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 مقدمه
 یشآمار طالق در کشور روز به روز در حال افزاا

 یزمزا  یچدر هز یمعضل بارگ اجتماع یناست و ا
ما ند عصر حاضر، خطر ا حزالل کزا وخ خزا واد  و 

(. 1) از آخ را به د بال  داشته اسزت یآثار سوء  اش
خا واد  به شمار  یاخبن یهعل یدتهد ترینمهمطالق، 

از آخ از  متزثثرو  مزثثرشزناخت عوامزل  و رودمزی
بنزا  (.2) رودمیبهداشت رواخ به شمار  هایاولویت

ازدواج، یز   5به آمار منتشر شد ، در ایراخ از هر 
 20کزه شستزت  شزودمیمورد به طالق کشزید  

 (.3) دهدمیدرصدی در هر ازدواج را  شاخ 
با پیدایش ا قالب صنعتی ا تاخ و  حزو  ز زد ی 

سزت. او دستخوش تغییرات مهم و شزرر  شزد  ا
 شهر شینی تترش  صورتبهاین پدید   پیامدهای

و رشد تسنولوژی از آغاز قرخ بیتتم شدت  رفته و 

تا زماخ حاضر  یا استمرار یافته است. با تغییزر در 
 ظزززار ارزشزززی، فرهنرزززی و هنگزززاری و دیرزززر 

 اشززی از ا قززالب صززنعتی و ورود  هززاید ر و ی
د تسنولوژی، میااخ طالق رو د رو به رشدی به خزو

 (.4 رفت )
بر اساس آمار ارائزه شزد  از سزوی معزاوخ دفتزر 

طزالق در  آسیب دید اخ سازماخ بهایتتی کشزور،
سیر صعودی بتزیار  75تا  71 هایسالایراخ بین 

به مدت پنج سال این رو زد  ازآخپسآرار داشته و 
بزه بعزد بزا شزتاب  80تقریباً ثابت بود  و از سزال 

افزاایش یافتزه  ذشته  هایسال تبت به  بیشتری
است. آمارهای ثبت احوال همچنزین حزاکی از آخ 

در هزاار، در  6/2است کزه تهزراخ بزا  زرق طزالق 
مقایته با سایر شهرهای ایراخ از  ظر درصد طالق، 

 (.5در مقار اول قرار دارد )

 

 (. لئ سججج سجججن  ین *). رانیجججا تهجججران  ران یجججا یپزشججج  علججج   دانشججج ا  جا عججج   سججج    ارشججج  یکارشناسججج یدانشججج   :نااا    پااا   درضااا یحم *

paknejad.hamidreza@yahoo.com 

 یمورد مطالعه شود؟ طالق به منجر است ممکن تلگرام از حد از شیب استفاده ایآ

 چکیده

هجای ایرجر  حس ب ش   و آ ارهای ن ران کنن    نشان دهن   ش ت این بحران در سجال ط ق ی ی از بحران های اصلی در جا ع  ایرانی :هدف و زمینه

اس  ک  ب  عل  اسجفااد  افراطجی همسجرز از تل جرا   از وی جج ا  های زیادی دارد ا ا ه ف از ان ا  این  طالع   عرفی یانمی ج انباشن . ط ق عل  ی
 ش   اس .

ب  دلرل اسفااد  افراطی  1395سال  ازدواج کرد  و سال  26با آقایی  1393سال  اس  ک  سال  25 طالع  یانمی فرد   رد  :روش مط لعه و معرفی مور 

آن بج   همسرز از نر  افزار تل را  در ی اس  ط ق ت افقی داد  و ظرف دو  ا  از هم ج ا ش ن . این  طالع  بج  صج رت کراجی ان جا   رفج  و اط عجات
 جمع آوری  ردی . 1395ب  چهر  با فرد   رد  طالع  در اردیبهش  سال  ص رت دو جلس   صاحب  چهر 

اجفمجاعی   صاحب  با فرد   رد  طالع  نشان داد ک  تنها عا ل ط ق در این زوج  اسفااد  افراطی و نا ناسب همسر فرد   رد  طالع  از برنا   شب   :ه ی فته

 داد  اس .  اس ؛ تا ح ی ک   شغ ل ب دن ب  این برنا   را ب  همسر ی د ترجرح  یتل را  و وابسف ی برش از ح  وی ب  این برنا   ب د

ش    با ت ج  ب  این   اسفااد  افراطی از اینفرن  و نر  افزارهای وابسف  ب  آن باعث ب  وج د آ  ن  ش  ت فراوان و حفی ط ق در جا ع   ا :گیرینتیجه

تجر از ایجن نجر  افزارهجا  های تل یزی نی یا برنا   های آ  زشی در سط ح  خفلف  برای اسفااد  صجحرحنن  برنا  رس  راه ارهای  ناسبی  ااس   ب  نظر  ی
 بایسفی ب  در ایفرار افراد جا ع  قرار  ررد.

 

 ط ق  تل را   شب   های اجفماعی :ه کلیدو ژه

11/11/89تاریخ پذیرز:               25/5/88تاریخ دریاف :   

 15/8/95  تاریخ پذیرز:    11/3/95  تاریخ دریاف : 
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طززالق هما نززد سززایر متززائل اجتمززاعی پدیززد  
تنها ی  یا چند عامزل  تواخ میاست و  ایپیچید 

اما بر اسزاس ؛ (6مشخص را علت بروز آخ دا تت )
ا گار شزد  برخزی از علزل طزالق در  هایپژوهش

، هزوس  راییتگمزل، جزابی هزایتوقعجامعه ما، 
 بززازی برخززی همتززراخ، درک  سززردخ یسززدیرر و

 (.7) باشندمیاطرافیاخ  موردبی هایدخالت
یشرفته ظهور پ هایتسنولوژیدر این روزهایی که 

یافته است، متصل بودخ به اینتر ت بزه یز  بایزد 
 دا شزرا ، اسزاتید ازجملزهبرای اکثر افراد جامعزه 

و  هابچزهدا شگویاخ و یا دا ش آمزوزاخ، کزار راخ، 
تبدیل شزد  اسزت  دارخا هکودکاخ و یا حتی ز اخ 

(8.) 
در حال افزاود   یا  اکنوخهمکاربر که  هامیلیوخ

در  وقتهمزه صزورتبهاسزت،  شدخ به تعدادشزاخ
 یبززرا همراهشززاخ هززایتل نحززال اسززت اد  از 

 یاجتمززاع هایشززبسهو  ینتر ززتبززه ا یدسترسزز
 (.9) هتتند ینتر تیا

است اد   یلدل تریناصلیارتباط  یبرقرار ازآ گاکه
و افزراد در  باشدمی یاجتماع هایشبسهکاربراخ از 

با افراد متعدد ارتبزاط برقزرار  توا ندمی یزماخ کم
 یاز موارد منگر به است اد  افراط یاریکنند، در بت

که افزراد  شودمیشد  و باعث  هاشبسه ینافراد از ا
 یواقعز یاز ارتباط در فضزا یشب یمگاز یبه فضا

 یسالمت روا ز توا دمیامر  ینشو د که ا مندعالقه
بزه  یزادچزوخ اعت یکنزد. اختالتتز یزدرا تهد هاآخ

اخززتالل  ی،اجتمززاع یا ززاوا ی،افتززرد  ینتر ززت،ا
   ساعتمادبززهکززاهش احتاسززات، عززدر  یززت،هو

 هایشبسهاست اد  م رط از  یجاختالتت را ازجمله
 (.10) باشدمی یاجتماع

اجتمزاعی  هایشبسهاست اد  بیشتر از اینتر ت و 
با پیامد کاهش ارتباطزات خزا واد ی همزرا  بزود  

 اسززت و سززبب ایگززاد احتززاس  اکززامی، ا ززاوای

 طورکلیبزهاجتماعی، تنهزایی، دوری از خزا واد  و 
 (.11) شودمیکاهش سالمت روا ی 

اجتمززاعی مگززازی  هایشززبسهدر حززال حاضززر 
، واتزس آ،، تلرزرار ،بزوکفیس و ا و ی هما نزد 

 هایشاخبر امهکه  وجود دار د  رو و...تا ین،ت وایبر،
 های وشزیبزر روی اکثزر کامویوترهزا و  ساد یبه

هتتند و بزا در اختیزار   صبقابلموبایل هوشمند 

و امسا ات  و ا وخ، طیف وسیعی  هافناوریداشتن 
 یاجتماع هایشبسه. کنندمیاز عالیق را پشتیبا ی 

دارد که  یبیو معا یاماا ی،ارتباط یلههما ند هر وس
کاربر ا تخاب شد  و مورد اسزت اد  قزرار  یحبه ترج

 . یر دمی
در کنار مطالب ارائه شزد  در مزورد پدیزد  تلز  

 افاارهای رر ابگا از اینتر ت و  هایاست اد طالق و 
باعث ا ریا  اصلی در ا گار این  آ چهوابتته به آخ، 

ساله اسزت کزه بزه  25مطالعه شد معرفی خا می 
د  بزیش از حزد و افراطزی همتزرش از علت است ا

بر امه شبسه اجتماعی تلررار، حاضر بزه جزدایی از 
 وی شد  و در مدت کوتاهی طالق  رفته است.

 
 معرفی مورد و روش مطالعه

یزز  مطالعززه کی ززی در  صززورتبهایززن مطالعززه 
در تهززراخ ا گززار  رفززت.  1395اردیبهشززت سززال 

اطالعات مطالعه از طریق دو جلته مصاحبه چهر  
به چهر  با فرد مورد مطالعه به دست آمد و حضور 

مصززاحبه بززا رضززایت آ اها ززه و  هایجلتززهدر 
 هایجلتزهقبلی ا گار  رفت. طزی  هایهماهنری

تزر  هایاس پمصاحبه اطالعات از طریق پرسش و 
 به دست آمد.

و  دارخا زهسزاله  25فرد مزورد مطالعزه خزا می 
( بزا 1393ساکن تهراخ است کزه دو سزال پزیش )

ساله، دارای شغل دولتزی و اداری ازدواج  26آقایی 
کرد  بود. به   ته این خزا م دوراخ خزوب و لزذت 

فقط ی  سال و چنزد  هاآخبخش ز د ی ز اشویی 
دیرزر  هاآخبعد از آخ رابطه ما  به طول ا گامید و 

تر به  رمی سابق  بود و روز به روز غیر قابل تحمل
 .شدمی

مشزخص شزد کزه  مورد ظرطی مصاحبه با فرد 
 افاارهای ررهمتر این خا م بعد از وابتته شدخ به 

، دیرزر هزاآخاینتر تی و است اد   ابگا و افراطی از 
در  که هاییوقتو  کرد میمثل سابق به وی توجه 

منال بود، تقریباً در همه اوقات بزا  وشزی موبایزل 
اجتمزاعی عضزو  هایشبسهخود سر رر و در اغلب 

 تزرینبیش افاارهزا ررو  هاشزبسهبود. از بین ایزن 
تلرزرار بزود.  افاار رر، کردمیکه است اد   ایبر امه

فرد مورد مطالعه به همتر خود عالقزه  کهازآ گایی
به  را کنند  اراحتوضعیت زیادی داشته است، این 
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امید روزی که همترش دست از کارهایش بزردارد 
ایزن رو زد بهبزود  تنها زهاما ؛   استکردمیتحمل 

آخ افزاور   شزدتبهپیدا  سرد  بود بلسه روز به روز 
متوجزه شزد  1394تا اینسه در اواخر سزال  شدمی

 وقزتهیچو  کردمیرویش حتاب  قدرآخکتی که 
چنزین کارهزایی از او بزروز کنزد در  کزرد میفسر 

بر امه تلرزرار بزه تعزداد بتزیار زیزادی دوسزت و 
بتززیار  امشززرو  بززه  هززایپیارمشززترک دارد و 

و  کنزدمیدریافزت  هاآخارسال و از  هایشمخاطب
خالصه ی  ز د ی جدا ا ه در موبایل برای  طوربه

 بود و با دخترهای زیادی دوست بود. خودساخته
لعه در ادامه مصاحبه اذعزاخ کزرد؛ فرد مورد مطا

بعززد از طززالق و جززدایی،  دا تززتممی بززا اینسززه"
کامالً د ر وخ و بدتر از قبل خواهد شزد،  ارز د ی

امززا ز ززد ی تنهززایی و مشززسالت بززه همززرا  آخ و 
همچنین  را  جامعه به ی  زخ مطلقزه را در ازای 
رهایی از ی  ز د ی سرد و غیزر قابزل تحمزل بزه 

. "تصمیم جدی برای طزالق  زرفتمجاخ خرید  و 
طی مصاحبه و   ت و  و با فرد مزورد مطالعزه، از 

مشزسالت  قزبالًوی مشخص بود؛ ا زر  هایصحبت
ز د ی برایش قابل برطر  کردخ و حل کردخ بود 

حلشزاخ کزرد، امزا متزاله  شدمیو با عالقه و صبر 
تلررار و دوستاخ تلررامی همترش به هزیچ وجزه 

 هایبحث بود و هر روز باعث برای وی قابل تحمل 
صحبت  هاما بعد از  تنها ه  است. شدمی آورعذاب

و بحث با همترش هیچ تغییر مثبتی در رفتزارش 
مشاهد   سزرد بلسزه هزر روز وابتزتری و اسزت اد  
همترش از تلرزرار بیشزتر و توجزه بزه او هزر روز 

  است. در  هایت این خا م داوطلبا زه شدمیکمتر 
مخزال تی   و ههیچیی داد  و بدوخ درخواست جدا

 توافقی جدا شد د. صورتبهاز طر  همترش، 

 
 گیریو نتیجه بحث

 تزثثیربا تغییرات ایگاد شد  در جوامع امروزی و 
و  کارکردهزا ظار خزا واد   تدریجبهآخ در خا واد ، 

از شزرایط  متزثثرو  داد ازدستآثار  ذشته خود را 
ارزشززی کنززو ی شززد  اسززت؛  هززای ظارجدیززد و 

که ساختار سنتی خا واد  متحول و  زو   ای و هبه
در این خا واد  دسزتخوش تغییزر  هاا س آخروابط 

شد  است. احتاسات و عواطف و  و   را  اعضزای 

خا واد  در قبال ز د ی و تشزسیل خزا واد  تغییزر 
کرد  است و این تغییرات خزا واد  عصزر حاضزر را 

 (.12کرد  است ) هاییآسیبدچار 
غالمعلیاخ با بررسی میااخ شیو  سزندرر اعتیزاد 

اجتمززاعی آخ در  –روا ززی  تززثثیراتبززه اینتر ززت و 
کاربراخ اص ها ی  شاخ داد که میااخ سندرر اعتیاد 

سال از سایر  20-30 سنی های رو به اینتر ت در 
بیشتر است و کاربراخ کار کردخ با اینتر ت  ها رو 

با خا واد  و  ردش رفتن با دیرراخ   شینیهمرا به 
 (.13) دهندمیترجیح 

 تززایج سززاروخا ی و رضززایی قززادی حززاکی از آخ 
 زوین  هایرسزا هاست که بزا  تزترش روزافزاوخ 

در  ویژ بزهاجتمزاعی مگزازی،  هایشبسههمچوخ 
جوامع در حال  زذار، رو زد  وسزازی بزه تضزعیف 

 وا نزدتمی هارسا ه. این ا گامدمیپیو دهای سنتی 
د  و باعزث تثثیر ذارو رفتار شهرو داخ  ها ررشدر 

کززاهش همززدلی، احتززاس تعلززق ملززی و ا تززگار 
 (.14اجتماعی شو د )

 به دلیلهوشمند  هایی وشکه امروز   دا یممی
خزود  یکه دار د جا یکاربردهای مختلف و متنوع

ا ززد، بززاز کرد  یززاهای اجتمززاعی  را در شززبسه
 یجززا یلیاجتمززاعی موبززاهای شززبسه کززه حویبه

 یاریا د و بتزهای اجتماعی در وب را  رفتهشبسه
ارتباط و تعامالت  یبرقرار یبرا ینتر تاز کاربراخ ا

های هوشززمند و بر امززه هاییخودشززاخ از  وشزز
بر همین اساس، بزه  .کنندیآخ است اد  م یکاربرد

همتزرش  کزههنرامیفرد مورد مطالعه،  های  ته
در  وقتتمار صورتبهاست  برد میدر منال به سر 

 خصزو بهاجتمزاعی  هایشزبسهحال اسزت اد  از 
شبسه اجتماعی تلررار هم از طریق لب تا، و هزم 
از طریق  وشی موبایل بود  است. این بدین معنی 

اجتمزاعی و  هایشبسهاست که این فرد حضور در 
را بزه حضزور در خزا واد  و در کنزار  هزاآخکار بزا 

است. حتی در بتیاری  داد مییح همتر خود ترج
در هنرار صر   اهار و شار  یا از طریزق  هاوقتاز 

 وشی خود در حال است اد  از بر امه تلررار بزود  
 است.
بزه ایزن  تزواخمیاین مطالعزه  هایمحدودیتاز 

 سته اشار  کرد کزه طزی مصزاحبه بزا فزرد مزورد 
مطالعه، علت و ا ریا  شرو  این رفتار در همترش 
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مشزززخص  شزززد. آیزززا موضزززو  خاصزززی مزززثالً 
متقابل در مح ل خا واد  باعث روی  هایتوجهیکم

تلرزرار  خصزو به اینتر تی افاارهای ررآوردخ به 
بزرای فزرد مزورد  سثالشد  است یا خیر؟ که این 

 ما زد باقی جزواببیمطالعه و همچنین  ویتزند  
 سزثالاست. حتی فرد مورد مطالعزه در پاسز  بزه 

بنی بر اینسه آیا این اختال  بین شزما و مصاحبه م
همترتاخ تنها مربوط به است اد  وی از تلررار بود  

اطرافیزاخ،  هایدخالتاست یا دتیل دیرری ما ند 
اذعاخ  ؟وضعیت مالی، شغل همتر یا... داشته است

مشسل دیرزری بزه جزاء بر امزه   و ههیچکرد که 
اهزد خو تثمزلکه این خود جزای  ا د داشتهتلررار 

در  توا زدمیداشت کزه آیزا فقزط چنزین مشزسلی 
 ؟ هایت ی  خا واد  را از هم بواشا د؟ یا خیر

قطعاً برای تعمیم ایزن مطالعزه بزه جامعزه، بزه  
خواهد  مورد یازبیشتری در این زمینه  هایمطالعه

 بود.
با توجزه بزه اهمیزت ایزن موضزو  کزه اسزت اد  

ر روی افراطی از اینتر ت، خواسته یزا  اخواسزته بز
و ایزن اثزر تزا جزایی پزیش   ذاردمیکاربر آخ اثر 

که باعث به وقزو  پیوسزتن ات زاقی  زا وار  رودمی
، تزر اسزت تزا شودمیما ند طالق در ی  خا واد  

 هادهززای متززوول و مربززوط، راهسارهززای تزر و 
عمومی یا از  هایرسا هجامعه را از طریق  مورد یاز

ح مختلزف آکادمیز  در سزطو هزایآموزشطریق 
ارائه کنند و همچنین دربار  عواقب غیر قابل ا سزار 

 هایشبسه ابگا و افراطی از اینتر ت و  هایاست اد 
به مزردر جامعزه  تثثیر ذار و مثثر طوربهاجتماعی 

 کنند. رسا یاطال 
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Abstract 
Background: Divorce is considered as one of the major crises in Iran and worrying statistics 

reflects the severity of this crisis in recent years. There are many causes for divorce but the 

aim of this study was to introduce a young woman who got divorced from her husband due to 

her husband’s excessive use of Telegram application. 

Method and case introduction: The subject is a 25-year-old woman who was married to a 

26-year-old man two years ago and divorced this year (2016) due to her husband’s excessive 

use of Telegram application. This qualitative study was carried out in 2016 and information 

was collected in two sessions of face to face interviews with subject. 

Results: The interviews with subjects showed that the only factor in the couple's divorce was 

subject’s husband’s excessive and inappropriate use of Telegram applications and his 

excessive dependence on it. 

Conclusion: As excessive use of the Internet and its related applications cause many 

problems and even divorce in families and societies, it seems there is need for constructive 

ideas and solutions such as designing television programs or educational programs that could 

teach the correct use of this software to individuals in the community. 

 

Keywords: Divorce, Telegram, Social networks 
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