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  قگیري مذهبی و تماشاي ماهواره با طال بررسی رابطه بین جهت

  
  عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس دانشجوي دکتري روان/  توپخانهمحمد زارعی  mohammad358z@yahoo.com  

  شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گروه رواناستادیار /  رحیم میردریکوندي

  20/8/1392: پذیرشـ  5/3/1392: دریافت

  چکيده

و تماشاي ماهواره با طـالق اسـت. نمونـه پـژوهش، شـامل       گیري مذهبی هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جهت

طـور   گیري در دسـترس، بـه   با روش نمونه 1391زن و مرد متقاضی طالق در شهر کرمانشاه است که در اسفند ماه  262

اي  گیـري مـذهبی، مقیـاس تـک گویـه      سؤالی جهت 70نامه  اند. ابزار پژوهش، پرسش داوطلبانه در پژوهش شرکت کرده

هـا براسـاس ضـریب     سؤالی طالق است. پژوهش کمی از نوع همبسـتگی اسـت. داده   16نامه  ماهواره و پرسشتماشاي 

گیـري   هـا نشـان داد کـه بـین جهـت      همبستگی اسپیرمن و رگرسیون دو متغیره تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیـل داده 

رابطـه مثبـت و معنـادار وجـود      ،واره با طالقمذهبی با طالق رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین تماشاي ماه

درصـد از واریـانس طـالق را تبیـین نمایـد. بـر ایـن         13توانند  می ،گیري مذهبی و تماشاي ماهواره جهت همچنیندارد. 

گردد و احتمـال وقـوع طـالق را     یاساس، ضعف پایبندي به مذهب و تماشاي ماهواره موجب تشدید تعارضات زناشویی م

  هاي اسالمی است. هاي داخلی و خارجی و براساس آموزه هاي مذکور همسو با بسیاري از پژوهش . یافتهدهد یش میافزا

  مذهب، ماهواره، طالق، تعارضات زناشویی. ها: کلیدواژه
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  مقدمه

طـالق را بـارزترین    ،گلیـک عنوان چالش اساسی جوامع مختلف مطرح اسـت.   به »طالق«امروزه، پدیده 

ان و یـ (هنر آورد داند که براي بسیاري از افراد، تجربه دردناکی بـه بـار مـی    یشاخص آشفتگی زناشویی م

هاي اقتصـادي، اجتمـاعی، روانـی     ). سست شدن بنیان خانواده و متالشی شدن آن، آسیب1390، یونسی

سـازد. ایـاالت متحـده     هاي پیچیده اجتماعی را فراهم مـی  بحران گوناگونی را به دنبال دارد و زمینه بروز

 شـود  می جرها در این کشور به طالق من درصد از ازدواج 45ترین نرخ طالق در دنیا را دارد و حدود باال

همچنین، آمارهاي منتشره در دهه اخیر در کشور، از افزایش نـرخ طـالق    ).731ص، 2012  (برون و لین،

مـورد   968هـزار و   829، تعـداد  1391براساس آمارهاي سـازمان ثبـت احـوال در سـال     حکایت دارد. 

). 1392(سـازمان ثبـت احـوال کشـور،      اسـت  به ثبـت رسـیده  طالق  ،مورد 324هزار و  150 وازدواج 

رو، به منظور حفظ ثبات و پایداري خانواده و پیشگیري از پدیده طالق، کشف علل و عوامل بـروز   این از

  رسد. طالق و یافتن راهکارهاي کاهش آن امري ضروري به نظر می

در در زمینه علل وقوع طالق در داخل و خارج کشور صورت پذیرفتـه اسـت.    هاي مختلفی پژوهش

و  نـولر و  )1984( ولکـات ، )1985( پیرسـون و  کلیـک ، )1984( برنـز هاي انجام شـده توسـط    پژوهش

هاي ارتباطی ضعیف، خلق پایین و غمگین، کمبود عشق، ناسازگاري، خیانـت،   مهارت ،)1997( همکاران

هـاي شخصـیتی    هـاي زن و مـرد و ویژگـی    عاطفی، تعـارض در مـورد نقـش   بیماري روانی، مشکالت 

و  آمـاتو  ،)1994( سـارانتاکوس  )،1994( گلزر ،)1990( وایت. همسران به عنوان دالیل طالق عنوان شد

هاي اولیه ازدواج، همخانـه بـودن، حـاملگی قبـل از ازدواج، درآمـد و تحصـیالت        سال، )1997( راجرز

علـل   ن را ازهاي سـنتی خـانوادگی، ازدواج قبلـی، و شـغل زنـا      م وجود ارزشپایین، طالق والدین، عد

تعداد فرزندان در خـانواده، حضـور فرزنـدان مـذکر در خـانواده، سـطح        فورهندو  دوینه دانند. طالق می

ایـن عوامـل    .داننـد  کننده طالق مـی  ینی گیري نوجوان و اختالل سلوك را از عوامل پیش کناره - اضطراب

کننـده پتانسـیل طـالق و آن هـم      بینی رزندان است و سطوح پایین رضامندي زناشویی را پیشمربوط به ف

  .)1996(دوینه و فورهند،  دانند کننده واقعه طالق می بینی پیش

 مجموعـه از  زهـاگ و  ولکـات اسـترالیایی مطلقـه توسـط     1650در بررسی دیگري بـر روي  

کالت ارتبـاطی بخصـوص کیفیـت عـاطفی     ، مش1999مطالعات انجمن خانواده استرالیا در سال 

هـا،   آمیز شامل خشونت فیزیکی با همسـر و بچـه   ارتباط، ناهماهنگی، خیانت، رفتارهاي خشونت

هاي  طلبی، عدم بلوغ و بیماري خشونت عاطفی و کالمی، اعتیاد به مواد و الکل، حسادت، برتري
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طـالق  ل عنـوان علـ   را به »ناهماهنگی جنسی« وجسمی و روحی (البته با برتري بیماري روحی) 

، نشـان داد کـه اخـتالالت روانـی مثـل، افسـردگی،       کونگ .)1999(ولکات و هاگز،  کردند بیان

آینـد   وسواس و خصوصیات شخصیتی از عوامل طالق و کاهش رضامندي زناشویی به شمار می

در پــژوهش دیگــري نشــان داد کــه برخــی صــفات شخصــیتی مثــل   کونــگ). 2008(کونــگ، 

احساسـی، فکـري و غیـره، زوجـین را مسـتعد طـالق و تعارضـات         - گرایی برون - گرایی درون

بخشی به زوجین در ایـن زمینـه     هاي الزم جهت آگاهی کند. ضرورت است آموزش زناشویی می

مسـلمان مطلقـه در    402بـر روي   گـایر توسـط  کـه  در پژوهشـی  ). 2010به عمل آید (کونگ، 

ناسازگاري، خشـونت  : ترتیب اهمیت عبارت بودند از دالیل طالق به، آمریکاي شمالی انجام شد

 استفاده مالی، دخالت خـانواده و خیانـت   شامل خشونت عاطفی، کالمی، فیزیکی و جنسی، سوء

ها نشان داد که خصوصیات  ساله 50، بر روي لینو  برون). نتایج پژوهش 959ص، 2010(گایر، 

قوع طالق در ارتباط بوده است (بـرون و  شناختی، منابع اقتصادي و گذشته زناشویی با و جمعیت

برابـر بـیش از    5/2انـد،   هاي مجدد داشته ). همچنین نرخ طالق در افرادي که ازدواج2012لین، 

شود،  که هر اندازه مدت زندگی زناشویی بیشتر می حالی افرادي است که ازدواج اولشان است. در

ـ  دیسنییابد.  نرخ طالق کاهش می  64تـا   55نفـر در سـنین    241ر روي و همکاران با پژوهش ب

گانه شخصیت و علل طالق پرداختند (دیسنی و همکاران،  سال به بررسی رابطه بین اختالالت ده

هــا نشــان داد، اخــتالل شخصــیت پارانوئیــد و اخــتالل  ). تجزیــه و تحلیــل داده959ص، 2012

و  هلرسـتین هـاي   تـه هـا رابطـه مثبـت و معنـادار دارد. یاف     شخصیت نمایشی با تعدادي از طـالق 

افتـد کـه تـازه ازدواج کـرده و      دهد تکرار طالق بیشتر در میان زنانی اتفاق می همکاران نشان می

  ).68ص، 2013سطح تحصیالتشان پایین است (هلرستین و همکاران، 

هـاي   انـد. یافتـه   هاي داخلی هم عوامل گوناگونی را براي طالق یان نموده از سوي دیگر، پژوهش

هـاي صـحیح انتخـاب همسـر،      دهد که عـدم رعایـت مـالك    همکاران در قزوین نشان می و باریکانی

تـرین عوامـل طـالق بـه      نیازهاي عاطفی برآورده نشده، دخالت خانواده و وابستگی به خانواده از مهم

تـري قـرار    هـاي پـایین   روند. عوامل فیزیکی مثل ناباروري زنان و مشکالت جنسی در رتبـه  شمار می

سـاز طـالق را    )، عوامل زمینه1389( فر زاهديو  حکیم). 184ص، 2012 جانی و همکاران،دارند (باری

اند که عبارتند از: روابط جنسی ناسالم، هـم کفـو نبـودن، عـدم پایبنـدي بـه        از دیدگاه قرآن بیان کرده

عالقگـی،   رفتاري، اضطرارهاي مـوردي، بـی   - هاي ارتباطی، اختالالت اخالقی مذهب، ضعف مهارت
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تـرین علـل    هاي خانواده تهران، مهـم  )، با پژوهش در دادگاه1390( یونسیو  هنریانهاي ناروا.  تهمت

هـاي روانـی، عـدم بلـوغ فکـري، اعتیـاد، عـدم         هاي ارتباطی، بیمـاري  طالق را به ترتیب عدم مهارت

  اند. هاي فرهنگی، دانسته پذیري، تفاوت مسئولیت

ور سه دهه تحقیقات عوامل طـالق در ایـران، بـه سـه     با مر ،)1390و همکاران ( کالنتريدر نهایت، 

ترین آنها بـه ترتیـب سـن ازدواج و     اند که مهم دسته عوامل کلی اجتماعی، اقتصادي و روانی دست یافته

اختالف سنی زوجین، سطح تحصیالت و تفـاوت تحصـیالت زوجـین، مشـکالت مـالی و اقتصـادي،       

ها، تعداد فرزندان و تفاوت عقاید زوجین، اخـتالالت   عوامل خانوادگی، اعتیاد و جرم، عدم رعایت نقش

  شده است. بیانهاي رفتاري، شخصیتی،  روانی و ضعف در مهارت

ترین عوامل فرهنگی دخیل در کارآمدي خانواده است کـه ابعـاد مختلـف     دین و مذهب از مهم

اخـالق، نقـش    د، مناسک ویافراد در سه شاخصه عقا یمذهب يریگ سازد. جهت خانواده را متأثر می

 تـرین  مهـم دیـن را   ،نـاك و  جریگان). 1380، یجانید (آذرباینما یفا میدر استحکام خانواده ا یمهم

زیرا عمل به  )؛1978(جریگان و ناك،  دانند عامل ثبات و پایداري در ازدواج و زندگی زناشویی می

چشـمگیر  باورهاي دینی، موجـب افـزایش مشـارکت کالمـی، افـزایش میـزان شـادکامی، کـاهش         

رضـایت   افـزایش  ها و اختالفات زناشـویی شـده، در نهایـت، سـبب     پرخاشگري کالمی و تعارض

زوج از سـه   57 با تحقیق بـر روي  دوالهیتو  المبرت). 2004(کیم و همکاران،  شود زناشویی می

 کـاهش تواند در سه جهت بـه فراینـد    که مذهب می نشان دادند ،مذهب (یهود، مسیحیت و اسالم)

 آشـتی در روابـط   .2، پیشگیري از وقوع مشـکل  .2حل تعارض،  .1کمک کند: زناشویی  تاتعارض

حکایـت از آن دارد کـه مـذهبی بـودن      پلـرین و  کـاپینس هاي  ). یافته2006(المبرت و دوالهیت، 

گذارد: با تأثیر بر دینداري فرزنـدان.   والدین، از دو طریق بر نگرش منفی فرزندان به طالق تأثیر می

تـر   زه فرزندان دیندارتر باشند؛ طالق در بین آنها کمتر خواهد بود و نگرش به طـالق منفـی  هر اندا

). با تأثیر بر دیدگاه والدین به طالق، که این نگـرش  801ص، 2008خواهد بود (کاپینس و پلرین، 

 تري را شود. همچنین فرزندان مذهبی، ارتباط قوي منفی والدین به طالق در فرزندان هم تقویت می

 -دهد که اعمال مذهبی بر ادراك رابطه فرزنـد  اند. این مطلب نشان می با والدین خود گزارش کرده

نفـر از تـازه    116، 745و همکـارانش، بـر روي    اسـمیت هـاي   گذارد. نتایچ پـژوهش  والد تأثیر می

ه دهد که احتمال وقوع طالق در میان زوجینی ک نشان می 2008تا  1995عروس و دامادها، از سال 

از دو فرهنگ و آداب و سنن و دین متفاوت هستند، بیشتر است؛ هر اندازه این تفاوت بیشتر باشد، 
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پـژوهش   مک فـارلین . )1126ص، 2012(اسمیت و همکاران،  امکان وقوع طالق بیشتر خواهد شد

). وي نقـش  2012فـارلین،   جامعی را در میان مسلمانان آمریکـاي شـمالی انجـام داده اسـت (مـک     

دستورات دینی را در فرایند زندگی و طالق مسلمانان توصیف کرده اسـت و تأکیـد دارد    مذهب و

هاي اسالمی بیشترین تأثیر را در سبک زندگی مسلمانان دارد و پایبندي مسلمانان به حفظ  که آموزه

هـاي   ). یافته135، 2013خانواده را در راستاي عمل به دستورات دینی قلمداد کرده است (جنکینز، 

ها و اعمال مذهبی بر نوع نگرش بـه   هاي فرهنگی، نگرش و همکارانش نشان داد که تفاوت رتادوف

گـذارد (فرتـادو و    طالق تأثیرگذار است. نوع نگرش به طالق نیز بر تصـمیم بـه طـالق تـأثیر مـی     

ترین  اخالقی، مهم -) دریافتند که عوامل مذهبی1381( عجمو  ریحانی). 1013ص، 2013 همکاران،

هـا را بـه عوامـل     درصد از این طـالق  70توان  اي که می هاي شهر گناباد است، به گونه طالقعلت 

ترین عوامـل کـاهش    ) معتقدند باورهاي مذهبی از مهم1384و همکاران ( فاتحیمذکور نسبت داد. 

طالق در شهرهاي یزد، اردکان و میبد است. ازآنجاکه طالق از منظر دین منفور است، افـراد سـعی   

نند تا حد امکان، از روي آوردن به طالق اجتناب کنند. از سـوي دیگـر، پایبنـدي و التـزام بـه      ک می

شـود.   موازین دینی مانع دیگر عوامل طالق مثل اعتیاد، انحرافات اخالقی و مشـکالت جنسـی مـی   

  آموزد. عالوه بر این، دین راه و رسم همسرداري را به زوجین می

ها و افکـار   دهی ارزش ابزارهاي ارتباط جمعی هستند که در شکل ها از جمله تأثیرگذارترین رسانه

عنوان یک رسانه مروج فرهنـگ غـرب در    کند. در این میان، ماهواره به اعضاي خانواده ایفاي نقش می

عنوان یک رسانه، قادر اسـت   معتقد است که ماهواره به جايها است.  حال گسترش در فضاي خانواده

نواده را تحت تأثیر قرار دهد و معیارها و استانداردهاي مرتبط بـا مسـائل   هاي فردي اعضاي خا ارزش

هـاي   زندگی همچون معیارهاي اقتصادي، سیاسی و اخالقی را متزلـزل سـازد. ایـن مسـئله در ریشـه     

و  سـمیعی ). نتایج پـژوهش  30، ص1391ناآرامی در بین اعضاي خانواده، قابل مشاهده است (صالح، 

دهد که ماهواره مخاطبان را در همـه ابعـاد فرهنگـی، اقتصـادي،      نشان می )216ص، 1391همکاران (

دهد. بیشترین تأثیرپذیري در ابعاد فرهنگی صورت پذیرفته بـه   سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می

هـاي انتخـاب همسـر،     درصد بینندگان در مسائلی مانند روابط با جنس مخالف، مالك 70اي که  گونه

کردنـد. در بعـد اقتصـادي موجـب      زندگی و غیره در خود دگرگونی احساس میشیوة پوشش، سبک 

هاي دولت،  گرایی و خرید لوازم غیر الزم شده است. در بعد سیاسی، بدبینی نسبت به سیاست مصرف

هاي داخلی و سردرگمی نسبت به کشف واقعیات خارجی را در پی داشته اسـت. در   حکومت، رسانه
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تـرین تـأثیرات مـاهواره بـر      میت شدن ازدواج و باال رفتن سن ازدواج، از مهمبعد اجتماعی هم کم اه

هاي مروج سکس و پورنو بیشـترین آسـیب را بـه     آید. در این میان، شبکه اعضاي خانواده به شمار می

هـا و تصـاویر پورنـو و سـکس      هاي انجام شده در مـورد فـیلم   با مرور پژوهش اوالگنجودنبال دارند. 

ها دارد و سالمت روانی اعضـاي   ها و خانواده ها تأثیرات مخربی بر روي زوج ه این برنامهاذعان دارد ک

). انحرافات جنسـی و رفتارهـاي وسواسـی جنسـی،     2009 اندازد (اوالگنجو، خانواده را به مخاطره می

هـا   پـژوهش  یج برخیکند که نتا ید میتأک ين ویها است. همچن همسر آزاري جنسی، بخشی از آسیب

گذارد و آمارها حکایت از این دارد که  دهد، پورنوگرافی آثار مخربی بر مغز انسان برجاي می ین منشا

ها پیامدهاي اجتماعی، عاطفی، معنوي، اخالقی، جسمی، جنسی و روانـی را بـراي    تماشاي این برنامه

، موجـب افـزایش   هـا  دریافتند که ایـن دسـته برنامـه    بلترامینیو  رومیتواعضاي خانواده به دنبال دارد. 

کنند، در معـرض خشـونت    هایی که از پورنو تماشا می آموز خانواده شود و دختران دانش خشونت می

 اگـان ). 1313ص  ،2011، ینیتو و بلترامیرومروانی، خانوادگی و خشونت جنسی بیشتري قرار دارند (

تماشاي پرنـوگرافی   هاي شخصیتی، روان آزردگی، وسواس در چک کردن با دریافتند، ویژگی پارمرو 

شـود   اجبـاري مـی   - ها، منجر به اختالل وسواس روي در تماشاي این برنامه رابطه مثبت دارند و زیاده

هاي علمی و اجتماعی از منظر متخصصـان   معتقد است پژوهش رایت). 569ص، 2013 (اگان و پارمر،

هـا، ابـزاري    فمینیسـت ). پورنوگرافی از دیـدگاه  60ص ، 2013مختلف صورت پذیرفته است (رایت، 

پورنـو ابـزار    يپذیري مردان از تماشـا  براي خشونت علیه زنان است. محققان دیگري در مورد آسیب

آمیـز و ارتباطـات    اند. محققان بهداشت روانی در مورد عواقب رفتارهاي جنسی مخـاطره  نگرانی کرده

انـد؛ زیـرا    اد نگـران انـد. پژوهشـگران اخـالق از تـرویج ارتبـاط جنسـی آز       مکرر جنسی بحث کـرده 

پورنوگرافی با رابطه جنسی زود هنگام در نوجوانان و روابط جنسی قبـل از ازدواج و روابـط جنسـی    

توان گفت: تماشاي ماهواره  بندي می خارج از چارچوب خانواده در افراد متأهل، ارتباط دارد. در جمع

تعارضـات زناشـویی را     زد و زمینهسا هاي مختلف فردي، اجتماعی اعضاي خانواده را متأثیر می عرصه

  آورد و فروپاشی نهاد خانواده و طالق را به دنبال دارد. فراهم می

هاي دینی و تماشـاي مـاهواره، تـأثیر زیـادي بـر       ن است که پایبندي به آموزهایحاکی از ، ها یافتهاین 

. عدم پایبندي بـه دیـن   ی از زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی اعضاي خانواده داردگوناگونروي ابعاد 

کنـد، از سـوي دیگـر، بـه طـور       هاي خانواده را سسـت مـی   مستقیماً بنیان ،سویک و تماشاي ماهواره از 

بخشـد و   سازد یا شـدت مـی   غیرمستقیم، دیگر علل ناسازگاري زوجین و تعارضات زناشویی را فعال می
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پـژوهش درصـدد بررسـی     ، ایـن نگردد. بنابرای گیري و تقویت وقوع طالق در خانواده می موجب شکل

گیري مذهبی و تماشاي ماهواره با طالق است و درصدد پاسخ به سه پرسش زیر اسـت   رابطه بین جهت

گیري مذهبی با طالق چیست؟ رابطه تماشاي ماهواره با طـالق چیسـت؟ چـه میـزان از      که رابطه جهت

 بینی نمود؟ ه، پیشگیري مذهبی و تماشاي ماهوار توان از طریق جهت ده طالق را مییپد

  پژوهش روش

، و اسـپیرمن هـا از همبسـتگی    این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی اسـت. بـراي تجزیـه و تحلیـل داده    

نفر از متقاضیان طالق در شـهر کرمانشـاه    262ل از امرگرسیون دو متغیره استفاده شد. نمونه پژوهش، ش

طـور داوطلبانـه در پـژوهش شـرکت      س، بـه گیري در دسـتر  با روش نمونه 1391است که در اسفند ماه 

مـرد   129نفـر زن و   133اند. متقاضیان عمدتاً از افرادي بودند که خواهان طـالق تـوافقی بودنـد و     کرده

هـا   توضـیحات الزم بـه آنهـا داده شـد. داده     و هـا بـه شـرکت کننـدگان ارائـه گردیـد       نامه بودند. پرسش

تجزیـه    spssافـزار  نرمها با استفاده از  ه قرار گرفت و دادههاي کامل مورد استفاد نامه آوري و پرسش جمع

  و تحلیل شد. ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از:

ساخته شده است. ایـن آزمـون بـا تکیـه بـر       آذربایجانینامه توسط  این پرسش گیري مذهبی: نامه جهت پرسش

اس یـ دو مق ير گرفتـه اسـت کـه دارا   عنوان منبع مـورد اسـتفاده قـرا    اسالم، از آیات و روایات شیعیان به

سؤال است که داراي چهار گزینه کامالً مخـالفم تـا    70نامه داراي  مناسک و اخالق است. پرسش - دیعقا

نظران و متخصصـان علـوم    شده است. اعتبار محتواي آن از طریق توسط صاحب بیانکامالً موافقم در آن 

نفر از دانشجویان دانشگاه تهـران،   387ریق گروه نمونه دست آمده است، اعتبار سازه آن نیز از ط دینی به

دانشگاه آزاد تهران و طالب حوزه علمیه قم مورد تأیید قـرار گرفـت. پایـایی آزمـون براسـاس ضـریب       

مناسک و اخالق اسـت کـه    - دست آمده است. پژوهش داراي دو مقیاس عقاید به 936/0آلفاي کرونباخ 

  سنجد. می گیري مذهبی اسالمی را مجموعاً جهت

) سـاخته شـده اسـت کـه ابتـدا اطالعـات       1390( یونسی، هنریاننامه توسط  این پرسش نامه طالق: پرسش

سؤال از علل شایع طالق و مشکالت همسـران در آن   16سپس  .شده است بیانشناختی در آن  جمعیت

 ،نامـه  یـن پرسـش  اي لیکرت استفاده شده است. در ا گزینه چهارروش  زنامه ا ذکر شده است. این پرسش

هاي شخصـیتی، رضـامندي کلـی، رضـامندي از نحـوه ابـراز عشـق و         عواملی نظیر رضامندي از ویژگی

مـذهبی، اعتمـاد،    - هاي ارتباطی، رابطه جنسی، فرزندپروري، دخالـت والـدین، تطـابق فرهنگـی     مهارت
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ب آلفـاي کرونبـاخ   نامـه از طریـق ضـری    گیرد. اعتبار این پرسش تعارضات و اعتیاد مورد بررسی قرار می

اعتبـاري برابـر بـا     مـذکور توسـط محقـق    يدر اجـرا و است که اعتبار قابل قبولی است  α =7/0برابر با 

87/0= α خـانواده تهـران مـورد     يها علل طالق در دادگاه يها در پژوهش ،نامه ن پرسشیدست آمد. ا به

  استفاده قرار گرفته است.

شان از تماشاي مـاهواره را   یزندگ يریپذ بیکنندگان میزان آس شرکت اي تماشاي مـاهواره:  مقیاس تک گویه

با پاسخ به یک گویه مشخص کردند که در آن از چهار گزینۀ کامالً موافقم تا کامالً مخـالفم قـرار داده   

اگـر چـه ایـن تـک گویـه،       دست آمد. به 84/0ه توسط کارشناسان ین گویا يمحتوا ییشده است. روا

تـوان مـورد    سنجد، امـا در فقـدان مقیـاس معتبـر مـی      ا به صورت کمرنگ میمیزان تماشاي ماهواره ر

هاي داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت    هاي آن در پژوهش استفاده قرار گیرد که نمونه

  ).1391، ی؛ آقابابائ246ص، 1376(دواس، 

  ي پژوهشها يافته

بی و تماشـاي مـاهواره بـا طـالق را     گیـري مـذه   بین جهت اسپیرمن، ضریب همبستگی 1جدول شماره 

 01/0منفـی و در سـطح    )r= -0/198(گیري مذهبی بـا طـالق    دهد. ضریب همبستگی بین جهت نشان می

یابـد و   نمـره طـالق کـاهش مـی     ،یابـد  گیري مذهبی ارتقاء مـی  یعنی هر چه نمرات جهت ؛معنادار است

یابـد. همچنـین، ضـریب     ایش مـی نمره طـالق افـز   ،گیري مذهبی کاهش یابد بعکس هر چه نمره جهت

معنادار است. یعنی هـر چـه    01/0، مثبت و در سطح )r= 0/330(همبستگی بین تماشاي ماهواره و طالق 

  یابد. یابد؛ نمره طالق هم افزایش می نمرات تماشاي ماهواره ارتقاء می

  بی و تماشاي ماهواره با علل طالقگیري مذه همبستگی جهت .1جدول 

 علل طالق تماشاي ماهواره مذهبیگیري  جهت  متغیر

 - 198/0** - 334/0** 1  گیري مذهبی جهت

 330/0** 1 - 334/0** تماشاي ماهواره

 1 330/0** - 198/0** علل طالق

  معنادار است. 01/0**ضرایب همبستگی در سطح 

  معنادار است.05/0*ضرایب همبستگی در سطح 

تواننـد طـالق    ري مذهبی و تماشاي ماهواره مـی گی ، جهت2اساس تحلیل رگرسیون در جدول شماره  بر

درصـد از   13تواننـد   گیـري مـذهبی و تماشـاي مـاهواره مـی      جهـت  دیگر، بینی کنند. به عبارت را پیش

، تبیین نماید. همچنـین ضـریب بتـاي اسـتاندارد شـده نشـان       01/0واریانس طالق را در سطح معناداري 
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واحد کـاهش در نمـره طـالق     131/0مذهبی برابر با گیري  دهد که یک واحد افزایش در نمره جهت می

واحـد افـزایش در    294/0، یک واحد افزایش در نمره تماشاي ماهواره برابـر بـا   دیگر باشد. از سوي می

گر عوامل اجتمـاعی، اقتصـادي   ید در دیمانده را بایانس باقیدرصد وار 87 ،رسد یبه نظر م .باشد طالق می

  ).1390، يجو کرد (کالنترو و روانی جست

 تحلیل رگرسیون دو متغیره و ضریب بتاي استاندارد شده .2جدول 

 مدل
   ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

B Sd Beta R2  t P 

 - 131/0 398/0  - 846/0  گیري مذهبی جهت
13/0 

126/2 - /0001 

 0001/ 760/4  294/0  499/0  374/2  تماشاي ماهواره

  متغیر مالك: علل طالق

  گيري و نتيجهبحث 

، رابطـه منفـی   01/0گیري مذهبی و طالق، در سطح  ن دارد که بین جهتایاول پژوهش حکایت از   یافته

شـدت ناسـازگاري زوجـین و     ،یعنی هر اندازه پایبندي مذهبی زوجین بیشتر باشد ؛معناداري وجود دارد

 ،بی زوجـین کمتـر باشـد   تعارضات زناشویی و نمره طالق کمتر خواهد بود. بعکس، اگر پایبنـدي مـذه  

گیـري یـا    یابـد و موجـب شـکل    یا شـدت مـی   ،گردد ناسازگاري زوجین و تعارضات زناشویی فعال می

ی یهـاي پیشـین همسـو    گردد. یافته مذکور با نتایج پـژوهش  وقوع طالق در خانواده می يها نهیتقویت زم

(کـیم   دانند و زندگی زناشویی می عامل ثبات و پایداري در ازدواج ترین مهمدین را  ناكو  جریگاندارد. 

زناشـویی را   اتتوانـد تعارضـ   که مذهب می نشان دادند )2006دوالهیت (و  المبرت. )2004و دیگران، 

احتمـال وقـوع    کـه  دریافتنـد  )2013( و همکارانش فرتادوو  )2012( و همکارانش اسمیتکاهش دهد. 

و  ریحـانی ن متفاوت هستند، بیشتر اسـت.  طالق در میان زوجینی که از دو فرهنگ و آداب و سنن و دی

هـاي شـهر گنابـاد هسـتند.      ترین عوامل طـالق  ) نشان دادند که عوامل مذهبی، اخالقی مهم1381( عجم

ترین عوامل کاهش طـالق در شـهرهاي    باورهاي مذهبی از مهم :معتقدند )1384( و همکاران زاده فاتحی

) ضـعف  1390و همکـاران (  کالنتـري )، 1390( نسـی یوو  هنریـان ، انجامرسـ یزد، اردکان و میبد است. 

  اند. از علل طالق به شمار آورده پایبندي به مذهب را یکی

عمل به باورهاي دینی، موجب افزایش مشارکت کالمـی،  توان چنین تبیین کرد که   یافته مذکور را می

ناشـویی شـده،   ها و اختالفـات ز  افزایش میزان شادکامی، کاهش چشمگیر پرخاشگري کالمی و تعارض
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. همچنـین پیـروي از   )2004(کـیم و همکـاران،    شـود  ب فزونی رضایت زناشـویی مـی  موجدر نهایت، 

(المبـرت و   گـردد  می حل تعارض، پیشگیري از وقوع مشکل، آشتی در روابطدستورات مذهبی موجب 

پینس و (کـا  گـردد  . پیروي از اعتقادات مذهبی موجب ایجاد نگرش منفی به طالق مـی )2006دوالهیت، 

ترین حالل خـدا نـام بـرده     عنوان مبغوض هاي اسالمی، طالق به در آموزه نمونه،عنوان  . به)2008پلرین، 

). از سـوي  54ص، 6، ج 1375، ینـ یشده است که توصیه شده جز شرایط خاص به کار گرفته نشود (کل

گیري عوامـل طـالق مثـل     پایبندي و التزام به موازین دینی با تقویت خودمهارگري فرد، مانع شکلدیگر، 

عالوه بر این، دیـن راه و رسـم همسـرداري را بـه      .شود اعتیاد، انحرافات اخالقی و مشکالت جنسی می

هاي اسالمی، شیوه انتخـاب همسـر،    آموزه نمونه،عنوان  ). به1384آموزد (فاتحی و همکاران،  زوجین می

طـور مفصـل بـه پیـروان خـود       را بـه هـاي الزم زنـدگی    شیوه همسرداري، شیوه فرزندپروري و مهارت

، حـر عـاملی  کنـد (  ترین بنـا در نـزد خداونـد معرفـی مـی      آموزد و با ترغیب به ازدواج، آن را مقدس می

هــاي کــاهش آنــان را بــه پیــروان خــود  ) و عوامــل ناســازگاري و طــالق و راه15ص، 20ق، ج 1409

بینـی، قناعـت،    مثل صداقت، خـوش  ). دین فضائل اخالقی زیادي1389فر،  شناساند (حکیم و زاهدي می

دو فضـیلت   ،دهد که در ثبات زندگی زناشویی نقش دارند. امیـد و گذشـت   صبر، سخاوت را ترویج می

دهنـد، رابطـه معنـاداري باکـاهش تعارضـات       هـا نشـان مـی    اخالقی مورد توصیه دین است که پژوهش

کنـد   این دو خصیصه را توصیه می قرآن کریم پرورش )2013(نویدیان و بهاري،  زناشوئی و طالق دارند

شـود و از   موجب حفظ عفت و پاکدامنی زوجـین مـی   ،). تقویت ایمان مذهبی159عمران:  ؛ آل53(زمر: 

(اگـان و پـارمر،    کنـد  گیري ارتباطات خارج از روابط زناشویی و خیانـت زوجـین جلـوگیري مـی     شکل

کنـد   رگ و خطائی نابخشودنی توصـیف مـی  ، قرآن کریم زنا را گناهی بزنمونهعنوان   . به)570ص، 2013

 یو فروپاشـ  يریپـذ  بیزان آسـ یـ ب شـود؛ م یدچـار آسـ   یت، اگر خانواده بنا به عللی). در نها32(اسراء: 

  به مذهب دارند. یفیضع يبندیکه پا ییها بند به مذهب کمتر است از خانوادهیپا يها خانواده

، رابطـه مثبـت   01/0طـالق، در سـطح   یافته دیگر پژوهش این است که بین تماشـاي مـاهواره و   

معناداري وجود دارد؛ یعنی هر اندازه تماشاي مـاهواره در خـانواده بیشـتر باشـد، شـدت ناسـازگاري       

گیـري مـذهبی    زوجین و تعارضات زناشویی و وقوع طالق بیشتر خواهد بود. یافته دیگر اینکه، جهت

، تبیـین  01/0ق را در سـطح معنـاداري   درصد از واریانس علـل طـال   13توانند  و تماشاي ماهواره می

، 1391و همکـاران (  سـمیعی )، 30ص، 1391(صـالح،   جـاي هـاي   ها، همسو با یافتـه  نماید. این یافته

کـه   )2013( رایـت )، 2013(پـارمر و  اگـان )، 2011( بلترامینیو  رومیتو، )2009( اوالگنجو)، 216ص
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هـاي   ضـد اخالقـی، موجـب فروپاشـی بنیـان     هـاي   هاي ماهواره و پورنوگرافی و فیلم معتقدند: برنامه

  گردد.   ب به اعضاي خانواده مییخانواده و آس

تماشـاي مـاهواره مخـاطبین را در همـه ابعـاد فرهنگـی،        :توان چنین تبیـین کـرد    یافته مذکور را می

دهد. در ابعاد فرهنگی در مسائلی مانند روابط با جـنس   اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می

عـد  کنـد. در ب  هاي انتخاب همسر، شیوه پوشش، سبک زندگی و غیره دگرگونی ایجاد مـی  مخالف، مالك

عـد سیاسـی بـدبینی نسـبت بـه      شـود. در ب  گرایی و خرید لـوازم غیـر الزم مـی    اقتصادي موجب مصرف

هاي داخلی و سردرگمی نسبت به کشـف واقعیـات خـارجی را در     هاي دولت، حکومت، رسانه سیاست

گـردد (صـالح،    عد اجتماعی هم موجب کم اهمیت شدن ازدواج و باال رفتن سن ازدواج میرد. در بپی دا

تواند زمینـه خیانـت و روابـط     ). تماشاي ماهواره می216ص، 1391و همکاران،  یعی؛ سم30ص، 1391

 آورد در افراد متاهـل را بـه وجـود مـی     ،که یکی از علل طالق است، جنسی خارج از چارچوب خانواده

انـدازد.   روانـی اعضـاي خـانواده را بـه مخـاطره مـی       - سالمت جسـمی   دیگر، . از سوي)2013(رایت، 

جنسـی از عواقـب تماشـاي     - هاي مغزي، خشـونت روانـی   اجباري، آسیب - اضطراب، اختالل وسواس

هـاي آمـاري،    و براسـاس داده  )570ص، 2013؛ اگان و پارمر، 2013(رایت،  هاي پورنوگرافی است فیلم

ها، پیامدهاي اجتماعی، عاطفی، معنوي، اخالقی، جسـمی، جنسـی و روانـی را بـراي      اي این برنامهتماش

من خواسـته  ؤاز زنـان و مـردان مـ    ،هاي دینی . در آموزه)2009(اوالگنجو،  اعضاي خانواده به دنبال دارد

وارد  ضـا هاي جنسی بپوشانند و علت ایـن امـر در روایتـی از امـام ر     هاي خود را از محرك شده چشم

این امـر موجـب    .تحریک شهوت را به دنبال دارد زیرا ؛آلود حرام شده است هاي شهوت نگاه :شده است

ق، 1409، حـر عـاملی  آورد ( ورود در گناهان دیگر را فراهم می ۀشود و زمین ارتکاب مفاسد گوناگون می

 ز نگـاه حـرام، آرامـش   چشـم فـرو بسـتن ا   «فرماید:  می ). در روایت دیگري، امیرالمومنان علی194ص

  ).272ص، 4 ق، ج1408، ي(نور »روانی را به دنبال دارد

گیري مـذهبی و تماشـاي مـاهواره رابطـه وجـود       بین جهت ؛یک یافته جانبی هم دارد ،این پژوهش

 01/0، منفـی و در سـطح   )r= -0/334(گیري مذهبی با تماشاي ماهواره  دارد. ضریب همبستگی بین جهت

یابـد و   نمـره تماشـاي کـاهش مـی     ،یابد گیري مذهبی ارتقاء می هر چه نمرات جهت یعنی ؛معنادار است

 یابـد. بـه عبـارت    نمره تماشاي ماهواره افزایش می ،گیري مذهبی کاهش یابد بعکس، هر چه نمره جهت

همسـو بـا یافتـه     ،نتیجـه ایـن  ، افزایش پایبندي به مذهب کاهش تماشاي ماهواره را به دنبـال دارد.  دیگر

پایبندي مذهبی موجب حفاظت نوجوانـان در برابـر تماشـاي پورنـوگرافی      ،)2013و همکاران ( هاردي
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افزایش خودکنترلی، ایجاد نگرش منفی به پورنو و ایجـاد نظـارت اجتمـاعی،     ۀبه واسط ،شود. این امر می

ارتکـاب گنـاه و    ،. در روایت شریف امام رضـا )131ص، 2013(هاردي و همکاران،  پذیرد صورت می

  ).194صق، 1409، حر عاملیشده است ( بیانهاي حرام  زایل شدن ایمان از عوارض نگاه

توان چنین نتیجه گرفت: ضعف پایبنـدي مـذهبی و تماشـاي مـاهواره، دو      بندي نهایی می در جمع

باشـند. ایـن امـر، همسـو بـا       ده طـالق مـی  یعامل اساسی در بروز و تقویت تعارضات زناشویی و پد

ویژه دین مبین اسـالم اسـت.    هاي ادیان الهی، به هاي به عمل آمده و براساس آموزه بسیاري از پژوهش

هایی هست. از جمله پژوهش در محیط دادگاه خانواده صورت گرفتـه کـه    پژوهش داراي محدودیت

ها تأثیرگذار باشد. همچنین، بـا توجـه بـه ممنوعیـت      ممکن است شرایط روانی زوجین در نتایج داده

کنندگان با خود سانسـوري همـراه باشـد.     هاي شرکت اهواره در کشور، ممکن است پاسخاستفاده از م

پذیري با احتیـاط صـورت    رو، الزم است تعمیم این تواند در نتایج پژوهش اثرگذار باشد. از این امر، می

زگار ناسـا  يها گر، مثل خانوادهیتوان در جوامع همسان د ین پژوهش را میج این وجود، نتایپذیرد. با ا

گردد این تحقیق در جوامع دیگر مورد آزمـون قـرار گیـرد     م داد. اما پیشنهاد مییطالق تعم یا متقاضی

پذیري بیشتر را فراهم سـازد. همچنـین، الزم اسـت جهـت تقویـت پایبنـدي مـذهبی         تا امکان تعمیم

ریـزان و   برنامـه هـاي مـاهواره، متولیـان امـور خـانواده،       ها و آشنایی اعضاي خانواده با آسیب خانواده

  هاي الزم را به عمل آورند. هاي جمعی اهتمام بیشتري به کار گیرند و آموزش رسانه
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