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چكیده
پژوهش حاض ر به بررسی رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی
در زنان میپردازد .جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی ،مشغول به تحصیل در سال  39ـ  31بودند که از میان آنها ،نمونهای با حجم  737نفر با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد .در این پژوهش از مقیاس احساس تنهایی ( UCLAراسل،
 ،)6331پرسشنامه تعهد زناشویی ( )DCIآدامز و جونز ( )6337و پرسشنامه اختالل استفاده از رسانه اجتماعی
( )SMDساخته وندن اجیندن ،لمنز و والکنبورگ ( )7161استفاده شد .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها با
استفاده از شیوههای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که بین متغیرهای احساس تنهایی و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در سطح ( )p>1/16رابطه مستقیم و
معنیدار وجود دارد .بین خردهمقیاس تعهد به همسر و میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در سطح ()p>1/16
رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد و همچنین  61درصد از تغییرات احساس تنهایی و  9درصد از تغییرات بُعد
تعهد به همسر ،بهوسیله میزان استفاده از رسانههای اجتماعی قابل تبیین است.
کلیدواژهها :احساس تنهایی؛ تعهد زناشویی؛ اختالل رسانه اجتماعی

 .6نویسنده مسئول :استادیار گروه روانشناسی استثنایی ،تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران،

mansure_shahriari@yahoo.com

 .7دانشجوی دکتری سنجش و اندازهگیری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .9کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
رسانههای اجتماای  1اماوزه هاهینوان یاما حواو و ز حیرراواو عر یحاو احاو مو او
م شوند  ،رسانههای که ههنظو م رسد قوار است جا پای رسانههای جمع قوار عهند ،هیوا جان
مخاطب این رسانه ها مخاطب منفع نر ت ،هلکه جن

آنها کارهوان حولرادی موتواسات اماوزه

مخاطبان عر رسانههای اجتمای  ،ضور هرشتو ز حعامالو سویعحوی ن بت هاه رساانه هاای جمعا
عارند رسانههای اجتمای اموزه ههینوان سوآمد ز ههشمار م رزند ز حوان تهاند هرشاتوین نفاو
را هرن کارهوان اینتونت عاشته هاشند (افتاع  )1931 ،عراینمران ،سبک هنادی هشاوی ،اره هاای
معنوی ز عین  ،اخالق ز ان انرت که عر یحو ارحباطاو ز اطالیاو هندی کاوع ز عر نندقادم
زرزع هه یحو مجاهی است ،پرچرادی هاای خااخ خاوع

را عارع اماوزه فوایراوی اینتونات ز

فنازریهای جدید ارحباط ز اطالیاح موجب ظهور فضای مجاهی عر کنار جهان زاقع شد کاه
این امو معاع و ز الگوهای ارحباط سنت  ،حولرد ،انتقال ز محوف اطالیاو را هههم هع ز موجب
حیررو عر آن شد است (عژهان  )1931 ،فنازریهای نوین عر یوصه الکتوزنرک ز رایانه عر نناد
عهه یذشته ،موجب پدیدارشدن انواع ز اق ام لواهم ز هونامههای الکتوزنرک ز رایانهای اهجمله
اینتونت ،حلفن هموا  ،ماهوار ز هاهیهای رایانهای عر جهان شد است انکارناپذیو است که این
حوو و ز پرشوفتها هندی هشو را نندین هواهو آسانحو نماوع اسات ،اماا عر آن ساوی ساکه
نم حوان اه آسربهای ناش اه این فنازریهای نوین غاف ماناد (اهواهرمپاور ز خاایا )1931 ،
یاعیساهی خرانت هم وان هه یکدیگو ،حوزیج خاانواع هاای ها ساامان ز لجامی ارخته عر مقاها
ساختار خانواع  ،حوزیج فوهنگ اهعزاج سفرد پرامهای مشتوک رسانهها ز شابکههاای اجتماای
اساات (شااکوهرگ  )1931 ،شااک یرااوی ز ی ااتو

اسااتفاع اه رسااانههااای اجتمااای ز ح ااویع

حوهاهنگ ارحباطاو هرنفوعی عر فضای مجاهی ،ههرغم ی تو

عایاو حعاامالو اجتماای ان اان

مدرن ،ها کاهش ارحباطاو خانواعی ز احاموالل رزاهاص صامرم ز حعاامالو ایضاای خاانواع
هموا هوع است همچنرن مطااه هاا مادل کاواو 1ز همکااران ( )1331ا

اا

حنهاای یکا اه

فوازرع های استفاع اه اینتونت است کواو ز همکاران عر مطالعاو طول  ،مدل ارائه کوعند کاه
هواسا

آن استفاع هرشاه د اه اینتونت ،ان اانها را اه جامعاه ز ارحباطااو اجتماای زاقعا عزر

م کند ز ها ذف حعامالو اجتمای ز ح لص هو هندی افواع م حواند موجباو ا ا
31

حنهاای را

1. Social media
2. Kraut

این ا ا  ،رزهها ،سالها ز یا حا پایان یمو هندی م کنناد ا
یاطف  ،یدم اهواه ا

حنهاای هاا حه شادن

اا

اساو هرنفوعی ز پ وفت رزانشناخت هموا است ههیونهای که نراههای

موهوط هه صمرمرت ،هوآزرع نشد اند ز ایوهم حا دزعی هوآزرع شد هاشاند ،اساسااً هاهنووی
نارحایتهخش هاق م مانند اهنظو پولمن ز پپلو )1311( 1ا

اا

حنهاای حجوهاه ناخوشاایندی

است که عر پاسخ هه نارسای های کمّ یا کرف عر رزاهاص اجتماای پدیادار ما شاوع کااهش
ارحباطاو خانواعی عر ایضای شبکههای اجتمای منجو هه ا ا
ا ا
ا ا

حنهاای خاانواعی ما شاوع

حنهای عر اثو نداشتن رزاهص رحایتهخش رخ م عهد .عر پاوزهش هاوی  )1002( 1نراا
حنهای ها رحایتمندی اه هنادی هاهطور منفا راهطاه عاشات پرنکاورو ز سورن

( )1009ها موزر مطالعاو انجامشد عریافتند که عر اکثو آنها مراان هاا حوی اه ا

اا

اون9

حنهاای

مران هنان متأه عر مقای ه ها موعان متأه زجوع عارع؛ هناهواین ،ه راری پوزهشها عر این همرنه
نشان م عهد که هنان عر مقای ه ها موعان ،هرشتو ،ا ا

حنهای م کنند (زست ،کلناو ز ماور ا

زست1311 ،1؛ رزکاچ )1000 ،5یاحمن )1331( 1حنهای عر هنادی هناشاوی را هاهینوان یاک
همب تۀ کنار یروی اه ارحباط حوصرف م کند همان که هزجرن عیگو ا ا

م کنند که راهطۀ

آنها ارهشمند نر ت (سگوین 2ز همکاران )1009 ،یک اه م ائل که اخرواً هو آن حأکراد هیااعی
م شوع ،حأثرو استفاع اه رسانه های اجتمای هو کرفرت رزاهص عر هندی هناشاوی اسات کرفرات
ارحباااط هزجاارن ،مفهااوم نندهعاادی اساات کااه شااام اهعاااع یونااایون رزاهااص عر هزجاارن ماننااد
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فواهم آزرع (سوافواه )1931 ،همه افواع ،یا یاه حنهای را حجوهه م کنرم ،اما هوخ اه موعم ها

ساهیاری ،رحایت ،شاعمان  ،ان جام ز حعهد م شوع یدم حعهد هناشوی عر نترجاه فقادان رزاهاص
رحایتهخش عر هزجرن اسات (طویقا ز همکااران )1931 ،عر پاوزهش کاساروپو 1ز همکااران
( )1019نتایج نشان عاعند که هرش اه یکسوم اه اهعزاجها عر امویکا اهطوی شبکههای مجااهی ز
آنالین صورو م یروع همچنرن نتایج نشان عاع که این اهعزاجها عر مقای ه ها اهعزاجهای که هاه

1. Peplau & Perlman

2. Bugay
3. Pinquart & Sörensen
4.West, Kellne & Moore -West
5. Rokach
6.Gottman
7. Segrin
8. Cacioppo
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شرو سنت صورو یوفته است ،هرشتو عرمعوض جدای ز طالق قوار عارع.
نتایج پوزهشهای عاخل

نرا اک

اه حأثرو رسانههای اجتمای

هو رزاهص هناشوی

ز

خانواعی است نتایج پوزهش کمالجو ،نویمان  ،یطاعزخت ز اهوالقاسم ( )1935حوت ینوان
"پرش هرن رزاهص فواهناشوی هواسا

هو

شبکههای مجاهی اجتمای " نشان عاع ،هو

معنوی ،هو

اخالق  ،رحایت هناشوی ز استفاع اه

معنوی ز حواه استفاع اه فضای مجاهی م حوانند

راهطه فواهناشوی را هه یونه معن عاری پرشهرن کنند
نتایج پوزهش یجم ( )1935حوت ینوان "حأثرو آموه های م تقرم ز غروم تقرم ماهوار ای هو
حعارض هناشوی ز نگو

هه خرانت هناشوی " نشان عاع هرن هنان که سویالهای ماهوار ای
هه خرانت هناشوی ز حعارض

فارس حماشا م کوعند ها هنان که حماشا نم کوعند عر نگو
هناشوی حفازو معن عاری زجوع عارع
نتایج پوزهش جناآهاعی ( )1935نرا نشان عاع هرن ا

ا

حنهای ز ایتراع هه اینتونت راهطه

مثبت ز معن عار ز هرن مایت اجتمای ز ایتراع هه حلفن هموا  ،راهطه منف ز معن عار زجوع عارع
ز حنهای خانواعی ز اجتمای م حواند ایتراع هه حلفن هموا را پرشهرن کند عر پوزهش یحمت
ز

رنای ( ،)1935حوت ینوان؛ پرشهرن حعهد هناشوی اهطوی استفاع آسربها اه حلفن هموا

ز اینتونت ،نتایج نشان عاع ،استفاع آسربها اه حلفن هموا ز اینتونت عر پرشهرن حعهد هناشوی
نقش معن عار عارع ز  12عرصد اه حیررواو حعهد هناشوی هواسا

استفاع آسربها اه حلفن هموا

ز اینتونت قاه پرشهرن است
همچنرن ههنق اه خبویااریها :اه مهمحوین یل اصل طالق عر ایوان عر سال  31خرانت،
اقتحاع ز ایتراع هزجرن؛ عر سال  31م ائ یقردح ز عخالت خانواع ها ز عر سال 39هار عیگو
خرانت ز یدم رحایت جن

هوع است ز همچنرن عر پوزهشهای انجامشد جهت هورس ع ی

طالق ،خرانت هه هم و ههینوان یک اه یل مؤثو هو این پدید شناسای شد است (اجتهاعی ز
زا دی)1931 ،؛ هناهواین ،حوزری ههنظو م رسد یوام مؤثو هو حعهد هزجرن هه یکدیگو مورع
هورس قوار یروع ز اینکه نوا هزجرن رن هندی مشتوک ،ا ا

حنهای م کنند ز پا هه رزاهص

فواهناشوی م یذارند ز آیا اصو ً رسانههای اجتمای ز مراان استفاع اه آنها عر این مقوله مؤثو
است؟
31

مشکالو عیگوی مانند اف وعی  ،کموزی  ،خشم ،رفتار انازاطلبانه ز مانند اینها مفهومساهی شد
هوع؛ اما عر حعاریف ز مفهومساهیهای که ههحاهی انجام شد است ،ا ا

حنهای یک ساه

رزانشناخت م تق اه مشکالو عیگو عرنظو یوفته م شوع که خطواو خاخ خوع

را عارع

(کاسروپو ،هویا ،زیت ،هازکل ز حر تد )1001 ،1موزر پرشرنه پوزهش عر حعویف ز مفهوم
ا ا

حنهای نرا نشان م عهد که عر این همرنه حفازوهای ن بتاً نشمگروی هرن صا بنظوان

زجوع عارع هواینمونه ،هوخ اه پوزهشگوان ا ا

حنهای را یک الت رزانشناخت ناش اه

نارسای های کمّ ز کرف عر رزاهص اجتمای م عانند (پرلو ز پولمن )1311 ،هواسا
مانند زی  ) 1329( 9ا ا
اجتنا

نظویههای

حنهای یک حجوهه منف شدید است که فوع اه یاعآزری آن فعا نه

م کند ایوهم مجبور هه یاعآزری شوع ،ها نارحایت هیاعی این یم را انجام م عهد ز

عرماندی ناش اه ا
م کند که ا ا

ا

حنهای را کماهمرت جلو م عهد ززع )1311( 1اینیونه استد ل

حنهای یک هرجان هنراعی ز یک اه قویحوین حجوهههای ان ان است زی

هواین هازر است که ا ا

حدای شد ها ا ا

حنهای  ،یدم زجوع رزاهص اجتمای مناسب را

هه فوع یوشاع م کند
این عیدیا هواسا

طبقههندی زی

( )1329پدید آمد است عر این طبقههندی عز یونه

حنهای یعن حنهای یاطف ز حنهای اجتمای مورع شناسای قوار یوفته است
 1حنهای یاطف  :عرپ نبوع یک زاه تگ مهم یا اهعستعاعن یک ننان پروندی پدید

رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در زنان

حاریخچه مطالعه ا ا

حنهای (حرکه )1003 ،1هرانگو آن است که این ساه عر یذشته ها

م آید
 1حنهای اجتمای  :عرپ نبوع پروستگ هه یک شبکه رزاهص اجتمای پدیدار م شوع ز شاید
حنها ها عستراه هه یک شبکه ارحباط خواستن ز خشنوع کنند اه مران هوزع (شویعت  ،فضرلتپورز
رنچاری.)1935 ،
یک عیگو اه م ائل که اموزه عر هندی هناشوی هه هورس یوام حأثرویذار هو آن پوعاخته
م شوع ،حعهد هناشوی است هارمون )1005( 5ز آماحو )1001( 1معتقدند که حعهد هناشوی هه این
1. Theeke
2. Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & Thisted
3. Weiss
4. Wood
5. Harmon
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معناست که هزجرن حا نه د هوای رزاهص هناشوی خوع اره

قائ ه تند ز نقدر هوای فظ ز

حدام اهعزاجشان انگرا عارند حعهد معنایش این است که فوع هم و

را عزست عارع ،هه از زفاعار

است ز اه هم و عیگوی هه هو شک ز شمای که هاشد ،اجتنا م کند (کالرک)1931 ،
ههطورکل مطالعاو پروامون مفهاوم حعهاد عر اهعزاج اه عهاه  1330آغااه شاد ز پوزهشاگوان
اهطوی ارائه مدلها ز نظویههای مختلف ،هه مفهومساهی ز حبررن آن پوعاختند قادیم حاوین مادل
حعهد هناشوی حوسص رسبالت )1310( 1حوت ینوان مدل سومایهیذاری مطوح شد مطااه هاا ایان
مدل ،حعهد هزجرن ن بت هه یکدیگو هه سه یام هههمموحبص ه تگ عارع ایان یواما یبارحناد اه:
رحایت اه هندی هناشوی  ،سومایهیذاری عر راهطه هناشاوی ز جاایگاینهاای راهطاه هناشاوی
مک عزنالد )1311( 9ها ارائه مدل عیگوی اه حعهد هناشوی  ،آن را هه عز نوع ،یهد ن بت هه هم او
ز حعهد ن بت هه اهعزاج حق رم نموع کویرن )1311( 1اهطویا محاا بههاای طو ن مادح کاه هاا
صدها هزج انجام عاع ،حوان ت یک مدل ساهزجه اه حعهاد هناشاوی ارائاه کناد کاه یبارحناد اه:
حمانت (قولعاعن هه هم و) ،فداکاری (اهخوعیذشتگ هوای هم و) ز زاه تگ (ا

اا

اجباار

هوای حدازم راهطه) استونبوگ ( ) 1311نظویه مثلث یش را مطوح نموع مطاه ها ایان نظویاه حعهاد
هناشوی ههینوان یک اه مؤلفههای سهیانه یش عر رأ

سمت راست مثلث مطوح شاد اسات ز

هه ححمرمیروی هزجرن عرمورع اقامتکوعن ز کنارهم هوعن اشار عارع که عر شاک کوحا مادو،
راهطه ها یک شویک معرن ز عر شک هلندمدو ،یامل هوای فظ ،حدازم ز هقاای رزاهاص یاشاقانه
م هاشد (مهاجوی)1935 ،
سون ون ز حواهاگ ) 1315( 5هران عاشتند که هوای حدازم هندی هناشاوی عز ناوع حعهاد هم
است :حعهد اح ز حعهد اهااری یالتا ز رسون )1313( 1اهطوی حولر یوام حأثرویذار هو حعهد
هناشوی  ،عز نوع حعهد را شناسای ز مطوح کوعند ازلرن نوع حعهد ،حعهد شخح است که ههعلر
زجوع جذاهرت راهطه ز هم و هه حدازم راهطه مشتوک کمک ما کناد ز عزمارن ناوع حعهاد ،حعهاد
ساختاری است که هدزن حوجه هه یوام شخح ز عرزن هلکه هه ع ی هروزن ز فوافاوعی هایاث
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1. Amato
2. Rusbult
3. Mc donald
4. Quinn
5. Swensen & Trahaug
6. Golts & Larson

اهعزاج استفاع نموع ز حوان ت ها حولر این نتایج ،سه نوع حعهاد را عر رزاهاص هناشاوی شناساای
نماید این سه نوع حعهد حوت ینازین ،حعهد هرنفوعی (یش ز یالقه هه حدازم راهطه) ،حعهد شخح
(ایتقاعاو ز حقرداو اخالق هه فظ راهطه) ز حعهد اجتمای (مودزعیتها ز موانع موجاوع هاوای
حوک راهطه) مطوح شد است (استونمن ز یاه )1001 ،1
جان ون ( )1333 ،1331 ،1311 ،1329مدل جامع را ارائه نموع که عر آن حعهد هناشوی
هه صورو سه نوع م تق  ،حعهد شخح  ،حعهد اخالق ز حعهد ساختاری مطوح شد است استنل ز
مارکمن ) 1331( 9عر یک حال

جهت حوسعه یک مدل معتبو اه حعهد هناشوی آن را مشتم هو عز

مؤلفه عان تند :اهخوعیذشتگ ز فداکاری هوای هم و ز ناحوان عر حوک راهطه هناشوی

کایار1

( ) 1339نرا عر یک پوزهش ،حعهد هناشوی را هه عز نوع حعهد ن بت هه هم و ز حعهد نهاعین حق رم
نموع کاسلو ز راهرن ون ) 1331( 5نرا مشاهه ها هوخ اه موققان ،حعهد هناشوی را هه عز نوع ،حعهد
نهاعی ز حعهد فداکاری شخح حق رم نموعند لردزن ز کولرجرو )1332( 1عر یک هورس هوای
مفهومساهی حعهد هناشوی  ،عز نوع حعهد را مطوح کوعند :حعهد مشتاق ز حعهد اخالق (استونمن
ز یاه )1001 ،
آعاما ز جونا )1332( 2عر یک حال

هوای ارائه یک مدل جامع اه حعهد هناشوی  ،کلره

مدلهای موجوع را مورع مطالعه قوار عاعند مطاه ها این مدل ،حعهد هناشوی مشتم هو سه هعد:
حعهد ن بت هه هم و (جا هه هناشوی ) ،حعهد ن بت هه اهعزاج (التاام اخالق ) ز مودزعیت
اجتمای (ا ا

رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در زنان

حدازم اهعزاج م شوع آرحرگا )1331( 1اه نتایج ههعستآمد ط هورسا هاای ساالهاای آغااهین

هه عامافتاعی ) است

اموزه ها رزاج استفاع اه رسانههای اجتمای حوزرو مطالعه حأثرو آن هو هندی هناشوی
ا

ا

م شوع رساانههای اجتمایا یونهای اه رساانهها ه اتند کاه هعاد اه رساانههای جمعا

ظهاور یافتاه ز اماکان حعاما مراان حولردکنناد پرام ز عریافتکنناد آن را فواهام م آزرناد،
هدیان معناا کاه عر ایان رساانهها مخاطب ز یاا یروند پراام ،منفع نبوع ز هاه حعام پویاا ز فعا نه
1. Artega
2. Strachman & Gable
3. Stanely & Markman
4. Kayser
5. Kaslow & Rabinson
6. Lydon & Kollejio
7. Adams& Joens
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هاا پراام ،فوساتند  ،فوایناد ارساال ز عریافت ز ه اتو ارائاه پرام م پاوعاهع ز امکان ایجاع حیرراواو
عر پرام ارساال ز هاهنشاو آن را عارع که هه افاواع عیگاو پراما حوکربشاد هاا اندیشاهها ز
آموه هاای فکوی خاوع را هاهنشاو عهد اه آماار ز ارقاما که هاورزه ارائه م شوع ننرن
هوم آیاد کاه رساانههای اجتمای  ،رشاد ز ی اتو

رزهافازن ز پوساویت عاشاتهاند (پوحنام،

1000؛ ههنق اه اکبویحبار ز اسکندریپور )1931 ،مطاه ها آمار ز ارقام موجوع ،نران عر رحبه
ازل فهوسات استفاع اه اینتونت قوار عارع؛ هیاوا  11/1عرصد اه ک اساتفاع کنندیان اینتونات عر
عنرا عر این کشاور قاوار عارناد ز امویکا هاا  10/1عرصد عر رع هعد قاوار عارع ایوان ها  1/2عرصد
عر رع ساراعهم قوار عارع ز هواساا

آماار مشاخص اسات که حویاب نفو اینتونت عر ایاوان عر

حاریخ  90ژزئان ( 1011همان جماعآزری این آمار) هه مرااان  59/9عرصد ز شاام  11مرلراون نفاو
اه جمعرات  21،111،211مرلراون نفاوی ایاوان اسات (اکبویحبار ز اسکندریپور)1931 ،
پوزهشهای هیاعی حأثرو استفاع اه رسانههای اجتمای را هو اهعاع مختلف هندی هورس
کوع اند هوایمثال؛ نتایج پوزهش طویق ،

رنپور ز شکوی ( )1931نشان عاع؛ ا

ا

حنهای

خانواعی ههزاسطه حأثرواو خوع هو رحایت هناشوی اه یوامل است که عر استفاع هرشتو اه
فر هوک هرن کارهوان متأه آن مؤثو ه تند .یافتههای پوزهش فتو ز مختارپور ( )1939نشان
عاع که استفاع اه رسانههای نوین ححویوی هه شک یروی سبک هندی زیو ای م انجامد ز عر
هو یک اه جنبههای مختلف سبک هندی  ،نظام ارهش ز جهانهرن متفازح را ایجاع م کند
که منجو هه کنشهای یونایون اه جانب افواع م شوع ز هایث م شوع حا افواع عر وه های
مختلف هندی

خوع اه جمله ازقاو فواغت ز شرو یذران آن ،نگو

هه اهعزاج (شرو

هم ویاین ) ،رفتارهای عین ز مدیوای اه الگوهای متفازح پروزی کنند
یافتااههااای پااوزهش خاادامواعی ،سااعاعو ز خاادامواعی ( )1939نشااان عاع؛ اره هااا مرااان
استفاع کنندیان اه فضای مجااهی ،متناساب هاا طاول هماان اساتفاع (رزهاناه ،هفتگا ز ماهاناه)
متفازو است ز اره های خانواعی ِ افواعی که اه فضای مجاهی استفاع م کنند ،هاحوجههه نوع
استفاع اه فضاای ماذکور متفاازو اسات عر پاوزهش یقرلا ز پاوری ( ،)1930نتاایج نشاان عاع
شبکههای اجتمای مجاهی حأثرو ه اای عر نواو رفتاار ز ارحباطااو هرنفاوعی کاارهوان اینیوناه
شبکهها عارند یافتههای پوزهش یاماکون  ،اسامرت ز ازح اوهو )1012( 1نشاان عاع؛ هوناه افاواع
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1. Yamaguchi, Smith, & Ohtsubo

موساا ،فرنکنور ،کوخوف ز هرلدز )1011( 1نشان عاع که استفاع اجباری اه اینتونت ،پرشهرن کنند
اف وعی  ،حنهای ز استو

عر طول همان ز شاعی است هدین معنا که استفاع اجبااری اه اینتونات

افاایش عر اف وعی  ،حنهای ز استو
هناهو حوحرواو ارائهشد  ،ی تو

ز کاهش عر شاعی را هههموا عارع
رزهافازن استفاع اه رسانههای اجتمای ز فضای مجااهی

ز حأثرو آن هو رزاهص خانواعی ز هناشوی  ،اهمرت ز حوزرو پوعاختن هه ایان م اهله اجتماای را
حوجره م کند ز هنان ههزاسطه اهمرت نقش ماعری ز نقش که عر حوهرت ن

آیند عارند ،عرخور

حوجه ه تند ،لذا حأثرو استفاع اه رسانههای اجتمای هو حعهد هناشوی  1ز ا ا

حنهای  9عر هناان

متأه  ،همرنه شک یروی پوزهش احو است عر این پوزهش ههعنبال هورس این م هله ه ترم که
آیا هرن ا ا

حنهای ز حعهد هناشوی ها مراان استفاع اه رسانههاای اجتماای عر هناان راهطاهای

زجوع عارع؟

روششناسی
رز

پوزهش احو هاحوجههه ماهرت موحوع ،حوصرف ز اه نوع همب تگ م هاشد جامعه

آماری این پوزهش هنان متأه عانشجو (ههجهت عرعستو هوعن) عر عانشگا آهاع اسالم زا د
حهوان موکای مشیول هه حوحر عر سال  35ا  31هوع نمونه مورعنظو ها استفاع اه رز
نمونهیروی خوشهای نندمو لهای انتخا

شد ههصورح که اه هرن عانشکد های عانشگا آهاع

اسالم نند عانشکد ههصورو ححاعف ز اه هرن آنها نمونهیروی عرعستو

رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در زنان

حنهاحو هاشند ،کمحو ا تمال عارع که هه حعهد هه شویک هندی خاوع پایبناد هاشاند نتاایج پاوزهش

انجام شد هاحوجههه

اینکه پوزهش مورعنظو اه نوع همب تگ است ،ها استفاع اه جدزل موریان ز نون حعداع ایضا عر
جامعه نامعلوم است ،جم نمونه  900نفو عرنظو یوفته شد عر این پوزهش اه مقرا
حنهای

( UCLAراس  ،)1331 ،پوسشنامه حعهد هناشوی

ا

ا

( )DCIآعاما ز جونا ( )1332ز

پوسشنامه اختالل استفاع اه رسانه اجتمای  )SMD( 1ساخته زندن اجرندن ،5لمنا 1ز

زالکنبورگ2

1. Muussesa ; Finkenauer; Kerkhof & Billedo

2. Marital commitment
3. Feeling lonely
4. The Social Media Disorder Scale
5. van den Eijnden
6. Lemmens
7. Valkenburg
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( )1011استفاع شد
مقیاس احساس تنهایی :1این پوسشنامه حوسص (راس ز پرلوا ز کورحونا )1عر سال 1310
ساخته شد ز شام  10سؤال ز ههصورو  1یاینهای 10،جمله منف ز  10جمله مثبت است هعد اه
سه هار زیوایش ،ن خۀ نهای این مقرا

عر نهار یوز عانشجویان ،پوستاران ،معلمان ز افواع

م ن ز هه شرو های مختلف اه قبر خوعیاار عه ز محا به اجوا شد ز عامنۀ آلفا اه  0/13حا
 0/31ههعستآمد است
پرسشنامه تعهد زناشویی : 9این پوسشنامه شام  11سؤال است که حوسص آعاما ز جونا
( )1332طوا
ا ا

شد است ز سه خوع آهمون حوت ینوان حعهد هه هم و ،حعهد هه اهعزاج ز

حعهد (حعهد اجباری) عارع نمو یذاری این هواسا

یک مقرا

5عرجهای انجام م یروع

که امتراه هویک ههحوحرب ی است :کامالً مخالف ،1 :مخالف ،1 :نه مخالف نه مواف  ،9 :مواف :
 ،1کامالً مواف  5 :عامنه نمواو اه  1حا  121است
ههصورو معکو

هم هه کو است که هوخ اه سؤالها،

نمو یذاری م شوند هوای ههعستآزرعن امتراه موهوط هه هو هعد ،مجموع

امتراهاو موهوط هه حکحک سؤا و آن هعد ها هم جمع م شوند شا سرا ز همکاران ()1912
ایتبار این پوسشنامه را حأیرد کوع اند آنها پایای این پوسشنامه را هواسا
 0/15یاار
جن

آلفای کوزنباخ هواهو

کوع اند ز همچنرن پایای ههعستآمد عر پوزهش مقای ه حعهد هناشوی  ،رحایت

ز رحایت اه هندی هنان شاغ ز خانهعار حوسص پوزیا ی گوی ز همکاران ()1930

اهطوی آلفای کوزنباخ  0/21است
پرسشنامه اختالل استفاده از رسانه اجتماعی : 1این پوسشنامه عر سال  1011حوسص
زندن اجرندن ،لمنا ز زالکنبورگ ها الهام اه پوسشنامه  12سؤال اختالل هاهیهای اینتونت  5ساخته
شد است هوای اختالل هاهی اینتونت عر ن خه پنجم راهنمای حشخرح ز آماری اختالل های
رزان  1نه مالک حشخرح

کو شد که هوای هویک اه این نه نشانه سه سؤال عرنظو یوفته شد ز

هعد اه حولر یامل اه سؤا ح که عارای ها حوین هارهای یامل هوعند ،نه سؤال هوای پوسشنامه
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1. University of California, Los Angeles(UCLA) Loneliness Scale
2. Russell,Curtona & Peplau
)3. Dimensions of Commitment Inventory(DCI
)4. Social Media Disorder(SMD
)5. Internet Gaming Disorder(IGD
6. Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders

خرو است ایو پنج سؤال اه نه سؤال ،پاسخ هله عاشته هاشند ،نشانه زجوع اختالل رسانه اجتمای
است موققان (زندن اجرندن ،لمنا ز زالکنبورگ )1011 ،رزی نمونهای ها جم  1131نفو نوجوان
 10حا  12ساله ( )M = 14/36, SD = 2/11زیوی های رزانسنج
کوعند حویب همب تگ هرن مقرا
کوزنباخ هوای مقرا

 12سؤال ز مقرا

فوم کوحا  0/11یاار

پوسشنامه را آهمون

کوحا نه سؤال  0/13ز حویب آلفای

شد عر این پوزهش حویب آلفای کوزنباخ هوای

این پوسشنامه  0/21ههعست آمد ز هوای رزای آن نرا نظو اساحرد رزانشناس لواظ شد هوای
حجایهزحولر عاع های پوزهش اه نومافاار کامپروحوی  spss -22استفاع شد

یافتهها
جم یوز نمونه عر این پوزهش  132نفو هوع مرانگرن سن افواع احو  99/15ها انوواف
استاندارع  1/12م هاشد  91/2عرصد اه افواع احو عر پوزهش شاغ ز  11/9عرصد خانهعار
هوعند همچنرن  91/1عرصد عارای فوهند ز  11/3عرصد هدزن فوهند هوعند  10/9عرصد اه افواع
نمونه هرن  1حا  5سال 11/1 ،عرصد هرن  5حا  10سال ز  11عرصد ها حو اه  10سال اه هندی
مشتوکشان م یذشت؛ هناهواین ،هرشتو جم یوز نمونه را هنان حشکر م عاعند که طول هندی
مشتوکشان کمحو اه  5سال هوع همچنرن  95/1عرصد اه افواع احو عر پوزهش ینوان کوعند که
هم وانشان مدو همان هیاعی را صوف یذراندن ها اینتونت ز عنرای مجاهی م کنند یافته جانب

رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در زنان

فوم کوحا انتخا شد این پوسشنامه عارای نه سؤال م هاشد نمو یذاری پوسشنامه ههصورو هله ز

پوزهش نرا نشان عاع هزجهای جوان (ک ان که یمو هندی مشتوکشان هیو  5سال است) ن بت
هه هزجهای که یمو هندی مشتوکشان ها ی  10سال است ،اه رسانههای اجتمای هرشتو استفاع
م کنند
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
بعد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

رسانه اجتماعی

2/22

2/11

0

8

احساس تنهایی

33/22

3/81

20

93

تعهد به همسر

32/93

2/12

23

90

تعهد به ازدواج
احساس تعهد (تعهد اجباری)

22/33
23/02

2/39
12/23

20
21

99
121

تعهد (کل)

193/03

29/82

32

203

پ

اه اطمرنان اه شوایص استفاع اه آهمون پارامتویک ز ههنجار (نومالهوعن) حوهیع متیروها

فوحرههای حوقر مورع هورس قوار یوفت
فوحره یکم :هرن ا ا

حنهای ز مراان استفاع اه رسانههای اجتمای عر هنان راهطه زجوع

عارع
هوای هورس این فوحره اه حویب همب تگ پروسون استفاع شد
جدول  .2ضریب همبستگی بین متغیرهای احساس تنهایی و میزان استفاده از شبكههای اجتماعی
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

احساس تنهایی

**1/977

1/111

میزان استفاده از رسانه اجتماعی

همانطورکه مشاهد م شوع حویب همب تگ هرن متیروهای ا ا

حنهای ز مراان استفاع

اه رسانههای اجتمای عر سطح ( )p>0/01معن عار است
فوحره عزم :هرن حعهد هناشوی ز مراان استفاع اه رسانههای اجتمای عر هنان راهطه زجوع
عارع
هوای هورس این فوحره اه حویب همب تگ پروسون استفاع شد
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متغیرها

سطح معنیداری

ضریب همبستگی با میزان استفاده
از رسانههای اجتماعی

تعهد به همسر

**1-/799

1/117

تعهد به ازدواج

-1/111

1/971

احساس تعهد (تعهد اجباری)

-1/177

1/977

تعهد (کل)

-1/669

1/671

همانطور که عر جدزل  9مال ظه م شوع ،هرن خوع مقرا
رسانههای اجتمای عر سطح ( )p>0/01راهطه معکو

حعهد هه هم و ز مراان استفاع اه

ز معن عار زجوع عارع هدین معنا که

استفاع هرشتو اه رسانههای اجتمای ها حعهد کمحو هه هم و هموا است
حنهای ز حعهد هناشوی را

فوحره سوم :مراان استفاع اه رسانههای اجتمای م حواند ا ا
پرشهرن کند
هوای هورس این فوحره اه ریوسرون استفاع شد

جدول  .2پیشبینی متغیرهای مالک براساس میزان استفاده از رسانههای اجتماعی
متغیرهای

R

R2

F

P



T

P

احساس تنهایی

1/977

1/691

67/361

1/111

1/799

9/931

1/111

تعهد به همسر

1/779

1/191

3/799

1/117

-1/779

-9/671

1/117

تعهد به ازدواج

1/111

1/111

1/117

1/971

-1/111

-1/133

1/971

1/177

1/119

1/317

1/977

-1/177

-1/319

1/977

1/669

1/169

7/913

1/671

-1/669

-6/911

1/671

مالک

احساس تعهد
(تعهد اجباری)
تعهد (کل)

رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در زنان

جدول  .3ضریب همبستگی بین متغیرهای تعهد زناشویی و میزان استفاده از رسانههای اجتماعی

همانطور که مالحظه میشود میزان استفاده از رسانههای اجتماعی میتواند میزان احساس
تنهایی و بُعد تعهد به همسر را پیشبینی کند .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که  61درصد
از تغییرات احساس تنهایی و  9درصد از تغییرات بُعد تعهد به همسر بهوسیله میزان استفاده از
رسانههای اجتماعی قابل تبیین است.
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بحث و نتیجهگیری
هاحوجههه فوحره یکم "هرن ا ا

حنهای ز مراان استفاع اه رسانههای اجتمای عر هنان راهطه

زجوع عارع"؛ همانیونهکه مشاهد شد ،همب تگ مثبت ز معن عاری هرن ا ا

حنهای ز مراان

استفاع اه شبکههای اجتمای زجوع عارع ز هناهواین ،این فوحره حأیرد م شوع این یافته ها پوزهش
جناآهاعی ()1935؛ نورزهی پوشکو ز همکاران ()1935؛ طویق ،
ناعری ز

شنا

رنپور ز شکوی ()1931؛

()1911؛ سلرم  ،جوکار ز نرکپور ( )1911ز موساا ،فرنکنور ،کوخوف ز

هرلدز ( )1011هم وست عر حبررن این یافته م حوان یفت مطاه ها مدل کواو ز همکاران ()1331
ا ا

حنهای یک اه فوازرع های استفاع اه اینتونت است کواو ز همکاران عر مطالعاو

طول  ،مدل ارائه کوعند که هواسا

آن استفاع هرشاه د اه اینتونت ،ان انها را اه جامعه ز

ارحباطاو اجتمای زاقع عزر م کند ز ها ذف حعامالو اجتمای ز ح لص هو هندی افواع
م حواند موجباو ا ا

حنهای را فواهم آزرع (سوافواه )1931 ،افواع ها زقت هیاعی که صوف

رسانههای اجتمای م کنند فوصت ز همان خوع را هوای ارحباط ها عیگوان عر عنرای زاقع کاهش
م عهند ز لذا پ

اه مدح نترجه ننرن اموی جا ا

ا

حنهای عر عنرای زاقع نخواهد هوع

عر مورع فوحره عزم "هرن حعهد هناشوی ز مراان استفاع اه رسانههای اجتمای عر هنان راهطه
زجوع عارع"؛ همانیونهکه مشاهد شد ،فقص عر خوع مقرا
اه رسانههای اجتمای عر سطح ( )p>0/01راهطه معکو

(هُعد) حعهد هه هم و ز مراان استفاع
ز معن عار زجوع عاشت؛ هناهواین ،این

فوحره نرا حأیرد م شوع هاید حوجه عاشت که هعد حعهد هه هم و حنها هخش اه اهعاع حعهد هناشوی
م هاشد؛ هناهواین ،ممکن است که فوع یل رغم حعهد هه اهعزاج ز ا ا

اجباری که حعهد ایجا

م کند هه فظ ز اعامه هندی مشتوک راغب هاشد زل حعهد ن بت هه هم و خوع را هیوپا
هگذارع که نترجه آن ،رزیآزرعن هه رزاهص فواهناشوی است نتایج این فوحره نشان عاع استفاع
هرشتو اه رسانههای اجتمای ها حعهد کمحو هه هم و هموا است این یافته ها پوزهش طویق ز
همکاران ()1931؛ موسوی ز موسوی ( )1931ز یحمت ز

رنای ( )1935هم و است عر حبررن

این یافته م حوان یفت :عر هوخ اه پوزهشها ،حعهد هناشوی ههینوان یک اه شاخصهای
کرفرت هناشوی مطوح شد است (آماحو1001 ،؛ آلندزرف ز یرمرو )1019 ،عر پوزهش طویق
ز همکاران ( )1931هه حأثرو استفاع اه رسانههای اجتمای هو کرفرت رزاهص عر هندی هناشوی
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(که حعهد یک اه مؤلفههای آن است) حأکرد شد است کرفرت ارحباط هزجرن مفهوم نندهعدی

م شوع ج تجوی یاطف ز ا ا

حنهای اه یوامل ه تند که فوع را هه ارحباطاو اینتونت

م کشاند شبکههای اجتمای عر ه تو رسانههای اجتمای  ،عزستان قدیم را هه هم م رساند ز
فوصتهای آشنای

ه راری ههزاسطه هران نظوها ز حأیرد پرامهای یکدیگو ههزجوع م آزرع

عرنترجه ،فضای مجاهی م حواند جایگاین رزاهص ایدئال هزجرن شوع خرانت اینتونت  ،م هلهای
است که رز هه افاایش است ،این پدید جدید عر اثو یدم پایبندی هه هم و ههزجوع م آید یام
که م حواند عر این مران نقش هاهی کند ،حعهد هناشوی

مهم

است قواریوفتن عرمعوض

فوصتهای جدید ز آشناشدن ها افواع هرگانه ز ریایتنکوعن د ز دزع ز هوخ مواهین شوی ز
یوف م حواند نهارنو

هندی هناشوی را متالال ز عرنترجه حعهد هرن هزجرن را ههمخاطو

هرنداهع فضای که رسانههای اجتمای (مثالً فرلمها ز سویالهای ماهوار ای) عراخترار م یذارند،
اره های خانواع را عستخو

حیررو م کند ز فضای که عرزن شبکههای اجتمای زجوع عارع،

ایجاع ارحباط را هدزن موه مر و م ساهع استفاع اه رسانههای نوین ححویوی هه شک یروی سبک
هندی زیو ای م انجامد ز عر هویک اه جنبههای مختلف سبک هندی  ،نظام ارهش

ز

جهانهرن متفازح را ایجاع م کند که منجو هه کنشهای یونایون اه جانب افواع م شوع ز
هایث م شوع حا افواع عر وه های مختلف هندی خوع اه جمله ازقاو فواغت ز شرو یذران
آن ،نگو

هه اهعزاج (شرو هم ویاین ) ،رفتارهای عین

ز مدیوای اه الگوهای متفازح

پروزی کنند (فتو ز مختارپور)1939 ،

رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی در زنان

است که شام اهعاع یونایون رزاهص عر هزجرن مانند ساهیاری ،رحایت ،شاعمان  ،ان جام ز حعهد

عر پوزهش موسوی ز موسوی ( ،)1931هم و ها پوزهش احو ،نتایج نشان عاع هرن مراان
استفاع اه حلفن هموا ز ایتماع متقاه هناشوی که حعهد ،یک اه مؤلفههای آن است ،راهطه
معکو

ز معن عار زجوع عارع عرزاقع ،اینکه هزجرن رزهانه نه مراان اه زقت خوع را هه

ارحباطاو اینتونت ز استفاع اه رسانههای اجتمای اختحاخ م عهند ،حنوع افواعی که هزجرن
اهطوی اینتونت ها آنان ارحباط هوقوار م کنند ز نگونگ فضای اکم هو ارحباطاو آنان است که
هو مراان ایتماع هم وانشان هه آنان حأثرو م یذارع
عر مورع فوحره سوم "مراان استفاع اه رسانههای اجتمای م حواند ا ا

حنهای ز حعهد

هناشوی را پرشهرن کند"؛ نتایج نشان عاعند :مراان استفاع اه رسانههای اجتمای م حواند مراان
ا ا

حنهای ز هُعد حعهد هه هم و را پرشهرن کند؛ هناهواین ،این فوحره نرا حأیرد م شوع مقدار

حویب حعررن نشان عاع که  11عرصد اه حیررواو ا

ا

حنهای ز  5عرصد اه حیررواو هُعد حعهد هه
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هم و ههزسرله مراان استفاع اه رسانههای اجتمای قاه حبررن است این یافته ها پوزهشهای
نورزهی پوشکو ز همکاران ()1935؛ یقرل
()1931؛ جناآهاعی ()1935؛ یحمت ز

ز پوری ()1930؛ طویق ،

رنپور ز شکوی

رنای ( )1935ز موساا ،فرنکنور ،کوخوف ز هرلدز

( )1011هم و است
اماوزه اهاارهااای جدیااد شاابکههااای اجتمااای ز سااویت ارحباطاااو ،فااارو اه همااان ز مکااان،
جایگاین ه راری اه نراهها شد است ننانچه فوع خاوع را اه ارحبااط هاا عیگاوان عر عنراای زاقعا
ینراه م عاند ز ننان عر عنرای مجاهی ز رسانههای اجتمای غوق م شوع که هدزن آن عر هراوزن
اه این فضا ا ا

حنهای م کند عر پوزهش یقرل ز پوری ( )1930ها یناوان حاأثرو شابکههاای

اجتمای مجاهی هو ارحباطاو هرنفوعی کارهوان ،نتایج نشان عاع شبکههای اجتمای مجاهی حاأثرو
ه اای عر نوو رفتار ز ارحباطاو هرنفوعی کارهوان اینیونه شبکهها عارند هدیه است که رزاهص
هزجرن نرا اه این فضا متأثو م شاوع عاشاتن ا
اینتونت ز ههیونهای فوار اه م ائ ز مشکالو

اا

حنهاای ز ساویومکوعن خاوع هاا عنراای

نشد هایث رزیآزرعن هه ارحباطهاای فواحاو اه

نهارنو هناشوی م شوع ز همرن امو م هله حعهد هه هم و را حوت حأثرو قوار ما عهاد فضاای
مجاهی فضای مودزع هه افکار کارهوان آن است که هاهعلر ناشانا هوعن فوساتند ز یروناد
پرام ،امکان سوءاستفاع طوفرن اه هم افاایش م یاهد.
یافته جانب پوزهش نرا نشان عاع هزجهای جوان (ک ان که یماو هنادی مشتوکشاان هیاو 5
سال است) ن بت هه هزجهای که یماو هنادی مشتوکشاان هاا ی  10ساال اسات ،اه رساانههاای
اجتمای هرشتو استفاع م کنند عر حبررن این یافته م حوان یفت که کاارهوان هاه یاک اناداه عر
رسانههای اجتمای فعالرت ز مشارکت ندارند ز این موحوع اه زیویا هاای شخحا افاواع نراا
حأثرو م پذیوع طب آماری که عر  91فوزرعین  1931اه سوی خبویااری مهو ز هاهنق اه موکاا
مدیویت حوسعه مل اینتونت (متما)  -یکا اه مواکاا فعاال عر همرناه ارائاه آماار ز اطالیااو ز
هورس نگونگ ههو یروی اه اینتونت ز فضای مجاهی عر ایوان ،کو شد است ،مشخص شد
کاه  10عرصاد کاارهوان اینتونات عر یاوز سان

 10حاا  13ساال قاوار عارناد (اکبویحباار ز

اسکندریپور)1931 ،؛ هناهواین ،انتظار م رزع اکثو هزجهای جوان عر این مودزع سن قوار عاشته
هاشند ز همچنرن ا تمال عاشتن فوهند عر هزجهای که کمحاو اه پانج ساال اه هنادی مشتوکشاان
م یذرع ،کمحو است؛ هناهواین ،عاشاتن زقات هیااع ز ازقااو هرکااری ممکان اسات فضاا را هاوای
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استفاع هیاع اه رسانههای اجتمای عر اخترار هزجهای جوان قوار عهاد ز هاحوجههاه ایان یافتاه کاه

لذا م حوان انتظار عاشت هزجهای جوان هرشتو عرمعوض ا ا

حنهای ز حعهاد کمحاو ن ابت هاه

هم وانشان هاشند ز این م هله ،هنگ خطوی هوای هندی های هناشوی ز لازم عاشتن د ز دزع
عر استفاع اه رسانههای اجتمای است
عر نگا ی و ،1پ

اه رزاج رسانههای اجتمای ز مخحوصاً حلفن هموا  ،زحعرت ههزجوع

آمد است که عر آن م حوان رزند حضعرف نظارو ز کنتول ساختارهای جمع ز ساهمانیافته
ههزیو مؤس او ز ساهمانهای رسم ز خانواع ها را هو رفتار ایضای خوع مشاهد کوع موج اه
غرورسم شدن ،ناپایداری رفتارها ز نندنقش شدن افواع عر اعاراو ،ساهمانها ز خانواع ها عید
م شوع که این پدید رزند فاایند ای نرا عارع حلفن هموا ها حموکاهعای ز حضعرف اقتدار زالدین
ز هم و عر خانواع  ،هایث ح هر رزاهص هروزن شد ز ها عاشتن قاهلرتهای نون پرام کوحا ز
م حواند ی تو ز حنوع افواعی را که فوع ها آنها حما

م یروع ،افاایش عهد ز هه نوی امکان

رزاهص خارج اه خانواع را عزر اه نشم زالدین ز هم و آسان نماید این رزاهص ه ته هه نوع
استفاع  ،ی تو ز طرف افواعی که ها آنان راهطه هوقوار م شوع ،ممکن است ا عرصورو افشای
اه آنها ا هن ز شوهو را مجبور هه پنهانکاری ز عرزویوی

هوخ

نماید عرنترجه آحش

سوءظن ،هدیمان ز شک ز حوعید مران هزجرن شعلهزر شوع ز صداقت ف ماهرن را کاهش عهد
رزندی که عر عراهمدو ،زجهه یا ایتبار هم و را مخدز

م ساهع (موسوی ز موسوی)1931 ،

هاحوجههه یافتههای این پوزهش ،حوزرو آیا کوعن افواع اه مضواو استفاع هیاع اه رسانههای
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ز نقش آن عر ایجاع ا ا

حنهای

ز حعهد هه هم و ،ا ا

هونامهریای هوای استفاع صورح اه رسانههای اجتمای
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