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 هاي جوان افزایش آمار طالق در بين زوجهاي اجتماعی در  اثير شبكهت

 
 8، محسن گروسي0، يونس ملكي9تيمور رضاقلي

   

 
جهان  سراسر آمدن تعامالت ارتباطي زيادي در پيشرفت تكنولوژي درزمينه ارتباطات وانتقال اطالعات باعث به وجود

هاي  ويژه شبكه به آوري جديد، ازاين فن هاي ارتباط جمعي واستفاده روزافزون گسترش رسانه و توجه به رشد با. شده است

هستيم كه باعث پيدايش  حريم خصوصي آنها و ها ميان خانواده فرهنگي جديدي در عناصر ورود شاهد اجتماعي،

ترين سالح اين  بيشترين نمود اين تاثير در خانواده و اصلي. شده است باورهاي متفاوتي درميان آنها و ها نگرش ها، سليقه

اين  نفوذ گسترش.بوده است (هاي اجتماعي  علي االخصوص شبكه)اي و فضاي مجازي هاي ماهواره ده از شبكهنبرد استفا

ها به ويژه در بين زوج هاي جوان  همچون طالق و گسست خانواده بسياري اجتماعي د فرهنگي ها همراه با معضالت شبكه

به اين شبكه هاي اينترنتي در پي داشته است؛  يكي از تبعاتي كه اعتياد .بوده است رشد درحال كشورهاي دربين

اين در حالي است كه مردان و زنان متأهل بسياري نيز در اين . قاعده ميان دختران و پسران است گيري ارتباطات بي شكل

 بسياري از اعضاي اين شبكه ها، يك زندگي. اند ها فعال هستند و دچار اعتياد به اين پايگاه اينترنتي شده وب سايت

اند كه اين زندگي مجازي، در بسياري از موارد، زندگي واقعي و بيروني آنان را دستخوش تغيير و  مجازي براي خود ساخته

يابيم كه در سالهاي اخير طالق  مي با نگاهي به آمارهاي مختلف بي ترديد در كند كه نتيجه امر اين است كه دگرگوني مي

 .فزوني استهاي مرتبط با اين شبكه ها به شدت روبه 

 
 مدرنيته ،هاي عرفي ناهنجاري ،تهاجم فرهنگي ،هاي اجتماعي شبكه ،طالق :واژه هاي كليدي
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