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  چكيده
درمانگران  يبرا جيرا يا دهيزوج ها و خانواده ها و پد يتكان دهنده برا يامساله انتيخ مقدمه :

 اي يخود ممكن است بصورت جسمان كياز شر ريغ يازدواج و خانواده است هر چند ارتباط با شخص
خارج از  يبا فرد نياز زوج يكي نياست كه زمان صرف شده ب نيا يينها جهيباشد، اما نت يعاطف

در اين تحقيق از روش مواد وروشها :  .خواهد بود يجد يزوجها مساله ا يبرا ييرابطه زناشو
رسشنامه كه يكي از متداول توصيفي پيمايشي استفاده شده و جهت جمع آوري اطالعات نيز از پ

ترين ابزار جمع اوري اطالعات است بهره گرفته شده است.يافته ها : نتايج اين تحقيق حاكي از اين 
هاي نوپديد مانند ماهواره بر كاهش ميل جنسي و همچنين رضايت امر بود كه استفاده از رسانه

ماهواره استفاده بيشتري دارند متاسفانه  هايي كه اززناشويي تاثير بسيار زيادي دارد لذا در خانواده
بر اساس  يو محل يهر كشور ياساس توسعه ملباشد.نتيجه گيري : رابطه عاطفي بسيار ضعيف مي

 ينباشد، نه م يكه اگر فرهنگ جوهر برنامه توسعه مل رد،چرايگيفرهنگ آن جامعه شكل م
.حال در عصر افتيدست  يدرون يآورد و نه اصوالً به توسعه ا انيبه م ياز توسعه مل يتوان،سخن

  .ديسرعت بخش آنو به  عيروند را تسر نيتوان ا يحاضر با كمك رسانه ها م
 

 .نوپديد هايرسانه عاطفي، خيانت ماهواره، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 كسي كمتر... همراه تلفن، اينترنت، ماهواره، تلويزيون، راديو. ايم شده محاصره رساني اطالع وسايل و هارسانه انواع توسط ما امروزه
، يكديگر با ارتباط برقراري براي نوين آوريهاي فن و ابزارها از استفاده. نكند سپري ها رسانه اين از يكي با را روز از ساعتي حداقل كه است
  .گذاردمي اجتماعي و خانوادگي روابط بر عميقي آثار

 و فرهنگي ابزارهاي از استفاده با آنها. دارد قرار داري سرمايه نظام درخدمت جهان هاي رسانه از وسيعي بخش، امروزه متاسفانه 
:  گويدمي آمريكايي نويسنده، 1شيلر هربرت. درآورند خود سياسي سلطه تحت را آنها و كنند نفوذ مختلف كشورهاي در كوشندمي اي رسانه

 را خود فرهنگ كه كندمي تالش  ًطبعا، دهد گسترش ديگر كشورهاي در را خود اقتصادي و سياسي نفوذ كوشدمي كشوري كههنگامي "
 از اعم جمعي ارتباط وسايل، ملتها فرهنگ بر تاثيرگذاري براي غرب ابزارهاي مهمترين از يكي، شيلر نظر به ". دهد رواج، هدف كشور در نيز

 گرفته قرار نظران صاحب و انديشمندان توجه مورد، خانواده در آنها نقش و ها رسانه جايگاه امروزه. است مطبوعات و تلويزيون، راديو
 فساد و صالح و دارد بستگي خانواده دوام به، انساني جامعه دوام و بقاء. است اجتماعي زندگي پايه ترين اصيل و مقدس نهادي، خانواده.است

                                                            
 ١.Herbrt Shiler 
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  1پور قليسهيال
  .دهن رو واحد آزاد دانشگاه از مشاوره ارشد كارشناسي 1
  

هاي نوپديد ( اينترنت، ماهواره بررسي تاثير رسانه
وتلفن همراه)بر خيانت عاطفي زوجين و عوامل موثر 

 برآن
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 عوامل البته. است آن اعضاي بين عاطفي پيوند وجود، منسجم خانواده معيارهاي از يكي. است خانواده فساد و صالح درگرو نيز اجتماع و فرد
 استفاده، خانواده بنيان كننده تهديد عوامل از يكي. كندمي تهديد را خانواده اصيل هنجارهاي و رسانده آسيب پيوند اين به گوناگوني
كه موجب ايجاد اختالل در رفتار زوجين و در نهايت خيانت  است غربي هاي رسانه نامناسب هاي برنامه بويژه جمعي هاي رسانه از نادرست

  بين آنها شود.
  بيان مسئله

 اعالم براي آن از جامعه يك مردم كه شودمي اطالق وسايلي به كلي طور به  هاي گروهييا رسانه 2جمعي ارتباط هاي رسانه  اصطالح
 روزنامه، پيدايش. خبرگزاريها و تلويزيون راديو، مطبوعات،: از عبارتند وسايل اين. كنندمي استفاده يكديگر به مفاهيم انتقال و افكار و پيامها
 در كه پيشرفتهايي به توجه با. است كرده ايجاد صنعتي و علمي هايپديده ساير از بيش رضايتي بشر زندگي در سينما و تلويزيون راديو،
  .اند يافته اهميت و ارزش اي دوره هر از بيش گروهي هاي رسانه شده، ايجاد تكنولوژي زمينه

امـروزه وسـايـل ارتـبـاط جمعى در تمامى كشورها نقش حساس و مهمّى را در زمـيـنه هاى مختلف از جمله سياسى، اقتصادي، 
دانـشـمـنـدان در تقسيم بندى مراحل تاريخى تمدن بشر،  اجتماعي و فرهنگى ايفا مى كنند. اهميّت رسانه هاى گروهى تا حدى است كه

تـمـدن بـشـرى را بـه سـه مـرحـله تـقـسـيـم مـى كـنـد كـه شامل مرحله كشاورزى، مرحله صنعتى و  3آن را لحاظ كرده اند. آلوين تافلر
انى است كه شبكه هاى ارتباطى و اطالعاتى را مرحله فراصنعتى يا عصر ارتباطات و اطالعات است. در عـصـر فراصنعتى، قدرت در دست كس

  ).57: 1377در اختيار خود دارند (تافلر، 
 با آفرينش ابتداي در برساند،او ديگران به را خود پيام بتواند تا است كردهمي استفاده ارتباط برقراري براي اي وسيله از همواره بشر

 روحيه براي اما...و چهره كردن،حركات لمس طريق از كرد،يعنيمي مبادله آنان شيوه به را اطالعات زيرا نداشت زيادي تفاوت جانوران
 ارتباطات از دور هاي زمان در گذشته عصر هاي انسان .سازد برطرف را او نيازهاي توانست نمي و بود ناكافي ابتدايي وسايل اين او كنجكاو
  .كردندمي ارسال ديگران براي را هايشان پيام دود، و طبل بر كوبيدن طريق از و كردندمي استفاده رودررو و چهره به چهره

 مستقيم ارتباطات و شد شفاهي كهكشان وارد و يافت دست شفاهي زبان به مدتي از بود،بعد خبر بي بيرون دنياي از دوره اين بشر
 يونان در تا داشت ادامه روند اين. بود شنوايي غالب،حس حس ولي. كردندمي استفاده خود حس 5 از بيشتر و داشتند ديداري و شنيداري

 به كردن برقرار ارتباط براي انسان شد موجب 4گوتنبرگ توسط چاپ اختراع با بعدها. گرديد آغاز كتابت عصر و شد اختراع الفبا حروف
 توجه پيام انتقال وسيله و رسانه به محتوا بر عالوه و بود بينايي غالب،حس شود،حس آغاز گوتنبرگ كهكشان و آورد روي چاپي نوشتار

 نمي ها روزنامه و مطبوعات از تنها ها انسان جمعيت افزايش دليل به كه بود صنعتي جامعه در مهم محصوالت از يكي شد،مطبوعات
  .كنند برآورده را نيازشان توانستند

 با را اطالعات بار نخستين براي انسان شد سبب مورس 6ساموئل توسط تلگراف پيدايش و 5اديسون توماس توسط برق اختراع
 زمان به غلبه بر عالوه كه آمد بوجود 7واتسون و بل گراهام الكساندر توسط تلفن مدتي از دهد،پس انتقال طوالني هاي مسافت به باال سرعت

 در محدوديت سيم، از استفاده دليل به اما.شدمي شنيده دستگاه اين طريق از داشت فاصله آن با كيلومترها كه ديگري انسان ومكان،صداي
 غالب،حس ماركني،حس كهكشان درآغاز و شد الكترونيك عصر وارد ،انسان19 قرن در 8ماركني توسط راديو اختراع شد،با ايجاد ارتباطات
  بود. شنيداري

 اوقات كردن پر و سرگرمي هدفش ابتدا در ارتباطي وسيله اين. شد متولد آمريكا در والدنر برادران توسط سينما بعد مرحله در
 طور به نفر ها ميليون براي را ها پيام توانست كه آمد بوجود همگاني رسانه يك عنوان به دوم،تلويزيون جهاني جنگ از بعد. بود فراغت

  .كند ارسال همزمان
 اطالعات بتواند انسان شد باعث كامپيوتر فرستادند،ظهور زمين مدار به 9اسپوتنيك نام به ماهواره ها،نخستين روس 1957 سال در

 در را اطالعات حجم باالترين نوري اينترنت،فيبرهاي جهاني شبكه و محلي هاي شبكه اندازي راه با. نمايد ذخيره كامپيوتر در فراوان
  .شدند اي چندرسانه هاي پيام انتقال عرصه وارد جمعي ارتباط وسايل و كردندمي ارسال مختلف فواصل به زمان كوتاهترين

                                                            
 ٢.Mass Media   
 ٣ .Alvin Tafler  

. Gutenberg ٤ 
.Tomas Edison  ٥ 

. Samuel  ٦ 
. Grahambel & Watson  ٧ 

. Marconi  ٨ 
 ٩.Sputnik    
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 جمعي هاي رسانه غالبا كه نوين هاي رسانه كاركرد و ماهيت از امتيازها اين كه هستند منابعي و امتيازات داراي جمعي هاي رسانه
  برد. نام توان مي ذيل شرح به خالصه طور به نوين جمعي هاي رسانه ويژگي. شودمي ناشي هستند

  انتشار سرعت) 1
  انتشار نظم) 2
  انتشار حوزه گستردگي)3
  انتشار تداوم) 4
  مخاطبان پوشش و فراگيري) 5
  انبوه مخاطبان داوري و قضاوت به دستيابي) 6
  ناچيز هزينه و دسترسي آساني) 7

امروزه در عصري كه ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي رونق يافته است،مطابق با آن خيانت نيز رواج پيدا كرده است،تا جايي كه زن 
.امروز درباره اند كشانده تباهي به اينكارها با خودرا زندگي و دارند دختر دوست و پسر دوست خود براي  هركدام در برخي موارد وشوهر
در جهان كنوني برقراري ارتباطات معقول و مشروع  .در خانواده ها بحث ميكنيم كه همسران به زندگي خود پايبند نيستند عاطفي خيانت

ضابطه اي است كه مي  چه مي تواند به اين مشروعيت لطمه بزند روابط بيضرورت داشته و از لوازم الينفك زندگي اجتماعي است، اما آن
زيرا چنين روابطي ضربه جبران ناپذيري بر عفت عمومي و زندگي شخصي و ديني انسان  …تواند پايه هاي روابط اجتماعي را سست كند

 .كندوارد مي

اين در حالي  .شودها و تضعيف مباني ديني و مذهبي ميدهبي بند و باري در معاشرت ها باعث گسستگي و اختالف در نظام خانوا
هاي گاه خطرناك است كه هم اكنون وجود آمدن عشق و عاشقيحد و حصر روابط ميان دختر و پسر به ترين آفت آزادي بياست كه شايع 
ن زندگي مشترك بسياري از زوج ها نيز در ها در ايران با عوارض آن روبرو هستند حتي با پيشروي اين معضل در بين متأهالبرخي خانواده

 .معرض آسيب قرار گرفته به طوري كه با آمار روز افزون ايجاد روابط پنهاني زوجين روبرو هستيم

گردد، در تداوم و هميشگي بودن آن عواملي موثر است كه مهمترين آنها،اعتماد طرفين كه ميان دو فرد پيوندي برقرار ميهنگامي
مچنين تعهد الزامي هر دو بر پايبندي بر موازين پيوند بسته شده ميان آنها است. هر گاه تعهد موجود ميان دو فرد متزلزل به يكديگر و ه

پاسخ گردد و يا به نوعي از بين رود، و اگر جدايي در آن اتفاق نيافتد براي آنكه بتوانند به خواسته هاي خود در كنار تداوم چنين رابطه اي 
  .شود خيانت استكه براي اين روابط گذاشته ميط جديدي با فرد سومي روي خواهد آورد. ناميبه رواب دهند،

خارج از رابطه  يبا فرد يعاطف اي يكيزيف تيميصم يبا برقرار ييرا عبور فرد از مرز رابطه زناشو ييزناشو انتياكثر روانشناسان خ
 ييزناشو انتياست كه خ يدر حال نياست؛ ا افتهي شيافزا ييزناشو انتيخ رياخ يشناسان معتقدندكه در سال ها بي. آسكننديم فيتعر

عامل  كي ييزناشو انتياز آن است كه خ يمطالعات حاك ،يي. از سوكنديم ديرا تهد ييآن احساس تعلق زناشو يپساختار خانواده و در 
 جاناتيو ه ينوع روابط موجب بروز اختالالت پس از سانحه روان نيا نيباشد همچن يو طالق م ييزناشو يخشونت ها يمهم برا نيب شيپ

 د،ي. عالوه بر آن باعث بروز احساس تردشوديدر همسر زخم خورده م يارزش يب اساحس تيخشم، از دست دادن هو ،يمانند افسردگ
  10).1391. (آزادنام، شوديو عذاب وجدان در همسرعهد شكن م يافسردگ

زا و تكان  بيحادثه آس كيعمل  نيباشد ا ياز همسر م ريغ يبا فرد يرابطه جنس يبرقرار يه معناب ييزناشو انتيخ فيتعر طبق
با نمونه  ريدهد. در مطالعات اخ يدر ازدواج ها رخ م ياديز زانيمتاسفانه به م ياست ول دهيد بيآس يزندگ كيشر يبرا يفرد نيدهنده ب

خارج از چارچوب  كباريمتحده گزارش دادند كه حداقل  االتيدرصد زنان در ا 15تا  11درصد مردان و  25تا  22 بايتقر عيوس يانتخاب يها
 11)1994داشته اند (لومن،  يشان رابطه جنس ييزناشو

  :تعاريفي كه از خيانت ارائه گرديده به شرح زير مي باشد
  )1984يت همسر( تامسون، ارتباط جنسي تناسلي خارج از ازدواج بدون آگاهي يا رضا    •
  )2007ارتباط جنسي با شخص سوم خارج از روابط زناشويي(كاپالن و سادوك؛     •
) كه برآينده اين تعاريف 2003تخطي از پيمان مفروض يا بين شده بين زوجين در مورد انحصاريت عاطفي و جنسي( ويكس،     •
  :) اين چنين آمده است1389پور (توسط لواف

                                                            
  )، خيانت زناشويي(تعريف علل، درمان)، همايش آسيبهاي اجتماعي بهزيستي كشور1391آزادنام، الهام ( .١٠ 

 

 ١١.11   . ). The social organization of sexuality. Chicago:1994laumann.E.,Gagnon, J.H.Michael.R.T.,&Michaels,S. (

Universiry of Chicago Press. 
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پيمان مفروض يا بيان شده بين زوجين در مورد انحصاريت عاطفي و جنسي كه به صورت يك راز، بدون آگاهي و تخطي از  «
  ».گيردرضايت طرف مقابل صورت مي

شود عبارت است از رابطه جنسي خارج از ازدواج بدون اگاهي چنين خيانت كه گاه با عنوان روابط فرازناشويي از آن ياد ميهم
 ).1390يي، شريك زندگي.(رضا

كردند هر آنچه دارند را در لفافه بپوشانند و نگذارند در جامعه گذشته ما بعد از برقراري پيوند ميان دو فرد، آنها تالش مي
ديگري(سومي) به صورت غيررسمي مرزهاي شان را در هم شكند. هر چند در ميان اختالفات خانوادگي همواره اين بحث وجود داشته است 

گشت د ديگري به جاي اوي مقابل من بود آن هم با شرايط دلخواه. ولي در بيشتر موارد اين بحث تنها در ذهن فرد عنوان ميكه اي كاش فر
گرفت و زنان و مردان براي برطرف كردن خواسته هاي خود به ديگري سومي بدون وجود موازين و در موارد نادري شكل ظاهري به خود مي

 .دشرعي و قانوني روي مي آوردن

اما امروزه با رويارويي جامعه با شكل هاي جديد ارتباطي، فرهنگي، تكنولوژي و به وجود آمدن خواسته هايي كه تا گذشته شناخته 
شده است، اين نوع روابط نيز به گونه اي تازه پابه عرصه وجود گذاشته و ابزارها و راه هاي جديدي نيز براي شده و يا حتي ناچيز دانسته مي

 .وجود آمده است آنها به

  :شودالزم است بدانيم خيانت با اين مفهوم كلي خود در سه شكل يا نوع دسته بندي مي
داند شود و او معتقد است كه تا زماني كه ديگري نميخيانت عاطفي: تنها دلبستگي است كه ميان فرد با نفر سومي ايجاد مي    •

  .به كسي صدمه اي وارد نخواهد كرد
مي( جنسي): در اين نوع خيانت تنها در جهت ارتباط جسمي مي باشد و هيچ علقه اي را فرد به نفر سوم نخواهد خيانت جس    •

  .داشت
رابطه جسمي: اين نوع خيانت بعد جسمي و عاطفي را در مجموع داشته و فرد عالوه بر ايجاد رابطه جسمي، - خيانت عاطفي    •

 .كندعاطفي هم در آن برقرار مي

خيانت به وسيله اينترنت و فضاي مجازي به راحتي امكان پذير است. در فضاي مجازي فرد با ايجاد ارتباط با جنس  هر سه نوع
مخالف خود مي تواند تنها به دريافت پيام هاي عاطفي اكتفا كنند. اما در اينترنت امكان ايجاد ارتباطي به شكل جنسي نيز وجود دارد. 

 .شودرابطه جنسي اينترنتي نام برده ميچيزي كه امروزه به راحتي از آن 

اين فضا راهي نيزبراي ايجاد نوع سوم خيانت نيز به شمار مي آيد كه در آن عالوه بر ايجاد چت هاي جنسي به انتقال پيام هاي 
 پيدا سومي افراد يا سوم فرد به وابستگي عاطفي –كند به گونه اي كه فرد بعد از مدتي به صورت جنسي عاطفي با فرد يا افرادي كمك مي

 .كندمي

بيشترين نوع تلفن هاي همراه و امكاناتي نظير بولوتوث، امكان ايجاد خيانت را به وجود آورده است هر چند در اين نوع روش،
 .كندعاطفي است اما در مواردي هم امكان خيانت جنسي را نيز ايجاد مي خيانت،

جتماعي و تالش براي همگام كردن جامعه با بنيان هاي جامعه مدرن تعريف شده امروزه به دليل حضور بي شمار زنان در فضاي ا
چنانچه شرايط محيط كار به گونه اي باشد كه فرد در آن  .در غرب، ميزان برخورد ميان جنس مخالف چه متاهل و مجرد افزايش يافته است

اي باشد كه صميميت ميان آنها را افزايش دهد احتمال بروز هر  با فرد جنس مخالف خود ارتباط كاري مستمر داشته و اين ارتباط به گونه
كند تا آن را در محيط هايي سه نوع خيانت وجود دارد. خصوصا اگر فرد متاهل در خانه و زندگي خود از كمبود خاصي رنج ببرد تالش مي

 .كه نسبت به آن دسترسي دارد برطرف نمايد

روبرو است دوست اجتماعي در ميان مردان و زنان متاهل است. و در توجيه اين مساله آن چيزي كه امروزه جامعه ما به نوعي با آن 
 .كندرا تنها در حد يك دوستي به شمار مي آورند اما همين دوستي، علقه هاي عاطفي و گاهي جسمي را نيز ميان طرفين ايجاد مي

كرد. وجود كالس هايي كه در آن دو جنس بر سر  دانشگاهي و خصوصي) مي توان درك(ط هاي آموزشي يهمين حضور را در مح
  .امكان ايجاد ارتباط را نيز بيشتر كرده كه در اين حالت خيانت به هر سه شكل آن مي تواند حضور يابد نديك كالس حضور دار

 كي رندهيامر در بر گ نيا راي). ز2008 كفورد،يباشد (اسچ يازدواج ها م دنيعمده طالق و از هم پاش لياز دال يكي ييزناشو انتيخ
 يآنها برا رشياست كه پذ يعمد يبكاريو فر يتيمسئول يب ،يفرصت طلب ،يو جنس يجانينامنتاسب ه يازهايچون ن يعناصر رفتار يسر

فرد به  نكهيآن بدون ا لهياست كه بوس يابراز ييزناشو انتيخ ني. همچنستيچنان راحت ن شونديم رين مسئله درگيدر ا يكه به نوع يافراد
  ).1391 رپور،يدهد (بش يخود را نشان م تيشخص كيآشكار دست بزند جنبه مشكل زا و تار ييتخلف جنا كي

در اين ميان نبايد از اثر ماهواره در ايجاد اين نوع روابط غافل ماند. ماهواره به عنوان وسيله اي كه شيوه هاي جديد خيانت را 
اليه اي از كثرت گرايي برنامه اي پوشانده به نحوي كه فرد در اثر ديدن زياد اين مساله آن را عادي دهد و به دليل آنكه آن را در آموزش مي
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ايجاد كند تا از اين جداافتادگي دور شود، يكي از ابزار اثر گذار در شكل گيري،داند و تالش ميتلقي نموده و خود را تنها و جدا از جامعه مي
 .انت به شمار مي آيدو حتي ادامه يافتن هر سه نوع خي

  است. خيانت عاطفيپديده  در بروز ها نوپديدرسانهخانواده و  تأثير تعامل بررسيهدف اصلي در پژوهش حاضر 
  روش كار 

مناطق متأهل  افراد نفر از120 .كهقيق  توصيفي ميباشدتحروش  به بررسي وضع موجود مي پردازد قيق حاضر،تحكه  ازآنجا
اي تصادفي انتخاب شده اند. به منظور جمع آوري اطالعات از  دو حيدريه  با روش نمونه گيري و دردسترس وبه گونهشهرستان تربت

  پرسشنامه كه اولي محقق ساخته بوده استفاده شده است 
  پرسشنامه استاندارد احساس مثبت به همسر

ابزار  كياحساسات مثبت نسبت به همسر  پرسشنامهبه همسر استفاده شد.  دراين تحقيق از پرسشنامه استاندارد احساس مثبت 
و  دنيابزار، اثر تماس، تنها بودن با همسر ، بوس نيعشق به همسر ساخته شده است. ا ايعواطف مثبت  يرياندازه گ ياست كه برا يسوال 17
 كياز  94/0 يآلفا بياحساسات مثبت نسبت به همسر با ضر پرسشنامهيي (اعتبار) و روا ييايپا .سنجد يهم نشستن را بر همسر م كينزد

پرسشنامه با آزمون  نيمعنادار ا يتوجه به همبستگ با  .در مورد ثبات آن گزارش نشده است يبرخوردار است. اطالعات يعال يدرون يهمسان
رفتار مثبت همسران،  يو رتبه بند ييهد زناشوهمسران از تع يبك رتبه بند يارتباط ناواران، پرسشنامه افسردگ اسيمق ،ييزناشو يسازگار
ها بررسي و تجزيه و تحليل داده SPSSافزار پس از تكميل پرسشنامه ها با استفاده از نرم برخوردار است.  يخوب اريهمزمان بس يياز روا

  شدند. 
  تجزيه و تحليل آماري 

هاي نوپديد ( اينترنت، ماهواره و...)  بر نفر از افراد متاهل شهرستان تربت حيدريه جهت بررسي تاثير رسانه  120در پژوهش حاضر 
  خيانت عاطفي زوجين و عوامل موثر برآن شركت كرده اند جهت بررسي فرضيات از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. 

  
  هايافته

  شبررسي فرضيات پژوه
  رابطه وجوددارد خيانت عاطفيهاي نوپديد و پديده بين رسانه فرضيه اول:

  بستگي پيرسون استفاده شد.براي بررسي فرضيه فوق از ضريب هم
  

  متغيير
  

  خيانت عاطفيپديده 

  مقدار احتمال  بستگيضريب هم

  000/0  990/0  رسانه هاي نوپديد
).  p>05/0رابطه مثبت معناداري وجود دارد كه در سطح( خيانت عاطفيپديده با  رسانه هاي نوپديدبا توجه به جدول باال بين 

  به همسر بيشتر مي شود.  خيانت عاطفيپديده بيشتر شود   رسانه هاي نوپديدمعنادار مي باشد. يعني هر چه استفاده از 
  دداردوپديده خيانت عاطفي رابطه وجو محتوي سايتهاي اينترنتي  : بين دسترسي بهفرضيه دوم

  بستگي پيرسون استفاده شد.براي بررسي فرضيه فوق از ضريب هم
  
  متغيير
  

  خيانت عاطفيپديده 

  مقدار احتمال  بستگيضريب هم

  256/0  09/0  محتوي سايتهاي اينترنتي دسترسي به
رابطه مثبت معناداري وجود دارد كه در  خيانت عاطفيپديده با  محتوي سايتهاي اينترنتي دسترسي به با توجه به جدول باال بين

  ).  معنادار نمي باشد. p<05/0سطح(
  ها ( سنتي به مدرن) رابطه وجود دارد.بين استفاده از ماهواره و تغيير نگرش خانواده فرضيه سوم:

  بستگي پيرسون استفاده شد.براي بررسي فرضيه فوق از ضريب هم
  هاتغيير نگرش خانواده  متغيير
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  مقدار احتمال  بستگيضريب هم
  04/0  657/0  استفاده از ماهواره

).  p>05/0رابطه مثبت معناداري وجود دارد كه در سطح( هاتغيير نگرش خانواده با استفاده از ماهوارهبا توجه به جدول باال بين 
  بيشتر مي شود. استفاده از ماهوارهبيشتر شود   هاتغيير نگرش خانوادهمعنادار مي باشد. يعني هر چه 

  هاي نوپديد رابطه وجود دارد.: بين محل سكونت و استفاده از رسانهفرضيه چهارم
  بستگي پيرسون استفاده شد.براي بررسي فرضيه فوق از ضريب هم

  
  متغيير

  

  هاي نوپديداستفاده از رسانه

  مقدار احتمال  بستگيضريب هم

  01/0  234/0  محل سكونت شهر
  /245  09/0  محل سكونت روستا

  
رابطه مثبت معناداري وجود دارد كه در  هاي نوپديداستفاده از رسانه با محل سكونت شهربا توجه به جدول باال بين 

  بيشتر مي شود. هاي نوپديداستفاده از استفاده از رسانهبيشتر شود   محل سكونت در شهر).  معنادار مي باشد. يعني هر چه p>05/0سطح(
  ).  معنادار نمي باشد. p<05/0رابطه مثبت معناداري وجود دارد كه در سطح( هاي نوپديداستفاده از رسانه با ونت روستااما بين محل سك

  هاي نوپديد و كاهش عالقه زوجين به يكديگر رابطه وجود دارد.: بين استفاده از رسانهفرضيه پنجم
  بستگي پيرسون استفاده شد.براي بررسي فرضيه فوق از ضريب هم

  
  متغيير

  

  هاي نوپديداستفاده از رسانه

  مقدار احتمال  بستگيضريب هم

  04/0  /657  كاهش عالقه زوجين به يكديگر
  

رابطه مثبت معناداري وجود دارد كه در  كاهش عالقه زوجين به يكديگربا    هاي نوپديداستفاده از رسانهبا توجه به جدول باال بين 
  بيشتر مي شود. كاهش عالقه زوجين به يكديگربيشتر شود  هاي نوپديداستفاده از رسانه).  معنادار مي باشد. يعني هر چه p>05/0سطح(

  
  هاي نوپديد و كاهش و سرد شدن روابط جنسي زوجين رابطه وجود دارد.بين استفاده از رسانه فرضيه ششم:

  استفاده شد.بستگي پيرسون براي بررسي فرضيه فوق از ضريب هم
  
  متغيير
  

  هاي نوپديداستفاده از رسانه

  مقدار احتمال  بستگيضريب هم

  006/0  /778  كاهش   سرد شدن روابط جنسي زوجين
  

رابطه مثبت معناداري وجود  كاهش  سرد شدن روابط جنسي زوجينبا    هاي نوپديداستفاده از رسانهبا توجه به جدول باال بين 
كاهش  سرد شدن روابط جنسي بيشتر شود  هاي نوپديداستفاده از رسانه).  معنادار مي باشد. يعني هر چه p>05/0دارد كه در سطح(

 بيشتر مي شود. زوجين

رابطه  انتيقبل از ازدواج و عالقه به همسر قبل از ازدواج و خ ييآشنا  التينحوه ازدواج كه شامل(سن كم تحص نيب:  فرضيه هفتم
  ).و جود دارد

   انتيخ با قبل از ازدواج و عالقه به همسر قبل از ازدواج ييآشنا  التينحوه ازدواج كه شامل(سن كم تحصجدول همبستگي بين 
  عالقه به همسر قبل از ازدواج  آشنايي قبل از ازدواج  تحصيالت  سن كم  

  r  p-value  r  p-value  r  p-value  r  p-value  عاطفيخيانت 
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052/ 002/ 118/-04/ 122/- 007/ 275/- 000/ 

 با خيانت عاطفي رابطه منفي مي باشد عالقه به همسر قبل از ازدواج با توجه به جدول باال بين تحصيالت، آشنايي قيل از ازدواج و
بيشتر خيانت   عالقه به همسر قبل از ازدواج هر چه تحصيالت، آشنايي قيل از ازدواج و) رابطه معناداري مي باشد. يعني p>05/0در سطح (

) نمي باشد. يعني p>05/0مثبتي مي باشد كه در سطح ( عاطفي به همسر كمتر مي شود اما بين سن كم با خيانت عاطفي به همسر رابطه
  . هر چه سن كم بيشتر شود خيانت عاطفي به همسر بيشتر مي شود

  ونتيجه گيري: بحث
 افكار بر تسلط و اجتماعي تغييرات در اي كننده تعيين نقش فشار هاي گروه و حاكم هاي قدرت بين در همواره ارتباطات و اطالعات
 گزارشهاي و خبرها ترين تازه به دستيابي امكان و جهان در جمعي ارتباط وسايل آور حيرت و روزافزون پيشرفت با. است داشتهعمومي

 غربي صاحبنظران و متفكران از برخي ابررسانهها، و رسانهها از بهينه استفاده و جهان مناطق دورترين از تصويري و شنيداري و نوشتاري
  .انددانسته شدن جهاني پروسه بيوقفه و شتابان تحقق بسترساز عنوان به را جهاني نوين ارتباطي وسايل
 در همچنين و زندگي مختلف سطوح در توجهي قابل تغييرات اطالعاتي، هاي بزگراه خصوص به ارتباطي، جديد هايتكنولوژي رودمي انتظار
 براي را خود و اندكرده برخورد ارتباطات انقالب با نحوي، به هركدام ها،حكومت و سرمايه صاحبان متفكران،. آورند وجود به افراد روان و روح
 هاي بزرگراه خدمات به دستيابي زيرا شد، خواهد بيشتر طبقاتي اختالف كه دهندمي هشدار گرايانچپ از برخي. سازندمي آماده جديد عصر

 نتيجه در و هستند آن تأمين به قادر مرفه قشرهاي تنها، كه است توجهي قابل اقتصادي امكانات و مناسب دانش مستلزم اطالعاتي،
 هايرسانه كه دارند عقيده آنها. كندمي تهديد را جوامع المللي،بين و ملي سطوح در خطر، اين ترتيب، اين به و شوندمي ترمحروم محرومان،

 نابود و داده قرار تهاجم مورد را هافرهنگ ساير حاكم، فرهنگ شوندمي باعث و بخشندمي شدت را جمعي ارتباط وسايل ديگر تأثير نوين،
 كه دهندمي نويد هستند، مهم اطالعات هاي بزرگراه توسعه در كه كساني و جديد هايرسانه فروش و توليد اندركاراندست مقابل، در. سازد

 جوانان اطالعات، فرهنگ، و سواد زمينه در كه هاييپيشرفت و شد خواهد پذيرامكان جهانيان بيشتر براي زودي به ها، بزرگراه اين از استفاده
  .كندمي تسهيل جوامع ساكنان ميان در را تساوي برقراري شود، حاصل... و
 پيامد تواند مي كه(استثنايي موارد در و اند كنند،آفريننده ويران آنكه از بيش جديد هاي تكنولوژي كه است اين است مهم آنچه حال هر در

 كه صورتي بردارند،در ميان از را قبلي ساختارهاي است ممكن آنها.باشند داشته دنبال به هم ويراني است ممكن)باشد تازگي گونه هر طبيعي
 هاي جنبه به توجه صورت در است،اما ويرانگر امري تكنولوژي كه شودمي تصور چنين بنابراين.كنيم فرض ابدي خود براي را ساختارها ما

 جامعه در.دهد قرار اطالعات عصر كاربران و برندگان رده در را ما گوناگون هاي عرصه در تواند مي آن، منطقي و اصولي كاربرد و مفيد و موثر
 تا بپردازيم نوظهور پديده اين منفي هاي جنبه تضعيف و مثبت هاي جنبه تقويت به تا كنيم تالش ورزي انديشه بر تاكيد با بايد اسالمي
  .بگيريم است،بهره اسالمي فرهنگي هاي بنيان تقويت كه عالي اهداف تحقق راستاي در آن از و كرده طرف بر و شناسايي را آن اشكاالت

 و ايمگرفته قرار اطالعات عصر آستانه و ارتباطات قرن پايان در ما پس. است اطالعات عصر ويكمبيست قرن و بوده ارتباطات قرن بيستم قرن
 جهاني دهكده هرچه دليل، همين به. است ضروري اطالعات آوريجمع و اطالعاتي هايبانك ايجاد اطالعاتي، هايشبكه شناخت

 در.بگذارند اجرا به محلي و كنند فكر جهاني كه باشند آن صدد در بايد بيشتر ايمنطقه و ملي ارتباطات اندركاراندست شود، ترپرجمعيت
 برنامه جوهر فرهنگ اگر كه گيرد،چرامي شكل جامعه آن فرهنگ اساس بر محلي و كشوري هر ملي توسعه اساس كه شد متذكر بايد خاتمه
 كمك با حاضر عصر در حال.يافت دست دروني اي توسعه به اصوالً نه و آورد ميان به ملي توسعه از توان،سخني مي نه نباشد، ملي توسعه
  بخشيد سرعت آن به و تسريع را روند اين توان مي ها رسانه
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