
 

 

 

 سالمت اجتماعی زنانها و فضای مجازی بر   تأثیر رسانه

 *یروزه دلداریف

َغى  َمن  »: قال االمام الجواد ص 
َ
اِطق    َكاَن   َفِإن    َفَقد  َعَبَده    َناِطق    ِإَلى  أ ِه َفَقد    النَّ َعِن اللَّ

ِليَس  ِليَس َفَقد  َعَبَد ِإب  ِطق  َعن  ِلَساِن ِإب  اِطق  َين  َه َو ِإن  َكاَن النَّ  1«.َعَبَد اللَّ
 

 مقدمه 
تررک  منرابع در  رسانه به عنوان فرهنگ در جوامع انسانی عصر حاضرر کیری ام م ر 

های اخير، گسررر  ضررک   افزاکش اطالعات مخاطبان است. ام سوی دکگر در سال
های تلفر   های اجرماعي ام طرکق گوشي نفوذ اکنررنت در کشور و عضوکت در شبیه
های اجرمراعي،  ن شربیهگير شرد رغ  همره همراه رشد چشمگيري داشرره اسرت. بره

هرا و ترارير اکر  شربیه هرا برر منردگي  نران ام من رر  حضور منران در اکر  شربیه
رررات اشناخري اهميت دارد. افزاکش اطالعات با وجود ترثرير مببرری کره دارد،  جامعه

 است. ناپذکر انیار خصوص بر سالمت فردی و اجرماعی مخاطبان  همنفی  ن ب
هرای جمعری مری اجرماعی منان را در اسرفاده ام رسانهاک  نوشرار بر  ن است تا سال 

ای افرراد و سرب  دهد که ميان مصرر  رسرانه دست  مده، نشان می هکند. نراکج ب بيان
امرا نباکرد ام  سريب ای وارده برر  ؛محور رابطره معنراداری وجرود دارد مندگی سالمت

جدکرد و نسرل نسل سالمت اجرماعی منان غفلت ورمکد. وجود شیا  تربيری ميان 

                                                           

 .الزهرا تفسير جامعه 3 موخره سطح  دانش *
ای گو  فرا کسی که به گوکنده فرماکد: می امام جواد : »4567تحف العقول، صاب  شعبه حرانی،  .1

گوکد، شرنونده خردا را عبرادت دارد؛ گوکی در حال عبادت اوست. پس اگر ناطق سخنی ال ی میمی
 «.گوکد، شنونده در حال عبادت شيطان استکند و اگر گوکنده سخنی شيطانی میمی
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قنیا و نیز تغییر در نوع پوشش و استفاده ابزاری از زنان در رسانهس از جمله تاأثیرا  
دهان. الشعاع قرارمایرود که سالمت اجتماعی آنان را تمتشمار می رسانه بر زنان به

امروزه رسانه یک ابزار پرقنر  در اختیار صاحبان قنر  برای تساخیر آران جواماع 
ها هستنن. اگر چاه  پیشگامان تربیت در نهاد خانواده در تیررس آن ابهمو. زنان به است

هاا پرستی در شکی قنیمی و سانتی آن در بسایاری از کشاورها و فرهناگبت و بت
پرستی منرنی جایگزین آن شنه که همان غارق شانن در ممتاوای بت سمنسوخ شنه

ممتوا کااربران را در مقابای خاود باه پرساتش انناختاه  نهاست. ایبسیاری از رسانه
هاا  ها با توجه به ممتوای مساتهجن آناست. فریبننگی ساغوا و تأثیر و نفوذ این رسانه

آمانه  تر و گسترده تر از گوساله سامری است. در روایتی از امان جاواد بسی عمی 
 است:

ْصَغی  َمْن 
َ
َُ   َناِطٍق   ِإَلی  أ ْ  َعَبَ  َِ اِطُق   َکاَن   ِإْن فَ   َف َّْ تاِطُق   ال َّْ تَه َو ِإْن َکتاَن ال تْ  َعَبتَ  اللَّ َِ تِه َف َعتِن اللَّ

ْ  َعَبَ  ِإْبِلیَس  َِ ِطُق َعْن ِلَساِن ِإْبِلیَس َف ْْ  ؛داردای گاو  فارا مایکسی کاه باه گوینانه 1؛َی

شانوننه خانا را  سگویانپس اگر ناط  سخنی الهی مای .گویی در حا  عباد  اوست

گوینس شنوننه در حا  عباد  شایطان کنن و اگر گویننه سخنی شیطانی مییعباد  م

 .است
 گوین: موالنا می

  نورا بوز  کاو  وع  ر ننا   کوه  و  
 

  نودا  که اب بوز  رسو  نا م وآ  ن 
 

 را حور  آوردد ع  ر نونا   کوه  و   
 

 2بزنگ ورو  دا  که او مدوردمز ددردد  
 

 . مفهوم شناسی1
 رسانه الف(

دهنانه شاود و انتقاا ها ارتباط برقرار می معنای ابزاری است که به وسیله آنرسانه به 
ای است کاه اکناون مصاادی  آن روزناماهس رادیاوس تلویزیاونس ها و افکار عنهفرهنگ

ای مجال س ماهوارهس اینترنتس صفما  نوری و وینئوست. به عبارتی رساانه وسایله
کنن و واسطه شنه را ایفا میش طراحیهای از پیاست که نقش حامی اطالعا  و پیان
                                                           

 .4567ا ستمج العقو  سابن شعبه حرانی. 1
 .1959 - 1960دفتر دونس ابیا   مونوی و معنویس . جال  النین مممن بلخیس2
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دهننه و گیرننه پیان است که در طو  زمان دچاار تماو  و پیشارفت شانه  بین انتقا 
 1است.

 سالمت اجتماعی ب(
سالمت اجتماعی به معنای توانایی فرد در ایجاد ارتباط با ممایط اجتمااعی اسات و 

 ر اجتمااع و کیفیاتعالوه بر آن ارزیابی و شناخت فارد از چگاونگی عملکارد  د
هاای اجتمااعی اسات کاه وی عضاوی از  روابطش با افراد دیگارس نزدیکاان و گروه

 مشاارکت :نان ازا های سالمت اجتمااعی عبار  هاست. طب  این تعریجس شاخ  آن
اجتماااعی و انطباااق اجتماااعیس شااکوفایی  اجتماااعیس پااذیر اجتماااعیس انسااجان 

توانان ارزیاابی فارد از رواباط اجتمااعی مایساالمت س اجتماعی. باه عباار  دیگار
و او چگوناه  او چیسات در برابارالعمای دیگاران ا  تعریج شود؛ عکاس اجتماعی

 2کنن.عمی می اجتماعی و جامعهنهادهای  ربارهد

 اجتماعیها در سالمت  . نقش رسانه2
بر سالمت و امنیت روانی جامعه تاأثیر فراوانای دارد.  سترین عامی اجتماعی رسانه مها

ترین بسترهای ارتباطی برای رسینن به مخاطب زیاد  تواننن یکی از متناو  ها می رسانه
ممور باشانن.  زنانگی ساالمت و تال  برای اصالحس بهبود و تغییر رفتارها و سابک

وضعیت تأهی  دهن سبک زننگی سالمت ممور با جنسیتس سن وتمقیقا  نشان می
بمباران 3افراد در جامعه متفاو  است و جنسیت در سبک زننگی سالمتی مؤثر است.

هاا باه های معانن وماهوارهاجتماعی وبخصوا شبکه هایتبلیغاتی که از سوی شبکه
کننن در جهات تغییار نگار  باه سابک زنانگی و وضاعیت دختران و زنان القا می

حساس و لطیاج زناان و دختاران آسایب  ظاهری این قشر است و به جهت روحیه
های جمعی معطوف به سالمت جسمانی بیشترین توجه رسانهجنی را به دنبا  دارد. 

بوده و کمتر به بعن روانی و معنوی افراد که عضوی از اجتماع هستنن پرداختاه اسات 
                                                           

 . 155ا سبازاننیشی در فرهنگ و رسانه سا در احمنزاده کرمانی . روح1
اجتماعی جوانان و عوامی ماؤثر شناختی سالمت  تملیی جامعه». مممنحسین شربتیان و نفیسه ایمنی؛ 2

 .170شناسی کاربردی؛ ا ؛ فصلنامه جامعه«بر آن
؛ «ممور ای سبک زننگی سالمت های ساختاری و سرمایه کنننه تعیین». ر.ک: وحین قاسمی و همکاران؛ 3

 .186و  185ا
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 1و این در حالی است که مشکال  اجتماعی و روانی رونن رو به رشن داشاته اسات.
طی چنن دهه اخیر و با تغییر الگوی زننگی و پیچینگی اجتماعا س گستر   هک چنان

زننگی آپارتمانی و سلولیس رفاه ناشی از زننگی ماشینی و تنهاایی انساان در جامعاه 
ویهه اینترنت و فضای مجاازی بانون  منرن و نیز سهولت دسترسی به انواع رسانه به
مشکال  متعندی در حوزه سالمت  آموز  سواد آن به افرادس موجب بروز مسائی و

 .  زنان و دختران  شنه است خصوا کنننگان این فضا به اجتماعی مصرف

 . اهمیت و ضرورت توجه به سالمت اجتماعی زنان3
امروزه سالمت اجتماعی به منزله یکی از ابعاد سالمت در کناار ساالمت جسامانی و 

که دیگر سالمتی فقط عااری  ای ای یافته است؛ به گونه روانیس نقش واهمیت گسترده
بلکه چگونگی عملکرد انسان در رواباط  سهای جسمی و روانی نیست بودن از بیماری

اجتماعی و چگونگی تفکر وی در بااب اجتمااع نیاز باه منزلاه معیارهاای ارزیاابی 
رود. در واقع سالمتس بنیادی است که  سالمت فرد در سطح کالن جامعه به شمار می

گیرد و در صاور  وجاود ساالمت در  ن در بستر آن شکی میهای انسا همه کوشش
 سطح قابی قبولیس افراد جامعه قادر خواهنن بود از دیگر منابع حیا  بهره ببرنن.

گیری  ویهه در شاکی ها در جوهره خلقت و به سالمت زنان به سبب جایگاه واالی آن
قااش فرهنااگس تربیااتس سااعاد  و حفااح و ارتقااای سااالمت خااانواده و جامعااهس ن

. سالمت زنان به تعامال  پیچینه بیولوژی فردیس رفتار بهناشاتیس داردای  کنننه تعیین
هاا بساتگی دارد. زناانی کاه از  زمینه تاریخیس اجتماعیس امنیتی و سیاسی زنانگی آن
هاای ناشای از  تواننن باا چالش سالمت اجتماعی برخوردارننس با موفقیت بیشتری می

توانناان مشااارکت بیشااتری در  کنااار بیایناان و میهااای اصاالی اجتماااعی  ایفااای نقش
های جمعی داشته باشنن. از این رو سالمت اجتماعی زنان باه عناوان یکای از  فعالیت

 مسائی اجتماعی باین مورد بررسی علمی قرار گیرد. 

 . تغییر سبک زندگی4
هاا و انتظاارا   هاس نگر  هاس ارز سبک زننگی افراد انعکاسی از تجربیا س موفقیت

                                                           

ناماه  فصای سممور های زنانگی ساالمت ها در انتخااب سابک نقاش رساانهس زاده و همکااران . مهنی1
 .75ا سهای ارتباطی هوهشپ
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ویهه درکشورهایی کاه فرهناگ جماع گرایای  هاو از زننگی است. در جوامع سنتی ب
ها به شان  تمات تاأثیر  های مصرف آنخصوا گزینه هدارننس سبک زننگی افراد ب

ای  اجتماعس خانواده و اطرافیان قرار دارد. از نگاه اسالنس زننگی دنیوی به موابه مزرعاه
کننس درسات در نقطاه رد و در آخر  درو میکا ها را میاست که انسان در آن خوبی

گرایی و غایت انگااری   مقابی فرهنگ غرب است که بر مبنای مکتب اومانیساس لذ 
 سسبک زننگی غربی شاین آساایش را باه ارمغاان آورده 1زننگی دنیوی استوار است.

ولی آرامش را از زننگی ربوده است. اگار چاه اماروزه تکنولاوژی در غارب بسایار 
ه شنه و در تمامی مراحی زننگی جای خود را باز کرده استس سلب آرامش و پیشرفت

نشین و همسار نیاز از انساان  فراموشی از خانواده را به دنبا  داشته است که حتی ها
 مجاازی فضاای در اطالعاا  تبااد  و تعامای و ارتباط که جا دور خواهن شن. از آن

نظار  و کنترلی صمیح و مناسب بر آن  تقریباً  و است گمنان و راحت و سریع بسیار
گیردسممکن است نهایتاً به ازدواا  روابطی که در این فضاها شکی می سانجان نمی شود

توانان  فضای مجازی به همین راحتی نیز می ننختا شود که برخی پهوهشگران معتقن
هایی را به شکست و طالق منجر کنن. زن و مارد نیازهاای عااطفیس روحایس  ازدواا
کننان و از یکانیگر غافای  ایتی و جنسای خاود را در فضاای مجاازی ارضاا میحم
شونن. گاهی نیز با انتشار الگوهای نامناساب در فضاای مجاازیس افارادی کاه باا  می

هایی کوچک و از قبی تعیین شنه از زننگی خاود را فقط بخش هزاران فیلتر و درو 
زن  سسازنن د الگویی نامناسب میگذارنن و از خو برای دیگر افراد جامعه به نمایش می

شونن  سرد می و مرد نیز با مقایسه این الگوها با شریک زننگی خود از همسر خود د 
 شود. حتی به طالق عاطفی یا طالق حقیقی منجر میاین امرو 

های لوکس تا وسایی منرن زننگی و حتای ناوع  نمایش تجمال  در زننگی از خانه
چشمی و تال  زنان برای رسینن به  چشا و ها پوشش اشرافی و تجمالتیس موجب

این نوع از زننگی است که گاه برای رسینن به آن نیز مرتکاب اشاتباها س خطاهاا و 
 2شونن. های بسیاری می حتی انمراف

                                                           

 .23/07/1391. بیانا  در دینار جوانان استان خراسان شمالیس 1
نامه انتظاان  فصی سهای اجتماعی مجازی بر انمرافا  اجتماعی زنان تأثیر شبکه» سخواه . مجتبی حمایت2

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252))17و  16ا ساجتماعی
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 تغییر نوع پوشش و ترویج بدحجابی الف(
های اجتماعی و سبک زننگی جوانان انجاان  بر اساس نتایج پهوهشی که درباره شبکه

های   که عضویت در شابکه نندرصن مردان بر این باور4/41درصن زنان و 6/49شنهس 
اجتماعی اینترنتی در مقادیر متوسط به باال توانسته است بر سابک پوشاش ایشاان در 

های  س تأثیر عضویت در شابکه های دیگری از این پهوهش جامعه مؤثر باشن. در بخش
های  د در ارتباط با جنس مخالج و تأثیر شابکهاجتماعی اینترنتی بر ادبیا  هویتی افرا

هاای اجتماعی اینترنتی بر سبک زننگی مجازی افراد بررسی شنه است. اشاعه رسانه
-ها بر شکاف ارز ها با جهانی شنن ارتباطا  و رسانهجمعی عالوه بر تغییر ارز 

ا با یهاایهاای متمنالشاکی جواناانس موسایقیهای نسلی تأثیر گذاشته است. لبااس
هاای نسای کناونی و های مختلج از نمود تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها و ارز  سبک

 1های خود است.عنن پایبننی به سنت
ها و فضاای مجاازی  یکی از نویسننگان درباره تقلین از الگوهای ارائه شنه در رسانه

 نویسن:  می
هااا  فیلاآرایااش مااو و لباااس و حرکااا  هنرپیشااگان   آورس انااواع تقلیاانهای شااگفت

خاورد کاه  چناان باه چشاا می هاای آن بالفاصله پس از نماایش آن فایلا در خیابان
روی تماشااگران از  توان گفت یک شبه ماننن قارچ پا به عرصه وجود نهنن. دنبالاه می

های تجااری  آشکار است که صاحبان مؤسساا  و شارکت یها به قنر قهرمانان فیلا
 2کننن. ها پرداخت می ن فیلادر سا  صنها میلیون دالر به سازننگا

 انتقال افکار فمنیستی ب(
های مجازی که در ظاهر به  استفاده گسترده زنان از فضای مجازیس موجب شنه گروه

ننس در فضای مجازی به شن  گستر  یافتاه اسات. طبا  ا دنبا  دفاع از حقوق زنان
دهنان  یی میهای اجتماعی را زنان تشک درصن اعضای شبکه 60تمقیقا  انجان شنهس 

ترین مکاتبی که در این بستر  و با توجه به ماهیت انتقادی فضای مجازیس یکی از مها
این گفتمان انتقادی توان رشن و بسط کیفی و کمای را داردس مکتاب فمنیساا اسات. 

کنننه امنیت اجتماعی است؛ زیرا موجب ناوعی تضااد  فمنیسا در ذا  خود تضعیج

                                                           

 .114ا سها: بررسی نظری و تجربی شکاف بین نسی سیوسفی. نریمان 1
 .36ها؛ ا پور؛ وسایی ارتباط جمعی و تغییر ارز  . فرامرز رفیع2
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 1شود. می ها در جامعه و میان گروه

 استفاده ابزاری از زنان ج(
های اجتماعی و اساتفاده تبلیغااتی از زناان از ماوارد اساتفاده حضور زنان در عرصه

ابزاری از زن و کاستن از شأن و منزلت او در جامعه اسالمی است. تهااجا فرهنگای 
را هانف  (زن و ماادر) ترین ساتون خاناه ها و ممکاهای اخیر قلب خانوادهدر دهه
های مختلج سعی در از خودبیگانگی زنان مسالمان دارد و دشامنان ه و با رو گرفت

بااا ترفناانهای مختلااج و اسااتفاده از شااعارهای تبلیغاااتی مانناان حضااور بااانوان در 
باا سرپوشای بار نیاا   های اجتماعی و حمایت از حقاوق اجتمااعی باانوان عرصه

ان اسات. پیامانهای حرمتی و کاستن از ارز  ومنزلت زن مسالمپلینشان در پی بی
منان سااختن فعالیات  مخصوا در غرب در حاوزه زن و خاانودهس ارز  بهمنرنیته 

اقتصادی با الگوی اشتغا  تمان وقت برای زنان است. حضاور تماان وقات زناانس در 
کنان. عرصه اشتغا  وفراگیری آنس آسایب هاای فراوانای بار نهااد خاانواده وارد مای

الگوهایی از حضور و مشاارکت زناان در جهات اساتفاده با ایجاد  های جمعی رسانه
توانن مشکال  ناشی از اشاتغا  تماان وقات های مختلج زنانسمیجامعه از توانمننی

زنان را مرتفع سازد. عالوه برآن به دلیی اشتغا  زنان و تمرک ناکاافی زناان باا تبلیاغ 
هایی اسات کاه  بای و ایجاد نیاز کاذب در این عرصه از جمله آسیهای حرفه ورز 

هاای ورز  ویهه در نوع پوشش زناان و دختاران در عرصاه هدر بین زنان مسلمان ب
انجامان و سابب ها در موفقیات مای ای در رقابت با سایر کشورها به ناکامی آنحرفه

چناین زناان باا حضاور در برخای  شاود و هاااسالمی می ها از پوشش نارضایتی آن
 شونن.های جنسی مواجه میو چون سینماس با قضا هاس هاعرصه

 تهدید حریم خصوصی زنان د(

گیری در دنیای واقعای  گیری در فضای مجازیس بسیار دورتر از حقیقت ارتباط ارتباط
. تهنیان هویات دختارانس شاود میزنان و دختران  ها موجب تهنین است. این ارتباط
هاای جنسایس  های مجاازی و سوءاساتفاده پذیریس درگیاری در عشا  اعتیادس فرهنگ

تهنینهای جنی برای کاربران زن در فضای مجازی است. زنان به سابب حساسایت 
                                                           

 .201ا ساینترنت و امنیت اجتماعی س. سعین مجردی1
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سابب شانهس  سنگاه جنسیتی باه زناانشونن.  تر از مردان دچار آسیب می روحیس بیش
و   خشاونتماورد های مستعار یا بنون عکس در این فضا فعالیت کننن تا  با اسا زنان

زنان در فضاای مجاازی توساط کااربران یت تخریب شخص  نگیرنن. قرارآزارکالمی 
های گیری آنان از فعالیتو یا کناره زنان صفما  اجتماعی موجب مسنود شنن مردس

های رکیک جنسیس تخریاب شخصایت و عاز  مجازی شنه است.همچنین صمبت
 1نفس زنان را موجب شنه است. 

 مختل شدن رابطه خانوادگی (ه

وجود کوچک بودنس آثار و کارکردهای وسایعی خانوادهس نهادی اجتماعی است که با 
در زمینه دینیس آموزشیس تربیتیس جمعیتیس سیاسیس اقتصاادی و ... دارد. نقاش زن در 

ای دارد. اگرچه از نظر حقوقی تکلیفی از این نظر متوجاه  اداره امور منز  اهمیت ویهه
دان بارای کنن که زنان همنو  مر زن نیستس فضای عش  و ممبت خانواده اقتضا می

ایجاد رفاه و آسایش خاانواده فعالیات کننان. زناان باا توجاه باه روحیاه مهرباان و 
در  پردازنان. اماان صاادق ینانه میآهنرمننشان در کانون خانواده به پرور  نسی 

جا کاه  آن ؛شان نقش زن را به زیبایی در خانواده نشان داده است حنیوی از پنر گرامی
برای تعیین وظایج خاود در مناز س  و حضر  زهرا حضر  علی: »فرماین می

را حکااا قاارار دادناان و از آن حضاار  کسااب تکلیااج نمودناان.  خنا رسااو 
را باه  را به خنمت در منز  و حضار  علای نیز حضر  زهرا خنا رسو 
 2«.وظایج خارا از منز  موظج نمود دادن انجان

آورد. ایان  ای افراد پنین مایروابط جنینی را بر با ایجاد مکان جنینسفضای مجازی 
ان آنهاا و فاصله اجتمااعی میا شنهزوجین از روابط حقیقی خود  سبب دوریروابط 

های اجتمااعیس  رابطه این فاصله عاطفی با استفاده بیش از حن از شابکه کنن.ایجاد می
وری آ اساتفاده بایش از حان از ایان فان عالوه براینکهاز نوع همبستگی است؛ یعنی 

 در برابارشودس فاصله عاطفی و عنن ارضای عااطفی زوجاین  عاطفی می سبب فاصله

                                                           

ناماه  فصای دو ستأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی ا فرهنگی زناانس نهاد . خنیجه کریمی و زینب برجی1
 . 30و  29ا سهای اسالمی جنسیت و خانواده پهوهشتخصصی 

 .179س ا20ا سوسایی الشیعه س. مممن بن حسن حرعاملی2
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 1شود. ها به این فضاها می بیش از حن آنرجوع یگر نیز سبب کنی

 شکاف تربیتی فرزندان خانواده و(

ترین نهااد اجتمااعیس عاالوه بار اثرپاذیری  نفوذ رسانه بر خانواده به عنوان مستمکا
ها و فرهنگ و هنجارهای دیگار جواماعس انتقا  ارز روابط اعضای خانواده از آنس با 
هاا در دسات طبقاه است. انمصااری باودن رساانهموجب اختالف در خانواده شنه 

ها وهنجارهای مربوط به خود را که با نظار ارزشای طبقاه خاا سبب شنه تا ارز 
عمون در تضاد است انتشار یابن و این دلیی عمنه شکاف نسلی اسات. تلویزیاون باه 

ها و هنجارهای سانتی سابب تقویات لیی حسی بودن و فراگیر بودن و انتقا  ارز د
 الگوها و هنجارهای سنتی شنه که مورد تواف  والنین است و از سوی دیگر مااهواره

ننس سبب تقویات ا های والنین در تناقضو اینترنت به دلیی تبلیغ نوگرایی که با ارز 
تمقیقاا  صاور  گرفتاهس اساتفاده از  شکاف بین نسلی شانه اسات. باا توجاه باه

های خارجی در رسانهس شکاف بیشاتری را در باین فرزنانان و والانین ایجااد  سریا 
عالوه بر آن با تفکیک جغرافیایی کار و ساکونتس ناپنیان شانن پنیانه  2کرده است.

  مراقبات از اطفاا  و تاأثیر ئوهمسایگیس وجاود ماادران شااغی و متخصصاان مسا
 3شود.ساالن تقویت می بین دنیای کودکان و بزر تلویزیونس شکاف 

 گیری نتیجه
رود. شامار مایدر زننگی آحااد جامعاه باه مؤثرترین ابزار  امروزه رسانه یکی از مها

ها با طرح این واقعیت که زنان به عناوان بخشای از جامعاه انساانی از قانر  رسانه
باه ساختن آنان از تفارد نقاش  تواننن با خاراگذاری در اجتماع برخوردارننس میتأثیر

ایفا کننن و در پاسناشت حقوق اجتماعی از جمله سالمت اجتماعی زنان نیاز  سزایی
 با تفکیک حقوق جنسی و مننی زنان در اجتماع مؤثر باشنن. 

                                                           

 .64ا سهای اجتماعی اخالق در شبکه ساکبر شاملی مممنی و علی . کریا خان1
ناماه  فصای سبررسی تأثیر رسانه ملی بر شاکاف نسالیسنیا . حبیب صبوری خسروشاهی و نفیسه توکلی2

 .113ا سای رسانهمطالعا  
 .83ا سترجمه حمین الیاسی سشناسی تاریخی خانواده جامعه س. مارتین سگالی3
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