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  مقدمه

 نـد؛  ا کـرده مهم در تسهیل و توسعه زندگی افراد بشـر ایفـا    یهاي جدید نقش فناوري

ایـن در حـالی    و ،ناپذیر است ها اجتناب وجود آن براي تداوم حیات انسانبراي همین، 

پیامدهاي فوري اقتصـادي   ، شدیدي در جوامع پدید آوردهتغییرات بنیادي  است که آنها

 از یکی. کرده استیا ساختار سیاسی و اجتماعی کشورها را دگرگون و   به دنبال داشته

هـاي   فنـاوري چه چیـزي  که  است این توسعه حال در کشورهاي بزرگ ذهنی اشتغاالت

 هاي تکنولوژي تقویت ارتباطات، وفور ؟آورد خواهد ارمغان به آنها جدید ارتباطی براي

 کشورهاي پیشرفته یا وابستگی. آنچه استعماري نو نیروهاي تقویت یا و موجود ارتباطی

 در مانعی خود این که است سوم یا دوم درجه هاي تکنولوژي تنها ،دهند می انتقال صنعتی

 اسـت  استعماري نیروهاي و فرهنگی سلطه تشدید استثمار، براي عاملی و توسعه جهت

(هانسون و ناروال
1

اي  هـاي تلویزیـونی مـاهواره    هـا، شـبکه   یکی از این فناوري. )1990، 

این فناوري ارتباطی با یک چـالش فرهنگـی بـراي حفـظ هویـت فرهنگـی و       است که 

هـاي   ها و تهدید ها، آسیب هاي یک جامعه همراه است، اگر چنانچه به این چالش ارزش

توانـد   توان تصور کرد که هر پیامی از دنیـاي دیگـر مـی    می ،اي نیندیشیم هاي رسانه پیام

بـر کـارکرد    افـزون ). 1389فـر و ملکیـان،    (سـلطانی  داراي ابعاد بسیار هولنـاکی باشـد  

اي بـر   هـاي مـاهواره   هاي ایـن شـبکه   خبرپراکنی و تکثیر اطالعات سیاسی، تأکید برنامه

ریـزان بـه    براي برنامـه  تري هاي خانوادگی، زنگ خطر را به نحو جدي ها و سریال فیلم

ها در بدو امر، ناهمخوانی بسیاري با  ها و سریال صدا درآورده است. محتواهاي این فیلم

پذیري در جامعه ایران دارد، روابط متفاوت و متضاد با فرهنگ جامعه  هاي جامعه فرایند

حساسیت ها به نمایش درآمده،  ایران و ایدئولوژي رسمی نظام سیاسی که در این سریال

رو، ارزیـابی از   ها را در جامعـه بـاال بـرده اسـت. از ایـن      به پخش و دریافت این برنامه

اي از سوي مسـئوالن و سیاسـتگذاران فرهنگـی در ایـران      هاي ماهواره شبکه هاي تهدید

هـاي   سازي ارزش رسانه ملی، تخریب فرایند درونی هژمونیشامل خطر از دست رفتن 

از  ،شـکنانه  شیده شـدن خـانواده ایرانـی و طـرح مسـائل قـبح      اسالمی، خطر به ابتذال ک

(رضـایی و کالنتـري،    ها و مخاطراتی است که از آنها یاد شـده اسـت   ترین نگرانی مهم

1390  .(  

                                                   
1. Hanson, J. & Narula, U. 
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الـدینی و   (محـی اسـت  که دستیابی به جامعه سالم در گـرو خـانواده سـالم    آنجا از 

تـرین واحـد اجتمـاع کـه داراي      یبنابراین، نهاد خانواده، به عنوان اصل ؛)1392دیگران، 

بـه عنـوان    اسـت، ابعاد ارزشی، هنجاري و رفتاري بومی خاص هـر کشـور و فرهنـگ    

اي  هـاي مـاهواره   برنامـه  پـس  ،شود اي و فرهنگی مطرح می هاي امپریالیسم رسانه قربانی

 اي هـاي مـاهواره   هـا و فـیلم   برنامـه  .تواند باالترین نقش را در این فرایند داشته باشد می

هاي اخالقی امري  وفاداري به خانواده و ارزش ،حاوي محتوایی است که در آن پایبندي

رسد و در مقابل، داشتن روابط آزاد جنسی، روابط متهورانه  نظر می مضحک و عوامانه به

جنسی و ایجاد تردید دربـاره اهمیـت و ارزش ازدواج، ناشـی از نگـاه آزاداندیشـانه و      

). با توجه به 1392زاده،  (روشن و خلیل شود اطفی تلقی میمترقی به زندگی و روابط ع

ایـن نگرانـی جـدي     ،اي هاي ماهواره ها به برنامه دسترسی روزافزون و نامحدود خانواده

لگوهاي نامتناسب با مختصات فرهنگی، اقتصادي، خانوادگی و ملی اوجود دارد که آنان 

زاده،  (روشـن و خلیـل  شـوند  خویش برگزینند و از پیشینه و هویت تاریخی خود جـدا  

1392  .(  

ـ    )، 1390( زاده و دیگـران  نتایج پژوهشی که توسط رحمـان  ثیر أبـا هـدف بررسـی ت

هـر  کـه  اسـت  ، نشـان داده  تهاي بر سبک زندگی انجام گرف هاي ماهواره تماشاي سریال

شود، سبک زندگی بانوان دانشجو هم مطابق  هاي ماهواره بیشتر می اندازه تماشاي سریال

)، بـا  1390. پژوهش دیگري توسط رضـایی و دیگـران (  کند با این سریال تغییر پیدا می

نشـان   که انجام گرفت ویکتوریا اي ماهوارهخوانش زنان ایرانی از سریال هدف بررسی 

بـا عنـوان   تـوان   مـی از آن را پدید آورد که فراوان تماشاي این سریال نوعی اشتیاق د دا

ماشـاگران زن ایـن سـریال، نقـش     تایـن،   . افزون برنام برد» پیدایش تماشاگري شیفته«

حس  ،اند. نمایش زن مقتدر ویکتوریا (قهرمان زن داستان) را مقتدر و مستقل تعبیر کرده

 کـه  هـا نشـان داد   ریال را بـراي آنهـا تـداعی کـرد. یافتـه     وشایندي از تماشاي این سخ

مکانیسم قدرتمندي در فرایند تماشاي این سریال است. وضعیت واقعی  ،پنداري ذات هم

زندگی زنان تماشاگر با متن تصویري، مقایسه و موضوع مجادله تماشاگران است. ایـن  

براسـاس   ،نقـش زنانـه  از ها و انتظارات  قضاوت درفرایند سبب شد تا خوانشی فعاالنه 

هـل، اشـتغال و رشـته تحصـیلی     أنمایش نقش ویکتوریا در این سـریال شـکل گیـرد. ت   

  . ثر استؤهایی م متغیرهایی هستند که در نوع چنین خوانش



  1395 بهار و تابستان/ 18/ ش10شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  124

  

هـدف بررسـی رابطـه    )، بـا  1391( پژوهش دیگري که توسط بختیـاري و دیگـران  

نشـان داد   ،دینی جوانان انجام شـد اي تلویزیونی و هویت  هاي ماهواره هاي شبکه برنامه

اي تلویزیونی بر هویـت دینـی    هاي ماهواره که رابطه بین دو متغیر معنادار است و شبکه

  . ثیر منفی دارندأجوانان ت

 در نگرانی این بروز .خیانت است مسئله ایران، در زنانه زندگی اصلی هاي تم از یکی

 جامعه تدریجی در انقالبی ،حادتر بیانی به یا تدریجی و آرام تحولی از شاخصی جامعه،

وفایی و عدم تعهد به  ). خیانت در ازدواج به معناي بی1390(رضایی و کالنتري،  است

رابطه متعهدانه زوجین و برقراري هر گونه ارتباط عاطفی و جنسی بـا جـنس مخـالف    

 . خیانـت در ازدواج عامـل عمـده عـدم رضـایت زناشـویی      استخارج از تعهد مزبور 

(باگاروزي
1

(پـالت  زناشویی هاي ها و اختالف )، زمینه اصلی تعارض2012و دیگران،  
2
 

تـرین دلیـل    ترین مشکالت در روابط زناشـویی و مهـم   یکی از مهم و )2008و دیگران، 

منی جاویدؤ(م شود طالق و جدایی زوجین تلقی می
3

زن و مـردي  ). 2012و دیگـران،   

و شـرایط زناشـویی را    انـد  هیل خـانواده داد بـه طـور رسـمی، تشـک     ،دلخواه خود که به

هر دو موظف به قبول آن و رعایت اصل نجابت هستند، همین وظیفه اسـت   ؛دنپذیر می

دهـد و ضـامن امنیـت خـاطر و بقـاي خـانواده        که فرزندان را در کنار والدین قرار مـی 

ب دهد که ارضاي هوس یـک نفـر موجـ    رو، هیچ آیین بشري اجازه نمی شود. از این می

خیانت، سرچشمه مشکالت عاطفی و احساسی  .نابودي امنیت و آسایش یک جمع شود

). در دیـن مبـین   15ص ،1351زنجـانی،    (حقـانی اسـت  ها  ها و دلواپسی یده غصهیو زا

 31و  30در آیـه   ؛اسالم هم تأکید زیادي بر عفت و پاکدامنی زنان و مردان شده اسـت 

عایت حیا و عفت در روابـط اجتمـاعی سـفارش    سوره نور، زنان و مردان با ایمان به ر

مانع بروز و گسترش انحرافات اخالقی در جامعه شـود. همچنـین   راه، اند تا از این  شده

، 5کـافی، ج کلینـی،  ( فرمایند که پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشـند  پیامبر(ص) می

(تصـنیف   منی استزیبایی، عفت و پاکدا ،فرمایند که زکات ) و امام علی(ع) می533ص

دارند که عفت و پاکـدامنی برتـرین عبـادات     ) و همچنین اظهار می256غررالحکم، ص

  به نقل از سایت تبیان). ؛ 79، ص2الکافی، جکلینی، ( است

                                                   
1. Bagarozzi, D. A. 
2. Platt, R. 
3. Momeni javid, M. 
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هاي قرآنی و روایی جایگاه ویـژه و قابـل تـوجهی دارد،     عفت و پاکدامنی در آموزه

و یکـی از  اسـت  قرآن کریم از این ارزش انسانی و اسالمی با عظمت خاصی یاد کرده 

ـ  آنـان «فرمایـد:   و مـی  دانـد  میهاي مؤمنان راستین را پاکدامنی و عفت  ویژگی ن) ا(مؤمن

 فرماینـد:  . پیامبر گرامی(ص) می»کنند فتی حفظ میع کسانی هستند که خویشتن را از بی

. »خالی است؛ یعنـی شـکم و فـرج    برد، دو میان بیشترین چیزي که امتم را به دوزخ می«

بسیار بدیهی است که بیشتر گناهان به سبب خوردن و شهوات جنسی است و اگر اینها 

شـوند، بلکـه    ه آلوده میتنها کمتر به گنا ها نه هوات جنسی، انسانویژه ش بهکنترل شوند، 

 ).1391(پناهی،  ل شوندئتوانند به مقاماتی باالتر از مالئکه نا می

روزا
ها و عوامل  )، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که زمینه2012( و دیگران 1

ــت در ازدواج    ــلی خیان ــل اص ــی یکــی از عوام ــاعی و فرهنگ ــت؛اجتم ــین اس  ،همچن

دریگوتاس
2

 ،لی همچون رضایت هیجـانی، تغییـر در هنجارهـا   )، عوام1999( و دیگران 

انـد. نتـایج    هاي اجتمـاعی را از دالیـل خیانـت در ازدواج بیـان کـرده      ها و زمینه نگرش

پژوهش آلن
)، نشان داد که کاهش سطح ارتباطات مثبـت بـین زن و   2008( و دیگران 3

ث روي طـور معنـاداري باعـ    مرد و همچنین افزایش سطح ارتباطات منفی بین آنهـا بـه  

پژوهشی )، 1390( جاوید و دیگرانمنی ؤ. مشود میآوردن زوجین به خیانت در ازدواج 

دیده  درمانی زوجینی بر بهبود کیفیت زندگی زوجین آسیب ثیر روانأهدف بررسی تبا را 

ها حاکی از تفاوت معنادار در متغیر کیفیـت   یافته ؛اند انجام دادههاي زناشویی  از خیانت

درمـانی   جلسـات روان  .کنندگان بین دو مرحله قبل و بعد از مداخله بود زندگی شرکت

هـاي زناشـویی    دیده از خیانـت  توانند بر بهبود کیفیت زندگی زوجین آسیب می احتماالً

بررسی رابطـه  ) که با هدف 1390( هاي پژوهش رفیعی و دیگران یافته ثیرگذار باشند.أت

انه اولیه در زنان داراي خیانـت زناشـویی   هاي ناسازگار بین سبک دلبستگی و طرحواره

 چهـار بـین سـبک دلبسـتگی اجتنـابی و     ، نشـان داد کـه   دششهر تهران طراحی و اجرا 

طرد، خودگردانی و عملکرد مختـل، محـدودیت مختـل،     ـ هاي حوزه (بریدگی طرحواره

 بین سبک و نیز مثبت و معنادار وجود دارد زنگی بیش از حد و بازداري) رابطه به گوش

هاي حوزه بریدگی طرد، خودگردانی و عملکرد مختل و  دلبستگی دوسوگرا و طرحواره

                                                   
1. Ruza, I. 
2. Drigotas, S. M. 
3. Allen, E. S. 
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هـا،   زنگی بیش از حد و بازداري رابطه مثبت و معنادار یافت شـد. یافتـه   به حوزه گوش

هاي حوزه بریدگی طرد و  رابطه منفی و معنادار را بین سبک دلبستگی ایمن و طرحواره

  . زنگی بیش از حد و بازداري نشان دادند به زه گوشخودگردانی و عملکرد مختل و حو

درمـانی   هـدف اثربخشـی زوج  بـا  ) کـه  1391( هاي پژوهش سودانی و دیگران یافته

نشـان داد کـه    انجـام شـد،  هـاي ناشـی از خیانـت همسـر      مدار بر کاهش آسیب هیجان

ـ مدار، افسردگی و عال درمانی هیجان زوج  م اسـترس پـس از سـانحه را کـاهش داده و    ئ

باعث افزایش بخشودگی و صمیمیت شده است. نتایج پیگیري پس از یک ماه نشان داد 

ـ که بین گروه آزمایش و شاهد در نمـرات افسـردگی، عال   م اسـترس پـس از سـانحه،    ئ

مدار بعد از یـک   درمانی هیجان بخشش و صمیمیت تفاوت وجود دارد و اثربخشی زوج

) که بـا هـدف بررسـی    1385( دیگران بخش و . نتایج پژوهش فرحماه باقی مانده است

م ئدرمانی گالسر بر کاهش عال یافته به شیوه واقعیت درمانی ساخت میزان اثربخشی زوج

نشان داد کـه   ،شناختی ناشی از ضربه خیانت به همسر انجام شده بود هاي روان و نشانه

خـود در   استفاده از برقراري ارتباط عاطفی، تشویق زوجین به قضاوت و ارزیابی رفتار

درمـانی   گشا که فنون زوج ال اساسی و دایره مشکلؤبا استفاده از پنج س ،تعامل با همسر

شناختی ناشی از ضربه خیانت همسر را  تواند مشکالت روان می ،در نظریه مذکور است

د. شـو هـا بـا یکـدیگر     آمیز و صمیمانه زوج و موجب افزایش روابط محبت هدکاهش د

ها بر  بیشتر این پژوهشکه دهد  شده نشان می هاي انجام هشطوري که بررسی پژو همان

ثر ؤبررسی علل و عوامل مبه  وهاي ناشی از خیانت متمرکز شده  درمان و کاهش آسیب

  است.  شدهبر خیانت زناشویی زوجین توجه ن

اي بـر   هـاي مـاهواره   تماشاي سریال نقشبررسی با توجه به هدف این پژوهش که 

در  زناشویی است، تعارض تعارضمتغیر دیگر مورد بررسی  ،باشد تعارض زناشویی می

ند و مقدمات طالق و جدایی در کهاي خانواده را سست  تواند بنیان زندگی زناشویی می

زوجین را فراهم آورد. تعارض زناشویی
نوعی فقدان توافق مـداوم و معنـادار بـین دو     1

نظور از معنادار بودن، تأثیر این کند. م آن را گزارش می زوجین،همسر است که یکی از 

له بر عملکرد همسران و منظور از مداوم، اشاره به اختالفاتی است که به مرور زمان ئمس

). تعـارض بـین اعضـاي خـانواده بـه وحــدت و      2001، 2(هـالفورد  رونـد  از بـین نمـی  
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 ،پرخاشــگري، زنــد. شــدت تعــارض موجــب بــروز نفــاق  یکپــارچگی آن ضــربه مــی

اي که بـر اثـر    . کانون خانوادهشود  انجام اضمحالل و زوال خانواده میجویی و سر ستیزه

آثـار مخربـی در حیـات کـودکی      ،نفاق و جدال بین زن و شوهر آشفته اسـت  ،تعارض

صورت عصیان و سرکشی از  هاي آتی به گذارد که در سال جاي می رفرزندان و خانواده ب

(کیوچنـگ  کند مقررات اجتماعی بروز می
هـاي   افـزایش تعـارض در ارتبـاط   ). 1996، 1

 3(کوین )، افسردگی2004و دیگران،  2(داس زوجی، پیامدهایی مثل اختالالت اضطرابی

، و دیگـران  4(جـرارد  )، ناسازگاري و پرخاشگري کودکان و نوجوانان2002و دیگران، 

) را 2005و دیگـران،   5(سـالز  هـاي قلبـی   هاي فیزیکـی مثـل نـاراحتی    ) و بیماري2003

ارند. این ارتباطات مخرب یا تعامالت منفی بین زوجین منجر به کاهش رضـایت  د بر در

(آمـاتو  شـوند  در رابطه و افزایش احتمال طالق می
6
). منبـع تعـارض   2007و دیگـران،   

زناشویی طبق نظر پاترسون
7

هـاي اجتمـاعی    تواند ناشی از زمینه )، می1975( و دیگران 

از جمله تغییـر در دانـش، نگـرش و     ،الیل مختلفکه دربرگیرنده تغییر روابط افراد به د

هـاي   مختلف و تغییرات اجتمـاعی باشـد و یـا تفـاوت     هاي راهشده از  هاي کسب بینش

ادراکی ایجاد شده در زوجین که شامل متفاوت دیـدن موقعیـت بـراي شـروع و ادامـه      

هـا و   يهاي ادراکی ایجاد شده ناشی از یادگیر باشد که این تفاوت زندگی از زوجین می

 کنـد  فـرد درك و دریافـت مـی    ،طور خواسـته و یـا ناخواسـته    هایی است که به آموزش

  ).  1383(منصور، 

نتایج پژوهش کامینگز
)، نشان داد کـه تعـارض زناشـویی باعـث     2002( و دیگران 8

شود که رشد اجتماعی، شناختی، هیجانی و فیزیولوژیکی کودکان دچار آسیب شود.  می

پژوهش بیردیت
9

)، نشان داد که رفتارهاي مخرب و الگوهاي رفتـاري  2010( و دیگران 

هـاي اول زنـدگی،    ترك خانه و تعارض زوجین در سـال  ،بین زوجین، یعنی قهر کردن

کننده میزان طالق آنهاست. چوي بینی بیشترین پیش
10

)، پژوهشـی بـا   2013( و دیگـران  
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دي اجتمـاعی و سـالمت   هدف بررسی کیفیت زناشویی و ارتباط آن با وضعیت اقتصـا 

نتایج پژوهش نشان داد که افزایش شادي و شادمانی زناشـویی بـا    .فیزیکی انجام دادند

افزایش سالمت و تعلیم و تربیت آنها همراه است و افزایش تعارض زناشویی همراه بـا  

کـه درآمـد پـایینی دارنـد. یـو     است اختالل عملکردي افرادي 
)، در 2010( و دیگـران  1

رض زناشویی و طالق بـر ارتباطـات والـدین بـا     اثیرات متقابل تعأررسی تپژوهشی به ب

نشان  آنهاهاي پژوهشی  هاي جنسیتی در این ارتباطات پرداختند، یافته فرزندان و تفاوت

داد که هم تعارض زناشویی و هم طالق موجب شود کـه ارتباطـات بسـیار ضـعیف و     

  محدودي بین والدین و فرزندان شکل گیرد. 

)، در پژوهش خود به این نتیجه رسـیدند کـه تعـارض    2011( و دیگران 2تونهانینگ

گـذارد.   ثیرات منفی و مخربی بر روي نوزادان و کودکان مـی أوالدین و افسردگی آنها، ت

نتایج پژوهش پارك
3
)، نشان داد کـه تعـارض مـداوم زوجـین باعـث      2014( و دیگران 

ي پـژوهش  هـا  یافتـه شـود.   زوج میافزایش فشار روانی و استرس شدید در بین هر دو 

هاي دلبستگی، تعارضات زناشـویی    نشان داد که میان سبک )،1390( خسروي و دیگران

هایی  همچنین، میزان تعارضات زناشویی در زوج ؛اي معنادار وجود دارد و بخشش رابطه

کمتـر و میـزان بخشـش در آنهـا بیشـتر از       ،که سبک دلبستگی هر دوي آنها ایمن است

هاي دلبستگی هر دوي آنها ناایمن و یا سبک دلبستگی یکی از  هایی است که سبک زوج

هـاي   هاي بدون تعارض نسبت به زوج آنها ایمن و دیگري ناایمن است. درنهایت، زوج

   بخشند. داراي تعارضات زناشویی یکدیگر را بیشتر می

ین متغیرهاي نشان داد که از ب)، 1391( پور و دیگران پژوهش بخشینتایج  ،همچنین

هـا، همراهـی عـاطفی و آمیـزش عـاطفی بـا        بین، عملکرد کلی، حل مشکل، نقـش  پیش

 SAS نتایج انجام شده با نرم افزار ،متغیرهاي مالك رابطه معناداري دارند. عالوه بر این

بـین و   نشان داد که در ایجاد اولین همبستگی بنیادي عملکرد کلـی از متغیرهـاي پـیش   

هـاي   یافتـه . یجانی از متغیرهـاي مـالك بیشـترین نقـش را دارنـد     هاي ه افزایش واکنش

بین متغیر کل تعـارض زناشـویی بـا    ) هم نشان داد که 1391( عنایت و دیگران پژوهش

خشونت والدین نسبت به دختران رابطـه معنـاداري وجـود دارد. همچنـین، بـین ابعـاد       
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ی، جلب حمایت هاي هیجان تعارض زناشویی (کاهش همکاري زوجین، افزایش واکنش

فرزندان، رابطه با خویشـاوندان و دوسـتان همسـر) بـا خشـونت والـدین بـه دختـران         

نشـان داد کـه   ) 1391( پژوهش کرمی و دیگـران نتایج . همبستگی معناداري وجود دارد

فردي و افسـردگی و اضـطراب    هاي خودآگاهی، ارتباط انسانی و روابط بین بین مهارت

دارد و بین تعارضات زناشویی با استرس، افسـردگی و   همبستگی منفی معناداري وجود

  . اضطراب رابطه مثبت معناداري وجود دارد

ترین نظام ارتباطی بـراي هـر فـردي بـه      توجه به این امر که خانواده اولین و مهم با

یکتـا و   (شـکوهی  رود و زمینه و بستر مناسبی براي ایجاد سالمت جامعه است شمار می

و پیامدهاي مختلفی که تعارض زناشویی و خیانـت در   آثاربه  نظر) و با 1391دیگران، 

در  ،هاي مختلف به آن اشاره شـد  ازدواج بر زندگی خانوادگی دارد و در نتایج پژوهش

این موارد در خانواده پرداختـه   ةاین پژوهش به بررسی یکی از علل و عوامل ایجادکنند

له اصـلی ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه آیـا تماشـاي         ئمس ،دیگربه عبارت  .شده است

 نقـش ازدواج اي بر تعارض زناشویی و نگرش نسبت به خیانـت در   هاي ماهواره سریال

  ؟ دارد

  روش

از نظر میزان کنترل متغیرها از  و یهاي کم از نوع پژوهش ،این تحقیق از نظر ماهیت

شـود. جامعـه    ربردي محسوب مـی نوع غیرآزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کا

زنان ساکن در شهر مشهد بوده اسـت. حجـم نمونـه بـا      تمامآماري این پژوهش شامل 

گیـري   نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش نمونهچهارصد استفاده از فرمول کوکران، 

 تجهیـزات  بـودن  دارا نمونـه  در افراد عضویت شرط که آنجا از برفی استفاده شد.  گلوله

 عـدم  بـه  توجه با و بود زبان فارسی اي ماهواره هاي سریال و تماشاي منزل در اي ه ماهوار

 انتخاب براي پژوهش، این در شرط) دو واجدان (فهرست گیري ارچوب نمونههچ وجود

 گیـري  نمونهاین  از شد. هنگامی استفادهبرفی  گلولهگیري  از روش نمونه نمونه جمعیت

روش  ایـن  ،نـدارد. همچنـین   وجـود  گیـري  نمونـه  بـراي  ارچوبیچهـ  ،شـود  می استفاده

 هـایی  بـه فعالیـت   کـه  دارد کاربرد جامعه از هایی گروهه دربار پژوهش براي گیري نمونه

 شرایط خاص دلیل به ،بنابراین و باشد غیرقانونی جامعه شرایط برحسب که دارند اشتغال
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گیـري،   نمونـه  شـیوة  این سندارد. براسا وجود آنها به مستقیم دسترسی امکان اجتماعی،

 یـا  مصـاحبه  انجـام  بـه  منـد  عالقه که کسانی با شخصی ارتباطات ایجاد راه از پژوهشگر

 را دیگـري  اشـخاص  اگـر کـه   کنـد  مـی  درخواسـت  آنهـا  از هستند، پرکردن پرسشنامه

 هسـتند،  مصـاحبه  انجـام  بـه  مایل و پژوهش نظر مورد هاي داراي ویژگی که شناسند می

 اعتمـاد  ایجـاد  به زیادي حد تا آشنا افراد راه از برفی گلوله شیوة به انتخاب کنند. معرفی

   کند.  می کمک اولیه

  ابزار پژوهش

مقیاس تعارض زناشویی کنزاس 
1

توسط موگسلی، اگمن و شام 1985در سال که  
2
 

سنجش میزان تعارضات زناشویی ساخته شد. این مقیاس، سه قسـمتی اسـت کـه     رايب

 ؛عبـارت  یـازده  ،ن تعارضات زناشویی طرح شده اسـت؛ مرحلـه اول  براي سنجش میزا

 27عبـارت دارد کـه در مجمـوع شـامل      یـازده  ،مرحله سوم و عبارت پنج ،مرحله دوم

هـاي   دهـد زوج  اي اسـت کـه نشـان مـی     پایه تحقیقات مشاهده عبارت است. مقیاس بر

شـامل  مضطرب و غیرمضطرب در سه مرحله تعـارض زناشـویی متفـاوت هسـتند کـه      

مجادله و مذاکره است. پایایی این مقیاس براي مردان در دامنه آلفاي  ،ریزي، بحث برنامه

اسـت. همبسـتگی حاصـل از روش     95/0و  88/0و براي زنان بـین   95/0و  91/0بین 

(کورکوران و فیشر بوده است 96/0تا  64/0بازآزمایی در هر سه مرحله بین 
3 ،2000.( 

دسـت   به =r 93/0هش حاضر براساس ضریب آلفاي کرونباخ پایایی این مقیاس در پژو

  دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.     آمد که نشان

تهیه شده است. این مقیـاس   4مقیاس نگرش به خیانت زناشویی توسط مارك واتلی

گانه، از بسیار موافـق تـا بسـیار     ال در طیف هفتؤعبارت است که هر س دوازدهداراي 

ها شامل جمالتـی راجـع بـه احساسـات منفـی و       ). عبارت2006لی، (وات مخالف است

مثبت نسبت به مقوله خیانت است و هدف از این سنجش، نوع احساسات و تفکر افراد 

 ،این مقیاس مقـدار تمایـل   ،نسبت به مسائل مربوط به خیانت زناشویی است و در واقع
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سنجد. در ایران ایـن   تلف میافراد مخ دیدمیزان پذیرندگی و یا ردکنندگی خیانت را از 

هـاي   نفر از زنان و مـردان سـاکن شـهر    383)، در بین 1389( زاده مقیاس توسط عبداله

نبـاخ  واجرا شد و آلفاي کر ،صورت تصادفی انتخاب شده بودند باد و بهشهر که بهآ علی

). پایایی ایـن مقیـاس در پـژوهش حاضـر     1389زاده،  (عبداله دست آمده است هب 84/0

  دست آمد. به = r 89/0س ضریب آلفاي کرونباخ براسا

بــراي تجزیــه و تحلیــل نتــایج حاصــل از  هــا: هــاي تجزیــه و تحلیــل داده روش

االت پـژوهش در سـطح   ؤبراساس س واستفاده  spss 16افزار آماري  ها، از نرم پرسشنامه

تجزیـه و  (آنـوا) و   آمار استنباطی از آزمون تی مستقل، آزمون تجزیه و تحلیل واریانس

  د. شهاي پژوهش استفاده الؤتحلیل واریانس چندمتغیري (مانوا) براي سنجش س

  ها یافته

  است. آمدهکننده در پژوهش در جدول زیر  شناختی افراد شرکت اطالعات جمعیت
  

  : اطالعات توصیفی نمونه1جدول

  

  وضعیت اشتغال  مدرك تحصیلی  سن

  بیکار  شاغل  فوق لیسانس  لیسانس  دیپلم  حداکثر  حداقل

22  48  265  55  80  38  362  

  

درصد آنان 66نود درصد آنان بیکار بودند و  که بود 42/33 میانگین سن افراد نمونه

  مدرك تحصیلی دیپلم داشتند.

خیانـت  زبـان بـر نگـرش نسـبت بـه       اي فارسـی  هاي مـاهواره  آیا تماشاي سریال. 1

 دارد؟  نقشزناشویی 

اي  خیانت زناشویی زنانی که سـریال مـاهواره  براي بررسی تفاوت نگرش نسبت به 

مستقل استفاده  تیبا کسانی که ماهواره نداشتند، از آزمون معنادار بودن  ،کردند تماشا می

  شد. 
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. نتایج آزمون تی استودنت براي معنادار بودن تفاوت نگرش نسبت به خیانت زناشویی در زنان 2جدول 

  اي و عدم تماشا  هاي ماهواره با تماشاي سریال

  

t  اي هاي ماهواره سریال تعداد افراد میانگین انحراف معیار درجات آزادي سطح معناداري 

59/9 000/0  398 
92/10 

63/12 

86/49 

53/31 

200       

200 

 تماشا

 عدم تماشا

  

 = t 59/9محاسـبه شـده     t،01/0، در سطح آلفـا  2 براساس نتایج مندرج در جدول

هـاي   بنابراین بین نگرش نسبت به خیانت زناشویی زنانی که سـریال مـاهواره   ؛باشد می

تفاوت  ،کردند اي تماشا نمی هاي ماهواره سریال که با زنانی ،کردند زبان تماشا می فارسی

تمایـل   ،کردند اي تماشا می هاي ماهواره زنانی که سریال ،بنابراین ؛داري مشاهده شد امعن

و پذیرش آنان نسبت به خیانت زناشویی بیشتر بوده است و خیانت زناشویی را امـري  

  کردند.  پذیرفتنی و طبیعی تلقی می

  فاوت است؟آیا نگرش نسبت به خیانت زناشویی با توجه به سطح تحصیالت مت. 2

براي بررسی تفاوت نگرش نسبت به خیانت زناشویی زنان از لحاظ مدرك تحصیلی 

  از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) استفاده شد.
  

  راهه  : نتایج آزمون تجزیه تحلیل واریانس یک3جدول 

  براي بررسی تفاوت نسبت به خیانت زناشویی زنان با توجه به مدرك تحصیلی

  

  سطح معناداري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  تغییرمنابع 

  گروهی  بین

  گروهی  درون

  جمع

613/567  

78/67751  

39/68319  

2  

397  

399  

8/283  

65/170  

66/1  19/0  

  

شـود، بـین نگـرش نسـبت بـه خیانـت        طوري که در جدول فوق مشاهده مـی  همان

  معناداري مشاهده نشد.زناشویی زنان با توجه به مدرك تحصیلی تفاوت 

 نقـش بر تعـارض زناشـویی زنـان    زبان  اي فارسی هاي ماهواره آیا تماشاي سریال. 3

 داشته است؟
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 عـدم  و بـا توجـه بـه تماشـا     ،زناشویی زنان هاي تعارض بررسی تفاوت مؤلفه براي

زبان، از تجزیـه و تحلیـل واریـانس چنـدمتغیري      اي فارسی هاي ماهواره تماشاي سریال 

 ، =sig/48( ها معنادار نبود واریانس براي برابري همگنی 1استفاده شد. نتایج آزمون باکس

921 /0f=(ها برابر بود.  واریانس گروه ،بنابراین ؛  

  

. نتایج آزمون مانوا براي بررسی تفاوت تعارض زناشویی زنان با توجه به تماشا و عدم تماشاي 4جدول 

  زبان  فارسیاي  هاي ماهواره سریال

  

  اتاي سهمی  سطح معناداري  درجه آزادي خطا  درجه آزادي f  ارزش  اثر

  2ماهواره آزمون اثر پیالیی

  3آزمون المبداي ویلکز

665/0  

335/0  

622/2  

623/2  

3  

3  

396  

396  

000/0  

000/0  

665/0  

665/0  

 بودنتایج جدول فوق نشان داد که آزمون اثر پیالیی و آزمون المبداي ویلکز معنادار 

زبـان تماشـا    اي فارسـی  هـاي مـاهواره   بین میزان تعارض زناشویی زنانی کـه سـریال   و

  تفاوت معناداري مشاهده شد.  ،کردند با زنانی که ماهواره نداشتند می

  

  هاي تعارض زناشویی زنان  . نتایج آزمون تعقیبی براي بررسی تفاوت مؤلفه5جدول 

  زبان  اي فارسی ماهواره هاي با توجه به تماشا و عدم تماشاي سریال

  

  تعارض زناشویی  منبع
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
f 

سطح 

  معناداري

ــدم   ــا عـ ــا یـ تماشـ

هـاي   تماشاي سریال

  اي ماهواره

  سازي   برنامه

  بحث و مجادله

  مذاکره

003/10010  

49/590  

89/6674  

1  

1  

1  

003/10010  

49/590  

89/6674  

35/693  

82/107  

08/436  

000/0  

000/0  

000/0  

  

  خطا

  سازي برنامه

  بحث و مجادله

  مذاکره

97/5745  

67/2179  

95/6091  

398  

398  

398  

43/14  

47/5  

30/15  

    

  

                                                   
1. Box"s test 
2. Pillai"s trace 
3. Wilks" Lambda 
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از آزمون تعقیبی، تحلیل هر یک از متغیرهاي وابسته به تنهایی، با اسـتفاده  با استفاده 

)، نشان داد که 4() بررسی شد، نتایج جدول شماره 016/0از آلفاي میزان شده بنفرونی (

هـاي تعـارض    ، تفـاوت معنـاداري بـین مؤلفـه    در بررسی متغیرهاي وابسته به تفکیـک 

کننـد بـا زنـانی کـه      اي فارسی زبان را تماشا مـی  هاي ماهواره زناشویی زنانی که سریال

هـاي   تعارض زناشویی زنانی کـه سـریال   ،بنابراین ؛کنند، مشاهده شد ماهواره تماشا نمی

سـازي، بحـت و    در هر سه مؤلفـه یعنـی برنامـه    ؛کردند زبان تماشا می رسیاي فا ماهواره

  کردند.  اي را تماشا نمی هاي ماهواره مجادله، مذاکره بیشتر از زنانی بود که سریال

 آیا بین تعارض زناشویی زنان شاغل و بیکار تفاوت وجود دارد؟. 4  

توجه به وضـعیت اشـتغال   هاي تعارض زناشویی زنان با  بررسی تفاوت مؤلفه براي

آنان، از تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شـد. نتـایج آزمـون بـاکس بـراي      

واریـانس   ،بنـابراین  ؛)=sig= ،782/0f 78/0( هـا معنـادار نبـود    برابري همگنی واریانس

  ها برابر بود.  گروه
  

  شاغل و بیکار. نتایج آزمون مانوا براي بررسی تفاوت تعارض زناشویی زنان 6جدول 

  

  

  

  

  

 نتایج جدول فوق، نشان داد که آزمون اثر پیالیی و آزمون المبداي ویلکز معنادار بود

  بین میزان تعارض زناشویی زنان شاغل و بیکار تفاوت معناداري مشاهده شد.  و
  

  هاي تعارض زناشویی زنان شاغل و بیکار . نتایج آزمون تعقیبی براي بررسی تفاوت مؤلفه7جدول 
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تنهایی، با اسـتفاده   با استفاده از آزمون تعقیبی، تحلیل هر یک از متغیرهاي وابسته به

) نشان داد که 6، نتایج جدول شماره (شد) بررسی 016/0( از آلفاي میزان شده بنفرونی

هـاي تعـارض    در بررسی متغیرهاي وابسته به تفکیـک، تفـاوت معنـاداري بـین مؤلفـه     

طـور   و بیکار مشاهده شـد و تعـارض زناشـویی زنـان شـاغل بـه      زناشویی زنان شاغل 

  دار بیشتر بود. معناداري از میزان تعارض زناشویی زنان خانه

  گیري بحث و نتیجه

زبـان بـر    اي فارسـی  هاي مـاهواره  تماشاي سریال نقشاین پژوهش با هدف بررسی 

پـژوهش   هـاي  بخشـی از یافتـه   شد.نگرش نسبت به خیانت و تعارض زناشویی انجام 

نشان داد که بین نگرش نسبت به خیانت زناشویی زنان با توجـه بـه مـدرك تحصـیلی     

هـاي تعـارض    همچنـین، تفـاوت معنـاداري بـین مؤلفـه      ؛تفاوت معناداري وجود ندارد

طـور   زناشویی زنان شاغل و بیکار مشاهده شـد و تعـارض زناشـویی زنـان شـاغل بـه      

هـاي ایـن پـژوهش     دار بیشتر بـود. یافتـه   نهمعناداري از میزان تعارض زناشویی زنان خا

هاي پژوهش جان همسو با یافته
1

، وي در پـژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه      است) 2002(

دار از سـالمت زناشـویی کمتـري     دست یافت که زنان شاغل در مقایسه با زنـان خانـه  

) و 2001( 3کـروك ـ    )، شـانرمن 1997( و دیگـران  2طوري که یانـگ  همان ،برخوردارند

گلدنبرگ
4

فـردي و   زنـان شـاغل تعـارض درون   کـه  دارنـد   ) اظهار می1998( و دیگران 

  کنند.  فردي بیشتري را تجربه می بین

یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین نگرش نسبت به خیانت زناشویی زنانی که 

ماشـا  اي ت هاي مـاهواره  سریالکه کردند با زنانی  زبان تماشا می اي فارسی سریال ماهواره

اي  هـاي مـاهواره   زنـانی کـه سـریال    ،بنابراین ؛داري مشاهده شداتفاوت معن ،کردند نمی

تمایل و پذیرش آنان نسبت به خیانت زناشـویی بیشـتر بـوده اسـت و      ،کردند تماشا می

هـاي ایـن پـژوهش     کردنـد. یافتـه   خیانت زناشویی را امري پذیرفتنی و طبیعی تلقی می

آنها در پژوهش خـود بـه    است که) 1390( یري و دیگرانهاي پژوهش ام همسو با یافته

 از که کسانی به نسبت کنند،  می استفاده ماهواره رسانۀ از که کسانیاین نتیجه رسیدند که 

                                                   
1. John, S. P. 
2. Young, M. E. 
3. Schunrman-Crook, A. M. 
4. Goldenberg, H. 
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 .اجتمـاعی دارنـد   هـاي  آسـیب  بـه  بیشـتري  گـرایش  کننـد،  گیـري نمـی   بهـره  رسانه این

هــاي  توجــه رســانه، دارنــد ) اظهــار مــی1384( طــوري کــه ســورین و تانکــارد همــان

اهمیت آن از نظـر عمـوم مـردم افـزایش     که شود  جمعی به موضوعی موجب می ارتباط

شود تا آن مسائل  ها بر تعداد خاصی از مسائل و موضوعات باعث می یابد، تمرکز رسانه

طـور کـه    و موضوعات در نزد مخاطبان مهم جلوه کند و در اولویت قرار گیـرد، همـان  

بلکـه   ،گوینـد چـه فکـر کننـد     ها به مردم نمی ار داشت رسانهاظه 1968کوهن در سال 

). با توجه بـه اینکـه تمرکـز    1384(سورین و تانکارد،  گویند به چه چیزي فکر کنند می

چرخد و تعهـد   زبان بر محور خیانت زوجین می اي فارسی هاي ماهواره اصلی در سریال

بدیهی است  ؛شود لوه داده میرنگ ج و پایبندي به ازدواج و زندگی خانوادگی بسیار کم

بـازد و گـرایش و    هاي ایرانی اسـالمی رنـگ مـی    طور غیرمستقیم و پنهانی ارزش که به

اي در افـراد خـانواده ایرانـی     هاي مـاهواره  شده در سریال نگرش به فرهنگ موهم مطرح

 نـد، ) نشـان داد 1389فـر و دیگـران(   طور که نتایج پژوهش سلطانی گیرد. همان شکل می

 ، زیراها به دلیل سبک زندگی غربی بسیار زیاد است وجوه منفی فرهنگی در این سریال

شـود.   وضوح دیده مـی  بهاي  هاي ماهواره فروپاشی خانواده به دالیل گوناگون در سریال

عنوان عملی بسیار ناپسند و زشت یـاد شـده    از خیانت به ،در دین مبین اسالم ،همچنین

(در کار  !اي اهل ایمان« آمده است: 27وره مبارکه انفال آیه است، در مورد خیانت در س

دین) با خدا و رسول خیانت نکنید و (در کار دنیا) با یکدیگر، در صـورتی کـه زشـتی    

، این امر ناشی از اهمیتی است کـه دیـن اسـالم بـر اسـتحکام بنیـاد       »دانید خیانت را می

بی بر روابـط زناشـویی، ارتباطـات    خیانت زناشویی تأثیر بسیار مخر چونخانواده دارد، 

پـور،   (زنـدي  گـذارد  تر بـر فرزنـدان مـی    (والدین، دوستان) و از همه مهم فرد با دیگران

1389.(  

هـاي   هاي تعارض زناشویی زنـانی کـه سـریال    تفاوت معناداري بین مؤلفه ،همچنین

کننـد، مشـاهده    کنند با زنانی که ماهواره تماشـا نمـی   زبان را تماشا می اي فارسی ماهواره

زبـان تماشـا    اي فارسـی  هـاي مـاهواره   تعارض زناشویی زنانی که سـریال  ،شد. بنابراین

و مجادله، مـذاکره بیشـتر از زنـانی     ثسازي، بح در هر سه مؤلفه یعنی برنامه ،کردند می

 طـور کـه امیـري و دیگـران     کردنـد. همـان   اي را تماشا نمـی  هاي ماهواره بود که سریال

 هنجارهـایی  و هـا  ارزش تلقـین  بـه  عمـدتاً  مـاهواره  هـاي  شبکه اشتند،د) اظهار 1390(
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 که هایی برنامه ،مثال رايب یست؛ن کشورمان ایرانی و دینی براساس فرهنگ که پردازند می

 جمله از ،خاص اي کلیشه موضوع چند حولبیشتر  شود، می فارسی وان پخش شبکه در

پـردازد.   نسبت به تعهدات خانوادگی میتفاوتی  و بی مرد و زن روابط آزاد بهنجارسازي

 )، نشان داد1380( کوایل ) و مک1392( هاي متانی و دیگران طور که نتایج پژوهش همان

و جـذب   کننـد  هـا مـی   زنان ساعات زیادي از وقت خود را صرف تماشـاي سـریال  که 

ته و دیگـران کاسـ   شوند تا جایی که از ارتباطات اجتماعی خود بـا  ها می گونه برنامه این

رسانند. با توجه به این اظهـارات، زنـانی    می لروابط خود را با اعضاي خانواده به حداق

طور ناخودآگاه شیفته فرهنـگ   به ،کنند زبان را تماشا می اي فارسی هاي ماهواره که سریال

نگرش، تفکر و نوع نگاهشان  ،بنابراین ؛شوند ها می هاي غربی مسلط در سریال و ارزش

رات ایجاد شده در آنها، تعارضات یگیرد و بالطبع با این تغی تأثیر قرار می به زندگی تحت

  هاي مذکور باشد.   تواند پیامد طبیعی تماشاي سریال زناشویی می

هـاي   طـور انحصـاري شـبکه    داري، بـه  به دلیل اینکـه کشـورهاي غربـی و سـرمایه    

هـاي خودشـان را در    اي مختلفی را در اختیار دارند و انتقـال فرهنـگ و ارزش   ماهواره

 ،موجب تضـعیف فرهنـگ   راهاز این  ،بنابراین ؛شان قرار دادند سرلوحه اقدامات اساسی

گریزي فرهنگی در کشورهاي جهان سـوم و درحـال توسـعه     هاي بومی و هنجار ارزش

 ،نتیجـه  شوند و موجب تضعیف هویت ملـی، کـاهش رعایـت شـعائر مـذهبی و در      می

شود که عنصر اصـلی و اساسـی در اسـتحکام، قـوام و      میپاشیدگی کانون خانواده  هم از

ه بـراي  ربـراي کـاهش خطـر اسـتفاده از مـاهوا      ،اي اسـت. بنـابراین   پایداري هر جامعه

هاي مختلفی در سطح جامعه اتخاذ شود  هاي ایرانی الزم است تدابیر و سیاست خانواده

ري کـه در ایـن زمینـه    منفی استفاده از آن به حداقل کاهش یابـد. ازجملـه تـدابی    آثارتا 

اي مردم، افزایش آگاهی عمومی مردم در زمینه  افزایش سواد رسانه ،توان پیشنهاد داد می

این مرز و بوم  انها و جوان اي، آگاهی دادن به خانواده هاي ماهواره استفاده از شبکه آثار

وسـط  کننـده ت  هاي متنـوع، جـذاب و سـرگرم    مختلف، طراحی و تولید برنامه هاي راه  به

هـاي   اي که برنامه گونه کار تولید فیلم و سریال، به اندر هاي دست رسانه ملی و سایر نهاد

هـاي   هـاي متفـاوت خـانواده    تولیدي داخل بتواند با نیازها، عالیق، انتظارات و خواسته

هاي تلویزیـونی داخلـی نمایـد،     ایرانی سازگار باشد و مخاطبان بیشتري را جذب شبکه

هـاي جـذاب،    موضـوعات اجتمـاعی، سیاسـی و مـذهبی در قالـب      همچنین، مطالب و
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تفریحی و نمایشی به مخاطبان ارائه شود تا بر کمیت و کیفیت جذب مخاطـب توسـط   

هاي داخلی افزوده شود و موضوعات و مباحث پایه و اساسی اجتماعی و مذهبی  رسانه

 ،رسانه ملی دنبال نشود راهو بحث و گفتگوي رسمی از خشک تنها در قالب سخنرانی 

ها، مسـابقات و   (یعنی در قالب سریال گوناگونهاي  راهها به  بلکه بر جذابیت این برنامه

هاي اصیل اسالمی  با محور قرار دادن خانواده و ارزش ،هاي جذاب و مفهومی سرگرمی

ایرانی) افزوده شود و شکل و نحوه ارائـه موضـوعات اجتمـاعی، مـذهبی، فرهنگـی و      

از تنوع و گوناگونی بسیار باالیی برخوردار شود تا مطابق با نیازها، انتظـارات و   سیاسی

هـا و سـایر    رسـانه  اه،وسیعی از افراد جامعه ایرانی باشد و از این ر گسترةهاي  خواسته

ها را در جهت هدایت به سمت  هاي الزم، خانواده گذار با ارائه آموزش هاي تأثیر سازمان

  ر از اختالفات و تنش یاري رسانند.  زندگی سالم و به دو

که نمونه مورد بررسی محدود بـه زنـان    استهاي پژوهش حاضر این  از محدودیت

کـه  شـود   پیشنهاد می ،بنابراین شد؛ زنانتوجه ممتمرکز و قابلیت تعمیم نتایج  تنهاو  بود

، نـین همچ کننـد و ها را در بین مردان هم بررسـی   پژوهشگران در آینده نقش این متغیر

اي بـر متغیرهـایی همچـون معنویـت،      هاي مـاهواره  به بررسی نقش تماشاي سریال آنها

هاي  ش تماشاي سریالقعالوه، در زمینه ن به .نگرش مذهبی و انگیزش تحصیلی بپردازند

 هاي مختلفی انجام شود.  اي بر ابعاد مختلف تربیتی فرزندان پژوهش ماهواره
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هاي اجتمـاهی   برداران به آسیب  اي و گرایش بهره هاي ماهواره رابطه استفاده از شبکه
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 . 87-69، ص9، ش3، فصلنامه پژوهش اجتماعی، س»در انتقال پیام
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