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ترتیتی علًم ي رياوطىاسی مطالعات  

1331 تاتستان، 2، ضمارٌ 5ديرٌ   

21 -23صفحات   

 ي تلگرام َای آسیب بر رفتاری -شىاختی درماوی زيج اثربخشی بررسی

  َمسران در ایىستاگرام
 

 ،4رمضاوی فاطمٍ ،3وًعی پًر آقائی حسیه محمذ ،2زادٌ ملک مُروًش ،1شاًَالیتی سادات رعىا

 6رجىی امیرعلی ،5فر محبیان مُران

 .ایران اراک، ذياح اسالمی آزاد داوطگاٌ تالیىی، رياوطىاسی ارضذ کارضىاس 1
 .ایران اًَاز، اًَاز، ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ مطايرٌ، ي راَىمایی ارضذ کارضىاسی 2

 .ایران. اسالمطُر ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ رياوطىاسی، کارضىاسی 3
 .ایران ارسىدان، ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ عمًمی، رياوطىاسی کارضىاسی 4

ًا مطايرٌ ارضذ کارضىاس 5  .ایران اًَاز، اًَاز، ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ تحقیقات علًم ياحذ دٌ،خاو
 آزاد داوطگاٌ گرگان، ياحذ وخثگان، ي خًان پژيَطگران تاضگاٌ عضً. )ایران گرگان، گرگان، ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ عمًمی، ضىاسی ريان کارضىاس 6

 (ایران گرگان، اسالمی،
 

 چکیذٌ

 تأثیراختماعی تحت  َای ارزش، َا خاوًادٌي ایىستاگرام در میان  چًن تلگرام پرطرفذاری افسارَای ورمیىتروت ي تا يريد رایاوٍ ي ا

، خًامع ی تًسعٍتا تًخٍ تٍ وقص فضای مدازی در . ي تغییراتی در رفتار ي گفتمان افراد خاوًادٌ تٍ يخًد آمذٌ است قرارگرفتٍ

 اثرتخطی تررسی پژيَص حاضر تا َذف. ي ارتثاطات اَمیت زیادی دادٌ ضذٌ است اطالعات آيری فهما ویس تٍ  ی خامعٍدر 

ريش ویمٍ  پژيَص حاضر تٍ. طراحی ي اخرا ضذَمسران  در ایىستاگرام ي تلگرام َای آسیة تر رفتاری -ضىاختی درماوی زيج

يَص حاضر َمسران مثتال تٍ فضاَای سایثری ي خامعٍ پژ. تاضذ میتا گريٌ کىترل  آزمًن پس -آزمًن پیصآزمایطی از وًع 

از میان َمسران . َذفمىذ تًد گیری ومًوٍدر ایه پژيَص از وًع  گیری ًوٍومضیًٌ . تاضىذ میياتستٍ تٍ تلگرام ي ایىستاگرام 

ي تصادفی در د صًرت تٍزيج اوتخاب ضذوذ کٍ  20پس از حائس ضرایط ضذن معیارَای يريدی ي معیارَای خريج کىىذٌ ضرکت

آغاز ضذ ي  31از فريردیه  گیری ومًوٍایه ، خای گرفتىذ( زيج 10) ي گريٌ کىترل( زيج 10) درماوی زيج ی مذاخلٍگريٌ : گريٌ

 ایىستاگرام ي تلگرام َای آسیة ازلحاظ کىترل گريٌ ي آزمایص گريٌ تیه آزمًن پیص کىترل تا. َفتٍ تٍ طًل اودامیذ 1مذت 

رفتاری تر  -ضىاختی درماوی زيج ی مذاخلٍوتایح ایه پژيَص وطان داد (. F= 31 ي p < 001/0) دارد ًديخ داری معىی تفايت

 . مثثت دارد تأثیرَمسران  در ایىستاگرام ي تلگرام َای آسیةکاَص 

 

 َمسران، ایىستاگرام ي تلگرام َای آسیة، رفتاری -ضىاختی درماوی زيجَای كلیذی:  ياژٌ

 



ترتیتی علًم ي رياوطىاسی مطالعات  

21 -23، صفحات 1331 تاتستان، 2، ضمارٌ 5ديرٌ   

 

 


