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Abstract

Digitization in the Iranian style and in the context of contemporary Iranian culture

will have its own characteristics that may create individual, social, functional,

structural, emotional, emotional and aesthetic challenges. This study aimed to

provide a desirable model and future perspective of family lifestyle changes with the

introduction of new communication technologies in Tehran. Qualitative research

method (scenario writing), the statistical population of 29 professors specializing in

the field of research Non-probability sampling is a purposeful type and the data

collection tool is a semi-structured interview and a questionnaire. Validity of

measuring instruments Angulation method, information analysis has been performed

at both descriptive and inferential levels. The results show 6 main themes:

communication courses in Iran, dealing with communication technology in Iran,

relationships and relationships within the family, The new family configuration is

the family interaction with the media and matrimony. Based on their importance
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from the point of view of experts, 4 scenarios of eclectic media family, stable media

family, Unstable media family and media turbulent family formulate, then extract

common features of scenarios And by statistical assessment, the main features of

each scenario were developed. The results of the structural model showed that the

experts emphasized Scenario 2.

Keywords: Lifestyle, family, new communication technologies, futures studies.
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چکیده
ايهـ ویژگـی ایـران معاصـر فرهنـگ بسـتر چارچوبدروایرانیسبکبهشدندیجیتالی

کـارکردي، اجتمـاعی، فـردي، هـاي چـالش اسـت ممکنکهداشتخواهدراخودخاص
ارائـه هـدف باژوهشپاین.آوردوجودبهراشناسیزیباییوعاطفی،احساسیساختاري،

نـوین فناوریهـاي ورودبـا خـانواده زنـدگی سبکتغییراتآتیاندازچشمومطلوبمدل
ــاطی ــهردرارتب ــرانش ــدگاهاز(ته ــاندی ــام)خبرگ ــتانج ــقروش. گرف ــیتحقی کیف
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خـانواده اي،رسـانه التقـاطی خـانواده سـناریوي 4خبرگـان، نگاهآنهاازاهمیتاساسبرکه
تـدوین، سـپس  ايرسـانه آشـفته خـانواده وايرسـانه ناپایـدار خـانواده اي،رسانهپایدار

سـناریو هـر اصـلی هايویژگی،آماريسنجشباواستخراجسناریوهامشتركهايویژگی
پایـدار خـانواده (2سـناریو بـه خبرگـان کـه دادنتایج مدل سـاختاري نشـان  .گردیدتدوین
اند.کردهتاکید) ايرسانه

.ژوهیپآیندهارتباطی،نوینهايفناوريخانواده،زندگی،سبکها:دواژهیکل

مقدمه.1
تحوالت شگرف خانواده بیش از هر چیز سبب شده است تا این مقوله، از امـري ناخودآگـاه   

یـن واقعیـت کـه    اتبـدیل شـود.  تأمـل تر انعکاس یافته به موضوعی مهم براي بحث و و کم
هاي ارتبـاطی شـکل گرفتـه بـیش از هـر چیـز دیگـري        يفناورو هارسانهنتیجه گسترش در

هـا رسـانه که امروزه چراخانواده در جهان امروز و ایران معاصر اهمیت دارد.شناخت مسائل 
یـن امـر،   ا.اندخانوادههاي انسانی و اجتماعی از جمله ها یا پدیدهیتواقعدر خدمت بازنمایی 

ــا،  ــی در معن ــولی اساس ــومتح ــبکمفه ــرده   و س ــاد ک ــانواده ایج ــدگی خ ــاي زن ــته اس
تأمـل  و زندگی خانواده بـا رویکـرد آینـده پژوهـی    بررسی تغییرات سبک).1392فاضلی،(

چرا که در صـورت  هاي محتمل اهمیت بسیار دارد.یندهآدرباره چگونگی تحوالت کنونی و 
گیـري  یمتصـم از رویدادهاي آینده و )(Anticipationتوجهی، امکان پیشی گرفتنیبغفلت و 

عبـارتی محققـان و   بـه درست و برخورد منطقـی و جـامع بـا آن وجـود نخواهـد داشـت.      
هـا آندربـاره قـبالً در معـرض تغییراتـی قـرار خواهنـد گرفـت کـه       دائمـاً گـذاران  یاستس

از و عقـب مانـدن  (Surprise)غـافلگیري آگاهی نداشته و بنابراین پیوسته دچار احساس پیش
در حـالی اسـت کـه هـدف نهـایی علـم،       ایـن روند حوادث و مسائل فرهنگی خواهند شد.

بینی و نظم دهی به زندگی فردي و حیات اجتماعی بشر است.یشپکنترل، 
آتی تغییـرات در  اندازچشمدر این تحقیق به دنبال این هستیم که به ارائه مدل مطلوب و 

(از دیـدگاه)  سبک زندگی خانواده با رویکرد ورود فناوریهاي نوین ارتباطی در شـهر تهـران  
بپردازیم.
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رورت تحقیقبیان مسئله و اهمیت و ض.2
دیگرنـد، یـک وابسته و در تعامل با یکدیگراست که به شدت به ییاز نقشهایبیخانواده ترک

دیگـر یـک در تعامالت و روابط افراد با ییراتیتغی،اطالعاتیمارتباطات و موج عظیانجرماا
ـ  و نگــرش هـا در خــانواده  یامـر موجــب تفـاوت در ســبک زنـدگ   یــنو اآوردهوجـود  هب

یاجتمـاع يهـا یو دگرگـون ییـرات تغیانکه خود در جريایدهپدیبترتینبد. استشده
کرده است.یدچار دگرگونیزرا نانوادهشکل گرفته است، جامعه و خ

هـا و وارد شـدن زنـان در عرصـه     امروزه بـه علـت تغییـر در جایگـاه    «بنا به گفته بابایی 
ته که بـراي مـردان و زنـان در    هاي اقتصادي در خارج از منزل، تقسیم وظایف گذشمشارکت

داده ایگاه خود را به طور کامل ازدسـت حوزه خانواده تعریفی منحصر به فرد و سنتی بود، ج
شـد، امـروز قسـمتی از    به بیرون از منـزل محـدود مـی   هایشیتو مرد دیروز که تمامی فعال

محولـه  وظایف همسر خود را در داخل خانه به گردن گرفته است که بخشی از این وظایف
کامالً بر مبناي جنسیت تعریف شـده بـود، ولـی در حـال حاضـر، مرزبنـدي       «به گفته سیف 
از کارهایی کـه مـرد دیـروز در    یلیبرعکس این موضوع هم صادق است؛ خ» جنسیتی ندارد

ییجـا دهد و این جابهشد، امروز همسرش انجام میعرصه درآمدزایی در خانواده متحمل می
است که سرعت باالي حرکـت جامعـه بـه سـمت     اييهاي ساختارونیها، بنا بر دگرگنقش

تبعـات بلکـه  شـود، یتکنولوژي به وجود آورده است و تنها به همین نقطه هـم محـدود نمـ   
).1375بسیار دیگري هم خواهد داشت (ساروخانی، 

فضاي ارتباطـاتی و فنّـاوري، هـر روز قشـر جـوان را از کـانون خـانواده        یگر،ديسواز
ن در کـانون خـانواده مطـرح اسـت،     کند تا آنجا که اکنون تنها حضور فیزیکـی آنـا  میدورتر

فکري و مشارکتشان در جمع. به بیان تحقیقات، جمع پذیراي آنان نیست و ایـن عامـل   همنه
شــود و دو نســل بــا یکــدیگر مــیباعــث دوري و ســردي و نبــود هــم دلــی و همفکــري 

).  1390کند (امامی، ش تبدیل میخانواده را به فضایی سرد و پرتنکانون
باورنـد  یـن بـر ا یاز دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعیاريبسبا توجه به این امر 

شـدن،  یجیتـالی دیبـه عبـارت  یـا یو اطالعـات یارتبـاط يهايفناورییو همگرایبکه ترک
لیهاي نـوین زنـدگی را بـه جزئـی اساسـی و جـدایی ناپـذیر از زنـدگی انسـان تبـد          سبک
است.کرده
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گونه به نظر می رسد که تکنولوژي هـاي نـوین ارتبـاطی، صـرفا ابزارهـاي ارتبـاط و       این
انتقال پیام هستند و نمی توانند به شکل گیري فرهنگ و سبک زندگی خاصی منجـر شـوند.   
یعنی در تولید محتوا و پیام نقشی ندارند. اما تحقیقات انجام شده نشان دهنـده ان اسـت کـه    

یـن کـه توسـط ا  ینوع فرهنگین تکنولوژي ها از عوامل مهم فرهنگ ساز هستند ومحتواي ا
حـاکم بـر   یریتو مـد هنـگ بـه نـوع فر  یشـود، بسـتگ  یمینهو نهادیجابزارها ساخته، ترو

را یو اجتمـاع ياز روابط فـرد یديسبک و منش جداست و یارتباط جمعیلگونه وساینا
بر کـنش روزمـره   یراتیو تاثیامدهابه کارکردها و پجرنخانواده ها به ارمغان آورده که ميبرا

آنان شده است.یو سبک زندگ
را در انـواع  یرانـی خـانواده ا یساختار سـنت یکی،و تحوالت تکنولوژییرتغجایی که از آن

ـ  ینی،همسـرگز يالگوها روابـط والـدین بـا فرزنـدان و شـیوه هـاي       همسـران،  ینروابـط ب
، در خـانواده، اوقـات فراغـت   یننـو يمشـاغل اقتصـاد  ، فرزندپروري، روابـط بـین دونسـل   

اتاساس نادیـده انگاشـتن اهمیـت تغییـر    ینمتاثر نموده است. بر او ...یتیجنسيهاانگاره
گی منبعـث از آن ، ممکـن اسـت بـه     تکنولوژیکی، فرهنگی در جامعـه و سـبک هـاي زنـد    

ها و پیش بینی ناپذیري تهدیدها منجر شود.رفتن فرصتازدست
ییـرات امروز، مدل مطلوب تغیاجتماعیطپرسش مطرح است که در بستر شرایننون ااک

چگونـه  از دیـدگاه خبرگـان   ارتباطییننویهايورود فناوریکردبا روه خانوادیسبک زندگ
خواهد بود؟

تحقیقۀپیشین.3
وسـایل تـاثیر بررسـی «عنـوان بـا تحقیـق در) 1395(همکـاران ونوريخواجهبیژنـ

ازاسـتفاده میـزان کـه انـد رسیدهنتیجهاینبه»خانوادگیهايگروهبرنوینارتباطی
ومردسـاالري ونـاب ارتبـاط وضـعیت تاهـل، وضـعیت بـا نـوین ارتبـاطی وسایل
).1395نوي،خواجه(داردمعناداريرابطهخانوادگیهايگروه

هـاي هرسـان تاثیرونقشبررسی«عنوانتحتتحقیقیدر) 1393(مختارپوروفتحیـ
وعلـوم دانشـگاه دانشـجویان : مطالعـه مـورد (زنـدگی سبکتغییردرتصویرينوین

گیـري شکلبهتصویرينوینهايرسانهازاستفادهکهدادندنشان)» تهرانتحقیقات
زنـدگی، سـبک مختلـف هايجنبهازیکهردروانجامدمیايویژهزندگیسبک
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گونـاگونی هـاي کنشبهمنجرکهکندمیدایجارامتفاوتیبینیجهانوارزشینظام
خـود زندگیمختلفهايحوزهدرافرادتاشودمیباعثوشودمیافرادجانباز
) همسـرگزینی شـیوه (ازدواجبـه نگـرش آن،گـذران شیوهوفراغتاوقاتجملهاز

).1393فتحی،(کنندپیرويمتفاوتیالگوهايازمدگراییودینیرفتارهاي
بـر تأکیـد بـا خـانواده برانسـجام مـؤثر عوامـل »بررسـی بهتحقیقیرد)1393(پرهامـ

مجـازي هـاي شـبکه کـه اسـت دادهنشـان نتـایج .اسـت پرداخته»مجازيهايشبکه
اسـت شـده آنافـراد بـین صـمیمت رفتنبینازوخانوادهانسجامشدنکمموجب

).1393پرهام،(
فنـاوري وخـانواده عملکـرد نعنوابا) 2015(همکارانوکارالهوجواناپژوهشنتایجـ

نقـش خـانواده، انسـجام بـر ارتباطینوینفناوریهايازاستفادهتاثیرازنشانخانواده
نتـایج عبـارتی بـه . اسـت خـانواده مرزهـاي ونسـلی، بـین هـاي درگیـري خانواده،

خـانواده، عملکـرد درکیفـی تغییـرات ارتباطاتواطالعاتفناوريکهدهدمینشان
دررابطـه الگوهـاي دوبـاره چینشضرورتوکردهایجادتعاملاالتحجدیدشکل

).1396صیادي،عطایی،(دهدمینشانراخانواده
وگیـري شکلهايآوريفنتأثیرعنوانتحتخودتحقیقدر) 2017(رومروکارنـ

روابـط بـر ارتباطاتوگیريشکلهايآوريفنتأثیرخانوادگیروابطبرارتباطات
گـردش بـه ارتباطـات واطالعـات فنـاوري کـه رسـیدند نتیجـه ایـن هبخانوادگی،

امـا کنـد، مـی تقویتراايهستهخانوادهواستکردهکمکاطالعاتازايگسترده
).2017است(رومر،شدهآنهاخانوادگیزندگیوارتباطاترونددرتضعیفباعث

جنسـیتی هاينقشدبازتولیعنوانباپژوهشیدر) 2018(همکارانوگادجورجلینداـ
وطــوالنیکــاريســاعاتکــهانــدرســیدهنتیجــهایــنبــهمجــازي،کــارطریــقاز

ورودبـراي اصـلی موانـع ازیکـی عنـوان بهاغلبخانه،ازبیروندرپذیرغیرانعطاف
موجـب مجـازي کـار واقـع در. اسـت شدهمردانبابرابرشغلیهايفرصتبهزنان

ـ زنـان حضـور . اسـت شدهانوادگیخزندگیباشغلیفضايشدننزدیک واسـطه هب
بـه بـراي مناسـبی فرصتارتباطینوینهايتکنولوزيبرپایهنویناقتصاديمشاغل
).2018همکاران،وگادجورج(استخاوادهکانوندرزنانرسیدنآرامش
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مبانی نظري تحقیق.4
ی باشـند،  مـ نظریه که توجیـه کننـده علمـی نتـایج تحقیـق     8دراین تحقیق سعی گردیده از 

در جدول ذیل گزاره هاي اصلی هر نظریه آورده شده است.گردد.استفاده
(Rainie, Lee. & Barry wellman )ي:بري ولمن و لی راینیشبکه اییفردگرانظریه . 1

تئوري پیشروي آرام:آصف بیات. 2
Shirley Ardener &  Edwin )ادویـن آردنـر  تئوري گروه هاي خاموش:شرلی آردنـر و  . 3

W.Ardener)

Plant, Sadi ):سادي پلنت، ان.سی.ماتریکنظریه فمنیسم سایبر. 4 )

(Elihu Katz)نظریه استفاده و خشنودي:الیهو کاتز. 5

(Alvin Toffler)نظریه موج سوم  نظریه آلوین تافلر. 6

(Bourdieu, P)یوبورددان: پی یر یه عرصه و مینظر. 7

(Anthony Giddens)بازاندیشی: آنتونی گیدنزمدرنیته؛ سبک زندگی،هویت و. 8

یارتباطیننوهاييبا ورود فناوریسبک زندگییراتتغيهاگزاره1.1جدول 
یاتارچوب نظرهچيمبنابر

هاي سبک زندگیگزارهنظریهپردازنظریهردیف

راینی و 1
ولمن

نظریه فردگرایی شبکه اي 
راینی و ولمن

انها، گذار از گروه هاي تغییر پارادیمی تعامالت انس
اجتماعی همبسته به شبکه هاي اجتماعی پراکنده و 
فردي، تعامل در گروه هاي بسته و محدود، فردهاي 
شبکه اي: فرد مرکز توجه، تنیده شدن عرصه خانه و 
محل کار درهم، امکان تولید محتوا براي همه افراد، 
مشارکتی شدن شکل رسانه ها، در دسترس پذیري 

عات، تبدیل شدن خانواده به یک شکلراحت اطال

شرلی آردلر، 2
ادوین آردنر

تئوري گروه هاي 
خاموش

ایجاد چالش نابرابري ها توسط رسانه هاي نوین ارتباطی 
و اطالعاتی، ایجاد فرصت گفتمان رسانه اي، تولید محتوا 

ها و تبعیض ها و میدان عمل باز بدون توجه به تفاوت
تباطی و اطالعاتی،توسط رسانه هاي نوین ار

تئوري پیشروي آرامآصف بیات3

یینو پایازفاقد امتيگروه هايبراییفضاایجاد 
پوستان و ...ینشامل: زنان، رنگیاجتماع- ياقتصاد
ورود به به منظور یارتباطیننويهايکنولوژتوسط ت

یازکسب امتی،زندگیطو انتقال تجارب، بهبود شرایادن
یبه زندگیبخشیتو هويزمعناساتر،یشب
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4
سادي پلنت، 

ان.سی. 
ماتریکس

نظریه فمینیسم سایبر

استفاده از تکنولوژي هاي نوین ارتباطی براي زنان جهت 
مقاصدي غیر از خرید و سایت گردي، درك مقوله هایی 

بردن مفهوم سیاست، جنسیت، کار و ...، ازبینچون 
ایجاد هویت جنسیتی که بر مبناي جسمانیت استوار بود، 

گرایی، جنسیت، ایجاد مدل هاي آزاد، کثرتبدون 
ساختار دموکراتیک فضاي مجازي

کاتز و 5
نظریه استفاده و خشنوديهمکاران

رفع نیازهاي آگاهانه عاملیت مخاطب یا کاربر در استفاده 
ترین از فناوریهاي ارتباطی، جستجوي محتوایی که بیش

دنبال دارد که ق فرد بهنیازها و عالئرضایت را بر اساس 
این نیازها و عالئق شامل: آگاهی و نظارت، روابط 

شخصی، هویت شخصی، سرگرمی و گریز از واقعیت 
است.

نظریه موج سومآلوین تافلر6

کلبه الکترونیکی و ایجاد شغلهاي متمرکز در خانه، 
کارافرینی تجاري، مهم انجام دادن کار است بدون اهمیت 

شارکت فرزندان در مشاغل خانگی، دادن به مکان م
خانواده گسترده الکترونیکی، آن، تغییر در تعریف ازدواج 

، و عشق، تنوع ساختار خانواده، بحران خانواده هسته اي
زدایی نظام خانوادگی، شیوه زندگی غیر هسته اي، انبوه

فرهنگ بدون فرزند، زندگی مجردي، زندگی بدون 
الدي، الدي، چند ووواده هاي تکازدواج رسمی، خان
هاي موقت، ازدواج هاي ها، ازدواجچند همسري، کمون

پی در پی،

نظریه عرصه و میدانپی یر بوردیو7

مبناي ها و سبک هاي زندگی گوناگونی برظهور سرمایه
هر میدان به صورت عادت واره، مصرف و بازنمایی 
سبک هاي مختلف و ذائقه هاي مختلف، مصرف 

ز اجتماعی ایجاد می کند، انتخاب در کاالهایی که تمای
گزینه هاي فراغت اجتماعی، انتخاب اوقات فراغت با 

توجه به سرمایه هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

و یشخصیتهویته؛مدرنآنتونی گیدنز8
آنیشیبازاند

مدرنیته و تغییر عمیق رسوم سنتی، انتخاب از میان تعداد 
ع ناامنی از انتخاب هاي کثیري انتخاب، مدرنیته و تنو

ممکن، اسیب در امنیت هستی شناختی فرد، جوامع سنتی 
و نقش عادتها و سنتها در شکل گیري هویت شخصی، 
جوامع سنتی و نقشهاي ثابت، جوامع مدرن و بازاندیشی 

مع مدرن و نقش رسانه ها در هویت شخصی، جوا
هاي انتخاب، جوامع مدرن و تصویري سیال، گزینه

وم هویت بر مبناي دانش و اطالعات، هویت ساخت مدا
حالت بازتابی دارد و ایستا نیست.
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اهداف تحقیق. 5
هدف اصلی1.5

ورودرویکـرد بـا خـانواده زنـدگی سـبک درتغییراتآتیانداز چشمو مطلوبمدلتعیین
در شهر تهران از دیدگاه خبرگانارتباطینوینهاييآورفن

اهداف فرعی2.5
ایی مولفه ها و تم هاي اشکال مختلف خانواده با رویکرد ورود فناوریهاي نـوین  شناس. 1

ارتباطی از دیدگاه خبرگان
اهمیت و اولویت گذاري مولفه ها و تم هاي اشکال مختلف خانواده با رویکـرد ورود  . 2

هاي نوین ارتباطی از دیدگاه خبرگانفناوري
ناوریهـاي نـوین ارتبـاطی از    ورود فتعیین سبک هـاي مختلـف خـانواده بـا رویکـرد      . 3

خبرگاندیدگاه

روش تحقیق.6
یـک روشایـن پژوهی از نوع سناریونویسی است.روش تحقیق در این پژوهش کیفی:آینده

گیـرد، مـی قـرار بررسیموردهاواقعیتاول،گامدرکهطوريبه. استسیستماتیکمطالعه
.گـردد مـی طراحـی اقـدام برنامـه هايتراتژياسسومگامدروذهنینقشهتهیهدوم،گامدر

). ایـن رویکردهـا   1998براي طراحی و سناریونویسی سه رویکرد عمده وجود دارد (هاس، 
:  اند ازعبارت
. منطق شهودي1
یافتۀ احتمالی. روندهاي تعدیل2
مربوط به آینده)(. رویکرد فرانسوي3

هودي(شـهود خبرگـان) اسـتفاده    در این پژوهش از سناریونویسی بـر مبنـاي رویکـرد ش   
هاي کیفـی اسـت. (عـامر    جزء تکنیکرویکرد منطق شهودي (شهود خبرگان).گردیده است

.داده شده استیحتوضخصوصیات این روش یردر جدول ز).2013همکاران، و
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خصوصیات رویکرد شهودي2.1جدول 
)2005منبع: بردفیلد و همکاران (

رویکرد شهودي خصوصیات سناریو

متضمنعملکرديسمتبهواحد،زمانیکدرعملکرديازندگانه،چ
هااستراتژيپیشبردوهاموقعیتبهبخشیدنمعناهدفبامداومیادگیري هدف

هنجاريیاتوصیفی نوع سناریو
متغیرسال20تا3بین چارچوب زمانی

کیفییاذهنیضرورتاًفرایند،برمبتنیرویکرد نوع روش

دهدمیانجامراسناریوطراحیکهسازمانخودازاستتیمیمعموالً ماهیت تیم سناریو

نفعانذيآنالیزو)Step(استپآنالیزمغزي،توفانمانندکلیابزارهاي ابزارها

کلیايمسئلهیاموضوعمدیریت،ویژةتصمیم نقطه شروع

کارشناسانهدیدگاومغزيتوفانهايتکنیکتحقیق،استپ،آنالیزشهود، شناسایی عوامل اصلی پیشران

حاکماصولیاموضوعاتعنوانبهسناریومنطقتعریف سناریوهاازايمجموعهطراحی
استراتژیک،هايگزینهبارواییقالبدرسناریوهاییازکیفیمجموعه

وقوعاحتمالکهاولیههشداردهندةهايسیگنالوضمنیمفاهیم
دارندسانییک

سناریواجراينتایج

آماريۀجامع1.6
مـالك  جامعه آماري شامل افراد خبره و متخصص در زمینه موضـوع پـژوهش بـوده اسـت.    

به شرح زیر است:انتخاب خبرگان (افراد خبره و متخصص) منتخب
ی، مـدیریت رسـانه، مـدیریت    شناسـ جامعـه داراي تخصص در زمینه علوم اجتماعی، ـ

انواده؛فرهنگی و مطالعات زنان و خ
؛سال سابقه پژوهشی در رابطه با موضوع پژوهش10با حداقل ـ
پژوهش.با موضوعمقاله پژوهشی در رابطه 2داراي حداقل ـ

ویعلمـ نفر افراد خبره و متخصص از مراکـز  29هاي فوق، رو، با توجه به ویژگیینااز 
ه علـوم انسـانی و   الزم به ذکر است از آنجـایی کـه پژوهشـگا   پژوهشی کشور انتخاب شدند.
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مطالعات فرهنگی قطب علمی کشور در حوزه علوم انسانی است و متخصصـین و خبرگـان   
گـزاري کشـور،  آن عالوه بر فعالیت پژوهشی در پژوهشگاه، در حوزه هاي مختلف سیاسـت 

آموزشی، اجرایی سازمان ها و موسسات دیگر حضور و صاحب نظر هستند، لـذا بـا عنایـت    
انبه خبرگان آن، بیشتر متخصصین از این مجموعه انتخاب شدند.  هاي چندجبه فعالیت

یريگنمونهحجم نمونه و روش 2.6
ید قرار گرفت؛ و از آنجـا کـه در   تأکیري غیر احتمالی مورد گنمونههاي در این تحقیق روش

یانسـان یري غیر احتمالی به جاي تکیه بـر عامـل شـانس، نمونـه بـه مـدد قضـاوت        گنمونه
رو در این مرحله از پـژوهش بـا اسـتفاده    یناگردد، از ي جامعه آماري) انتخاب میهاویژگی(

نفـر افـراد خبـره و    29یري غیر احتمالی از نوع هدفمند وابسـته بـه معیـار،    گنمونهاز روش 
متخصص انتخاب شدند.

هاي اطالعات و دادهآورجمعروش و ابزار 3.6
هـا ابتـدا از مصـاحبه    ري دادهی، جهـت گـردآو  در این مرحله با توجه به روش آینـده پژوهـ  

یافته و ســپس در بخشــی از تحقیــق از ابــزار پرسشــنامه بهــره گرفتــه شــد. از ســاختارنیمــه
ین و تنظـیم گردیـد. محـور    پژوهش تدوي هاسؤالهاي مصاحبه با توجه به اهداف و روینا

ي پژوهش به شرح زیر بوده است.هاسؤال
اي در ایران؛رسانه: چگونگی ارتباطاتزمان گذشتهـ
هاي نوین ارتباطی در ایران؛: برخورد با رسانهزمان حالـ
ي نوین ارتباطی؛آورفن: ساختار خانواده و سبک زندگی با رویکرد ورود روندهاـ
ها در خانواده؛ها با ورود رسانه: شناسایی نقاط ضعف و تهدیدیدهاتهدها و ترسـ
ها در خانواده؛رسانهها با ورود: توجه به فرصتامید بخشیدنـ
تواند در تغییر مطلوب کمک کند؛: رویکردهایی که با تدوین آن میباورهاـ
گردد.: چه الزاماتی منجر به تحقق رویکردها و دستیابی به سناریو مطلوب میاقدامـ
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گیريروایی ابزار اندازه4.6
بهـره  بنديیه، از روش زاوبخش از پژوهشیندر ایريگاعتبار ابزار اندازهیاییبه منظور روا

يبه اجماع فکـر تکه قادر اسداندیميرا ابزاربنديیه) زاو1970(ینگرفته شده است. دنز
پـژوهش  يهـا در حـوزه  آنیشخصـ هـاي یريدرگيها به فراسومحققان کمک کرده و آن

سوق دهد.

هاي تحقیقیافته.7
و پـس از پیـاده سـازي بـه وسـیله      ط، ضبmp3 playerابتدا، مصاحبه هاي خبرگان به وسیله 

و لیســت کــدهاwordافزارهــاي کــامپیوتري تایــپ گردیــد. کــدهاي اولیــه در محــیط  نــرم
)Code sheets و طبقه بندي در محیط (nvivo.انجام شد

زیرمقوله هادر این مطالعه از کل مطاحبه ها اسـتخراج و بصـورت مکـرر مـورد بررسـی      
ین ترتیب به صورت جمالت یا عنـاوین از بیانـات و متـون    مجدد خبرگان قرار گرفته و به ا

گردید. سپس بـر مبنـاي مقولـه هـاي     مصاحبه ها مشخص و مقوله هااصلی از آنها استخراج
اصلی، تم ها انتزاع شد. بدین ترتیب، مولفه ها و تم هاي هـاي اشـکال مختلـف خـانواده بـا      

قرار گرفت و سپس بـا توجـه بـه    رویکرد ورود فن آوري هاي نوین ارتباطی مورد شناسایی 
دیدگاه خبرگان اهمیت و اولویت بندي این مولفه ها و تم ها بررسی گردید.

ــه1.7 ــممولف ــا و ت ــاه ــا رو يه ــانواده ب ــف خ ــکال مختل ــرداش ورود یک
خبرگانیدگاهاز دیارتباطیننويهايفناور

ها  تدوین گردیـد. کـه   پس از استخراج زیرمقوله ها و مقوله ها از مصاحبه هاي خبرگان، تم 
تم دسته بندي شده است:6نتایج در قالب 

»هاي ارتباطی در ایراندوره«اول تم 1.1.7
ــهازتجز ــلو تحلی ــا ی ــاحبه ه ــان يمص ــه از قب3خبرگ ــلمقول ــفاه «ی ــات ش و »یارتباط

.ظهور کردند»یکیارتباطات الکترون«و » مکتوبارتباطات«
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تم اوليهازیرمقولهبندي مقوالت و فرایند دسته3.1جدول 
تممقولهزیرمقوله

ارتباطات شفاهیبرنامه خبري رادیو، سخنرانی، و تلویزیون

دوره هاي ارتباطی در ایران ارتباطات مکتوبمطالعه روزنامه و مطالعه مجله

ارتباطات الکترونیکیاینترنت، موبایل، تبلت، و شبکه هاي اجتماعی

»نولوژي ارتباطی در ایراند با تکبرخور«تم دوم 2.1.7
، يبـا تکنولـوژ  یزنـدگ یلتسـه «یـل مقولـه از قب 6خبرگـان يمصاحبه هایلو تحلیهازتجز

ــورس« ــهدر رایرحض ــاه«،»یان ــدهیآگ ــده، «، »دهن ــدمت دهن ــا«خ ــانه ه ــازيرس و »يمج
ظهور کردند.»یبصرف به معاهتوج«

تم دوميهابندي مقوالت و زیرمقولهفرایند دسته4.1جدول 
تممقولهزیرمقوله

ابتدا نهادهاي رسمی ، دوم مراکز علمی کشور، سوم 
مواجهه با تکنولوژي سیرحضور در رایانهورود تدریجی به خانه ها

ارتباطی در ایران تکنولوؤيتسهیل زندگی باتبادالت علمی و آموزشی
ارتقاء بینش انسان افزایش آگاهی نسبت به رسانه ها،
آگاهی دهندهينسبت به تکنولوژ

خدمت دهندهبه خدمت گیري تکنولوژي و افزایش کیفیت زندگی
سبد ارتباطی رسانه(ارتباط اطالعاتی، ارتباط بین نسلی، 
سرگرمی)،کنش غیرتعاملی و کنش تعاملی، فناوري هاي 

فراجنسیتی، فرصت ها، نقاط ضعف ها و تهدیدها
رسانه هاي مجازي

معایبتوجه صرف به دیدن آسیب ها

»روابط و مناسبات درون خانواده«تم سوم3.1.7
ــان   از ــاي خبرگ ــاحبه ه ــل مص ــه و تحلی ــه از ق2تجزی ــل مقول ــبات در «بی ــط و مناس رواب

ظهور کردند.» روابط و مناسبات در خانواده مدرن«و » سنتیخانواده
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تم سوميهامقولهبندي مقوالت و زیرفرایند دسته5.1جدول 
تممقولهزیرمقوله

شیوه فرزند پروري استبداي، تفاوت بین نسلی، تمرکز برمحور عاطفه، 
(محدود بودن حیطه اختیارات بودن همه چیز در خانواده، اقتدار والدینمشترك

و روابط فرزند) و تامین اقتصادي خانواده توسط پدر
روابط و مناسبات در 

خانواده سنتی

واده
خان

ون 
 در

ات
اسب

و من
ط 

رواب

عنوان مهاجران دیجیتال و فرزندان به عنوان بومیان دیجیتال، کاهش والدین به
ش تعامل و گفتگو و همدلی گردهمایی و دورهمی هاي خانوادگی، کاه

، شکاف دیجیتالی والدین و فرزندان، پیدایش و احساس نیاز به نظارت خانواده
)(گام مقدماتی مدیریت مصرف رسانه اي در خانوادهرسانه اي در خانواده

روابط و مناسبات در 
خانواده مدرن

»بندي نوین خانوادهپیکرده«هارم تم چ4.1.7
زنـدگی بـا   «، »زندگی تـک زیسـتی  «قوله از قبیلم5تجزیه و تحلیل مصاحبه هاي خبرگاناز

، »یتیزنـدگی فراجنسـ  «،»زندگی زنانـه شـدن  «،»(تهی/ طالق عاطفی)روابط موازي زوجین
دند.ظهور کر» زندگی باهم باشی«

تم چهارميهابندي مقوالت و زیرمقولهفرایند دسته6.1جدول 
مقولهزیرمقوله

جمع گریزي، باالرفتن سن ازدواج، ترجیح زندگی مجردي، رسیدن به تجرد قطعی، 
زندگی تک زیستیو زنان مطلقه جدا از خانواده

یزیکی و فقدان بهداشت روانی، عدم تامین نیازهاي طبیعی و الزم زندگی، حضور ف
تشریفاتی زن و مرد، گرایش به اولین فرد خارج از محور خانواده، رابطه نامشروع و 

پنهانی در دو طرف، نبود کانونی مناسب براي آموزش فرزندان و طالق عاطفی.

زندگی با روابط موازي 
زوجین

(تهی/ طالق عاطفی)

ه بر اساس سلیقه زن، تمرکز بیشتر زنان، کانون خانواده بر تصمیمات زن ،عمل خانواد
، تر زنان، ترفیع یافتن وضعیت زنانکاهش خشونت مردان علیه زنان، شی پرستی بیش

شوهر تابع همسر
زندگی زنانه شدن
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(ایجاد احساس عدالت تغییر کیفیت زندگی، کم رنگ شدن مرزبندي جنسیتی
زندگی فراجنسیتیا.جنسیتی، تغییر کلیشه هاي جنسیتی، تغییر در هنجارهاي جنسی، و زنان نوگر

عدم پیوند رسمی ازدواج، هم خانگی بدون ازدواج، عدم پیوند رابطه زن و شوهري، 
زندگی باهم باشیعدم وجود مسئولیت پذیري بین زن و مرد، عدم وجود تعهد بین زن و مرد.

»تعامل خانواده با رسانه«م پنجم ت5.1.7
ــاحبه   ــل مص ــه و تحلی ــان ازتجزی ــاي خبرگ ــه 7ه ــل مقول ــانه «از قبی ــدگري رس ، »ايوال

،»تغییر الگوي فراغـت «، »تغییر الگوي خرید«، »اقتصاد الکترونیکی«، »رسانه ايواکسیناسیون«
ظهور کردند.  »تعامل ابزاري با رسانه«، و »تعامل دانشی با رسانه«

تم پنجميهابندي مقوالت و زیرمقولهفرایند دسته7.1جدول
تممقولهزیرمقوله

عملی –فرزند پروري، مدیریت رسانه در خانواده، برخورد کاربردي بهبود
صحیح با جهان رسانه، افزایش هوش پیامدي فرزند، آشنایی با فضاي سایبر، 

ارتباطات الکترونیکی، افزایش آگاهی رسانه اي فرزند، افزایش مهارت 
خواندن و نوشتن الکترونیکی، حضور پررنگ رسانه در جامعه پذیري 

، شکل گیري حافظه خانوادگیفرزندان

والدگري رسانه اي

سانه
با ر

اده 
خانو

مل 
تعا

تر تر معلمان، کتب درسی، آموزش بیش(آموزش بیشايآموزش سواد رسانه
نهاد آموزشی، - (همکاري و همفکري دانش آموزوالدین)، و آثار آموزش

فرزند، - کاهش آسیب هاي احتمالی، همکاري و همدلی و همفکري والدین
هره مندي بیشتر از فضاي مجازي)، استفاده از کلینیک هاي رسانه ايب

واکسیناسیون 
ايرسانه

توسعه مشاغل خانگی، نقش آفرینی اقتصادي زنان در فضاي مجازي، هزینه 
اقتصاد الکترونیکیاینترنت در سبد فرهنگی خانواده

اد دیجیتالی در شیوه و میزان خرید اینترنتی، حرکت از اقتصاد فیزیکی به اقتص
تغییر الگوي خریدالگوي خرید آنالین

تعامالت انسانی و اجتماعی درالگوي فراغت رسانه اي، کاهش فراغت واقعی،
(پیدا کردن دوستان خوب، دریافت پیشنهادهاي کاري، تقویت منافع فردي

منافع مادي، راهنمایی هاي علمی)
تغییر الگوي فراغت

ف در زندگی(در حوزه هاي بهداشت، سالمت، حضور نرم افزارهاي مختل
آموزش،ورزش،همسرداري، فرزندپروري،آشپزي، مدیریت بدن و...)، ارتقاء 

آگاهی زنان، بهره مندي از زبان هاي متکثر براي برقراري ارتباط 
خانوادگی(زبان هاي مکتوب، دیداري و شنیداري)

تعامل دانشی با رسانه
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آمیختگی فضاهاي عمومی و خصوصی)، م(درهرویت پذیري زوایاي زندگی
(بی سوادي سفید/مستند شدن حافظه خانوادگی، خوانا و نویساشدن خانواده

توهم دانایی)
تعامل ابزاري با رسانه

»همسریابی«تم ششم 6.1.7
و » معرفـی الگوهـاي جدیـد   «مقولـه از قبیـل  2هـاي خبرگـان  تجزیه و تحلیـل مصـاحبه  از
ر کردند.ظهو» اینترنتیازدواج«

تم ششميهابندي مقوالت و زیرمقولهفرایند دسته8.1جدول
تممقولهزیرمقوله

ارائه شخصیت خود تمایلی، تغییر قلمرو همسرگزینی، تسهیل براي یافتن 
عشق، الگوي هنجاري ازدواج، کاهش فاصله مکانی ازدواج، موسسات 

اینترنتی دوست یابی و همسریابی
ازدواج اینترنتی

سریا
هم

بی معرفی الگوهاي جدیدظهور ولنتاین، و ظهور کلینیک هاي مشاوره ازدواج

اشـکال مختلـف خـانواده بـا     يهاو تمهامقولهيگذاریتو اولویتاهم2.7
یارتباطیننوهاييورود فناوریکردرو

گونـه کـه از نـام آن پیداسـت، شـهودي و      همـان يهاي رویکـرد شـهود  همۀ گامیدگاهاز د
لـذا در ایـن   کنندگان بسـتگی دارد.  است و میزان غناي سناریو به خالقیت مشارکتخالقیتی 

موضـوع  دربراســاس میـزان اهمیتـی کـه     مقوالتبندي خواسته شد به رتبهخبرگانز گام ا
تـرین  که بـیش مقوله هاییبندي ، تعیین بیان دیگر، هدف از رتبهد. بهنبپرداز،دندارپژوهش

مطالعه دارند، است. لذاابتدااز خبرگان خواسته شـد، هـر متخصـص    موردتأثیر را بر موضوع 
عامل براي هر مولفه مهم در هر تم به ترتیب اهمیت بیان کند. در مرحلـه بعـد از خبرگـان    3

خواسته شد، از بین نتایج بدست آمده، دو عامل که از نظر آنان مهـم تـرین عوامـل در تغییـر     
ي هاي ارتباطی نوین اسـت، را انتخـاب نماینـد کـه     سبک زندگی خانواده با رویکرد فن آور

نتایج در جدول زیر تنظیم شده است:
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زندگی خانوادههاي موثر در تغییرات سبک ترین عاملمهم9.1جدول
هاي نوین ارتباطی از دیدگاه خبرگانبا رویکرد ورود فنآوري

تعدادعوامل موثرردیف
4شدن زنانگی و مردانگیرنگکم1
11پیوند والد و فرزندتحکیم2
6بهبود وضعیت زنان3
4فردگرایی جمعی4
8مراجعه به کلینیک هاي مشاوره و ازدواج5
4آموزش سواد رسانه اي6
4شکاف دیجیتالی والدین7
4حضور نرم افزارهاي مختلف در زندگی8
6پدر با خلق و خوي انعطاف پذیر9
12تعامل سازنده با رسانه10

ارائه و تحلیل سناریوهاي پژوهش از دیدگاه خبرگان3.7
با توجه به اولویت هاي داده شده توسط خبرگـان بـه مقـوالت و دسـته بنـدي آنهـا توسـط        
محقق، عوامل تاثیرگذار در تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فنارویهاي نـوین ارتبـاطی   

» فرزنــد- تحکــیم پیونــد والــد«و» انهتعامــل ســازنده خــانواده بــا رســ«از دیــدگاه خبرگــان 
ســـناریوها جایگــذاري و 2×2مـــاتریس ، ایــن دو عامــل در گـــامایــن در گردیــد. تعیــین
ین شــهود و خالقیــت دارد (رایـت    این مرحله نیاز بـه بیشــتر  به عبارتی .دنشومیتشکیل

روهــاي  کــه نی یعوامــل طی جایگذاري این دو عامل مهم و اثرگـذار، ).2013همکاران، و
ــوثر و  ــکل م ــناریوها و ش ــک از س ــران هری ــدپیش ــدهدهن ــدگی  هآین ــبک زن ــرات س تغیی
:اند ازعبارتتشکیل می شوند که هستند، خانواده

تعامل سازنده با رسانه در مقابل تعامل دوگانه با رسانه. 1
فرزند در مقابل پدر از جایگاه باالتر- تحکیم پیوند والد. 2

منطق سناریو تدوین نماییم:4نیم بر اساس عوامل فوق می توا

: خانواده داراي تعامل سازنده بـا رسـانه اسـت امـا پـدر از جایگـاه       1منطق سناریوي . 1
باالتري برخوردار است.
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- : خانواده داراي تعامل سازنده با رسانه است و تحکـیم پیونـد والـد   2منطق سناریوي . 2
فرزند نیز وجود دارد.

داراي تعامل دوگانه با رسانه است امـا همچنان،پـدر نیـز از    ه : خانواد3یويمنطق سنار. 3
جایگاه باالتر برخوردار است.

- تحکیم پیوند والـد امادوگانه با رسانه است تعامل داراي : خانواده 4یويمنطق سنار. 4
فرزند وجود دارد.

سناریو به شرح زیر تنظیم گردید:4منطق سناریو، 4بر اساس  

ايالتقاطی رسانه: خانواده1سناریو ـ
اي: خانواده پایدار رسانه2سناریو ـ
: خانواده ناپایدار رسانه اي3سناریو ـ
: خانواده آشفته رسانه اي4یوسنارـ

سناریوهاي پژوهش با توجه به دیدگاه خبرگان1.1شکل 

خانواده پایدار
رسانه اي

خانواده التقاطی 
رسانه اي

خانواده آشفته 
رسانه اي

خانواده ناپایدار 
رسانه اي

سانه
با ر

ده 
سازن

ل 
تعام

سانه
با ر

انه 
دوگ

مل 
تعا

پدراز جایگاه باالتر فرزند-الدتحکیم پیوند و
هاي آینده

بدیل
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هاي مشترك سناریوهاتدوین ویژگی4.7
خبرگـان طـی مراحـل رفـت و     پس از تدوین سناریوها، ویژگی هـاي مشـترك آنهابـا نظـر    

برگشت استخراج گردیدکه نتایج آن به شرح ذیل است:
"زنانـه شـدن  ":ازدواج اینترنتـی، زنـدگی بـا هـم باشـی،      ظهور اشکال نوین خانواده. 1

و "روابـط مـوازي زوجـین   "زندگی، زندگی فراجنسیتی، زندگی تـک زیسـتی، زنـدگی بـا     
ولنتاین ایرانی.  

رویت پذیري زوایاي زندگی(درهم آمیختگی مـرز فضـاهاي   ه:تعامل خانواده با رسان. 2
عمومی و خصوصـی)، حضـور نـرم افزارهـاي مختلـف در زنـدگی، مسـتند شـدن حافظـه          
خانوادگی، خوانا و نویسا شدن خانواده، بهره مندي از زبان هاي متکثر براي برقراري ارتبـاط  

نه در خـانواده، والـدگري   فرزندان، مدیریت مصرف رسـا - خانوادگی، شکاف دیجیتال والدین
رسانه اي (فرزندپروري در عصر رسانه)، و واکسیناسیون رسانه اي.  

: روابط سلسله مراتبی در خانواده، روابـط عـاطفی   ساختار و مناسبات درون خانواده. 3
اعضاي خانواده، تعامل، گفتگو و همدلی در خانواده، گردهمایی و دورهمی هاي خانوادگی.

ی،اجتمـاعی شـدن در عـین انـزوا،     : توسـعه مشـاغل خانگ  ه باجامعـه روابط خـانواد . 4
رابـري جنسـیتی در اسـتفاده از    آفرینی اقتصادي زنـان در فضـاي مجـازي، کمـک بـه ب     نقش

هاي فضاي مجازي، ارتقاء آگاهی زنان.فرصت
رنــت در ســبد فرهنگــی خــانواده، هزینــه اینتســبد مصــرفی و فراغتــی خــانواده:. 5

اوقات فراغت رسانه اي(خانگی شدن اوقات فراغت  گرایی خانواده،مصرف
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هاي مشترك هر سناریو(میانگین، میانه و مد) ویژگیمورد سنجش آماري5.7
خانواده التقاطی رسانه اي:1سناریو 

1دیدگاه خبرگان نسبت به ویژگی هاي مشترك در سناریو10.1جدول 

ولفه
زیرمولفه هام

مشخص کننده هاي 
یرمولفه ها)(زمرکزي

مشخص کننده هاي مرکزي 
(مولفه)

مدمیانهمیانگینمدمیانهمیانگین

واده
خان

ن 
 نوی

کال
 اش

هور
ظ

3.13.33ازدواج اینترنتی

2.83.12

2.12.42"باهم باشی"زندگی 
32.92زندگی"زنانه شدن "

(انسجام جنسیتی "فراجنسیتی"زندگی
2.82.92و کلیشه هاي جنسیتی)

32.52"تک زیستی"زندگی 
4.14.34"روابط موازي زوجین"زندگی با 

3.13.43ولنتاین ایرانی

سانه
با ر

اده 
خانو

مل 
تعا

3.43.83رویت پذیري زوایاي زندگی

3.33.53

حضور نرم افزارهاي مختلف در 
هاي بهداشت، (در حوزه زندگی

، ورزشسالمت، آموزشی، 
همسرداري، فرزندپروري، و آشپزي)

3.53.63

3.13.33مستند شدن حافظه خانوادگی
3.13.33خوانا و نویسا شدن خانواده

3.83.83فرزندان- شکاف دیجیتال والدین
بهره مندي از زبان هاي متکثر براي 

(زبان هاي برقراري ارتباط خانوادگی
و شنیداري)مکتوب، دیداري

3.53.73

2.92.93مدیریت مصرف رسانه در خانواده
(فرزندپروري در والدگري رسانه اي

2.933عصر رسانه)

2.82.93واکسیناسیون رسانه اي

 و 
ختار

سا
ون 

 در
ات

اسب
من

واده
خان

2.12.32تعامل ، گفتگو و همدلی در خانواده
2.82.93

34.34له مراتبی در خانوادهروابط سلس
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2.82.93روابط عاطفی اعضاي خانواده

33.23گردهمایی و دورهمی هاي خانوادگی

معه
 جا

ه و
واد

خان
ط 

رواب

اجتماعی شدن در عین 
3.13.13انزوا(فردگرایی)

2.933

کمک به برابري جنسیتی در استفاده از 
333فرصت هاي فضاي مجازي

3.233توسعه مشاغل خانگی
نقش آفزینی اقتصادي زنان در فضاي 

333مجازي

3.13.13ارتقاء آگاهی زنان

واده
خان

ی 
راغت

و ف
ی 

صرف
د م

هزینه اینترنت در سبد فرهنگی سب
3.73.93خانواده

2.933 32.32مصرف گرایی خانواده(خرید اینترنتی)

غت رسانه اياوقات فرا
3.133شدن اوقات فراغت)(خانگی

یوي خـانواده  سـنار اصـلی  يهـا یژگی، وو نتایج آماري فوقخبرگانیدگاهتوجه به دبا
از:است عبارتالتقاطی

یريپـذ یـت رو،یرانـی اینو ولنتـا "ینزوجـ يبا روابـط مـواز  یزندگینترنتی،ازدواج ا
بهداشـت، سـالمت،   ي(در حوزه هایمختلف در زندگيحضور نرم افزارهای،زندگیايزوا

ی،)، مسـتند شـدن حافظـه خـانوادگ    يو آشـپز يفرزندپروري،همسرداری،ورزشی،آموزش
یخـانوادگ اطارتبـ يبرقراريمتکثر براياز زبان هايشدن خانواده، بهره مندیساخوانا و نو
ارتقـاء  ، فرزنـدان - نیوالـد یجیتـالی )، شـکاف د یداريو شـن یـداري مکتـوب ، د ي(زبان هـا 

، اوقـات فراغـت   خـانواده یدر سبد فرهنگینترنتاینههز، توسعه مشاغل خانگی،زنانیآگاه
رسانه اي.
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يرسانه ایدار: خانواده پا2یوسنار

2دیدگاه خبرگان نسبت به ویژگی هاي منتخب در سناریو11.1جدول 

ولفه
زیرمولفه هام

مشخص کننده هاي 
)(زیرمولفه هامرکزي

مشخص کننده هاي 
)همرکزي (مولف

مدمیانهمیانگینمدمیانهمیانگین

ل نو
شکا

ور ا
ظه

ین
واده

خان

4.144ازدواج اینترنتی

44.14

2.73.83"باهم باشی"زندگی 
4.144زندگی"زنانه شدن "

(انسجام جنسیتی "فراجنسیتی"زندگی
4.24.34و کلیشه هاي جنسیتی)

33.83"تک زیستی"ندگی ز
2.144"روابط موازي زوجین"زندگی با 

4.14.24ولنتاین ایرانی

سانه
با ر

اده 
خانو

مل 
تعا

4.144رویت پذیري زوایاي زندگی

3.73.84

حضور نرم افزارهاي مختلف در 
هاي بهداشت، (در حوزه زندگی

، سالمت، آموزشی، ورزش
دپروري، و آشپزي)همسرداري، فرزن

4.24.34

4.64.74مستند شدن حافظه خانوادگی
4.94.85خوانا و نویسا شدن خانواده

بهره مندي از زبان هاي متکثر براي 
(زبان هاي برقراري ارتباط خانوادگی

مکتوب، دیداري و شنیداري)
4.14.24

2.12.22فرزندان- شکاف دیجیتال والدین
3.13.23مدیریت مصرف رسانه در خانواده

(فرزندپروري در والدگري رسانه اي
3.33.33عصر رسانه)

3.13.23واکسیناسیون رسانه اي

 و 
ختار

سا
ون 

 در
ات

اسب
من

واده
خان

4.14.24تعامل ، گفتگو و همدلی در خانواده
3.533

2.933روابط سلسله مراتبی در خانواده
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3.933روابط عاطفی اعضاي خانواده

333گردهمایی و دورهمی هاي خانوادگی

معه
 جا

ه با
واد

خان
ط 

رواب

اجتماعی شدن در عین انزوا
4.144جمعی)(فردگرایی

4.14.14

کمک به برابري جنسیتی در استفاده از 
3.944فرصت هاي فضاي مجازي

4.144ل خانگیتوسعه مشاغ
نقش آفزینی اقتصادي زنان در 

4.24.34مجازيفضاي

4.14.24ارتقاء آگاهی زنان

واده
خان

ی 
راغت

و ف
ی 

صرف
د م

4.54.64هزینه اینترنت در سبد فرهنگی خانوادهسب

4.24.24
مصرف گرایی خانواده

3.93.84(خرید اینترنتی)

نه اياوقات فراغت رسا
4.14.24(خانگی شدن اوقات فراغت)

یوي پایـدار  سـنار اصـلی يهـا یژگـی ، ودیدگاه خبرگان و نتایج آماري فـوق توجه به با
از:است عبارترسانه اي

ــی،ازدواج اـ ــه شــدنینترنت ــدگزنان ــدگی،زن و یتی(انســجام جنســیتیفراجنســیزن
حضــور ی،زنــدگیــايازویريپــذیــترویرانــی،این)، ولنتــایتیجنســيهــایشــهکل

ی،بهداشــت، ســالمت، آموزشــي(در حـوزه هــا یمختلــف در زنــدگيافزارهــانـرم 
خوانـا  ی،)، مستند شدن حافظه خـانوادگ يو آشپزيفرزندپروري،همسرداری،ورزش
یارتباط خـانوادگ اريبرقريمتکثر براياز زبان هايشدن خانواده، بهره مندیساو نو

مصـرف رسـانه در خـانواده،    یریت)، مـد یداريشـن و یـداري مکتـوب ، د ي(زبان ها
گـو  و، گفتتعاملي،رسانه ایناسیونواکس،)يرسانه اي(فرزندپروريرسانه ايوالدگر
انـزوا ینشـدن در عـ  یاجتمـاع ، خانوادهياعضایدر خانواده، روابط عاطفیو همدل
ي،مجـاز يفضـا يدر اسـتفاده از فرصـت هـا   یتیجنسي، کمک به برابر)یی(فردگرا

یارتقـاء آگـاه  ي،مجـاز يزنان در فضاياقتصادینینقش آفری،وسعه مشاغل خانگت
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)، ینترنتـی ایدخانواده(خرییخانواده، مصرف گرایدر سبد فرهنگینترنتاینههز،زنان
.شدن اوقات فراغت)ی(خانگيو اوقات فراغت رسانه ا

: خانواده ناپایدار رسانه اي3سناریو

3نسبت به ویژگی هاي منتخب در سناریودیدگاه خبرگان 12.1جدول 

ولفه
زیرمولفه هام

مشخص کننده هاي 
)(زیرمولفه هامرکزي

مشخص کننده هاي مرکزي 
)(مولفه

مدمیانهمیانگینمدمیانهمیانگین

ل نو
شکا

ور ا
ظه

ین
واده

خان

3.13.33ازدواج اینترنتی

2.93.12

3.13.23"باهم باشی"زندگی 
2.72.92زندگی"شدن زنانه"

(انسجام جنسیتی و "فراجنسیتی"زندگی
2.82.92کلیشه هاي جنسیتی)

2.12.52"تک زیستی"زندگی 
3.933"روابط موازي زوجین"زندگی با 

2.82.92ولنتاین ایرانی
سانه

با ر
اده 

خانو
مل 

تعا
3.13.23رویت پذیري زوایاي زندگی

2.72.82

حضور نرم افزارهاي مختلف در زندگی
هاي بهداشت، سالمت، (در حوزه 

، همسرداري، آموزشی، ورزش
فرزندپروري، و آشپزي)

3.82.92

3.13.23مستند شدن حافظه خانوادگی
3.53.63خوانا و نویسا شدن خانواده

بهره مندي از زبان هاي متکثر براي 
(زبان هاي اط خانوادگیبرقراري ارتب

مکتوب، دیداري و شنیداري)
3.53.73

4.14.34فرزندان- شکاف دیجیتال والدین
2.52.62مدیریت مصرف رسانه در خانواده

والدگري رسانه اي
2.32.42(فرزندپروري در عصر رسانه)

2.32.42واکسیناسیون رسانه اي
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اسب
و من

تار 
ساخ

ت 
ا واده

خان
ون 

در

2.12.32تعامل ، گفتگو و همدلی در خانواده

2.82.92
4.14.34روابط سلسله مراتبی در خانواده
2.72.82روابط عاطفی اعضاي خانواده

333گردهمایی و دورهمی هاي خانوادگی

معه
اجا

ده ب
انوا

ط خ
رواب

اجتماعی شدن در عین انزوا
33.13معی)(فردگرایی ج

2.52.62

کمک به برابري جنسیتی در استفاده از 
2.72.82فرصت هاي فضاي مجازي

2.12.22توسعه مشاغل خانگی
نقش آفزینی اقتصادي زنان در فضاي 

2.12.32مجازي

2.52.62ارتقاء آگاهی زنان

ی 
راغت

و ف
ی 

صرف
د م

سب
واده

خان

3.73.93سبد فرهنگی خانوادههزینه اینترنت در

2.72.92
مصرف گرایی خانواده

1.91.92(خرید اینترنتی)

اوقات فراغت رسانه اي
3.72.92(خانگی شدن اوقات فراغت)

یوي ناپایـدار  سـنار اصـلی  يهـا یژگـی ، ودیدگاه خبرگان و نتایج آماري فوقتوجه به با
از:  است عبارترسانه اي 
یـاي زوایريپـذ یـت روي، با روابـط مـواز  یزندگی،با هم باشیزندگینترنتی،ج اازدوا

ياز زبان هـا يشدن خانواده، بهره مندیساخوانا و نوی،مستند شدن حافظه خانوادگی،زندگ
ــرا ــر ب ــراريمتکث ــاط خانوادگيبرق ــایارتب ــان ه ــوب ، دي(زب ــداريمکت ــنی یداري)،و ش

در سـبد  ینترنـت اینـه هز،در خانوادهیبط سلسله مراتبروا، فرزندان- ینوالدیجیتالیدشکاف
ي.خانواده، اوقات فراغت رسانه ایفرهنگ
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خانواده آشفته رسانه اي: 4سناریو 

4دیدگاه خبرگان نسبت به ویژگی هاي منتخب در سناریو13.1جدول 

ولفه
زیرمولفه هام

مشخص کننده هاي 
)(زیرمولفه هامرکزي

مشخص کننده هاي مرکزي 
)(مولفه

مدمیانهمیانگینمدمیانهمیانگین

ل نو
شکا

ور ا
ظه

ین
واده

خان

3.53.63ازدواج اینترنتی

3.63.73

3.13.23"باهم باشی"زندگی 
3.13.63زندگی"زنانه شدن "

(انسجام جنسیتی "فراجنسیتی"زندگی
2.53.63و کلیشه هاي جنسیتی)

3.73.83"تک زیستی"زندگی 
3.53.63"روابط موازي زوجین"زندگی با 

4.14.24ولنتاین ایرانی

سانه
با ر

اده 
خانو

مل 
تعا

2.82.92رویت پذیري زوایاي زندگی

2.82.72

حضور نرم افزارهاي مختلف در 
(در حوزه هاي بهداشت، زندگی

سالمت، آموزشی، ورزش ، 
و آشپزي)همسرداري، فرزندپروري، 

3.72.82

3.53.63مستند شدن حافظه خانوادگی
3.13.23خوانا و نویسا شدن خانواده

بهره مندي از زبان هاي متکثر براي 
برقراري ارتباط خانوادگی(زبان هاي 

مکتوب، دیداري و شنیداري)
2.82.92

3.93.83فرزندان- شکاف دیجیتال والدین
2.133یریت مصرف رسانه در خانوادهمد

والدگري رسانه اي (فرزندپروري در 
2.82.92عصر رسانه)

2.92.82واکسیناسیون رسانه اي

ت 
سبا

 منا
ر و

ختا
سا

واده
خان

ون 
در

2.933تعامل ، گفتگو و همدلی در خانواده

3.13.13
3.13.23روابط سلسله مراتبی در خانواده
2.72.82روابط عاطفی اعضاي خانواده

3.13.23گردهمایی و دورهمی هاي خانوادگی
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معه
 جا

ه با
واد

خان
ط 

رواب

اجتماعی شدن در عین انزوا
3.43.53(فردگرایی)

3.13.23

کمک به برابري جنسیتی در استفاده از 
2.13.23فرصت هاي فضاي مجازي

33.23نگیتوسعه مشاغل خا
نقش آفزینی اقتصادي زنان در فضاي 

2.82.92مجازي

2.933ارتقاء آگاهی زنان

 و 
رفی

مص
بد 

س
واده

خان
ی 

راغت
ف

هزینه اینترنت در سبد فرهنگی 
4.144خانواده

3.33.33 2.933مصرف گرایی خانواده(خرید اینترنتی)
شدن اوقات فراغت رسانه اي(خانگی

3.933اوقات فراغت)

یوي آشـفته  سـنار اصـلی يهـا یژگـی فـوق، و آماري یجنتادیدگاه خبرگان و با توجه به 
از:است عبارترسانه اي

بـا ی، زنـدگ یستیتک زیزندگی،زندگزنانه شدن ،یبا هم باشیزندگینترنتی،ازدواج ا
مسـتند شـدن   ی،مختلف در زندگيحضور نرم افزارهایرانی،این، ولنتاینزوجيروابط مواز

روابـط  ،فرزنـدان - ینوالـد یجیتـال شدن خانواده، شـکاف د یساخوانا و نوی،حافظه خانوادگ
ینشـدن در عـ  یاجتمـاع ی،خـانوادگ يهایو دورهمییگردهما، در خانوادهیسلسله مرابت

ــزوا ــی(فردگراان ــههزی،، توســعه مشــاغل خانگ)ی ــتاین خــانواده، یدر ســبد فرهنگــینترن
ي.فراغت رسانه اقاتاو

یارتبـاط نینـو يهـا يورود فناورکردیمختلف خانواده با رويهاسبک6.7
خبرگاندگاهیداز

یـري از مـدل سـاختاري ابتـدا     گبهـره بـا  گـر پژوهشبراي پاسخ گویی به این سوال تحقیق، 
هـا و  شاخص نیکویی برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت، سـپس ضـرایب بتـاي سـناریو    

هاي آن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جداول زیر آورده شده است:ویژگی
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هاي نیکویی برازش مدل ساختارينتایج شاخص14.1جدول 
CMIN (x2)DfCMIN/dfP. valueRMSEANFIGFI
197.343662.990. 0000.0530.9430.911

، 3) کمتـر از  CMIN/dfدي (مقدار نسـبت کـاي اسـکوئر بـر درجـه آزا     نکهیابا توجه به 
RMSE نرم (و شاخص برازش 08. 0کوچکتر ازNFI   ) و شـاخص نیکـویی بـرازش (GFI (
ي از بـرازش مناسـبی   ریـ گانـدازه تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل      . مـی است9. 0تر از بزرگ

هــاهــا بــا واقعیــتهــا و تــمور از بــرازش، عملیــات تطبیــق مقولــهمنظــاســت.برخــوردار
هاي نظري در جامعه مورد مطالعه با استفاده از داده ها) است کـه بعـد از   دن مدلبوقبول(قابل

شناسایی مولفه ها و شاخص ها توسط نرم افزار لیزرل انجام می شـود و در نهایـت بـه یـک     
مدل منتهی می شود.

گیري برازش سناریوها از دیدگاه خبرگانمدل اندازه1.2شکل 

رسـی قـرار گرفـت و نتـایج نشـان      یـن روابـط مـورد بر   با استفاده از مـدل سـاختاري، ا  
% 1داري یمعنـ در سـطح  β=0.63ي)رسانه(خانواده پایدار 2یوسناراست، از آنجا که در داده

گیري کرد کـه از دیـدگاه   یجهنتتوان رو میینانسبت به سناریوهاي دیگر بیشتر بوده است، از 
بـوده و از سـطح   تـر مناسـب هـا  ناریوو ویژگی هاي آن نسبت به دیگر س2خبرگان سناریو 

، 3یوسـنار در β=0.11، 1زیـرا ضـرایب بتـا در سـناریو     مطلوبی از برازش برخورداراسـت. 
0.14=β 4،0.14، در سناریو=β.بوده است
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گیري. بحث و نتیجه8
سبک هاي خانواده (سناریوهاي پژوهش)با رویکرد ورود فناوریهاي نوین ارتباطی از دیـدگاه  

با بهره گیري از معادالت آماري مورد بررسی قرار گرفت، نتـایج نشـان داد، دیـدگاه    خبرگان
آتـی تغییـرات در سـبک زنـدگی خـانواده بـا رویکـرد ورود        اندازچشمخبرگان در رابطه با 

ي) و ویژگـی هـاي آن   ارسـانه خـانواده  پایـدار   (2هاي نـوین ارتبـاطی بـا سـناریو     يآورفن
بوده است.ی داشته و مناسب ترخوانهم

اسـت.  "اجتنـاب ناپـذیر  "با توجه به دیدگاه خبرگان، زندگی در فضاي سـایبري امـري   
فرزندان با ورود به این فضا و زندگی دوم در آن، به توانمندي هـاي الزم برمبنـاي آزمـون و    

والــدین و مشــارکت آنــان نیــز خطــا دســت خواهنــد یافــت و در کنــار آن لــزوم حضــور
مصـونیت  "رویکـرد واقـع بینانـه و دیـدگاه     ک از زندگی، نـوعی  است. در این سبضروري

خانواده ها و فرزندان که با هدایت و مدیریت هوشمندانه همراه بـا  "بخشی و توانمندسازي 
واکسیناسیون رسانه اي است، مطرح شده است.  

ي هـا هاي اینترنتی،شبکهتعامل سازنده با رسانهدر این سبک زندگی، ویژگی هایی از قبیل 
یريپـذ یـت رویعنـی بـا رسـانه   يتعامـل ابـزار  مجازي و اسـتفاده از موبایـل بـه صـورت     

یتعامـل دانشـ  وشدن خانوادهیساخوانا و نوی،مستند شدن حافظه خانوادگی،زندگیايزوا
بهداشـت، سـالمت،   ي(در حوزه هـا یمختلف در زندگيحضور نرم افزارهایعنیبا رسانه 

يمتکثر بـرا ياز زبان هاي)، بهره منديو آشپزيزندپرورفري،همسرداری،ورزشی،آموزش
ــاط خــانوادگيبرقــرار ــانیارتب ــداري، دمکتــوبيهــا(زب همــراه اســت، )یداريو شــنی
فرزند، والدین بـا خلـق و خـوي    - بنابراین در این تعامل،تحکیم پیوند والد.گرددمیمشاهده
و ارتقاء آگاهی آنان با بهـره گیـري   یر، واکسیناسیون رسانه اي، بهبود وضعیت زنان پذانعطاف

از این فضا، در نظر گرفته شده است.  
تقویـت جهـت هـایی اسـتراتژي بایـد زنـدگی سبکنوعاینبهدستیابیبرايضمندر
اي؛رسـانه والـدگري والدگري؛بازتعریفخانواده؛درالکترونیکیارتباطاتبهخانوادهتعامل

نـوعی هـا استراتژيایناجرايوتدوینباعبارتیبه.گیردصورتايرسانهواکسیناسیونو
توانمندسـازي . گـردد مـی ایجـاد ايرسـانه خـانواده درتوانمندسـازي وبخشـی مصونیت
ــهاســتمجــازيفضــايازفرزندانشــاناســتفادهنحــوهدرخــانواده ــايب ازحرکــتمعن
امـر ایـن دل،مـ بـه توجـه بـا کـه استایجابیهاياستراتژيسويبهسلبیهاياستراتژي
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ایــندرهــاخــانوادهبــرايآنواهمیــتايرســانهســوادهــايمهــارتآمــوزشمســتلزم
دنیـاي درزنـدگی دربارهکلیبینشیکودیدگاهیکعنوانبهايرسانهسواد.استحوزه
اسـت آناسـت تاملقابلمدلایندرکهآنچهامااست،مطرحایراندرودنیادراي؛رسانه

بـراي راهبـردي اسـتراتژي یـک بـه کلـی دیدگاهیکازراايرسانهسوادتاشدهتالشکه
چنـین هـم . گرددتبدیلايرسانهتولیداتبامواجههدرفرزندانووالدینمیانروابطتنظیم

هـاي اسـتراتژي آوردنفراهمامروزاطالعاتیجامعهدروالدگريشدنايرسانهبهتوجهبا
اهمیـت والـدگري بـازتعریف حـوزه دروالدینآموزشبراييامداخلههايبرنامهوموثر
وايرسـانه والـدگري بحـث وخـانواده توانمندسـازي بـه مدلروایناز. استکردهپیدا

فضـاي درمفیـد وایمـن سـالم، حضـور وايرسـانه محتـواي ازاستفادهدروالدینارتباط
هـاي شیوهبهايرسانهوالدگريوايرسانهسوادهايمهارتبرتمرکزوتاکیدباسایبري

اشـاره هـا رسـانه ازاسـتفاده نحوهمورددرفرزندانشانباتعاملدروالدینرفتارومندهدف
بـر والـدین گـري میـانجی مختلـف هـاي اسـتراتژي اتخـاذ مـدل ایـن درلـذا . استشده
مطـرح آنهـا شـناختی رشـد بـر مثبـت وفعاالنـه مشارکتصورتبهفرزنداناستفادهنحوه
واطالعـاتی سـواد اي،رسـانه سوادمهارتازباالییسطحباتوانندمیوالدینواستشده

.کنندواکسینهفضاایندرحضوربرايراخودفرزندانانتقادي،
هویـت قرارگرفتنالشعاعتحتگیرد،قرارتوجهموردتواندمیمطالعهایننتایجدرآنچه
معنـاي بـه امـر ایـن کـه اسـت ارتباطینوینهايآوريفنودوربامواجهدرایرانیخانواده

هـاي آوريفنورودچونهمگريمداخلهمتغیرهاياثردرایرانیخانوادههویتبودنسیال
بازاندیشـانه «خصـلت معاصـر انسـان هویـت گیـدنز، آنتونیروایتبه. استارتباطینوین

تغییـر نتیجـه درآنتغییـر وهویـت بودنلسیامعنايبههویتبازتابندگی. دارد» بازتابییا
هـاي تکنولـوژي خصـوص بـه وهـا دانسـتنی ها،دانشظهورواجتماعیوفرهنگیشرایط

بـه مختلفـی هـاي رنگایرانیخانوادههویتدیگر،تعبیربه. استجدیدايرسانهوارتباطی
ویابـد؛ میبروزوظهورآنازايتازهاشکالتازه،شرایطبامتناسبوگیردمیوگرفتهخود

تغذیـه، مختلـف هـاي زمینـه درايتـازه هايشناختوهاآگاهیمعرضدرروزهرخانواده
وآمـوزش جنسـی، وجنسـیتی موضوعاتلباس،وپوششاشتغال،فرزند،تربیتبهداشت،
رتغییـ وخـانواده در»زنـدگی سبک«تغییرباعثتدریجاًفراینداینوگیرد؛میقرارپرورش
خـانواده زنـدگی سبکتنهانهعبارتی،به. شودمیخانوادهاعضايوافرادروحیاتوعادات
هویـت وفرهنـگ ازتـري عمیـق هايالیهبلکهاست،تغییرحالدردیجیتالسبکبهایرانی
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حـائز امـر ایـن درآنچـه امـا . گیـرد مـی قـرار شـدن دیجیتـالی معـرض دراسالمی- ایرانی
ومتخصصـان سـوي ازخـانواده ساختاروزندگیسبکبازتعریفچگونگیاست،اهمیت

آتـی انـداز چشـم خبرگـان گردیـد، مشـاهده نتـایج درکهطورهمانزیرا. استکارشناسان
درراارتبـاطی نـوین هـاي آوريفـن ورودبـا مواجـه درخـانواده زندگیسبکدرتغییرات

ــانواده ــدارخ ــانهپای ــی) 2ســناریو(ايرس ــد؛م ــنقدنــد،معتوبینن ــدای بایــدرافراین
کمـی شـدن الکترونیکـی یـا شدندیجیتالیمسیردرچندهرنامید،»خانوادهشدندیجیتالی«

ارتبــاطیبزرگــراههمــانآینــدهراهدرجــادهوجهـت امــاپیماینــد،مــیراراهلنگــانلنگـان 
شـدن لیدیجیتافرهنگگسترشورشدگیري،شکلآنانمنظورالبته. استشدنالکترونیکی

یکـی عبارتیبه.استآنازمنبعثزندگیهايسبکانواعگیريشکلوایجادوخانوادهدر
هویـت پساسـنتی، نظـم دراونظربه. است»بازاندیشی«گیدنز،اندیشهدرمحوريمفاهیماز

. کننـد مـی تصـحیح وخلـق راخـود هویـت دائمـاً انسـانها وشـود میبازاندیشیشخصی
ازخـود بـازتعریف وتعریـف فراینـد بازاندیشـی : «معناسـت بدینجملهیکدربازاندیشی

ممکــنمســیرهايدربــارهاجتمــاعیوروانشــناختیاطالعــاتبازتــابومشــاهدهطریــق
زنـدگی جریـان دردوبارهومیشوندبازاندیشیمدرنجهاندرهمسنتهاحتی. استزندگی

).  1384گیدنز،(»میگیرندقرارفرد
سـوي ازنیـز جدیـد هـاي عـادت سـازي مفهـوم وبازشناسـی چگونگیدیگر،سوياز

سـازي مفهـوم وبازشناسـی کـه هنگـامی زیـرا اسـت، اهمیتحائزمتخصصانوکارشناسان
بـه منجـر توانـد میگیرد،صورتاجتماعیمختلفهايگروهمشارکتباجدیدهايعادت
ــه ــهدســتیابیومناســبهــايجــاییجاب ــاريالگوهــايب ــیرفت ــیوذهن درســازندهعین

وفرهنگـی تحلیـل درمیـدان وعـادت ازسـازي مفهـوم درنیـز بوردیـو . گـردد هـا خانواده
زمینـۀ مجـازي، هـاي ارتبـاط اسـت، معتقـد وي. اسـت کـرده اشـاره امـر ایـن بهساختاري

متفـاوتی هـاي انتخـاب وکـنش بهخودکهکندمیفراهمراجدیديهايعادتگیريشکل
هـا انسـان عاداتنوعوارتباطیهايفناورياینازاستفادهنوعترتیب،ینبد. شودمیمنتهی

درویـژه بـه جامعـه، سـطح درروابطنوعکنندةمشخصخودها،فناورياینبامواجههدر
.استخانواده

تبـاطی نـوین در جامعـه امـروزي     خبرگان و متخصصان معتقدند، ظهور فناروي هـاي ار 
روابط،مناسبات و هزینه مصرفی و فراغتی خانواده می شود. تـاثیر  به تغییر در تعامالت، منجر
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ایـن اسـاس، جهـت    این روند را در سناریوي مطلوب خبرگان نیز مالحظـه مـی کنـیم. بـر    
(راینـی و ولمـن  تاثیرات می توانیم به دیدگاه راینی و ولمن اشـاره کنـیم  استدالل علمی این

ی نوین در جامعه امروزي، تعامالت انسان ها بـا  ). معتقدند، با ظهور فناوریهاي ارتباط2003(
در واقـع آنـان بـه نقـش ویـژه      دیگر دچـار یـک تغییـر پـارادایمی اساسـی شـده اسـت؛       یک

در جامعـه  آنـان ازنظـر  هاي اطالعاتی و ارتباطی در این تحوالت نظر داشـته اسـت.   فناوري
یـرد، گیانجـام مـ  یتمتفاوبصورت دیگراناست، کنش متقابل بایرتراي مرزها نفوذپذشبکه

و روابـط انسـان هـا در خانـه،     هستندشبکه هاي چندگانه و متعددي در رفت وآمدافراد در 
)بافـت متـراکم  «مرزبندي شـده گروهـی بـا    ویمحل کار و اجتماع از ساختار سلسله مراتب

Densely-kni) « بافـت پراکنـده(  «به شبکه هاي اجتماعی باSparsely knit«(اسـت ییریافتـه تغ .
شـدن عرصـه   تنیـده اعضاي خانواده،ینروابط بییرها، تغیگیارتباط با وراي همساینچنهم

شکل رسـانه هـا،   ی شدنافراد،مشارکتمحتوا براي همهیددر هم، امکان تولخانه و محل کار
چنـین  . هـم شـبکه اي اسـت  یی فردگرایراتراحت اطالعات و... از تأثیريرس پذدر دست

از یـک اي نـدارد؛ امـا نقـش هـر     بر خانواده هسـته یاثر منفیدناوري جدفآنان معتقدند، که
مادرسـاالرانه و  یـا تواند پدرسـاالرانه  یخانواده اي نمینکند. مدل چنیمراعضا را پررنگ ت

کنـد. در جامعـه   یحرکـت مـ  یبـه سـوي الگـوي مشـارکت    یشـتر باشد، بلکه هرچه بیطول
از اعضـاي خـانواده   یـک شبکه هستند. هـر  یکه شدن بیلاي، خانواده ها در حال تبدشبکه

و یتواند در روابـط درون خـانوادگ  یمیجه،. درنتدخود را داشته باشیتواند شبکه ارتباطیم
و ینـی را(داردفعـال  ینقشـ ینترنتپروژه ادر این میان کند ویجاداییراتیتغیخانوادگبرون

).2012ولمن،
وریهاي نوین ارتباطی، تحولی بنیادین در الگـوي  در سناریوي مطلوب خبرگان،  ظهور فنا

توانـد  ادین در خانواده معاصر ایرانی میزندگی خانوادگی ایجاد خواهد کرد. این تحوالت بنی
صـورت خطـی،   وار بهیی خانواده ها از صورت دایرهمنجر به ظهور فردگرایی ، تغییر گردهما

عضاي خانواده از محتواي شـبکه هـاي   متمایز شدن و استفاده و بهره مندي فردي هریک از ا
اجتماعی، زوال اقتدار سـنتی در خـانواده ایرانـی، تغییـر در الگوهـاي همسـریابی و سـاختار        

ـ     ه اوقـات فراغـت (اوقـات فراغـت     خانواده ایرانی، ظهور الگوهـاي جدیـد زنـدگی در زمین
ه بـه سـوي   ، مصرف گرایی خانواده(خرید اینترنتی) و تغییر سـبد فرهنگـی خـانواد   اي)رسانه

فضاي مجازي و... گردد. که با مدیریت کارامد رسانه اي مـی تـوان بـر آسـیب هـاي آن تـا       
حدودي غلبه کرد.
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چنین در سناریوي مطلوب، بر نقش فناوریهـاي دیجیتـالی در ارتقـاء آگـاهی زنـان و      هم
کمک به برابري جنسیتی در استفاده از فرصت هاي فضـاي مجـازي اشـاره شـده اسـت کـه       

یننـو يهـا يکـه تکنولـوژ  ینیسم می تـوان اینگونـه اسـتدالل کـرد     فمیبرسایهنظراساس بر
، ندانسـته، بلکـه   نـد از پدرساالري که به آن گره خورده بودیافتهتجسم یگرِرا دی،زنانارتباط

فضـا زنـان بـه    یـن است.لذا در ایرفتهپدرساالرانه پذیت مستقل در برابر هویتیبراي آنان هو
یافتـه خود شدن، دسـت  یجنسیتهویزنداناحساسخودبا کاهش یتمجدد فردیتمالک

یزیکـی تصـور در قلمـرو ف  یرقابلآگاهانه ترِ، آزاد هستند تا خود را با روشهاي غینشو با گز
و قــدرت را یازماینــد، بیتنســبتا امــن و ســازنده و بــدون محــدودییو در فضــایمعرفــ
.  )1385(صراف،کنندتجربه

، ینترنـت ایـژه بـه و یارتبـاط یننـو يرسانه هانیز، خاموش آردنريگروه هايبنابر تئور
يرا به وجود آورند که گـروه هـا  ییو فضایدهها را به چالش کشيتوانسته اند نابرابریباتقر

تاتـار،  (منتظـر قـائم،  داشـته باشـند  یدسترسيبتوانند به گفتمان رسانه ایز(زنان) نخاموش
مجـدد  یـع زنـان بـه دنبـال توز   ي آرام آصـف بیـات،  به عبارتی طبق تئوري پیشـرو ). 1384

زنـان در  یارتبـاط يهـا یـت هسـتند. رفتارهـا و فعال  امکانات و فرصت ها و کسب استقالل
یسـت؛ نرهروزمـ یزنـدگ یـد موجود و بازتولیتصرفا محدود به حفظ وضعيمجازيفضا

ــان از ايهــايبلکــه اســتراتژ را موجــود خــود یتمحــدوده فراتــر رفتــه تــا وضــعیــنآن
ساختار فرصت هـا؛ منجـر بـه نقـش فعاالنـه زنـان در       یريشکل گبه عبارتی ببخشند. بهبود

دسـت  یبخشـ یـت و هويراسـتا بتواننـد بـه معناسـاز    یـن ادرشده تا یاجتماعيشبکه ها
همـراه نباشـد   درسـت  یـنش و بیحضور با آگـاه ینالبته چنانچه ا).1379یات،(بکنندیداپ

ـ   یسـتی،  تـک ز یبـه زنـدگ  آنـان  یشان از خـانواده و گـرا  ممکن است منجر به گسسـت زن
اي ي خانواده التقاطی و آشفته رسـانه سناریوهایجکه نتايبشود.به طورشدن خانواده، ... زنانه

شده است.در خانواده زندگی یننوهاي سبک شکل گیري انواعگرنیز بیان
ره دارد کـه در ایـن   بر توسعه مشـاغل خـانگی و اقتصـاد الکترونیکـی نیـز اشـا      این مدل

خصوص می توانیم به دیدگاه آلوین تافلر و طرح دیدگاه کلبـه الکترونیکـی او اشـاره کنـیم؛     
تکنولوژي هاي نوین ارتباطی، بر ساختار جوامع و فرهنگ ها تاثیر گذاشته و نـوع و ماهیـت   

یشـه  مشاغل در جامعه را دچار تغییر و تحول نموده است. به گونه اي که نگرش، بیـنش، اند 
ادي نـوین در فضـاي مجـازي    و شیوه هاي کسب درآمد در جامعه به سـمت مشـاغل اقتصـ   
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شده است. هم چنین، حضور تکنولوژي هاي نوین در خانه و به دنبال آن، کار در سوق داده
کـه در  )1385یی،(سراخانه؛ فرصت هایی را جهت اشتغال اعضاي خانواده فراهم کرده است

شده است.سناریوي مطلوب خبرگان لحاظ
یننـو يهـا يخـانواده هـا و فـن آور   یدر رابطه با سبک زنـدگ ينظریبا توجه به مبان

اسـتفاده و  «یـه اشـاره کـرد. آنـان نظر   نیز کاتز و همکارانش الیهون یهبه نظرتوانیمی،ارتباط
کــاربر را در اســتفاده   یامخاطب یتعاملیق،طریـناند و از اکردهگذاريیهرا پا» خشنودي

بـر  یـه نظریـن . تمرکـز ا انـد برجسـته نمـوده  یازهایشبـراي رفـع نطیهاي ارتبـاز فنـاوريا
خود به سـراغ  یو روانیاجتماعیازهاياست که آگاهانه براي رفع نگرینشفعال و گزکاربر
.  )1389(مهدي زاده، رودیها مرسانه

پیشنهادات کاردبري1.8
تی تغییرات در سبک زنـدگی خـانواده بـا رویکـرد ورود     آاندازچشمجا که خبرگان در از آن

و این سناریو ترکیبی از سـبک زنـدگی   اند کردهدیتأک2هاي نوین ارتباطی، بر سناریو فناوري
گردد کـه بـه منظـور    پیشنهاد میرونیاباشد، از ها میمدرن و تعامل سازنده خانواده با رسانه

هـا و  شود، مراکـزي هماننـد شـهرداري   ، پیشنهاد میاهرسانهتقویت تعامل سازنده خانواده با 
پژوهشــی کــه مســئولیت آمــوزش شــهروندان در شــهر تهــران را –هــاي علمــیپژوهشــگاه

دارند، در محتواي آموزشی خود به موارد زیر توجه کنند:عهدهبر
در آموزش به شهروندان بـه محتـواي فضـاي سـایبر از نظـر هنجارهـاي فرهنگـی و        ـ

گردد.  اخالق جهانی توجه
هـاي الکترونیکـی در خـانواده    ويمثبـت و منفـی گفتگـ   آثاردر آموزش به شهروندان،ـ

گردد.  ) ارائه..فیلم، تبلیغات، پوستر، تابلو و.(یريتصوصورت به
ثبت رخـدادهاي خـانواده و   (یخانوادگحافظهیريگشکلآموزشی،موادومحتوادرـ

ند شـده)) و آثـار مثبـت و منفـی آن     خانواده مسـت (يمجازارسال آن به محیط فضاي 
براي خانواده و اعضاي خانواده مورد توجه قرار گیرد.

در محتوا و مواد آموزشـی بـه اهمیـت آشـنایی خـانواده و اعضـاي آن بـا ارتباطـات         ـ
هاي علمـی،  هاي روز، یافتهالکترونیکی در رابطه با چگونگی دستیابی خانواده به دانش

ید گردد.تأکسرداري مناسب بهداشت و سالمت و شیوه هم
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هـا در خصـوص اهمیـت افـزایش هـوش      در محتوا و مواد آموزشی، باید به خـانواده ـ
هاي یک کنش به ویـژه در  پیامدي فرزند در زمینه چگونه اندیشیدن صحیح به واکنش

هایی ارائه شود.یهتوصفضاي مجازي 

رو یـن ای حائز اهمیت است، از از سوي دیگر، از آنجا که شیوه والدگري در خانواده ایران
هـا و  ماننـد سـراي محلـه   هاي عمـومی  گردد، کارشناسان و متخصصان در محیطپیشنهاد می

هـاي  ، کارگـاه هـا مهدکودكها و هاي آموزشی مانند مدارس و دانشگاهو محیطسراهافرهنگ
ـ   آموزشی را براي خانواده د و در ایـن  ها و والدین و دانش آموزان و دانشـجویان برگـزار کنن

ها مواد آموزشی زیر مدنظر قرار گیرد:دوره

ی کـودك بـه ویـژه در زمینـه     شناسـ روانها و دانشجویان بـه  آشنایی والدین، خانوادهـ
ها و روحیات کودکان، نیازها، فرصتهاخواست

باز تعریف والدگري با توجه به عصر ارتباطات مجازي در زمینـه توجـه بـه فرزنـد و     ـ
لدین، افزایش سطح آگاهی والدین نسـبت بـه چگـونگی و کنتـرل     اصالح عملکرد وا

هاي مجازيمناسب در استفاده از رسانه
اي والـدین، فرزنـدان و دانـش آمـوزان و دانشـجویان در      افزایش سطح آگاهی رسـانه ـ

سـوي  خیص محتواهاي مناسب ارائه شده اززمینه قدرت مدیریت، انتخاب گري و تش
هاي مجازيرسانه

رو یـن اازید شده اسـت،  تأکبه تحکیم پیوند بین والد و فرزند 2در سناریو از آنجا که ـ
(مراکـز آموزشـی و دانشـگاهی) و    یی به صـورت رسـمی  هاآموزشگردد، پیشنهاد می

فرهنگ سراها، سراي محله، رادیو و تلویزیون) بـراي والـدین و فرزنـدان    (یررسمیغ
گردد:ها به موارد زیر توجهین آموزشدر اصورت گیرد و 

هاي فرزندانشانآشنایی والدین به درك و چگونگی تمرکز بر موفقیتـ
وآنـان بـین مشـترك گفتمـان ایجادچگونگیبارابطهدرفرزندووالدینبهآموزشـ

آموزش بـه والـدین و فرزنـد بـه چگـونگی بازتولیـد       آنان بینعاطفیروابطتحکیم
همراهـی،  حـس یجـاد ااسـات،  روابط عاطفی بین آنان در زمینه شـکل دادن بـه احس  

چگونگی فرم و محتواي عواطـف، شـکل دادن بـه سـاختارهاي ادراکـی و شـناختی،       
فرزند و برعکس- ایجاد حس همراهی و تقویت اعتماد والد
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هـاي  موقعیـت زمینـه درکـودك آموزش به والدین در رابطه بـا چگـونگی پـرورش    ـ
اخالقی آنانویجسمی، رشد عاطفمناسب براي 

الدین و فرزند در رابطه با چگونگی مدیریت رسانه در خـانواده در زمینـه   آموزش به وـ
برجسـته کـردن   مصرف (پیوند بیشتر با طبیعت، تقویت مناسبات خانوادگی، مدیریت 

نقش والدین در مدیریت رسانه، پرکردن تنهایی فرزند، ایجاد خود کنترلی در مصـرف  
و تدوین برنامه از سوي فرزند)

اي والدین در زمینه اهمیت سـازگاري  به منظور افزایش بینش رسانهآموزش به والدین ـ
هـا در رسانهي، نقش والدین و فرزند مبتنی بر گردش اطالعات ارسانهکودك با جهان 

يارسانهو بازشناسی جهان 
اي در زمینـه  آموزش به والدین به منظور، مسلح شدن آنـان نسـبت بـه سـواد رسـانه     ـ

يارسانهسواد دیجیتالی و سواد ارتقاءشناخت فضاي مجازي،

اي اسـت،  ي)، واکسیناسـیون رسـانه  ارسانه(خانواده 2از آنجا یکی از رویکردهاي سناریو 
گردد:رو به منظور دستیابی به این امر موارد زیر پیشنهاد میینااز 

اي به ویژه در مقاطع پیش دبستانی و ابتداییرسانهسوادزمینهدرمعلمانآموزشـ
اي در مقاطع تحصیلی  یک مواد درسی در زمینه سواد رسانهاختصاصـ
آموزش والدین در زمینه چگونگی همراهی رسانه با خانواده  ـ
فرزنـد در زمینــه چگـونگی ایجــاد   - آمـوزش والــدین در زمینـه تقویــت رابطـه والــد   ـ

گوي صمیمانه، رفاقت با فرزند و مهارت گوش دادن و همدلی کردنوگفت
با نهـاد آموزشـی   آموزدانشموزش در زمینه همکاري و همفکري برجسته کردن آثار آـ

هـاي  جهـت کـاهش آسـیب   دریگـام یررسـمی،  غویرسـم از طریق مراکز آموزش 
تـر  ي بیشمندبهرهوالدین و - احتمالی و افزایش همفکري و همدلی و همکاري فرزند

گردد.  و سودمند از فضاي مجازي می

نامهکتاب
.انتشارات فرداتهران،ایگاه انسان در جامعه، )،ج1390امامی، پدرام، (
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نبـوي، اسـداهللا : متـرجم ایـران، درتهیدسـتان جنـبش خیابـانی هـاي سیاسـت ) 1379(آصفبیات،
شیرازه.:تهران

نامـه مجازي،پایـان هـاي شـبکه برتأکیدباخانوادهانسجامبرمؤثر،عوامل)1393(محمدرضاپرهام،
.گرمسارواحدآزاد،دانشگاهارشد،کارشناسی

.ارتباطیوسایلتاثیربررسی).«1395(الساداتدالوري،مریم.بهمنی،لیال.بیژننوري،خواجه
.سروش: تهرانخانواده،شناسیجامعهبراي،مقدمه)1375(باقر،ساروخانی،

انجمـن نامـه ،»ایـران جمعیتـی گـذار جریـان درخـانواده تغییـر وتـداوم «،)1385(حسن،سرایی،
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