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چکیده

کردن تأثیر اس���تفاده از ماهواره در بی ثباتی ازدواج، با  هدف پژوهش حاضر مش���خص 

آزمون نقش واس���طه ای دی���ن داری و نگرش مثبت به رابطه با جنس مخالف اس���ت. 

که در س���ال 1393 در شهرس���تان  تع���داد 360 نفر نمون���ه این پژوهش از بین زوجینی 

کرمانشاه س���کونت داش���تند به روش نمونه گیری خوش���ه ای چند مرحله ای انتخاب 

ش���دند و پرسشنامه های سنجش دین داری، اس���تفاده از ماهواره، شاخص بی ثباتی 

ج از عرف با جنس مخالف، بر روی افراد نمونه اجرا  ازدواج )MII( و مقی���اس رابطه خار

که نتایج نشان دهنده معناداری  ش���د. داده ها به روش آزمون رگرس���یون تحلیل ش���د 

روابط متغیرهای پژوهش بود. رابطه اس���تفاده از ماهواره و بی ثباتی ازدواج و استفاده 

از ماه���واره و نگ���رش مثبت نس���بت ب���ه رابطه با جن���س مخالف مثبت و معن���ادار بود. 

همچنین رابطه استفاده از ماهواره و دین داری و همچنین دین داری و نگرش مثبت 

نس���بت به رابطه ب���ا جنس مخالف منفی و معنادار ب���ود. بنابراین، نتایج این پژوهش 

ک���ی از تأثیر منفی ماهواره بر ثبات ازدواج اس���ت. ماهواره این تأثیر را از طریق خرده  حا

که در پژوهش حاضر دو مؤلفه آن بررسی شد.  گون برجای می گذارد  گونا مؤلفه های 
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1. مقدمه 

به نظر می رس���د در دنیای معاصر س���اختار ازدواج در خطر بی ثباتی و متالش���ی شدن است. 

که تداوم و پیوس���تگی ازدواج را  )ولفیتگر، 2015( مفهوم بی ثباتی ازدواج، قطب منفی پیوس���تاری 

نشان می دهد، قرار دارد. بی ثباتی ازدواج به زندگی زوج هایی اشاره دارد که طالق نگرفته اند، 

ولی به دنبال جدایی از یکدیگرند و احتمال جدایی و طالق در بین آنها باال اس���ت )اوراتینکال.، 

که ازدواجش���ان در  کورین، 2014(. به عبارتی این مفهوم، وضعیت زوج هایی را توصیف می کند  و 

گرفته است و فاصله چندانی با طالق ندارند و زن یا مرد  ک و نامتعادل قرار  موقعیتی خطرنا

که به پایان رساندن  )در یک رابطه همسری( به طالق می اندیشد و یا اعمالی انجام می دهد 

گرایش دارد. ازدواج 

که عواقب و عوارض آن فقط  بی ثباتی ازدواج و در نتیجه طالق، مسئله ای فردی نیست 

کل جامعه را تحت تأثیر قرار  که  متوجه افراد درگیر در آن شود، بلکه معضلی اجتماعی است 

که اثرات آن به  می دهد. طالق یک معضل سالمت عمومی در نهاد اجتماعی خانواده است 

که برخی معتقدند بیش���ترین آثار س���وء طالق متوجه  فرزندان نیز منتقل می ش���ود به نحوی 

فرزندان است. )نصراللهی.، و همکاران، 1392(

کنترل و مقابله با هر مش���کل و بحرانی شناخت عوامل  گام برای  که اولین  مبرهن اس���ت 

ایجادکنن���ده آن و نی���ز می���زان اثرگذاری هر ی���ک از این عوامل اس���ت. پژوهش���گران از عوامل 

که از جمله این عوامل می توان به ماهواره و  متعددی در ایجاد بی ثباتی و طالق نام  برده اند 

کرد.  رسانه های جمعی )اسماعیلی.، و یوسفی، 1393( اشاره 

گستردگی ماهواره در جوامع و حضور آن حتی در حریم خلوت و خصوصی مردم، این ابزار 

را به پذیرفته ترین پیام آور و پذیرفتنی ترین فرمانروای اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است. 

که به  از ای���ن رو، در انتقال دانش ها، مهارت ها، نگرش ها، باورها و ارزش ها نقش مهمی دارد 

شکل گیری و تغییر شناخت ها، عقاید، ارزش ها و رفتار جوامع منجر می شود. )اسدی، 1393(

که مش���اهده زیاد تلویزیون و ماهواره، نگرشی را پرورش  برخی مطالعات نش���ان می دهد 

می دهد که با تلویزیون و ماهواره هماهنگ است، نه با واقعیت، که در افراد تصویرسازی های 

خ���اص ذهنی ب���ه وجود م���ی آورد و ای���ن دو در جایگاه مهم ترین رس���انه های تصوی���ری، آثار 
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بلندمدت���ی در نگرش بینندگان به وجود می آورد. )باصری.، و حاجیانی، 1389؛ خواجه نوری.، پرنیان، 1394( 

که مصرف  کس���انی  که مصرف رس���انه ای بیش���تری دارند در مقابل  کس���انی  بنابراین دیدگاه، 

کمتری دارند به س���بک های زندگی نمایش داده ش���ده در رس���انه های دیداری و  رس���انه ای 

ش���نیداری تمایل بیش���تری دارند. حال آنکه امروزه برنامه ه���ا و فیلم های ماهواره ای حاوی 

که در آن پایبندی و وفاداری به خانواده و ارزش های اخالقی مضحک و  محتواهایی اس���ت 

گاه تضاد ارزش���ی در بین  کلی، تضعیف ارزش های س���نتی و  عوامانه به نظر می رس���د. به طور 

زوجین به واسطه تغییر ارزش ها، احتمال نابهنجاری های مختلف از جمله طالق را افزایش 

می دهد. از دیگر اثرات غیرمستقیم ماهواره برثبات ازدواج، تقلیل دین داری اشخاص است. 

دین به مثابه یک سامانه وسیع، متشکل از برنامه های زیادی برای هدایت بشر است )یاوری.، 

نوری.، و حسن آبادی، 1394(.

که از  دی���ن و تجلیات آن )مانن���د دین داری( در عرصه اجتماع، زنده و پویا اس���ت و زمانی 

که دین داری امری انسانی -  انواع دین داری صحبت می شود، این پیش فرض مطرح است 

اجتماعی، واجد تکثر و تنوع است و در واقع دین داری ها مطرح است نه دین داری. )حسن پور.، 

کیفی قرار می گیرد. در  و معمار، 1394( البته میزان تجلیات دین در پیروانش، در یک دامنه کمی- 

گرفته است. ک قرار  تحقیق حاضر میزان تبعیت و تسلیم بودن در برابر دین اسالم مال

گرفت���ن در مع���رض مدرنیت���ه و ش���اخصه های آن از جمل���ه عقالنی���ت، فردگرای���ی،   ق���رار 

مصرف گرای���ی و... هم���واره تغییراتی در تم���ام زمینه های اقتص���ادی، اجتماعی و همچنین 

فرهن���گ و نگرش های دینی ب���ه دنبال دارد. )نصرت���ی.، و ذوالفقاری، 1391( بیش���ترین اهداف و تأثیر 

گرایش به  ش���بکه های ماهواره ای در حوزه های روی آوردن جوانان به انواع موسیقی غربی، 

مدگرای���ی افراط���ی، تضعیف باورهای دینی، بسترس���ازی و ازخودبیگانگ���ی دینی و فرهنگی، 

الگوپذیری از نظام فرهنگی- اجتماعی و س���بک زندگی غربی، دین گریزی، ترک نماز و س���ایر 

واجبات دینی، دوری از قرآن و دعا و نیایش، گرایش به آرایش های مبتذل، ترویج سکوالریسم 

و جدایی دین از سیاست، افزایش ناهنجاری های رفتاری در خانواده، بی احترامی به والدین 

و ترویج اندیشه و فرهنگ برهنگی است )بختیاری.، و فرخی، 1391(. تحقیقات از تفاوت قابل توجه 

کسانی  که به ماهواره دسترس���ی دارند و  کس���انی  میانگین اعتقادات و باورهای دینی در بین 
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که از ماهواره استفاده نمی کنند، بیشتر  کسانی  که دسترسی ندارند، خبر می دهند. چنانچه 

که اثرات دین داری بر رضایت  به باورهاو رفتارهای دینی پایبند بوده اند؛ این درحالی اس���ت 

زناشویی زوجین، مورد تأیید پژوهش های متعدد است )منجزی.، شفیع آبادی.، و سودانی، 1391(.

گرایش به موضع آزاداندیش���انه نسبت به برقراری رابطه  کاهش دین داری،  اولین تبعات 

ج از عرف با جنس مخالف اس���ت. ش���کل گیری روابط میان فردی در عصر تکنولوژی و به  خار

گرایش به تحصیالت و توسعه حضور زنان در اجتماع، امری اجتناب ناپذیر  دنبال آن افزایش 

اس���ت، اما این موضوع چیزی از مذموم انگاری روابط بدون چارچوب و دوستانه نمی کاهد. 

تبع���ات س���وء روان���ی، جس���می و عملکردی ای���ن نوع رواب���ط، س���بب نگرانی ه���ای والدین و 

متخصصی���ن علوم انس���انی ش���ده و به دنب���ال پیگیری عل���ل و عوامل زمینه س���از آن ردپایی 

که ب���ا عنوان عل���ل اجتماع���ی این رواب���ط مورد بررس���ی قرار  از ماه���واره ب���ه چش���م می خورد 

که از ابتدای س���اختاریابی تعهد مردان  می گیرد. )یوس���فی.، عابدی.، و طاهرنش���اط، 1386( در جوامعی 

و زنان به همس���ر جزء الینفک ثبات خانواده بوده است، انتظار اینکه افراد بتوانند در مقابل 

بی تعهدی های همس���ران خود بی تفاوت باش���ند، انتظاری باطل و بی اس���اس است. حال 

آنک���ه تبلیغات ماهواره ای انگیزه برقراری چنین روابط���ی را موجه می پندارد. همین برخورد 

اندیشه ها و عدم برآورده شدن انتظارات طرفین، به معنی مقدمه عدم ثبات خانواده است. 

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش 

کاربردی و از نظ���ر ماهیت در زمره تحقیقات  گروه تحقیقات  پژوه���ش حاض���ر از نظر هدف در 

که در نظر دارد با درک پیچیدگی نظری و عملیاتی مفهوم بی ثباتی ازدواج  توصیفی است؛ چرا

کاربردی متصل سازد.  با رویکرد بازشناسی بستر مطالعه، نتایج را به خروجی های 

2-2. جامعه و نمونه آماری 

کرمانش���اه سکونت  که در س���ال 1393 در ش���هر  جامعه  آماری ش���امل همه زوج هایی اس���ت 

داش���تند. ب���ا توجه به اینکه تعداد اف���راد جامعه حدود 367200 نفر بود با اس���تفاده از فرمول 

که با  گرفته ش���د  گرفتن آلفای 0/05( حداقل تعداد افراد نمونه 360 در نظر  کوکران )با در نظر 
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اس���تفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پس از انتخاب مناطق شهر با روش 

خوش���ه ایی، اف���راد نمونه به صورت دردس���ترس در ه���ر منطقه و با مراجعه ب���ه درب منازل و 

همچنین در مکان های عمومی مثل پارک ها، فروش���گاه ها انتخاب شدند. ابتدا توضیحاتی 

کلی پژوهش و رازداری در همه مراحل پژوهش به ش���رکت کنندگان داده ش���د  در مورد هدف 

گرفت و در حضور محققین پاسخ داده  و س���پس پرسش���نامه ها در اختیار یکی از زوجین قرار 

گذشتن حداقل سه سال از تاریخ ازدواج، رسمی و قانونی  شد. معیارهای ورود به پژوهش، 

ک���ه با حذف پرسش���نامه های مخدوش،  ب���ودن ازدواج و تمای���ل به ش���رکت در پژوهش بود 

داده های حاصل از 360 پرسشنامه  تحلیل شد.

2-3. ابزار پژوهش

)MII( 2-3-1. شاخص بی ثباتی ازدواج

که برای اندازه گیری بی ثباتی و به طور خاص، تمایل  این ش���اخص یک ابزار 14 سؤالی است 

که هم  ب���ه ط���الق طراحی ش���ده اس���ت. )ادواردز.، جانس���ون.، و ب���وث، MII )1987 بر مبنای ای���ن ایده 

ش���ناخت ها و هم رفتارها برای ارزیابی بی ثباتی و احتمال طالق زوج ها مهم بشمار می آیند، 

ساخته شده است. این ابزار در یک مقیاس 4 درجه ای لیکرتی تهیه شده است. در پژوهش 

کرونب���اخ 0/93(، روایی س���ازه و نیز روایی  ادورادز و هم���کاران )1987( پایای���ی )ب���ه روش آلفای 

گزارش شده است.  گرای آن با ابزارهای ش���ادکامی زناش���ویی و تعامالت زناشویی مطلوب  وا

همچنین از نظر وندریلک )2011( این ابزار روایی  پیشبین بسیار خوبی دارد. ضریب پایایی این 

کرونباخ در پژوهش حاضر 0/77 به دست آمد. مقیاس به روش آلفای 

2-3-2. مقیاس رابطه با جنس مخالف خارج از عرف

ج از عرف با جنس مخالف  این ابزار توس���ط محققان و با هدف سنجش نگرش به روابط خار

س���اخته ش���ده اس���ت. محققان برای دس���تیابی به این ه���دف ش���رکت کنندگان می خواهند 

ج  گزاره با محتوای »داش���تن روابط دوس���تی با جنس مخالف خار ت���ا نظ���ر خود را در مورد دو 

ج از  از چهارچ���وب ازدواج ب���رای م���ردان« و »داش���تن روابط دوس���تی ب���ا جنس مخال���ف خار

کنند. آنها باید پاس���خ های خود را در یک طیف لیکرتی  چهارچ���وب ازدواج برای زنان« بیان 
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کنند. روایی محتوایی مقیاس به تأیید  کاماًل مخالفم تنظیم  کاماًل موافقم تا  پنج درجه ای از 

سه نفر از متخصصان این حوزه رسید. همچنین در پژوهش حاضر ضریب پایایی آن با روش 

کرونباخ 0/89 به دست آمد.  آلفای 

2-3-3. پرسش نامه استفاده از ماهواره

برای اندازه گیری این متغیر از پرسش���نامه محقق س���اخته، اس���تفاده ش���د. این پرسش���نامه 

دارای ده سؤال و بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرتی محاسبه شد و پایایی آن به روش آلفای 

کرونباخ در پژوهش حاضر 0/78 به دست آمد.

2-3-4. پرسش نامه دین داری

برای اندازه گیری این مفهوم از پرسشنامه سراج زاده و فیضی )1386( استفاده شد. این ابزار با 

ک و استارک گال  اس���تفاده از 9 عبارت با ابعاد اعتقادی، عاطفی و مناس���کی و پی آمدی مدل 

 و بر اس���اس طیف پنج ارزش���ی لیکرت طراحی ش���ده اس���ت. در مطالعه س���راج زاده و فیضی، 

کرونب���اخ 85% و در پژوهش حاضر نیز ضری���ب پایایی آن به روش  پایای���ی آن ب���ه روش آلفای 

کرونباخ 0/85 به دست آمد. آلفای 

3. یافته های پژوهش

تع���داد زنان ش���رکت کننده در این پژوهش191 نفر، معادل 26/1% و با میانگین س���نی 37/9 

کلی 75 نفر از  بود و تعداد مردان 94 نفر، معادل 53/1%، با میانگین س���نی 43 بود. به طور 

گذاش���تند. با توجه به اینکه پرسشنامه ها طوری  ش���رکت کنندگان پرسش نامه ها را بی پاسخ 

که  که ویژگی های مربوط به خانواده ش���خص را بس���نجند، به نظر می رس���د  طراحی ش���دند 

تعادل در تفکیک جنس���یت در نتایج پژوهش دخالتی نداش���ت. س���طح تحصیالت همواره 

ک���ه در پژوهش ه���ای مختل���ف ب���دان توجه می ش���ود. بیش���تر  از مهم تری���ن م���واردی اس���ت 

که توزیع  کارشناسی بودند  ش���رکت کنندگان در این پژوهش داری سطح تحصیالت دیپلم و 

سطح تحصیالت در هر دو جنس تفاوت زیادی نداشت. 



15

ف
خال

س م
 جن

ه با
بط

ه را
ت ب

سب
ت ن

مثب
ش 

گر
ی و ن

ن دار
ی دی

طه ا
واس

ش 
ج؛ نق

دوا
ی از

بات
ی ث

ه در ب
وار

ماه
یر 

 تأث

شکل شماره 1: تحلیل مسیر مدل فرضی پژوهش

 ،R=0/14( که متغیر اس���تفاده از ماهواره رابطه ای مثبت نتایج تحلیل مس���یر نش���ان داد 

که هرچه اس���تفاده از  کرده اس���ت. این بدین معنا اس���ت  P <0/01( ب���ا بی ثباتی ازدواج برقرار 

ماهواره در خانواده ها بیشتر باشد، خانواده ها در موضع بی ثبات تری قرار می گیرند. همچنین 

ای���ن متغیر رابطه ای مثبت )R=0/17 ( را با نگرش مثبت نس���بت به ارتباط با جنس مخالف 

ک���ه به معنی افزایش نگرش مثبت نس���بت به برقراری رابط���ه با جنس مخالف به  نش���ان داد 

 R=0/18(  دنبال استفاده از ماهواره است. از طرفی، این نگرش توانسته است رابطه مثبتی

که هر چه نگرش مثبت  تری نس���بت به آزادی  کند. بدین معنا   ، P <0/01( ب���ا بی ثباتی برقرار 

روابط بین دو جنس وجود داشته باشد، بی ثباتی ازدواج بیشتر خواهد بود. 

کرده اس���ت. این نتیجه  دین داری، رابطه معکوس )P< 0/01 ،- R=0/18( با طالق برقرار 

که باال بودن س���طح دین داری در خان���واده به منزله ثبات باالت���ر در زندگی  نش���ان می ده���د 

خانوادگی اس���ت. همچنین نگرش نس���بت به برقراری ارتباط با جن���س مخالف و دین داری 

کردند. رابطه معکوس )P <0/01 ،- R=0/18 ،R=-0/10( با بی ثابتی ازدواج بر قرار 

پس از محاس���به اثرات غیرمستقیم متغیر استفاده از ماهواره بر بی ثباتی ازدواج از طریق 

متغیره���ای »نگ���رش مثبت ب���ه رابطه با جن���س مخالف و دی���ن داری« و نیز اثرغیر مس���تقیم 

»دی���ن داری بر بی ثبات���ی ازدواج از طریق نگرش مثبت به رابطه با جن���س مخالف«؛ از روش 

»بوتاس���تراپبا 1000 « نمونه گیری مجدد برای سنجش معناداری اثرات غیرمستقیم استفاده 

که نتایج آن در  ش���د. این تحلیل نیز با اس���تفاده از نرم افزار Amos نس���خه 18 انجام پذیرفت 
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گزارش شده است. جدول »شماره 1« 

جدول شماره 1: نتایج بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم مدل

مسیر غیرمستقیم اثر  
معناداریحد باالحد پایینغیرمستقیم

استفاده از ماهواره به بی ثباتی ازدواج 
0/070/040/10/002)با واسطه دین داری و نگرش مثبت به رابطه با جنس مخالف(

دین داری به بی ثباتی ازدواج
0/020/007-0/07-0/04-)با واسطه نگرش مثبت به جنس مخالف(

که مسیرهای غیرمس���تقیم استفاده از ماهواره  نتایج جدول »ش���ماره 1« نشان می دهد 

ب���ه بی ثباتی ازدواج و دین داری به بی ثباتی ازدواج معنادار ش���د. این به معنای تأیید نقش 

کاهش  واس���طه ای دی���ن داری و نگ���رش مثبت ب���ه رابطه با جن���س مخالف و نش���ان دهنده 

که  کاربران ماهواره است  دین داری و نیز افزایش نگرش مثبت به رابطه با جنس مخالف در 

موجب بی ثباتی ازدواج خواهد شد.

4. بحث و نتیجه گیری

پژوهشگران عوامل متعددی را علل و زمینه بروز بی ثباتی و طالق در خانواده ها می دانند. از 

جمله این عوامل می توان به عوامل اقتصادی به ویژه بیکاری )نصراللهی.، غفاری گولک.، و پروا، 1392(، 

خشونت و پرخاشگری، س���اختار بدکارکرد خانواده )پروین.، داودی.، و محمدی، 1391(، تصویر مثبت 

از پیامدهای طالق )قادرزاده.، قادرزاده.، و حس���ن پناه، 1392(، خیانت زناش���ویی )مدرسی.، زاهدیان.، و هاشمی 

محمدآب���اد، 1393(، ویژگی های ش���خصیتی، ماهواره و رس���انه های جمعی )اس���ماعیلی.، و صید یوس���فی، 

کرد. رابطه اخیر، یعنی ارتباط بین اس���تفاده از ماهواره و بی ثباتی ازدواج در  1393( و... اش���اره 

پژوهش حاضر نیز به اثبات رسید.

که فرهنگ هر جامعه ای از مناس���بات زندگی روزمره  گفت  در تبیین این نتیجه می توان 

آن سرچش���مه می گی���رد. جامع���ه و فرهن���گ در تناظر باهم ق���رار دارند و هم���دوش هم تغییر 

می کنن���د و تح���ول می یابن���د. ورود هر عام���ل بیگانه به این مناس���بات س���بب جابجایی غیر 

که  کارکردی )معیوب( عناصر فرهنگی و اجتماعی خواهد شد و موجب آسیب هایی می شود 

کرد. محمل ماهواره )ب���ه عنوان یک عامل بیگانه( در  زندگ���ی روزمره را دچار مش���کل خواهد 
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که به نوبه خود مهم ترین نهاد اجتماعی و بنیان انتظام اجتماعی    ایران، خانواده ها هستند 

می باش���ند. بر این اس���اس، مهم تری���ن اثر ماهواره متوج���ه مهم ترین بنیان اجتماع اس���ت و 

که در ذهن زن  گام اول متوجه خانواده  ها و اعضای آن است؛ خانواده ای  آسیب های آن در 

و مرد تقدس و احترامی الیزال دارد و تغییر در آن به اغتش���اش ذهنی، ناآرامی و نارضایتی از 

زندگی منجر می شود. 

ماه���واره ب���ا حضور در خانه  ایرانیان ب���ه خصوصی  ترین حوزه های زندگی آنان دسترس���ی 

کرده و با نمایش مناسبات و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی- اسالمی، الگوهای مختلف  پیدا 

زندگی خانوادگی را معرفی می کنند. این در حالی است که محتویات چنین روابط و ارتباطاتی 

بر اس���اس واقعیات زندگی ایرانی- اس���المی بنا نش���ده اس���ت و با عناصر دینی و آیین اسالمی 

فاصله ای پرناشدنی دارد. ورود ماهواره به فضای خانواده مساوی است با اختصاص زمانی 

که تالش ش���بکه های ماهواره ای در  ک���ردن برنامه های آن. این در حالی اس���ت  ب���رای دنبال 

گس���ترش و تنوع هرچه بیش���تر برنامه ها می ش���ود و این موضوع  گران، س���بب  جذب تماش���ا

کاهلی در تکالیف  که در نهایت،  کاربران برای استفاده از آن را به دنبال دارد  اش���تیاق بیش���تر 

کم کاری در انجام درست نقش ها موجب تعارضات  نقشی را به دنبال خواهد داشت. قصور و 

که طالق عاطفی و قانونی مراتب بعدی  زناش���ویی و مقدمه ای برای بهانه گیری ها می باش���د 

آن اس���ت. همچنین بر اس���اس نتایج پژوهش حاضر، استفاده از ماهواره سبب ایجاد نگرش 

که  ج از عرف و فرهنگ می شود؛ نگرشی  مثبت نسبت به برقراری رابطه با جنس مخالف خار

قاتل خاموش ثبات ازدواج زوجین است. چرایی این تأثیر را می توان در عقاید صاحب نظران 

ک���ه جامعه ای در حال دگرگونی س���ریع  کرد، چنانکه رابرت معتقد اس���ت هنگامی  جس���تجو 

اس���ت، بسیاری از انسان ها دچار س���ردرگمی می ش���وند، قواعد و هنجارهای سنتی برایشان 

ک���م ارزش به نظر می رس���د و ارزش های جدی���د و منطبق با واقعیت نیز جانیفتاده اس���ت. در 

جامعه در حال گذر، دو ساخت اجتماعی همچنان موجودند؛ ساخت کهن و ساخت جدید. 

کثریت  کهن تبعیت می کنند، ولی ا در نتیجه برخی از س���اخت نوین و برخی دیگر از س���اخت 

کهن می اندیش���ند، اما به مقتضای  بین دو س���اخت اجتماعی س���رگردانند؛ براساس ساخت 

گاه در یک امر )ازدواج( دو ساخت متمایز با  واقعیت بر حسب ساخت جدید عمل می کنند، 
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هم عمل می کنند و تناقض می آفرینند )س���اروخانی، 1392( و »دو ساختی شدن« جامعه، مسبب 

بروز طالق بین زوج ها می ش���ود. در واقع پدیده هایی همچون شهرنش���ینی، صنعتی شدن، 

باال رفتن سواد و تحصیالت، افزایش حضور زنان و دختران در جامعه، تغییر در سبک زندگی 

گس���ترده شدن مکان های حضور زنان و مردان  و افزایش روزافزون رس���انه های ارتباطی و نیز 

گرایش  کنند و بدان  که افراد نگرش مثبتی به رابطه با جنس مخالف پیدا  موجب شده است 

داشته باشند )سیدان.، و اوالدی قادیکالیی، 1391(. این در حالی است که ساخت کهن جامعه ایرانی- 

اس���المی مبتنی بر مج���وز برقراری رابطه دوس���تانه و صمیمانه، فقط از طریق ازدواج اس���ت. 

که بیشتر از طریق تبلیغات شبکه های ماهواره ای  بنابراین، تضاد ارزشی بین این دو ساخت 

کانون خانواده است. صورت می گیرد، مقدمه بروز اختالف و ازهم پاشیدگی 

از طرف دیگر نگرش مثبت به رابطه نامتعارف با جنس مخالف و شکس���ته شدن حرمت 

ج از ازدواج می شود و احتمال این امر به  آن، موجب حذف مانع شناختی ورود به روابط خار

ج از رابطه  که وارد روابط نزدیک و عاشقانه با افرادی خار شدت باال خواهد رفت. زوج هایی 

که در بستری از عدم مسئولیت به وجود  ازدواج می ش���وند، دچار توهمی از رابطه می ش���وند 

کنونی با همسر را بسیار  ک نادرست و توهمی، موجب می شود افراد رابطه  می آید. همین ادرا

کنند و به دنبال ارضای نیازهای روان ش���ناختی خود در جایی  کم ارزش و بی کیفیت ارزیابی 

به غیر از ازدواج باشند.

از دیگر تبعات استفاده از ماهواره، تزلزل دین داری اشخاص است. دلیل این امر نخست، 

که باورهای دینی- اس���المی را مورد حمله قرار داده  محتوای برنامه های ماهواره ایی اس���ت 

کاربران، شک و تردید نسبت به درستی آیین ها و یا ضرورت  که حداقل تغیر ممکن در  است 

محدودیت های اس���المی اس���ت. در این حین، دم زدن از آزادی ها و اس���تقالل فردی، سبب 

قانع سازی مخاطب به عدم وجود مشکل به دنبال پیروی از الگوهای ارائه شده توسط آنان 

که یک شخص  خواهد ش���د. همچنین مطابق نظریه ناهماهنگی ش���ناختی، درست زمانی 

دیندار، برنامه هایی متضاد با باورهای دینی اش را می بیند یا می شنود، ناهماهنگی شناختی 

که چنین برنامه هایی را دنبال  که یا خود وی آنقدر فرد بی عفت است  در وی ایجاد می شود 

ج از عقالنیت و به اصالح اش���تباه نیس���ت و از آنجا  می کند و یا پیام های برنامه خیلی هم خار
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کرده و نظ���ر دوم، پذیرفته  کل رد  ک���ه ف���رد به دنبال حفظ حرمت خود اس���ت، نظ���ر اول را به 

می شود که این یعنی، تزلزل و تنزل دین داری اشخاص. این درحالی است که بین دین داری 

و بی ثباتی ازدواج رابطه مس���تقیم وجود دارد. در تبیین ای���ن امر می توان به اثر دین داری بر 

کرد )محمدی.، و همکاران، 1393(. دین داری با اثرگذاری بر سیستم شناختی  تعهد زناش���ویی اشاره 

و باورهای همس���ران تعه���د را در ازدواج ایجاد می کند. افراد دی���ن دار ازدواج را امری مقدس 

تلق���ی می کنن���د و خود را بدان متعه���د می دانند. از طرف دیگر دین به طور غیرمس���تقیم و با 

کیفیت ارتباط و رضایتمندی )لمبرت.، و دولهایت، 2008؛  افزایش مؤلفه هایی همچون ش���ادکامی و 

پی���ن، 2010( مانع از بی ثباتی ازدواج و بروز پدیده طالق می ش���ود. همچنین دین داری می تواند 

با ایجاد ش���ادی و نش���اط، همسران را از لحاظ نیازهای تفریح و هیجان طلبی به خوبی ارضا 

کند )بخشی پور.، و رمضان زاده، 1393(.

کنترل  که افراد دین دار به خوبی می توانند هیجان های خود را  متخصصان بر این باورند 

کنن���د؛ )محم���دی.، و مزی���دی، 1393( الگوهای عمل���ی بی نظیری ب���رای چگونگی رفتار با  و مدیری���ت 

دیگ���ران از جمله همس���ران خود برخوردارن���د؛ خزانه ای غنی از توصیه ه���ا و آموزه های دینی 

که این موارد  مفید در مورد رابطه با همسر دارند و در نهایت خودشان شادتر زندگی می کنند 

س���بب ایجاد نشاط و رضایت در رابطه زوجی خواهد شد )منجزی.، شفیع آبادی.، و سوادنی، 1391(. هر 

کمتر  چه نشاط و رضایت در رابطه بین همسران باالتر باشد، احتمال شکست و بی ثباتی آن 

خواهد بود )بخشی پور.، و رمضان زاده، 1393(.

س���رعت پیش���روی مس���ئله طالق، نگرانی ها را برانگیخته و به نظر می رس���د قب���ل از آنکه 

که در این ش���رایط با نسلی روبه رو  به مرز اضطرار برس���د، باید تدابیری اندیش���یده ش���ود؛ چرا

که حاصل زندگ���ی تک والدی بوده و تجربه تلخ طالق، در آنها احس���اس ترس  خواهیم ش���د 

که از همان ابتدای تشکیل زندگی دنبال  و تنفر نس���بت به پدیده ازدواج پرورش داده اس���ت 

که نتیجه این مسئله نیز چیزی  برنده ش���دن در جنگ نامریی زندگی زناش���ویی خواهد بود 

جز ادامه روند جدایی نیست. 

گرفته، نشان دهنده نقش ماهواره در بی ثباتی زندگی زوجین است.  بررسی های صورت 

که تولیدات این رس���انه هیچ مناس���باتی با فرهنگ  از ای���ن رو، بای���د به خانواده ها اخطار داد 
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غالب زندگی ایرانی – اس���المی ندارد و با ظاهری فریبنده زندگی خانوادگی را به مرز بی ثباتی 

که دین داری و پیروی از دس���تورات دینی ضمن اینکه س���بب  و طالق می کش���اند. در حالی  

آرامش خاطرش���خصی می ش���ود از طریق پرورش نگرش منفی در ش���خص دیندار نس���بت به 

ج از عرف، س���بب تالش وی برای ایجاد موقیعت های ش���ادی آور در رابطه  برقراری رابطه خار

که ثبات ازدواج نتیجه آن خواهد بود.  همسری خود می شود 
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