ،افراد خانواده به جای ارتباط با یکدیگر کااه بااه تقویات
پیوندهای عاطفی و انسجام اعضای خانواده منجر میشود ،با ابزارهااای الکترونیکای ارتباااط برقاارار
میکنند ارتباطی که بااار عاااطفی ،احساسای و هیجااانی ناادارد (گنجاای و همکاااران.)169 :1394 ،
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امروزه با توسعه فرهنگ جریان یافتااه و اشااکال متفاااوت ساامبلیک و نمااادین از طریااق رسااانههااای
جمعی به خووص اینترنت ،میتوان گفت که رسانهها بر شیوه رفتاری ،نحوه سلوک و سلیقههااای
عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر میگذارند و نظام ارزشی انسان را دچار تحول میکنند و نیز باار
نوع نگاه به مسایل جنسی ،رضایت زناشویی و روابط جنسی تجثیر ماایگذارنااد (پیرسااون و کااارل،1
 )2011و با توجه به سرعت تحوﻻت پیرامون فضای مجازی میتوان پاایشبیناای کاارد کااه اینترناات
بهتدریج جایگزین واقعی ارتباط انسان ها در زندگی روزمره شود و از آنجا که زندگی اجتماعی بر
اساس همان روابط و ارتباطات میان انسانی بنا شود ،شناخت آسیبهایی که ایاان روابااط را تهدیااد
کنند حاﺋز اهمیت است (ربیعی و محمدزاده یزد.)45 :1392 ،لذا محقق در این پژوهش سااعی دارد
به بررسی رابطه فضای مجازی و طالق عاطفی همسران بشردازد .اهداف تحقیق عبارتند از :
بررسی و مطالعه استفاده همسران از فضای مجازی
بررسی میزان طالق عاطفی همسران منطقه  8شهر تهران
بررسی رابطه فضای مجازی و طالق عاطفی همسران منطقه  8شهر تهران
فرضیههابا توجه به اهداف به شرح زیر هستند:
بین فضای مجازی و طالق عاطفی همسران منطقه  8شهر تهران رابطه وجود دارد.
بین میزان استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه وجود دارد.
بین مدت استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه وجود دارد.
بین نوع عضویت در فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه وجود دارد.
بین نوع استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه وجود دارد.
پناهی و تبریزی ( )1395به بررسی مورف اینترنت و تغییر در روابط همسران پرداخته است بر این
مبنا در حدود چهل پژوهش ،که در دو دهه اخیر (از  1995تاکنون) به قلمرو روابط همسران مرتبط
هستند ،شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با اتکا بااه دو عرصااه مهاام تااجثیر
اینترنت بر روابط همسران متمایز گشتهاند .ایاان دو عرصااه عبارتنااد از :تغییاار در مناساابات زناادگی
روزمره ،و تغییر در مرزها و حدود زناشویی .جمیبندی تحقیقات مورد بررسی ،تجثیر اینترنت بر این
دو قلمرو را تجیید می کند ،اما چنین تجییدی منوط به در نظر داشتن پیچیدگیها و ابعاد مختلف ایاان
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رابطه است .برخی امکانات اینترنتی نظیر محتوای جنسی و امکان برقااراری روابااط مجااازی نیااز باار
مرزهای زناشویی تجثیر جدی گذاشااته ،امااری کااه بااا توجااه بااه م لفااههایی چااون دﻻیاال مواارف
زمینه های رواناای ،جنساایتی و خااانوادگی و روابااط عاااطفی یااا جنساای برقاارار شااده ،صااورتهای
گوناگونی به خود میپذیرد.حاجی زاده میمندی و همکاران ( )1395در بررساای عواماال اجتماااعی
مرتبط با طالق عاطفی در بین  392نفر از متجهلین شهر شاایراز طااالق عاااطفی را در سااه بعااد تعهااد،
صمیم یت و شور و اشتیاق جنسی با استفاده از نظریه عشق سنجیده است .نتایج نشان داده اساات کااه
بین سبک زندگی سنتی و طالق عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در حااالی کااه در بااین
خانوادههایی که دارای سبک زندگی مدرن هستند ،تجربه طالق عاطفی پایینتر است .این تحقیااق
نشان داده است که بین استفاده از شبکههای مجازی و طالق عاطفی رابطه منفی و معناداری وجااود
دارد که این نتیجه به علت مدرن بودن سبک زندگی بیشااترین افااراد مااورد مطالعااه اساات.گنجی و
همکاران ( )1394به بررسی تجثیر اعتیاد به فناوری های نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) باار از هاام
گساایختگی خااانوادگی در شااهرکرد پرداختااه اساات .نتااایج نشااان داده اساات کااه ب این اعتی ااد بااه
فناوریهای نوین ارتباطی و تمایل به ارتباط دوستی و جنسی خارج از چارچوب خانواده ،گاارایش
به غرب ،تضعیف ارزشها و کاهش دینداری ،افزایش احساس بیگااانگی اجتماااعی و بایهااویتی در
جامعااه رابط اه مسااتقیم وجااود دارد و بااا افاازایش هری اک از متغیرهااای واسااط فااوق ،باار می ازان از
همگسیختگی خانوادگی افزوده میشود.
اسکافی و همکاران ( )1393در بررسی اثر شبکههای اجتماعی در طالق نشان دادهاند کااه ،در بااین
متغیرهای رابطهای ،اندازه شبکه ،تجییااد ،حمایاات ،انسااجام ،قااوت پیونااد ،صاامیمیت ،فعالیااتهااای
مشترک ،مرکزیت نزدیکی و هم پوشانی بر صمیمیت بااا همساار ما ثر اساات و صاامیمیت بااا همساار
بیشترین اثر را بر طالق عاطفی دارد.راسل و کالینتون )2014( 1به بررسی تجثیر شبکههای اجتماعی
بخووص توﺋیتر بر خیانت زناشویی و طالق پرداختااهانااد .نتااایج نشااان داده اساات کااه ،شاابکههااای
اجتماعی با فراهم آوردن زمینه روابط عاشقانه با افرادی غیر از همسر ،باعث خیانت زناشویی شااده
و در نهایت به طالق ختم میشود .والنزوﻻ 2و همکاران ( )2014ارتباط بااین شاابکههااای اجتماااعی
مجازی و رضایت از ازدواج و نرخ طالق در ایاﻻت متحااده آمریکااا را بررساای کردنااد .دادههااای
1. Russell & Clayton
2. Valenzuela
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پژوهش نشان از محبوبیت باﻻی شبکههای اجتماعی در میان شرکتکنندگان بود .بر اساااس نتااایج
پژوهش استفاده از شبکههای مجازی باعث سردی روابط بین زوجین شده است.
در تحقیق حاضاار چااارچوب نظااری تحقیااق مبتناای باار نظریااه عشااق اسااترنبرگ و ﻻولاار ماایباشااد.
استرنبرگ  ،جوانب مختلف عشق را با مثلثی که دارای سه م لفه تعهد ،صمیمیت و شااور و اشااتیاق
است ،نشان میدهد .تعهد یک وابستگی شناختی به فرد دیگر است .رشد تعهد به زمان زیادی نیاااز
دارد باااهکندی آغاز میشود و در صورت مثبت بودن رابطه با سرعتی بیشاااتر افزایش مییابد اگر
رابطه موفاااااااق نباشد تعهد از بین میرود .صمیمیت معموﻻ مستلزم سطوح باﻻتر خودافشایی و به
اشتراک گذاردن آن دسا ااته از اطالعا ااات شخوی است که معموﻻ به دلیل احساس خطر فاش
نمیشوند .صمیمیت با افزایش نزدیکی بااه تدریج افزایش مااییابااد و با رشااد رابطااه عمیاقتاار
مایشاود .شور و اشتیاق جنسی معموﻻ با ابراز محبتی که باه برانگیختگاای فیزیولااوژیکی مربااوط
مایشود و همچنین بااا تعامالت جنسی ابراز میشود (صاافایی راد و وارسااته فاار .)96 :1392 ،بر این
اسااس اساترنبرگ هشات نوع رابطه را مشخﺺ کرده است :رابطﮥ غیاارعشقی ،عشق تهی ،دوساات
داشااتن ،شاایفتگی ،عشااق رمانتیااک ،عشااق ابلهانااه ،عشااق مواااحبتی ،عشااق کاماال (همااان) .رابطااه
غیرعشقی یا غیرعاشقانه 1زمانی رخ می دهد که هیچ تعهد ،صمیمیت و یا شور و اشااتیاقی در رابطااه
وجود ندارد و در واقی به نوعی عدم رابطه دﻻلاات ماایکنااد تااا رابطااه دوساات داشااتن یااا عالقااه و
دلبستگی 2زمانی آغاز میشود که فقط صمیمیت در رابطه است ،اما هیچ تعهد و شهوتی در رابطااه
وجود ندارد .شیدایی یا شیفتگی 3تنها شامل شهوت بااوده و تعهااد و صاامیمیتی در کااار نیساات .در
عشق تهی ، 4تعهد وجود دارد اما هیج شور و صمیمیتی در رابطه وجود ندارد .عشق رمانتیااک 5هاام
شامل صمیمیت و هم شهوت است ،اما فاقد تعهد میباشد .عشق ابلهانه یا عشق بدون شعور 6زمااانی
رخ می دهد که یک زن و شااوهر باار شااهوت بااه هماادیگر متعهااد باشااند امااا فرصاات باارای توسااعه
صمیمیت در رابطهشااان پیاادا نکاارده باشااند .عشااق مواااحبتی یااا همراهانااه ،7بیشااتر ویژگاای رابطااه
1
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زوجهایی است که چندین سال است ازدواج کردهاند .چنین زوجی هر دو تعهد و صمیمیت را دارا
میباشند ،اما آنها از شهوت زمان ازدواجشان فاصله گرفتهاند .نااوع آخاار روابااط مااورد نظاار عشااق
کامل 1می باشد که شامل هر سه بعد تعهد ،صمیمیت و شهوت میباشااد (الساان و دیفاارین:2011 ،2
 .)253-254با در نظر گرفتن سه م لفه مثلث عشق استرنبرگ ،از آنجا که طالق عاااطفی رابطااهای
فاقاد صمیمیت است و می توان دو نوع از هشت نوع رابطه تعریف شده استرنبرگ ،یعنی عشق تهی
(تنها شامل تعهد و فاقد صمیمیت و شور و اشتیاق) و عشق ابلهانه (شامل تعهااد و اشااتیاق جنساای و
فاقد صمیمیت) را میتوان طالق عاطفی خواند (صفایی راد و وارسته فر .)96 :1392 ،ﻻولر معتقااد
است که هنگامی که مبادله بوورت موفقیتآمیزی انجام شود ،کنشگران به یک تعااالی عاااطفی
میرسند و هنگامی که موفقیتآمیز نباشد ،آنها دچار افت عاطفی میشااوند .در چنااین وضااعیتی
حق و تکلیف و پیوندهای اعضاء خانواده با یکدیگر نامعلوم و مبهم گردیااده ،تضاااد منااافی بااین
اعضای خانواده رخ داده ،هویت جمعی اعضای خانواده تضعیف شده و نهایتا فاارد پاسااخ ما ثر
نسبت به نیازهای خود دریافاات نمااینمایااد .در چنااین خانوادهااایی نیازهااای اقتوااادی شااناختی،
احساس ایمنی ،تعلقپذیری و عشق ،احترام ،احساس آزادی و عدالت به خوبی تجمین نشده و از
آنجایی که احتماﻻ همدلی و همفکری اعضای خانواده در وضعیت حداقلی قرار دارد و بر ایاان
اساس طالق عاطفی اتفاق میافتد (مقدس و قدرتی.)156-157 :1390 ،
امروزه در سایه تحوﻻت شگفتانگیز تکنولوژیهای رسانهای و به ویژه اینترنت ،شاهد شکلگیری
نوع جدیدی از تعامالت به خوااوص در بااین همسااران هسااتیم .گسااترش اینترناات همااراه بااا تغییاار
ارزشها ،نگرشها و کنشهای افراد ،سبکهای متفاوتی از دوستیها و آشناییها و رابطهها را رقم
زده و مرزبندی سنتی و مدرن رایااج در جامعااه را در هاام شکسااته اساات کااه در آن زنااان و مااردان
می توانند به طور همزمان و نامحدود ،فارغ از زمان مکان از طریق ایمیل یا اتاقهااای گفااتوگااوی
مجازی به تعامل مجازی با یکدیگر بشردازند .اغلب ارتباطات در این فضا به صورت نوشتاری است
اغلااب ،فاقااد احساساای اساات کااه در فضاااای واقعی از طریق قدم زدن ،سخن گفتن و  ...بهدست
مایآیااد .افراد با وجود امکانااات ارتباااطی در فضااای مجااازی دیگاار اهمیتی به کیفیت روابط
نمیدهند و ایان مسجله به کاهش بیشتر احساسات منجر میشود (درستانی و روحااانی.)59 :1393 ،
Consummate Love
Olson & Defrain
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علیرغم امکانات چند رسانهای موجاود در فضااای مجااازی هنوز هم قسمت عمدهای از ارتباطات
درفض ااای مج ااازی را ارتباطات متنی در قالااب ایمیاال و چاات تشااکیل مایده ااد .ارتباطات متنی
میتواند شکل جدیدی از هویت مجازی را شکل دهد .همچنین افراد در فضای مجازی بااه دلیاال
نباود راهنماهای چهرهای میتوانند بازنماییهای متفاوتی از خود اراﺋه دهند .دریافتهای جایگزین
در ارتباطات مجازی شما میتوانید دیوارهاا را بشاکنید ،بااه حوزه خووصی دیگران وارد شوید و
حرفهایی که حاضر نیستند در ارتباط چهره به چهره به شاما بگوینااد را بشاانوید .جایگاه طرفین
گفتگو در ارتباطات مجازی برابا اار است .برخی از متخووان به این ویژگا اای فضاااای مجا ااازی
دموکراسی شبکه میگویند (درستانی و روحانی .)59 :1393 ،یکی از نیازهایی که از طریق اینترنت
نمیتوان به صورت مثبت پاسخ داد ،بلکه پاسخگویی باادان موجااب خسران و نابودی روح و روان
فرد میشود غریزه جنسی است .این نیاز از نیازهای ذاتی انسان است ،به طوری که مازلو این نیاز را
در رده نیازهای فیزیولوژیک یا نیازهای حیاتی اولیه قرار داده و معتقد است افراد خودشکوفا ،اوج
لذت جنسی را وسیله دستیابی به وحدت ،پیوند و عشق کامل و واقعی میدانند (مسعودی و بهروان،
 ،1393ص 82باااه نقااال از واندرماسااان .)2004 ،1ترنهلم و یانسن ،ارتباط زناشویی را فرایناااادی
مایدانناااد کاااه در آن زن و شاااوهر باااه صاااورت کالمی و غیرکالمیااا مثل گااوش دادن ،حاﻻت
چهره ،و ژست های مختلف با همادیگر باه تباادل احساسات و افکار میپردازند (صادقی فسااایی و
ملکیپور ،1392 ،ص  .)2آجای ( )1995استدﻻل میکنااد کااه مااردم بااه طااور روز افاازون زمااان و
فرصت بیشتری را با تکنولوژی نسبت به اطرافیان و دوستانشان صاارف ماایکننااد .باارای بساایاری از
مردم رفتن به اینترنت یک راه کنار آمدن با جامعه ای است که مااردم آن ،روز بااه روز از هماادیگر
کناره گیرتر میشوند .ارتباطات رایانه ای تجثیرات اجتماعی را با نبودن رفتارهای غیر کالماای ماننااد
صحبت نکردن ،خیره شدن و مانند آن کاهش میدهد (یه نقل از امیدوار و صارمی.)64 :1381 ،
در واقی فضای مجازی در معنا به مجموعهای از ارتباطات درون انسانها از طریق کامشیوتر و مساﺋل
مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته میشود .پا این فضا در واقی نوعی حوزهی
عمومی است که هابرماس 2آن را چونان قلمرو مکالمه یا گفتگوی فارغ از زور و اجبار و معطااوف
Vandermassen
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به یک توافق عملی تعریف میکند (یزدخواستی و همکاااران .)85 :1392 ،در اینجااا ایاان متغیاار در
چهار بعد میازان ،مادت و نوع عضویت و نوع استفاده از فضای مجازی قابل سنجش است.
الف) میزان استفاده از فضای مجازی :مدت زمانی از شبانهروز را که همسران به استفاده از فضااای
مجازی اختواص دادهاند.
ب) مدت استفاده از فضای مجازی :مدت زمان یا تعدادسالهایی است که همسران مورد مطالعه به
فضای مجازی دسترسی دارند و از آن استفاده میکند.
د) نوع عضویت در فضای مجازی :در این تحقیق عضویت در گروههای مجازی آموزشی ،علماای،
دینی ،خبری ،گروه مجازی دوستان و همکاران مورد سنجش قرار گرفته است.
د) نوع استفاده از فضای مجازی :محتوای فضای مجازی مورد اسااتفاده کااه در سااه بعااد اطالعاتی،
ارتباطی ،سرگرمی ا تفریحای برگرفته از مطالعات حاجیانی و محمدزاده ( )1394با عنوان «بررساای
تجثیر فضای مجازی بر هویت ملی دانشجویان» مورد سنجش قرار گرفته است.
طالق عاطفی اشاره به روابط سرد و پرتنش زوجین دارد و زمانی اتفاق میافتد که زوجین در ظاهر
به زندگی مشترک خود بنا به هاار دلیلای ادامااه مایدهنااد ولای روابااط میاان آنهااا پاار از مشاااجره و
بگومگوهای لفظی و گاهی برخوردهای فیزیکی است .این مفهوم سه بعد ذهنی ،رفتاری و کالمای
دارد (کفاشی و سرآبادانی .)140 :1393 ،در این تحقیق ماایتااوان طااالق عاااطفی باار اساااس نظریااه
استرنبرگ با سه م لفه تعهد ،صمیمیت و شور و اشتیاق جنسی سنجید .در این تحقیق جهت سنجش
تعهد و صمیمیت ،پنج شاخﺺ میزان توافق زوجین و میزان صادق بودن ،عالقه و محبت داشتن بااه
یکدیگر و میزان پایبندی به تعهدات و میزان صاامیمی بااودن همسااران مااد نظاار قاارار گرفتااه اساات.
همچنین رضایت جنسی با عنوان شور و اشتیاق و بعد انگیزشی نظریااه مثلااث عشاق اسااترنبرگ یاااد
شده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش فعالیتی نظاممند است که طی آن یا دانش گسترش مییابد یا وضعیتی توصیف و تبیین
میگردد و یا در نهایت مسئله و مشکل خاصی راهحلجویی میشود .با توجه به اینکه هر تحقیق با
یک مسئله و هدف خاص آماده میشود لذا بر پایه ماهیت مسئله های مطرح شده و هدفی از
تحقیق که پژوهشگر دنبال میکند ،میتوان تحقیقات را طبقهبندی کرد و انواع آنها را از همدیگر
بازشناسی کرد (فرهنگی و صفرزاده .)270 :1387 ،بر اساس طبقهبندی تحقیقات ،این پااژوهش باار
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اساس هدف تحقیق کاربردی است و از نوع تبیینی  -علی میباشااد .روش ایاان پااژوهش پیمایشاای
است و اطالعات مااورد نیاااز بااا تکنیااک پرسشاانامه پرسشاانامه تعهااد و صاامیمیت بااروک و باارتمن
( ،)1995پرسشاانامه رضااایت جنساای هادسااون و پرسشاانامه فضااای مجااازی برگرفتااه از مطالعااات
حاجیانی و محمدزاده ( )1394جمیآوری شده است .شایان به ذکر است که این تحقیق میتوانست
با روش کیفی انجام گیرد .اما به دلیل داشتن دادههای بیشتر و تعمیمپذیری باﻻتر از روش پیمااایش
استفاده شد .همچنین در روش پیمایش به دلیل سواﻻت حساس صاارف وقاات ﻻزم و اعتمادسااازی
صورت گرفته است .دادههای به دست آمااده از پرسشاانامههااا بااا اسااتفاده از ناارمافاازار  spssمااورد
ارزیابی قرار گرفت .برای تعیین روایی پرسشنامه از اعتبار صوری و برای تعیااین پایااایی گویااههااای
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با  0/92برای فضااای مجااازی و  0/91طااالق عاااطفی
مورد تجیید قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان متجهل ساااکن در منطقااه 8
تهران بوده است .طبق آمار سایت شهرداری منطقه  8شهر تهران و مرکز آمار ایااران در سرشااماری
مسکن و نفوس سال  1390جمعیت ساکن در منطقه  8تهااران براباار بااا  377806نفاار میباشااد .پااا
جامعه آماری تحقیق حاضر برابر با  377806نفر است .حجم نمونه از طریااق فرمااول کااوکران 382
نفر به دست آمد و پرسشنامه بین زن و مرد متجهل در منطقه  8شهر تهران توزیاای شااد کااه در ایاان
تحقیق به دلیل برگشت برخی پرسشنامهها به دلیل پرسشنامه رضایت جنسی زوجااین ،محقااق نمونااه
آماری را  300نفر در نظر گرفته شد .شاایوه نمونااهگیااری خوشااهای چندمرحلااهای اسات .همچنااین
متاهلین به صورت توادفی انتخاب شدند تا شانا یکسانی در انتخاب داشته باشند.
یافتهها
در یافتههای آماری توصیفی (جداول فراوانی ،شاخﺺهایی نظیر میااانگین و انحااراف معیااار ) و در
آمار استنباطی ،نتایج حاصل از آزمااون فرضاایههااای مطاارح شااده پااژوهش ،بااا اسااتفاده از ضااریب
همبستگی پیرسون و تحلیل واریانا توضیح داده شدهاند .نتایج توصیفی نشااان ماایدهااد کااه 50/0
درصد از پاسخگویان مرد و  50/0درصد زن بودهاند همچنین سن پاسخگویان بین  20تااا  62سااال
نوسان داشته است و  70/4درصد از پاسخگویان در زمان بررسی بین  35-62سااال ساان داشااتهانااد.
بررسی سطح تحویالت پاسخگویان و همسرانشان نیز حاکی است که  77/7درصد از پاسخگویان
و  69/7درصد همسران آنها از تحویالت دانشگاهی برخوردارند .همچنین نتااایج نشااان داده اساات
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که  82/3درصد از پاسخگویان و  82/9درصد همسران پاسخگو در زمان بررساای شاااغل بااودهانااد.
میزان درآمد ماهانه خانواده افراد مورد بررسی ،از حداقل  900هزار تومان تااا  15میلیااون تومااان در
نوسان بوده و میانگین درآمد ماهانه خانواده آنها به  3360035تومان رسیده است.
نتایج نشان داده است که  96درصد از پاسااخگویان در طااول شاابانهروز از فضااای مجااازی اسااتفاده
میکنند .پاسخگویان از شبکه های اجتماعی مجازی تلگرام بیشترین اسااتفاده را در طااول شاابانهروز
دارند .در حالی که از ویچت ،بی تاک و تانگو کمترین استفاده را دارند .بیشااترین پاسااخگویان در
زمان بررسی بیش از  2سال است که از فضای مجازی استفاده میکنند کااه معااادل  70/7درصااد از
جمعیت نمونه ماورد بررساای اساات .پاسااخگویان در گااروههااای مجااازی آموزشاای بیشااترین و در
گروه های مجازی همکاران کمترین فعالیت را دارند.بررسی میزان طالق عاطفی همسااران منطقااه 8
شهر تهران نشان داده است که  4/7درصد از همسران مورد مطالعه دارای طالق عاااطفی پااایین77 ،
درصد متوسط و  18/3درصد دارای طالق عاطفی باﻻ هستند .به عبااارت دیگاار ،طااالق عاااطفی در
بین همسران منطقه  8شهر تهران در حد متوسط است.
فرضیه اصلی :بین فضای مجازی و و طالق عاطفی همسران رابطه وجود دارد.
نتایج به دست آمده از جدول  1نشان میدهد بین فضای مجازی و طااالق عاااطفی همسااران رابطااه
منفی و معناداری وجود دارد ( r= -0/119و  .) sig=0/040اما از آنجا که در این تحقیق نمااره
پایین ،نشان از طالق عاطفی باﻻست لذا میتوان بیان نمود که با فضای مجااازی باار افاازایش طااالق
عاطفی در بین همسران منطقه  8شهر تهران موثر است.
همچنین نتایج نشان داده است که بین فضای مجازی و صمیمیت و رضایت جنساای زوجااین رابطااه
منفی و معناداری وجود دارد .در حالی که بااین فضااای مجااازی و تعهااد همسااران رابطااه معناااداری
مشاهده نشده است .به بیانی دیگر ،فضای مجازی بر کاهش صمیمیت و رضااایت جنساای همسااران
موثر است.
جدول  :1بررسی رابطه بین فضای مجازی و طالق عاطفی همسران
ضریب همبستگی پیرسون

Sig

تعداد

0.040

300

0.578

300

صمیمیت همسران

-0/327

0/00

299

رضایت جنسی زوجین

0.178

0.002

288

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فضای مجازی

طالق عاطفی

-0.119

تعهد همسران

-0.032
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فرضیه فرعی  :1بین میزان استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه
وجود دارد.
نتایج به دست آمده از جدول  2نشان میدهد بین میزان استفاده از فضای مجازی و طااالق عاااطفی
همسران رابطه منفی و معناداری وجود دارد ( r= -0/108و  .) sig=0/031از آنجااا کااه در ایاان
تحقیق نمره پایین ،نشان از طالق عاطفی باﻻست لذا میتوان بیان نمود که با افزایش میزان اسااتفاده
از فضای مجازی ،طالق عاطفی در بین همسران منطقه  8شهر تهران افزایش مییابد.
جدول  :2بررسی رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران
میزان استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی

ضریب همبستگی پیرسون

Sig

تعداد

-0/108

0/031

300

همسران

فرضیه فرعی  :2بین مدت استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه
وجود دارد.
نتایج به دست آمده از جدول  3نشان میدهد بین مدت استفاده از فضای مجازی و طااالق عاااطفی
همسران رابطه معناداری وجود ندارد ( r= -0/061و .) sig=0/151
جدول : 3بررسی رابطه بین مدت استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران
مدت استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی

ضریب همبستگی پیرسون

Sig

تعداد

-0/061

0/151

300

فرضیه فرعی  .3بین نوع عضویت در فضای مجازی و طالق عاطفی همسران رابطهه
وجود دارد.
نتایج به دست آمده از جدول  4نشان میدهد بین نوع عضویت در فضای مجازی و طالق عاااطفی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد ( F=-3/399و  .)Sig= 0/035از آنجااا کااه در ایاان تحقیااق
نمره پایین ،نشان از طالق عاطفی باﻻست لذا میتوان بیان نمود که همسرانی که در فضای مجااازی
بسیار فعال هستند ا ز طالق عاطفی باﻻتری برخوردارند و بالعکا .به بیانی دیگر نااوع عضااویت در
فضای مجازی بر طالق عاطفی همسران منطقه  8شهر تهران موثر است.
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جدول : 4بررسی رابطه بین نوع عضویت در فضای مجازی و طالق عاطفی همسران
نوع عضویت در فضای مجازی

میانگین

بسیار فعال

253.83

تا حدودی فعال

255.78

کمی فعال

270.88

جمی

258.91

Sig

تعداد

0.035

68

F

172

-3.399

54
300

فرضیه فرعی  .4بین نوع استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسهران رابطهه
وجود دارد.
نتایج به دست آمده از جدول  5نشان ماایدهااد کااه بااین اسااتفاده اطالعاااتی و ساارگرمی از فضااای
مجازی و طالق عاطفی همسران رابطه منفاای و معناااداری وجااود دارد .در حااالی کااه بااین اسااتفاده
ارتباطی با طالق عاطفی همسران رابطه معناداری مشاهده نشده است .اما از آنجا که در این تحقیااق
نمره پایین ،نشان از طالق عاطفی باﻻست لااذا ماایتااوان بیااان نمااود کااه بااا افاازایش میاازان اسااتفاده
اطالعاتی و سرگرمی از فضای مجازی ،طالق عاطفی در بین همسران منطقه  8شهر تهااران افاازایش
مییابد.
جدول : 5بررسی رابطه بین نوع استفاده از فضای مجازی و طالق عاطفی همسران
متغیر مستقل
استفاده اطالعاتی
استفاده ارتباطی
استفاده سرگرمی

متغیر وابسته
طالق عاطفی

ضریب همبستگی پیرسون

Sig

تعداد

-0.115

0.050

290

0.078

0.186

286

-0.130

0.027

290

بحث و نتیجهگیری
صاحبنظران معتقدند خانواده از نخستین نظام های نهادی عمااومی و جهااانی اساات کااه باارای رفاای
نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی،
طبیعیتر ا ست و وارد شدن هر آفت و زوالی به این نهاد و کارکردهای آن از امور مهاام و شایسااته
کنکاش است .یکی از مهمترین آسیبهای خانوادگی طااالق اساات .اما آمار رسمی طالق به طور
کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست ،زیرا در کناااااار آن آمااااااری
بزرگتر به طالقهای عاطفی اختواص دارد .یعنی به زناادگیهای خاموش و خانوادههای توخالی
که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی ماایکنند ولی هیچ گاه تقاضای طالق قانونی نمیکنند.
در واقی برخی ازدواجها که با طالق پایان نمییابند ،به ازدواجهای توخالی تبدیل میشوند که فاقد
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عشق ،مواحبت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی بااه پاایش ماایرونااد و
زمان را سشری میکنند.
از جمله پیامدهای ورود تکنولوژیهای ارتباطی جدید بر حیات اجتماعی معاصر ،تغییر شااکل نااوع
و نحوه ارتباطات بین دو جنا و یا به قول گیدنز ( )1992دگردیسی صمیمیت بین آنها بوده است.
در این تحقیق نیز همسو با نظریااه گیاادنز فضااای مجااازی بیشااترین تااجثیر را باار صاامیمیت همسااران
گذاشته است .از آنجا که طالق عاطفی رابطهای فاقد صمیمیت است میتوان با توجه به سااه م لفااه
نظریه عشق استرنبرگ (تعهد ،صمیمیت و رضایت رابطه جنسی) ،عشق تهی و عشق ابلهانه را طالق
عاطفی خواند و یکی از عوامل م ثر بر طالق عاطفی همسااران را فضااای مجااازی دانساات .در ایاان
تحقیااق همسااو بااا تحقیقااات گنجاای و همکاااران ( ،)1394راساال و کالینتااون ( ،)2014والناازوﻻ و
همکاران ( )2014و بر خالف نتایج مطالعات حاجی زاده میمندی و همکاااران ( ،)1395نشااان داده
شده است که فضای مجازی بر طالق عاطفی همسران م ثر اساات و بااا اسااتفاده از فضااای مجااازی،
طالق عاطفی در بین همسران افزایش مییابد.
در این تحقیق همسو با تحقیق اسکافی و همکاران ( )1393نشان داده شده است که فضای مجااازی
بر صمیمیت همسران م ثر است و با افاازایش اسااتفاده از فضااای مجااازی ،صاامیمیت بااین همسااران
کاهش مییابد .در این تحقیق همسو با پناهی و تبریزی ( )1395نشان داده است که فضای مجااازی
بر رضایت جنسی همسران م ثر واقی شده است .به طوری که با افزایش استفاده از فضااای مجااازی
رضایت جنسی در بین همسران کاهش مییابد .در تحقیق حاضر همسو با پناهی و تبریاازی ()1395
نشان داده است که ارتباط اینترنت با زندگی روزمره همسران به میزان ،نوع عضویت و نوع استفاده
بستگی دارد که افراد در حال تجربه آنند .شاید در این تحقیق همسو بااا نظریااات اسااترنبرگ بتااوان
بیان نمود که میزان رضایت جنسی زوجین و صمیمیت همسران مورد مطالعه نساابت بااه تعهااد آنااان
کم است و خانوادههای منطقه  8تهران به سمت عشق تهی (تنها شامل تعهد و فاقد صمیمیت و شور
و اشتیاق) سوق می یابند که فضااای مجااازی عاماال ما ثری باار صاامیمت و رضااایت رابطااه جنساای
همسران است .حال که فضااای مجااازی بخشاای از زناادگی زوجااین را مشااغول کاارده اساات ،طبااق
نظریات استرنبرگ میتوان پیشنهاد نمود که:
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الف -زوجین باید نهایت وفاداری خود را بااه خااانواده و همساارانشااان نشااان دهنااد .زوجااین بایااد
صمیمیت بین خود را ارتقا دهند ،بااه گونااه ای کااه اشااتراک گذاشااتن احساسااات و فااراهم آوردن
حمایت عاطفی طرفین در اولویت برونسشاری احساساتشان قرار بگیرد .برای افزایش این صمیمیت
زوجین باید زمان بیشتری را برای با هم بودن ،مواحبت حتی در باب اطالعات منتشر شده در ایاان
شبکه ها بشردازند تا نزدیکی به تدریج افزایش یابد و با رشد رابطه با هاام کااالم شاادن و صااحبتهااا
منجر به رضایت رابطه زناشویی گردد.
ب -در زمینااه کاااهش طااالق عاااطفی پیشاانهاد ماایگااردد کااه در سااازمانهااای متااولی خااانواده،
مشاوره های پیش از ازدواج به طور جدی دنبال شود و با برگزاری همایش ،سمینارها و کارگاههای
مختلف آموزشی مختلف جهت یادگیری و بهرهمندی زوجین از کارکردهای مثبت فضای مجازی
در جهت تقویت و حفظ روابط همسران گام مهمی برداشته شود.
منابع
آزادی ،شهدخت سهامی ،سوسن قهرمان ،زهرا قلی پور ،گلناز .)1389( .ارزیابی عوامل اجتماااعی زمینااه ساااز طااالق
عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهره برداری نفت گچساران .زن و بهداشت101-117 :)3( 1 ،
ارجمندسیاهشوش ،اسحاق پیرامون ،ندا .)1393( .بررسی آسیبشناختی طالق عاطفی از دیااد زنااان ( 20تااا  39ساااله) و
پیامدهای آن بر فرزندان ساکن در شهرک بعثت شهرستان ماهشهر .جامعهشناسی مطالعات جوانان ،4 ،صﺺ9-22
اسکافی ،مریم ترکمان ،فرح ساروخانی .باقر .)1393( .اثر شبکههای اجتماعی بر طالق عاطفی در شااهر مشااهد ،مجلااه
علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،)25( 12 ،ص 225-250
اعزازی ،شهال .)1387( .جامعهشناسی خانواده .تهران :روشنگران و مطالعات زنان
امیدوار ،احمد صارمی ،علی اکبر .)1381( .اعتیاد به اینترنت توصیف ،سبب شناسی ،پیشگیری ،درمااان و مقیاااسهااای
سنجش اختالل اعتیاد به اینترنت .مشهد :انتشارات تمرین.
باستانی ،سوسن گلزاری ،محمود روشنی ،شااهره .)1389( .طااالق عاااطفی :علاال و شاارایط میااانجی .فواالنامه بررساای
مساﺋل اجتماعی ایران ،3 ،صﺺ 1-20
پروین ،ستار داودی ،مریم محمدی ،فریبرز .)1391( .عوامل جامعهشناختی م ثر در طالق عاطفی در بین خانوادههااای
تهرانی .فولنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواد ،)56( 14 .،صﺺ 119-153
پناهی ،محمدحسین تبریزی ،منووره .)1385( .مورف اینترنت و تغییر در روابط همسران .فولنامه علوم اجتماعی23 ،
( ،)72صﺺ38-66
حاجیاااانی ،اباااراهیم محمااادزاده ،حمیدرضاااا.)1394( .بررسیتجثیر فضا یمجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان.
فولنامﮥ مطالعات ملی ،)1( 16 ،صﺺ 67-84
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حاجیزاده میمندی ،مسعود مداحی ،جااواد کریماای ،یاازدان حاادت ،الهااه غااروری ،ملینااا .)1395( .بررساای عواماال
اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی .فولنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ،)71( 18 ،صﺺ 85-108
درسااتانی ،مااریم روحااانی ،مهاادی ( .)1393پدیدههای جدید فضای مجازی در ایران از دیدگاه کارشناسان ارتباطات.
مطالعات رسانهای ،)26( 9 ،صﺺ 53-68
ربیعی ،علی محمدزاده یزد ،فرشته .)1392( .آسیبشناسی فضای مجازی ،بررسی تجثیر اسااتفاده از اینترناات باار اناازوای
اجتماعی دانشجویان .فولنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،)6( 2 ،صﺺ43-6
صفاﺋی راد ،سوری وارستهفر ،افسانه .)1392(.رابطااه بااین تعااارو زناشااویی بااا طااالق عاااطفی زنااان مراجعااهکننااده بااه
دادگاههای شرق تهران سال  .1390فولنامه پژوهش اجتماعی ،)20( 5 ،صﺺ 85-106
صادقی فسایی ،سهیال ملکی پور ،زینب .)1392( .تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین :موادیق و زمینههای شکل-
گیری .نشریه زن در توسعه و سیادت ،)1( 11 ،صﺺ 1-28
فرهنگی ،علیاکباار صفرزاده ،حسااین .)1387( .روشهای تحقیق در علوم انسانی با نگرشی به پایان نامهنویسی .تهااران:

پیام پویا
قادرزاده ،امید احمدپور ،مریم .)1390( .کاربری اینترنت و تجثیر آن بر هویاات اجتماااعی :مطالعااه مااوردی دانشااجویان
دانشگاه کردستان .مطالعات جامعهشناختی ،)39( 18،صﺺ 35-68
کفاشی ،مجید ،سرآبادانی ،سمیه ( .)1393عوامل اقتوادی اجتماعی م ثر بر طالق عاطفی دو گروه زنان متاهل خانااه-
دار و شاغل شهر قم .دوفولنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر ،)5( 3 ،صﺺ 125 -153
کنعانی ،محمدامین محمدزاده ،حمیده .تماااسهااای شاابکهای و تجربااه عشااق ساایال ،مطالعااه کیفاای دانشااجویان دختاار
دانشگاه گیالن .فولنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،)1( 9 ،صﺺ 113-145
گنجی ،محمد نیازی ،محسن ملک پور شهرکی ،علیرضا .)1394( .بررسی تجثیر اعتیاد به فناوریهای نوین ارتباطی باار
از هم گسیختگی خانوادگی در شهرکرد .مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،)1( 4 ،صﺺ 167-194
مسعودی ،حمید بهااروان ،حسااین ( .)1393اخالق در فضای مجازی :بررسی عوامل مرتبط با عضویت ،میزان بازدید و
ماندگاری افراد در گروههای اینترنتی غیر اخالقی .مطالعات رسانهای ،)26( 9 .صﺺ 82-95
مقدس ،علی اصغر قدرتی ،شفیعه .)1390( .بررسی نقادانه نظریه های جامعااه شناساای عواطااف جاناتااان ترناار ،کمشاار و
ادوارد ﻻولر .جامعه شناسی کاربردی ،)2( 22 ،صﺺ 143-166
منادی ،مرتضی .)1385( .جامعهشناسی خانواده .تهران :نشر دانژه
یزدانی ،عباس حقیقتیان ،منوور کشاااورز ،حمیااد .)1392( .تحلیلاای باار کیفیاات زناادگی زنااان دچااار طااالق عاااطفی.
فولنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،)6( 2 ،صﺺ159-85
یزدخواستی ،بهجت عدلیپور .صمد کیخانی ،الهام .حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجااازی شاابکههااای اجتماااعی.
مطالعات فرهنگ ارتباطات ،)21( 14 ،صﺺ81-101
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