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 چکیده
ر آرود. بدین منظوخانواده به ارمغان می شناختن هر چه بیشتر خانواده، درکی عمیق از ساختار و کارکرد

. های ارتباطی بر ساختار خانواده استهدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تكنولوژی
نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی، در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش 

سال سن داشتند که با  39پژوهش شامل افرادی بودند که باالی  ۀجامع های ارتباطی، استفاده شد.تكنولوژی
ها مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق قرار نفر با توجه به اشباع داده 08 هاآنگیری نظری از میان نمونه

های عمده عبارت بودند از: دوری از خود، خانواده و اجتماع، خالء عاطفی و معنوی، تغییر مقوله .گرفتند
 ،زدایی، ظاهرگرایی، تسهیالت، عدم آرامشها، دنیای مجازی، تقدسنقش والدین، تجدید سبک رابطه

ها، ایی خانوادهنفردگرایی، تغییرات بافت فرهنگ، تغییرات روان شناختی تغییرات ازدواج، تغییرات زیرب
ای عبارت بود از: مقولۀ هسته گیری و اجرا، کاهش همدلی اجتماعی و اثرات مدرنیته وقدرت تصمیم

ی و ها در سه دستۀ عمدۀ شرایطی، تعاملو با تمرکز بر سؤال اصلی پژوهش، مقوله درنهایتفراساختارگرایی، 
جازی های مت توسعه نوسازی همراه با رسانهدرک تأثیرا موردنظرای و الگوی زمینهپیامدی تقسیم شدند 

ی های پژوهش به این نتیجه رسیدیم که در اثر تحوالت ارتباطی و نوسازبا توجه به یافته .سازی و رسم شدپیاده
جامعه، خانواده هم دچار تغییرات در درون ساختار خود با محوریت ارتباط شده است و هم دچار تغییرات 

 ت فرهنگ و بافت شده است.برون ساختاری با محوری

 ایهای مجازی، ساختار خانواده، نظریۀ زمینهنوسازی، رسانهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

به دالیل متفاوتی ازدواج کرده و  هاانسان. استازدواج مهمترین قرار داد زندگی هر فرد 

 ،استی زندگدر کنار تمایالت جنسی که از مسائل اولیۀ تشكیل  دهند.تشكیل خانواده می

دیگری مانند عشق، امنیت اقتصادی، محافظت، امنیت عاطفی، احساس آرامش و فرار  عوامل

(. به هر حال و به 2012 و همكاران، 1)هریس استکردن از تنهایی از دیگر عوامل ازدواج 

آمدن نهادی است به نام خانواده.  به وجودهر دلیلی بعد از ازدواج آنچه که اهمیت دارد 

ان یشا تیاهم دارای رد،یگیم قرار آن در فرد که یکانون نیاول عنوانبه خانوادهکه نهادی 

تأثیراتی ی حت و است خانواده طیمح از کندیم افتیدر فرد که راتییتأث نیاول .است یتوجه

شمس باشد ) خانواده طیمح از گرفته نشأت تواندیم گیردهای دیگر میکه هر فرد از محیط

(. بعد از تشكیل خانواده چیزی که الگوهای رفتاری و تعاملی 1392 ن،الدینی و همكارا

ای نه لزوماً عینی از ساختار خانواده مجموعهدهد ساختار خانواده است. خانواده را شكل می

دهد، ، ضوابط و روابط است که نحوۀ تعامل و تبادل اعضای خانواده را سازمان میهاخواسته

ای از قواعد عملیاتی است که خانواده برای تحقق بخشیدن موعهاین ساختار اساساً معرف مج

 ؛ مینوچین2011 و همكاران، 2هوینیک) را وضع کرده است. هاآنبه کارکردهای مهم خود، 

نسبت به  کل (. در ساختار و انسجام خانواده،2012 ،3به نقل از گلدنبرگ و گلدنبرگ

اری از . بسیاستیت بیشتری برخوردار های روانی و درونی تک تک اعضای آن از اهمپویه

و حتی  هاآنها مثل سطح رفاه خود و فرزندانشان و رشد و تعالی مسائل مهم خانواده

های اقتصادی در مقاطع مختلف مرهون ساختار خانوادگی است که در آن بزرگ پیشرفت

که خود را منطبق هایی ها مثل تمامی ارگانیسم(. خانواده2012 و همكاران، 2تامپسون) اندشده

طور، بگوید چ هاآنکنند به نوعی سازمان و سازوکار درونی نیاز دارند که به با شرایط می

چه زمان و با چه کسی رابطه برقرار کنند و الگوهای تعاملی و تبادلی متعاقب آن نیز سازندۀ 
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 ندهرچاشیم که (. این نكته را باید مد نظر داشته ب1991 ،1کوالپینتو) هستندساختار خانواده 

ساختار سازماندهی و روند نسبتاً ثابتِ روابط فرد با واحدهای تشكیل دهندۀ خانواده را تنظیم 

تواند در کند، نباید تصور کنیم ساختار لزوماً ایستا و ثابت است بلكه ساختار میمی

ار اختهای دیگری تغییر یابد. این سهای خاص به شكل موقتی ظاهر و سپس به شكلموقعیت

 شود. به عبارتی، تعریف ساختار یکتنها زمانی که خانواده در حین تعامل است، آشكار می

خانوادۀ خاص قبل از مشاهدۀ آن در حال فعالیت و الگوهای تعاملی تكرار شده بین اعضای 

خود را بر اساس  هایفعالیتها اصوالً خانواده (.1395، اسمعیلیاست )آن، غیرممكن 

 کند.یم دهیسازمانا تحت تأثیر بیرون است و یا ساختۀ خود خانواده است، هایی که یقاعده

کند ولی خانواده هنوز کارکردهای قبلی را بر گاهی اوقات شرایط خانواده تغییر می البته

وضعیت  این اجتماعی نهاد ترینیاهپای عنوانبهکند. نهاد خانواده اساس قواعد کهنه دنبال می

 کشمكش قدرت ،سنتی چه و مدرن چه - هاخانواده اکثر که در است وجود داشته همواره

 و رسیده تعادل به مردان نفع به اکثر موارد در که داشته وجود خفیف هرچند نابرابری و

است و این خود یكی از دالیلی  یافته تحكیم و شكل ومردساالری مردانه قدرت هایپایه

 مطالعات .(1392 حمیدیان و یوسفوند،ت )اسبوده است که خانواده دستخوش تغییر شده 

 سالمت، بر آن دهندۀ اهمیتنشان خانواده ساختار مورد در اخیر هایدر دهه شده انجام

 منفی رابطۀ و عاطفی سالمت و تحصیلی فیزیكی، پیشرفت و روانی بهزیستی و بهداشت

 ایافسردگی، رفتاره احساس و خانواده محیط شدن آشفته با همبستگی خانوادگی

 ؛ مولینا،2008 و همكاران، 2ریورا) دارددرخودپنداره  اختالل و بزهكاری و پرخاشگرانه

 ضرورت اینكه باتوجه به صنعتی و پیشرفته، جوامع در امروزه، (.2011 ،3و روسال رایت

تردیدهای بسیاری روبرو  و پرسش با آن نقش و ساختار شده است، خانواده پذیرفته وجود

از بدو پیدایش دستخوش تغییرات شگرفی شده است، امروزه تغییرات در  است. نهاد خانواده

که همگام  هایزندگشدن  تریصنعتسرعت بیشتری به خود گرفته است. از طرفی با  هاخانواده

                                                           

1. Colapinto, J. 
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3. Molina, K. M., Little, T. V., & Rosal, M. C. 
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با ظهور تكنولوژی بود روابط هم تغییر کرد. برای مثال با اختراع وسایل ارتباط جمعی و برقی 

ار گذراندند و با هم ارتباط برقرای که خانواده اوقات خود را میوهمانند تلفن و تلویزیون نح

، ورود رسانۀ تصویری مثل تلویزیون باعث شد افراد در یک کردند تغییر شایانی کردمی

ها و منجر به تغییر خانواده هایناو همۀ  ای مجزا باشندخانواده دور هم ولی متمرکز بر نقطه

امعه در هردوره تحت تأثیر تجربۀ نوسازی و مدرنیته، بر روی ج درواقعشد.  هاآنساختار 

غییرات یكی از عوامل ابتدایی ت مهمترین عنصر خود یعنی خانواده تأثیر شایانی داشته است.

در یک تعریف کالسیک از ای بوده که در سطح جامعه رخ داده است. خانواده نوسازی

گرگونی یک جامعۀ سنتی یا ماقبل مدرن د: بیان کرد صورتبدینآن را  توانیمنوسازی، 

، 1آبراهام) یغرببه یک جامعۀ مدرن، تكنولوژیک و دارای سازمان اجتماعی. نظیر جوامع 

2013.) 

تغییرات عمدتاً از طریق نشانگرهای نوسازی یعنی: رشد صنعت، شهرنشینی، آموزش،  

، 2زبوداناو) شود.میهای جدید تببین درآمد و مصرف، ارتباطات و اشكال متعدد تكنولوژی

ی هاجامعۀ ایران نیز خانواده در خالل چند دهۀ اخیر عمدتاً به دلیل اجرای سیاست در (.2015

های نوسازی و تغییرات فرهنگی متأثر از آن، شاهد تغییرات متفاوت و مبتنی بر برنامه

ییرات تغ دستخوش ایرانی خانوادۀ اخیر صدۀ در نوسازی جریان درگوناگونی بوده است. 

 زندگی روزمره در اینكه ضمن خانواده در شده ایجاد تغییرات .است گردیده اساسی

)صادقی فسایی،  .شده است واقع مؤثر نیز نهادی بین ارتباطی سازوکارهای در یافته، بازتاب

هایی که در ابعاد کلی در ( به انواع نوسازی1391پور )احمد محمد (. 1392عرفان منش، 

. نوسازی در حوزۀ 1کند: را به انواع زیر تقسیم می هاآنپردازد و است می شده ایران انجام

. نوسازی در نظام قشربندی اجتماعی 3. نوسازی در حوزۀ ابزار و فنون تكنولوژی 2اقتصادی 

 . نوسازی در حوزۀ بهداشت5ها خانواده. نوسازی در حوزۀ خانواده و تغییرات در ساختار 2

های ارزشی و اعتقادی و اجتماعی. در حوزه ینوساز .1اجتماعی . نوسازی در تعامالت 1

ها آن هم از یكی از عوامل مهم که رشد نوسازی و توسعه را در ایران باعث شد، ورود رسانه

                                                           

1. Abraham, A. 

2. Ozbudun, E. 
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 جدی اولین حوزۀ عمومی را اینترنت بتوان شایدهای ارتباطاتی مجازی بوده است. نوع رسانه

 به معطوف کامالً که آن معنای هابرماسی به نه عمومیحوزۀ  اما دانست؛ ایران جامعۀ برای

 برای ایهعرص معنای به معنایی متفاوت به بلكه است؛ اجتماعی سیاسی و هاینقد چالش

رود )گل یم شماربه با یكدیگر افراد مناسبات و روابط تقویت گسترش و و گیریشكل

 (.1392 گل،

ودن در جوامع فعلی، میزان استفاده از درواقع یكی از مصادیق مهم توسعه و مدرنیته ب

جامعۀ ایران از اوایل دهۀ هفتاد در مواردی که در باال  .استهای ارتباطی تكنولوژی و رسانه

 برخی عقیدۀ به و خانواده ساختار و نهاد دگرگونی ذکر شد دچار تغییرات سریعتری شد.

 کانون اخیر هایهده طی غرب رد مدرنیته پیامد عنوانبه آن، فروپاشی غربی نظریه پردازانِ

 2میرز(. 2013، 1سید و استوکاست ) گرفته قرار شناسیجامعه پردازانیهازنظر بسیاری توجه

 فشارهای برابر در اغلب خانواده الگوهای کهکند اعالم می (1910) 3نقل از گود ( به2013)

 است متفاوت لفمخت جوامع در خانواده تغییرات جهت همچنین .کنندمی مقاومت بیرونی

 یكسان تغییر این نتایج کنند،می تغییر جهت یک در خانواده نظام دو که زمانی حتی و

 به مدرن جامعۀ پیشرفت به سمت برای را خود خانواده نظام گود، تعبیر به. بود نخواهد

. در همین حین است نموده تسهیل را مدرنیته و شدن صنعتی روند که داده تغییر ایهگون

 راه در قدم که است دهه چند توسعه، حال در جوامع از بسیاری همچون ایران، جامعۀ

 نهادهای و ساختارها کلیۀ بر را وارداتی و نوپا مدرنیتۀ این اثرات و گذاشته شدن مدرن

 که هاییهپدید و روندها برخی که است آن از حاکی موجود شواهد .کندمی تجربه خود

 امروزه، اند،شده غربی جوامع در خانواده دگرگونی و تحول به منجر گذشته هایدهه در

 صادقی فسایی، ،هایدیجمشاند )یافته ظهور و بروز ایرانی خانوادۀ در مختلف، درجات به

تمامی وسایل ارتباطی برگرفته از تكنولوژی ارتباطات زیر مجموعۀ مفهومی (. 1391، لوالآور

از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، به نام رسانه هستند، رسانه، وسیلۀ حامل پیام 

                                                           

1. Cid, A., & Stokes, C. E 

2. Myers, M. J. 

3. Goode, W.J. 
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سانه هایی از رمجلّه، عكس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون و ماهواره نمونه

 المارش قول به رسانه گاه نیست ابزار یک همیشه رسانه. (2010، 1ریدوت و همكارانهستند )

ها تا جایی پیشرفت نترنت رسانهبا ظهور ای .است پیام یک خود و ابزار لوهان، فوق مک

، 2آیو، لم و چانکرد )توان دید و لمس اند که در یک جا تمامی موارد ذکر شده را میکرده

را  نظریۀ کاشت ها در رابطه با رسانه، نظریۀ کاشت است.یكی از مهمترین نظریه (.2015

 هارسانه یامهایپ افتیدر در مخاطبانمطرح کرد، طبق نظر او  1910در دهه  3جرج گربنر

 ؛داد و پرورش کاشت هاآن در خواست را چه هر توانیم که هستند یمستعد نیزم مانند

 گریهمد به ییمعناها نیرش چنیپذ با مخاطبان و شودیم دیتول هارسانه توسط معنا نیبنابرا

 5یبندساختار ۀینظر ها(. نظریه مهم دیگر در رابطه با رسانه2012، 2پوترشوند )یم كترینزد

 ساختاربندی اصطالح کنند کهبه نقل از گیدنز اعالم می (2011) 1ادواردز و همكاراناست. 

 پویایی روند به را آن و یافت رواج طبقه گیریشكل فرایندهای بحث در 1973 سال در

 نقش باید ساختارها تبیین در است معتقد او .شودمی ساختار ایجاد باعث که دهندارتباط می

 است رسیده نقطه این به اجتماعی نظریۀ و دهیم قرار را مدنظر فاعلی عوامل و کنشگران

 و هاانسان گاهجایبه بررسی ساختارها در و بپذیرد را هاانسان بودن فاعل اندیشۀ باید که

 علوم هاییدگرگون فهم برای کلید ینترمهمشود.  قائل جایگاهی و شأن هاآن کنش

 حوزۀ در تحقیقی هر در و اجتماعی است ساخت و سانیان کنش به پرداختن اجتماعی،

 هایاما کالسیک باشد ساختار و عاملیت بین رابطۀ بیان به دنبال نوعی به باید اجتماعی علوم

 کنندهتعیین عامل را یكی و اندداشته تأکیدساختار ) کنش (دو این از یكی بر شناسیجامعه

 تمامی شدن وابستهاست.  زمینه دو این از ترکیبی ربندیساختا نظریۀ اما اند،دانسته

 آغاز از كایتح کوتاه، چنین زمانی در و عظیم بسیار مقیاسی در اینترنت به بشر هایفعالیت

                                                           

1. Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. 

2. Au, M., Lam, J., & Chan, R. 

3. George Gerbner 

4. Potter, W. J. 

5. structuration 

1. Edwards, J. 
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فكّر ت ۀو به خصوص در نحو وناگون علوم، فناوریگ هایعرصه در نوین تاریخیِ دوران یک

برای بشر خواهد  یاینترنت ایهرسانه انسان دارد. شواهد زیادی در دست است که از آنچه

 (.2011، 1کوراناست )ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده

 وسیعی بخش و یافته وسیعی کاربرد امروزه آنچه این ابزارها، وسیع کاربرد از نظرفصر

ی و مجاز فضای آن تبع و به اینترنت دهد،می پوشش را افراد ۀروزمر هایفعالیت از

 هایپایگاه از ناپذیری پایان ۀمجموع های مجازیاینترنت و رسانه .مجازی است هایرسانه

 اندآورده جمع خود در را هاانسان جمعی و فردی و متنوع مختلف اطالعات که هستند داده

 در ایرانی خانوادۀ امروزه .(2015، و همكاران 2ویتراس) یابندیم گسترش نیز روز هر و

 است پیشرفته هایمجازی و رسانه فضای ای،ماهواره هایشبكه با مواجه خود یفرهنگ سبد

 گسترش .اندهدف گرفته را خانواده در اثرگذاری فرایند بخشی از نوبۀ خود به هرکدام که

 از هک است آورده به وجود تغییراتی نیز والدین و فرزندان رابطۀ حوزۀ در مجازی فضای

 شكاف فرزند، با والدین ارتباط کاهش مرجع، عنوانبه ادهخانو نقش کاهش به آن جملۀ

برد  نام توانرا می والدین و فرزندان بین حریم رفتن بین از تكنولوژی و رشد دلیل به نسلی

 .(1392، سمیعینانی و حاجی محمد)

 سنتی شكل از خانواده پیرامون گذار ایمطالعه در 2( به نقل از تورن2013) 3بیسروف 

 نظر به .است پرداخته خانواده الگوهای یا حفظ و تغییر در مؤثر نیروهای به رن،مد شكل به

 تغییر مقابل در که عواملی .کنندمی عمل خانواده با در رابطه متضاد نیروی نوع دو وی

 محرک که عواملی و سیاسی موقعیت و گراییخانواده مذهب، ، همچونکندیم مقاومت

 در توانرا می تغییرات این چهرۀ نتیجه، در .جهانی هنگفر تأثیرات همچون تغییر هستند،

 افول کرد. مشاهده جدید خانواده هایصورتبندی و باروری طالق، ازدواج، هایپدیده

 گیریشكل فردگرایانه، احتمال ارزشهای رشد و شهرنشینی نتیجۀ در خانوادگی اقتصاد

 انقالب تأثیر تحت(. 1385، بستان و همكاراناست ) داده کاهش را گسترده هایخانواده
                                                           

1. Curran, J. 

2. Voutyras, O., Bourelos, P., Gogouvitis, S., Kyriazis, D., & Varvarigou, T. 

3. Bystrov, E. 

4. Toren, N. 



 3169 پاییز، 13فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره هشتم، شمارة  341

 

 هویتی منابع با و شوندمی آشنا زندگی از نو هایشیوه با افراد ارتباطی و اطالعاتی فناوری

 پیدایش سنتی، هویت ابعاد در افراد هویت دگرگونی به که شوندمی مواجه شماریبی

 و بییادشود )می منجر زندگی سبک و مصرف شیوۀ چندگانه و تغییر فرهنگی هایهویت

 رد اینترنت ازجمله عمومى هاىرسانه که فراوانى هاىگزینه و امكانات با(. 1381، دیگران

. شوندمى آشنا رفتار مختلف انواع و جدید هاىمحرک با دائماً آنان گذارند،مى افراد اختیار

 صحنه کی اینترنت" یعنی آفریند،می را متحولى پیوسته و نامشخص هویت فضایى چنین

 و ددهمی قرار زندگی، هایسبک و هانقش متنوع هایموقعیت در را فرد که است عیاجتما

 (.1390اکبری، ) "پذیردمی تأثیر آن از

 هایبرنامه بر های مبتنیسیاست اجرای دلیل به خانواده نهاد اخیر، دهۀ چند در ایران، در

 تغییرات، این که شده مهمی دستخوش تغییرات آن، از متأثر فرهنگی تغییرات و نوسازی

 پژوهش این در آنچه .است داده قرار سنتی خانوادۀ ایرانی ساختار برابر در را هاییچالش

 یهارسانهها بر اثر نوسازی و تغییراتی است که در ساختار خانواده بررسی است، نظر مد

 آمده است. به وجودمجازی، 

 پژوهش روش

 1هادادهبرخاسته از  تحقیق روش از دهاستفا با تا بود صدد در محقق حاضر پژوهش در

)تغییرات  موردبررسی پدیدۀ از بهتری درک کیفی،های روش )نظریه مبنایی( و پتانسیل

پژوهشگر کوشید  .دآور به دستهای مجازی( رسانه ها در اثر نوسازی وساختاری خانواده

به حالت  ی خود راهافرضتا با حساسیتی نظری و ذهنی گشوده به سراغ مطلعان برود و پیش

تعلیق بگذارد و سعی در فهم محتویات کالمی دیگران داشته باشد. هنر اصلی پژوهشگر در 

برداری، ها، یادداشتآوری دادهخالصه، جمع طوربه این روش خوب پرسیدن بود.

خ بندی زمانی ر. دستهپذیرفتها از آغاز کار صورت کدگذاری و به یادسپاری یادداشت

 د.شو نوشتن مطالب بعد از دسته بندی امكان پذیر  بودندها اشباع شده مقوله که تمام داد

                                                           

1 grounded theory 
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جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام افراد اعم از مجرد یا متأهل و با محدودیت سنی 

سال بودند. این محدودیت سنی با توجه به داشتن شرایط حداقلی در درک و  30باالتر از 

های مجازی انتخاب شد. حجم ها و ظهور رسانهرات خانوادهمواجهه کنشگران مطالعه با تغیی

شدۀ قبلی،  آوریهای جمع( داده. )تكرارداشتنمونه با سطح اشباع پذیری ارتباط تنگاتنگی 

ۀ اساس مصاحبه با افراد جامع بر این های مورد نیاز تحقیق بود.کنندۀ تعداد نمونهمشخص

 کیفی(. گیرینمونههدف شوند )ها دچار اشباع که دادهتا آنجا ادامه یافت  موردپژوهش

ود های ورمالک بستگی داشت. موردبررسیهای حجم نمونه به اشباع نظری سوال درواقع

دارای  سال باشد، از هر دو جنس باشند، 30باالی  هاآنبه نمونه عبارت بودند از: سن 

کت یت آگاهانه برای شرو تمایل و رضا اطالعات و شناخت مناسب در رابطه با موضوع باشند

آمده و  به دستهای در پژوهش داشته باشند و برای مطمئن شدن از صحت و سالمت داده

دم روانی و ع هایبیماریهای خروج عبارت بودند از عدم ابتال به ، مالکهاآنطبیعی بودن 

 اعتیاد یه مواد مخدر و الكل.

 آوری شد. در این روشیافته جمع به روش مصاحبۀ عمیق و به شیوۀ نیمه ساختار هاداده

احبه در کنار مص .ه شدها پرداختآوری دادهحضور در میدان به جمع همراه با ۀمصاحب وسیلۀبه

 آورینفر با محوریت سؤال پژوهش نیز به جمع 1پژوهشگر با تشكیل گروه کانونی متشكل از 

های مجازی ه با رسانهپژوهش عبارت بود از: نوسازی جامعه همرا سؤالاطالعات پرداخت. 

تا  های مرتبط با موضوعهمچنین از متن اند.ها ایجاد کردهچه تغییراتی را در ساختار خانواده

حفظ  رمنظوبه .دادندها را به دست طیف متفاوتی از داده هرکدامشد که حدی خاص استفاده 

ادرست از سوی های نها در این پژوهش و برای کاهش احتمال دادهصحت و استحكام داده

و با  های مختلف و با توضیحات جانبی پرسیده شدکنندگان سؤاالت تحقیق به شیوهشرکت

 و هاسوگیری از محققها از مصاحبه استفاده گردید، آوری دادهبرای جمع کهاینتوجه به 

 حساسیت هاداده و کنندگانمشارکت تحقیق، موضوع به نسبت و بود آگاهدخو هایفرض

 محقق همچنین ها بدون سوگیری و با دقت انجام پذیرد.سعی شد که مصاحبه و اشتد باالیی

 بازنمایی و منعكس مبتكرانه و خالقانه صورتبه آمده به دست هاییافته تا است کرده سعی

و از این طریق به  باشند داشته انطباق تحقیق این در کنندگانتشرک ۀتجرب با نیز و شوند
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رعایت اصول اخالقی، موارد ذیل مد نظر  منظوربهدر این پژوهش . کمک شود هادادهثبات 

ها بدون ذکر نام استفاده شد. محرمانه بودن آمده از مصاحبه به دستقرار گرفت: اطالعات 

 در کلی توضیحات تحقیق در کنندهشرکت افراد بهذکر شد.  هامصاحبهاطالعات در اول 

وامدار  کنندگان که پژوهشگرانن به شرکتاطمینان داد .شد داده تحقیق اهداف مورد

 هستند. هاآناطالعات ارزشمند 

 هایافته

 پاسخ پژوهش سؤاالت کانونی به هایگروهمصاحبه و تشكیل  از استفاده با در این پژوهش 

 ارائۀ وۀیش و منطق قرار گرفت. موردبررسیکنندگان و درک و تجربیات مشارکت شد داده

های یافته .است ییمبنا یۀنظر در شده انجام هایپژوهش یعموم الگوی اساس بر هایافته

 قیتحق یفیتوص هایداده شامل اول اند: بخشتحقیق در این قسمت در دو بخش عرضه شده

 شامل یفیتوص هایداده ابتدا .تاس قیتحق یفیک هایداده و هاافتهی ارائه دوم و بخش

 قیتحق هایافتهی سپس و جدول بقال در کنندگانشرکت یت شناختیجمع هاییژگیو

 کدگذاری باز، کدگذاری جداول ابتدا، قیتحق هایافتهی ۀارائ برای است، شده ارائه

 شده شوندگان ارائه مصاحبه پاسخ از دست آمده به هایداده به مربوط ینشیگز و محوری

 است.

 شوندگانمصاحبه شناختیجمعیت هایویژگی .1جدول 

 شغل تحصیالت سن جنسیت ردیف

 صندوقدار فوق دیپلم 30 زن 1

 کارمند لیسانس 31 زن 2

 کارمند فوق دیپلم 12 زن 3

 بازنشسته نفت دیپلم 11 مرد 2

 نقاشی و طراحی دیپلم 58 مرد 5

 مهندسی معماری فوق لیسانس 32 زن 1

 آزاد دیپلم 11 مرد 1

 دانشجو لیسانس 35 زن 8

 خانه دار فوق دیپلم 22 زن 9
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 شغل تحصیالت سن جنسیت ردیف

 بازنشسته فوق دیپلم 58 زن 10

 پرستار لیسانس 38 زن 11

 آزاد دیپلم 31 مرد 12

 مدرس هنر لیسانس 21 زن 13

 کارمند فوق لیسانس 31 زن 12

 دبیر فوق لیسانس 25 مرد 15

 پرستار لیسانس 22 زن 11

 مهندس کامپیوتر لیسانس 35 مرد 11

 کارمند ای تی لیسانس 31 مرد 18

 ودانشج دیپلم 32 مرد 19

 آزاد فوق لیسانس 20 مرد 20

 آزاد لیسانس 10 مرد 21

 کارمند فوق لیسانس 39 مرد 22

 کارمند فوق دیپلم 22 مرد 23

 خانه دار دیپلم 55 زن 22

 کارمند لیسانس 21 زن 25

 کارمند لیسانس 31 زن 21

 آی تی کارشناسی 30 مرد 21

 کارمند لیسانس 51 زن 28

زن در این پژوهش شرکت  15مرد و  13نفر اعم از  28تعداد  دهد کهگان نشان میکنندهای جدول شرکتداده

نفر با  1تحصیالت نیز  ازنظر. است 22.1و در زنان  22.3که در مردان این عدد  است 23.2اند. میانگین سنی کل کرده

در  تحصیالت فوق لیسانس نفر با 5و  نفر با تحصیالت لیسانس 12نفر با تحصیالت فوق دیپلم،  5تحصیالت دیپلم، 

 مصاحبه شرکت داشتند.
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 2جدول 

 کدگذاری باز مهم )کدهای واقعی( هایعبارت ردیف
کدگذاری 

 محوری

1 

 کنند و دنبال خودی هستند که ما به ازای ها از خودشان فرار میآدم

 بیرونی ندارد.

 ای در انبوهی از و به مثابۀ نقطه شناسندافراد دیگر خودشان را نمی

اطالعات هستند. اعضای خانواده به سمت تجمل خواهی و قهرمان 

 خواهند.دانند چه میاند و واقعاً نمیاندیشی روی آورده

 خودگریزی

اع
جتم

و ا
ده 

نوا
خا

د، 
خو

از 
ی 

ور
د

 

2 
 تر شوند و برای همدیگر غریبهرفته افراد خانواده از هم دورتر میرفته

 شوند.می
 گریزیخانواده

3 
 پرسی در فضای مجازی بسنده فامیلی کم شده و به احوال هایدورهمی

 کنندمی

خویشاوند 

 گریزی

2 

  خانوادگی هایصحبتکم شدن 

  و اید یا سریال یا موبایلشما به دیدن من آمده گویدمیمادر بزرگم 

 کند که صمیمیت هم فقط قدیمامدام شكایت می

 .صمیمیت واقعی بین افراد خانواده کم شده است 

 یتصمیم

ی
نو

 مع
ی و

طف
 عا

الء
خ

 

5 
  در گذشته همه دور هم جمع بودند ولی االن همه از هم دور هستند و

 برند.هایشان به سر میفرزندان بیشتر در اتاق
 فردگرایی

1  .درک و همدلی درک احساسی و عاطفی اعضای خانواده از همدیگر کم شده است 

1 

 ه جامعه بسیار زیاد شد های عاطفی بین اعضای خانواده و همچنینفاصله

 است.

 .خیلی از احساسات از حالت واقعی به مصنوعی تبدیل شده است 

 .بین فرزندان و والدین نوعی طالق عاطفی رخ داده است 

 های عاطفی بین اعضای خانواده و حتی جامعه شده باعث ایجاد فاصله

 است.

 دوری عاطفی 

8 

 تضعیف شده است. روابط پدر و مادرها با فرزندان تغییر کرده و 

  کاهش یافته است. شدتبهرابطۀ والدین با فرزندان 

 والدین جوان وقت کمتری برای کودکان خود دارند 

  باعث تغییر در رفتار و برخورد نامناسب فرزندان نسبت به والدین شده

 است.

رابطه والدین و 

 فرزندان

ین
لد

 وا
ش

 نق
ییر

تغ
 

9 
  د ولی االن پرسیدنبزرگترها میدر گذشته فرزندان اگر سؤالی داشتند از

 کنند.جواب خود را در اینترنت جستجو می

 عنوانبهوالدین 

 مرجع

10 
  روابط تغییر کرده است و حد و مرز برای داشتن روابط سالم از بین رفته

 است
جد روابط

ت

د 
ی

ک 
سب

طه
راب

ه

 ا
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 کدگذاری باز مهم )کدهای واقعی( هایعبارت ردیف
کدگذاری 

 محوری

 تر شده است.دسترسی به افراد آسان 

11 
 روح ها خشک و بیست و همۀ رابطههای فامیلی خیلی کم شده اارتباط

 شده و شكل آن تغییر کرده است.

تغییر 

 هایارتباط

 فامیلی

12 
 فراد اضافه های ابه دلیل تغییر سبک زندگی یک نوع ارتباط به ارتباط

 شده است.

 

افزایش 

های روش

 ارتباطی

13  فامیل مجازی عیگذرانند تا واقاکثر افراد وقت خود را با دوستان و فامیل مجازی می 

ی
جاز

ی م
دنیا

 

12 
  را به هم نزدیک کرده است. هاآنارتباط افراد را راحت کرده و 

 های خود را باعث نزدیكی افراد در فضای مجازی شده است و لحظه

 گذارند.به اشتراک می

 نزدیكی مجازی

15 

  استفادۀ دائم از این رسانههای ارتباطی باعث شده یک یار و دوست

فراد ایجاد شود و بیشتر وقت خود را با این دوست خیالی جدید برای ا

 بگذرانند تا با خانواده و دوستان واقعی.

  ارتباطات اجتماعی کمرنگ شده است و ارتباطات مجازی گسترش

 یافته است

  اعضای خانواده بجای روابط گرم و صمیمیانه به دوستان مجازی خود

 دهند.بیشتر بها می

 هویت مجازی

11 
  با دنیای جدید و مجازی خود درگیر است.هر کس 

 ها و احساسات و افكار بجای اینكه در خانواده طلوع کند، ها، شادیغم

 .رودمیها هدر در فضای مجازی و رسانه

 تجربۀ مجازی

11 
 ها، مخصوصاً بین اعضای خانوده از بین رفته قداست و حرمت رابطه

 است.
 قداست

س
قد

ت
یی

زدا
 

18 

 معنویات و مذهب و شئونات انسانی تأثیر گذاشته  برروی خلقیات و

 است.

 دتشبه های سنتی و معنویتها، ارزشبه دلیل سرعت انتقال فرهنگ 

 کاهش یافته است.

 معنویت

19 
 هاسنتافزایش یافته است ولی باعث شده است که افراد از  آگاهی ،

 و رسوم خود دور شوند. مذهب
 سنت و مذهب

20 
 ی مردم را ازبین برده است.هاباورها و ارزش 

 را اندبودهها هایی که پایۀ خانوادههای مجازی، ارزشها و شبكهرسانه 

 .انددادهتغییر 

 هاارزش
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 کدگذاری باز مهم )کدهای واقعی( هایعبارت ردیف
کدگذاری 

 محوری

21 
  .االن  ثالًمباعث شده مردم کیفیت را فراموش کنند و کمیت را ببینند

 .خواهندمیهمه از رابطه و گوشی و ... چنتا 
 گراییکمیت

یی
گرا

هر
ظا

 

22 
 هایی که از خودشان هویتی ندارند و شخصیتی وابسته دارند، تقلید مآد

 بینند.های مجازی میها و افرادی که در شبكهکنند از فیلممی
 تقلید

23 
 دهند و از لباس پوشیدن افراد مدام خوشان را در معرض مقایسه قرار می

 .کنندمیو حرف زدن و دکوراسیون منزل را کپی برداری 
 مقایسه

22 
  ی هایی مثل آشپزآموزش تواندمیگاهی اثرات مثبت بروی فرد دارد و

 و دکوراسیون نیز بگیرد، پس به شخصیت افراد بستگی دارد.

 .به لحاظ آموزش و یادگیری خیلی بهتر شده است 

 آموزش

ت
یال

سه
ت

 

25 
  شود.می هاتوانمندیباعث استفاده بیشتر از زمان و 

 کند.وصل می ما را به اقیانوسی از اطالعات 

 های گوناگون را برای ما فراهم کرده است.امكان استفاده از داده 

 استفادۀ بهینه

21  .سرگرمی باعث سرگرمی افراد سالمند و همچنین معلول شده است 

21 
  را باال برده و سرعت انتقال اطالعات را افزایش داده  آگاهیسطح

 است.
 آگاهیافزایش 

28  کاهش هزینه های ارتباط کاهش پیدا کند.نهباعث شده است که هزی 

29 

 .دسترسی به افراد و اطالعات آسان شده است 

 توان ارتباط حتی با اعضای خانواده و دوستان در دورترین نقاط می

 برقرار کرد.

 های زمانی و مكانی را برای ارتباط از بین برده است.محدودیت 

 دسترسی

30 
  تمرکز خود را بروی امور زندگی از دست افراد در جامعه و در خانواده

 تمرکزشان بروی فضای مجازی است. چراکهاند، داده
 تمرکززدایی

ش
رام

م آ
عد

 

31 
 ال دارد و در فضای اطالعات به دنب ایگشتهگمیا  انگار هر کسی کمبود

 .گرددمیآن 
 گمگشتگی

32 
  این  و سرعت تغییرات از سرعت فكری افراد بیشتر است کهاینبه دلیل

 عدم تعادل مردم را دچار از خودباختگی کرده است.
 خودباختگی

33 
 ند، گچیز میچیز میگند، پدر مادرها یهها یهها، تلویزیونبیچاره بچه

فتار و ر هاانتخابگند، سردرگمی در چیز میواتساپ و فیسبوک یه

 موج میزند. هاآن

 سردرگمی

32   ایزندگیچند  ، مجازی و واقعیاندشدهاعضای خانواده دارای چند زندگی 

35  زمان از دست دادن زمان، برای خود، خانواده و اجتماع 

31  فر تنهایی دهندافراد خانواده، تنهایی را به در جمع بودن ترجیح می د رگ ا ی  ی
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 کدگذاری باز مهم )کدهای واقعی( هایعبارت ردیف
کدگذاری 

 محوری

31   انزوا فضای فیزیكی ترینکوچکمنزوی شدن خانواده، حتی در 

38 
 گذارند و کم کمک برای هم م میافراد خانواده وقت کمتری برای ه

 .اندشدهغریبه 
 گیغریبه

39 
  بیشترین تأثیر بروی مبانی فرهنگی است که جامعه در طول زمان به

 زحمت روی آن کار کرده است.

 اند.بروی آداب، فرهنگ و سنن قدیمی ما خیلی تأثیر گذاشته 

 فرهنگ

گ
رهن

و ف
ت 

 باف
ت

یرا
تغی

 

20  و اداب دیگر مرزها شده است.ها باعث شناخت بیشتر فرهنگ 
شناخت 

 هافرهنگ

21 
 های دیرینه به اصولی که در طی اعضای خانواده وحتی جامعه وابستگی

 اند.آورده بودند را از دست داده به دستسالیان 
 زداییزمینه

22 
  کنند.نیست دست پیدا می هاآننوجوانان به اطالعاتی که مقتضی سن 

 

بلوغ فكری 

 زودرس

ییر
تغ

ت 
ا

ان
رو

تی
اخ

شن
 

23 
 رویاهای کاذب، انگار که  اندیشی و رفتن به سمتدور شدن از مثبت

 همه چیز بد است و فریبكارانه است مگر خالف آن ثابت شود.
 بدبینی

22 
  انند م هاییاختاللنظام تبلیغاتی باعث شده است که افراد به سمت

 فشیتیم روی آورند
 فشیتیم

25 
 ا افراد متفاوت دچار نوعی افسردگی هستند افراد در عین ارتباط ب

اون حس  هاآنکنند، به چه با آن دست و پنجه نرم میآن چراکه

 .دهنمیصمیمیت واقعی رو 

 افسردگی

21 
  افزایش ارتباطات سطحی و آسان جوانان را راغب به زندگی مجردی

 و دوری از ازدواج کرده است.
 عدم ازدواج

اج
دو

 از
ت

یرا
تغی

 

21 
 ها به دلیل ترویج مواردی که با فرهنگ ما همخوان نیست در ازدواج

خواهند ازدواج کنند معرض خطر جدی قرار دارد، االن دو نفر که می

 به خودشان توجه کنند به موارد جانبی وتوجه دارند. کهاینبیشتر از 

در  هایازدواج

 معرض خطر

28 
 حیط واقعی و االن نحوۀ آشنایی برای ازدواج کالً فرق کرده و از م

های فردی و مجازی تبدیل شده است و فرد فامیل و دوستان به آشنایی

 کند.های درونی خود انتخاب میبا توجه به خواسته

شناخت در 

 ازدواج

29 
 اند و روابط فامیلی و خانوادگی خیلی کم شده ها کوچک شدهخانواده

 است.

کوچک شدن 

 هاخانواده

ی 
نای

یرب
ت ز

یرا
تغی

ده
نوا

خا
 ها

50  کانون خانواده گسیختگی کانون خانواده و انحراف خانوادهاز هم 

51 
  شاید بتوان گفت که بیشتر به سود نهادهای کار و اداری بوده است و

 را تغییر داده است. هاآنها و شكل کلی و روابط بدتر برای خانواده
 فرم خانواده
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 کدگذاری باز مهم )کدهای واقعی( هایعبارت ردیف
کدگذاری 

 محوری

52 
  ه در آن بودن دنیایی کشكاف بین والدین و فرزندان را به دلیل متفاوت

 هستند باعث شده.
 هانسلشكاف 

53 
 های افراد از بین توازن قدرت در خانواده از بین رفته است و جایگاه

 رفته است.

هم خوردن به

 توازن قدرت

یم
صم

ت ت
در

ق
جرا

و ا
ی 

گیر
 

52 
  افراد سالخورده به دلیل دوری از این نوع وسایل و رسانه، نقش

اند و بیشتر جوانان به پشتیبانی دست داده گیری خود را ازتصمیم

 د.انگیری قرار گرفتهاستفاده از سیل اطالعات، در مرجع تصمیم

تغییر مرجع 

گیری تصمیم

 در خانواده

55 
 د، گیری افراد دارانكاری در قدرت تصیمیم غیرقابلها تأثیر رسانه

 .هاآندرمنطقی و غیرمنطقی عمل کردن 
 گیریتصمیم

51  احترام متقابل م و سلسله مراتب در رابطۀ بین والدین و فرزندان کم شده است.احترا 

ی 
دل

هم
ش 

کاه

عی
ما

جت
ا

 

51 
 اند و دورویی اعتماد شدهاعضای خانواده و اجتماع نسبت به هم بی

 رواج پیدا کرده است.
 اعتماد متقابل

58 
 هایی ایجاد خودمحوری و خودمختاری کرده آن هم بر اساس پوچی

 بینند.ها میرسانه که در
 خودمحوری

59 
 ها حریم خصوصی افراد از بین رفته است و سرک کشیدن در زندگی

 یک چیز عادی شده است

حریم 

 خصوصی

نیه
در

ت م
ثرا

ا
 

10 
 گیرد سهولتدهد و یک چیزی را میتكنولوژی همیشه یک چیزی می 

 .گیرددهد ولی خالقیت و عاطفه را از ما میدر کارها را به ما می
 کاهش خالقیت

11 
 .هر فرد در انزوای خود با سیل عظیمی از اطالعات در ارتباط است 

 ها از هم بیشتر خبر دارند، ولی سطح ارتباط درست است که خانواده

 خیلی کم شده است. هاآنفیزیكی 

نزدیكی در عین 

 دوری

12 
 های تحرکی برای کودکان ونوجوانان و افزایش سكون و کاهش بازی

 ایی.ایست
 کاهش تحرک

13 

  سیل عظیم اطالعات را  چراکهاند ذهنی بزرگ شده ازلحاظافراد

د و شوها به عمل تبدیل نمیکنند، ولی این ذهنیتهرروز دریافت می

شود، آن هم بدون چه که تولید میگرای صرف آنایم مصرفشده

 سازگاری و تحلیل

گرایی مصرف

 اطالعاتی

 ته انجام شد:در مرحلۀ بعد کدگذاری هس
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 بر خانواده یارتباط هاییتکنولوژ یراتمربوط به تأث یاهسته ۀعمده و مقول یهامقوله .3جدول 

 ایمقولۀ هسته ردیف ردیف

 دوری از خود، خانواده و اجتماع 1

 فراساختارگرایی

 خالء عاطفی و معنوی 2

 تغییر نقش والدین 3

 هارابطهتجدید سبک  2

 دنیای مجازی 5

 تقدس زدایی 1

 ظاهر گرایی 1

 تسهیالت 8

 عدم آرامش 9

 فردگرایی 10

 تغییرات بافت و فرهنگ 11

 شناختیروانتغییرات  12

 تغییرات ازدواج 13

 هاخانوادهتغییرات زیربنایی  12

 قدرت تصمیم گیری و اجرا 15

 کاهش همدلی اجتماعی 11

 اثرات مدرنیه 11

داکثر تواند حای انتخاب شد. این مقوله میمقولۀ هسته عنوانبهساختارگرایی مقولۀ فرا

های فوق را اشباع نموده و در خود جای دهد. بر اساس این مقوله آن فضای مفهومی مقوله

 ورزمانمربهو بر اثر فراگردهایی،  مرورزمانبهچیزی که مشخص است این است که خانواده 

 اری شده است.دچار پوست اندازی ساخت
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های مجازی با توجه رسانه ها در اثر نوسازی وای درک تغییرات ساختاری خانوادهمدل زمینه .1شکل 

 فراساختارگرایی() یامدیپبه سه عوامل شرایطی؛ تعاملی و 

 پژوهش حاضر از قرار زیر است:ۀ های عمدمقوله

گریزی، ، خانوادهدوری از خود، خانواده و اجتماع: این مقوله شامل خودگریزی

و گزیدن  استها دوری از انواع رابطه دهندۀنشان درواقعشود که خویشاوندگریزی می

اد های اجتماعی و حضور افربا بروز شبكه"های مجازی: ها و شبكهخلوت و تنهایی با رسانه

ه در دشوند. حتی افراد خانوااز هم دورتر می رفته افرادمجازی در زندگی شخصی افراد، رفته

کنند تا حدی که کاری میبعضی از موارد به دور از چشم خانواده در فضای مجازی پنهان

 ."رابطۀ بین والدین و فرزندان دچار مشكل احساسی و عاطفی جدی شده است 

خالء عاطفی و معنوی: مقولۀ خالء عاطفی و معنوی شامل مفاهیم صمیمیت، فردگرایی، 

این است که افراد چه در جامعه و چه  دهندۀنشان ؛ کهدرک و همدلی، دوری عاطفی است

 شرایط زمینه ای

تغییرات بافت و  

 فرهنگ

 اثرات مدرنیه

 تغییر نقش والدین

تعامل ها  

 /استراتژی ها

دوری از خود، 

 خانواده و اجتماع

 تسهیالت

 فردگرایی

 دنیای مجازی

 تغییرات ازدواج

 دنیای مجازی

 گرشرایط مداخله

 عدم آرامش

  گیریقدرت تصمیم

 و اجرا

 

 شرایط علی

تغییرات  

 شناختیروان

 پیامد ها

کاهش همدلی  

 اجتماعی

 ظاهر گرایی

 تقدس زدایی

تجدید سبک  

 رابطه ها

 پدیده

های رسانه

و  تمجازی

 نوسازی
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او  مادر بزرگم وقتی به خانه "کنند: در خانواده احساس تعلق و عاطفۀ کمتری را تجربه می

که  دکنیمو مادام شكایت  اید یا سریال یا موبایلگوید شما به دیدن من آمدهرویم میمی

ه همه در گذشت ". " درد خودتون میخوره نه منو این بازدید شما به  صمیمیت هم فقط قدیما

هایشان به سر دور هم جمع بودند ولی االن همه از هم دور هستند و فرزندان بیشتر در اتاق

گوییم که اینقدر در اتاق نباشید هزارگونه دلیل و برهان مبنی بر می هاآنتا هم به  برندمی

 ."گویند زمونه عوض شده است می کهاین

 عنوانبهنقش والدین: این مقوله دارای مفاهیم رابطه والدین و فرزندان، والدین تغییر 

کند که والدین ساختار جایگاه خود را نسبت به گذشته مرجع است و ما را متوجه این نكته می

لی االن پرسیدند ودر گذشته فرزندان اگر سؤالی داشتند از بزرگترها می "اند: از دست داده

 چراکهد، داننروزتر و قابل استنادتر میکنند و آن را بهدر اینترنت جستجو میجواب خود را 

ی زن و شوهرها ". "گویند والدین مال نسل قبل هستند و اطالعاتشان قدیمی شده استمی

های بیرونی بیشتری مشغله هاآنهم  چراکهجوان وقت کمتری برای کودکان خود دارند 

 ."کنندمرجعی برای اصول نگاه نمی عنوانبهها والدین را دارند و هم بچه

های ارتباطی، های فامیلی، افزایش روشها: تحول روابط، تغییر ارتباطتجدید سبک رابطه

یر گیرند. شاید بتوان گفت که اولین موردی که تغیمفاهیمی هستند که در این مقوله جای می

 گهآتر شده است، قبالً فراد آساندسترسی به ا "ها در هر سبک و هر وزنی بود: کرد رابطه

فت رخواست حرف بزنه باید میکسی با فرزند یا پدر و مادرش که از هم دور هستند می

مخابرات، تازه فقط ارتباط صوتی بود ولی االن با پیشرفت تكنولوژی با کمترین هزینه میشه 

ضای زندان با فو فر االن به دلیل درگیری پدر مادرها". "ارتباط صوتی و تصویری داشت

های قبلی اضافه شده است، امروزه جوانان ارتباطشان با جنس ارتباطی دیگر به ارتباط مجازی

 ." مخالف بیشتر درفضای مجازی شده است

دنیای مجازی: این مقولۀ عمده از مقولۀ نهایی خانواده در مسیر تحول دارای این مفاهیم 

ه اضاف دهندۀنشانکه  ی، تجربۀ مجازی: فامیل مجازی، نزدیكی مجازی، هویت مجازاست

های من بیشتر وقت خود را با االن بچه"شدن یک بعد جدید به زندگی امروزه ما است: 

باعث  ها از دید مثبتاستفاده از این شبكه ". "گذرانند تا واقعی دوستان و فامیل مجازی می
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 گذارند، ولیشتراک میهای خود را به انزدیكی افراد در فضای مجازی شده است و لحظه

 ."ازسوی دیگر سنت و رسوم از بین رفته است

ها زدایی شامل مفاهیم قداست، معنویت، سنت و مذهب، ارزشزدایی: مقولۀ ارزشارزش

ها ها آن چیزی را که در خانوادهگفت که فضای مجازی و رسانه تواناغراق می. بیاست

قداست و حرمت  "معنویت و مذهب است: های دیرینه و اند سنتارزش کردهسست و بی

ها، مخصوصاً بین اعضای خانوده از بین رفته است، قبالً حرف بزرگترها به خیلی از رابطه

ها یه ارج و قرب خاصی داشت و مردم سنت احترام را بیشتر در زندگی رعایت دلیل

وامع، ییرات جبه دلیل حجم تبادل اطالعات زیاد و سرعت انتقال فرهنگ و تغ". "کردندمی

بالً یه ق آگهتوان گفت های سنتی و مذهبی رنگ و شكل دیگری گرفته است و میارزش

گرفت، با آمدن این دار جلوی خیلی از کارها رو میهای قوی و ریشهچیزی مثل اعتقاد

ها و فضای مجازی قداست همه چیز از بین رفته است و کار نادرست انجام دادن عادی سریال

 ."د ریزوقتی انسان حتی یک کار بد را زیاد ببیند قبح قضیه می چراکهشده است، 

. گرایی، تقلید و مقایسه استظاهر گرایی: مقولۀ عمدۀ ظاهرگرایی شامل مفاهیم کمیت

ظاهرگرایی به این معنی است که اعضای خانواده بدون توجه به ریشه و زیربنایی فكر  درواقع

شده مردم کیفیت را فراموش کنند و کمیت را ببینند  باعث "زنند: کردن دست به عمل می

خواهند، بدون اینكه توجه کنند که آیا الزم مثالً االن همه از رابطه و گوشی و ... چندتا می

کی چی دارد االن در  کهاینو  هست یا نه فقط چون فالنی دارد ما هم باید داشته باشیم

ن کشند که مهای خود را به رخ بقیه میاییهای مجازی زیاد شده است و مردم خودنمشبكه

 ." فالن لباس را دارم یا فالن یخچال و غیره

، گاهیآتسهیالت شامل مفاهیم آموزش، استفادۀ بهینه، سرگرمی، افزایش  تسهیالت:

سازی در ابعاد مختلف هر نوآوری همراه خود بهینه درواقعدسترسی است.  کاهش هزینه و

بت گاهی اثرات مث "سازد: ما از ابزار است که بیشتر بد و خوب میدارد و این نوع استفاده 

 بگیرد نیز هایی مثل آشپزی و دکوراسیون، خیاطی و غیرهآموزش تواندیمبروی فرد دارد و 

ه دارد فاید کهاینو همچنین باعث سرگرمی افراد سالمند و همچنین معلول شده است، پس 
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ستفاده از های ارتباطی با ارسانه". "افراد بستگی داردبه شخصیت  یا ضرر به نوع استفاده و

 ."های ارتباط کاهش پیدا کند اینترنت باعث شده است که هزینه

عدم آرامش: این مقوله شامل مفاهیم تمرکززدایی، گمگشتگی، خودباختگی، 

دهد حضور و تمرکز و اتصال با کیفیت ای و زمان است که نشان میسردرگمی، چند زندگی

افراد در جامعه و در خانواده تمرکز خود  "ایم: ای از اطالعات از دست دادهرا در دایره خود

تمرکزشان بروی فضای مجازی است نسبت  چراکهاند، را بروی امور زندگی از دست داده

دقیقه تازه  10بعد از  زنمیماند، من وقتی با همسرم حرف بین زمان و مكان را از دست داده

ی دارد و در فضا یاگشتهگمیا  انگار هر کسی کمبود ". "ورت چی بود؟! پرسد منظمی

 ."گرددبه دنبال آن می هایهای ماهوارهمجازی اطالعات یا نشستن طوالنی مدت پای سریال

داعی کنندۀ ت ؛ وگی استفردگرایی: مقولۀ فردگرایی شامل مفاهیم تنهایی، انزوا و غریبه

معی فردی را به ج هایفعالیتایم و گرایی شدهی انزوا و دورناین قضیه است که ما دچار نوع

فیزیكی در یک خانه  ازلحاظها درست است که خانواده"دهیم: در مكان واقعی ترجیح می

ارتباطی خیلی دور هستند و هرکدام در دنیای خود غرق هستند  ازلحاظکنند، ولی زندگی می

های های کنونی هیچ شباهتی به خانوادهخانواده". "که شاید هزاران کیلومتر از هم دور است

قدیمی ندارند، افراد خانواده برای هم وقت کمتری دارند و بیشتر در فضای مجازی و 

های چهکنم بدهند تنها باشند و بعد از مدتی احساس میکنند و ترجیح میها سیر میماهواره

 ."رو نشناسیم و فاصله رو حفظ کنیمخواهیم که هم اند و خودمان میمن برای من غریبه شده

ها و فرهنگ، شناخت فرهنگمفاهیم  : این مقولۀ عمده شاملتغییرات بافت و فرهنگ

اعث های ارتباطی درست است که بکند که تكنولوژیزدایی است که به ما یادآوری میزمینه

كلی شنزدیكی و شناخت فرهنگ شده است ولی درافتادن با زیر بناهای فرهنگی به هر 

ر باعث شناخت بیشت های ارتباطیاستفاده از رسانه "ای جز از خود دور شدن ندارد: نتیجه

های مختلف باید به آن ها و آداب دیگر مرزها شده است، قدیم برای درک فرهنگفرهنگ

کردیم و یا از کسی که رفته است سؤال کنیم، اما امروزه خیلی بهتر شده سفر می کشورها

ه در ک ایبه اصول و زمینه های دیرینۀ خودای خانواده وحتی جامعه وابستگیاعض ". "است 

که  اند، نوجوانانآورده بودند رو را از دست داده به دستطی سالیان از نسلی به نسل دیگه 
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انتقال هم پیدا نكرده که بخوان از دستش بدن و اصالً اطالعی از این  هاآناین موارد حتی به 

 هاها و آرایش کردناند، شما این لباس پوشیدندر فرهنگ غرب ذوب شدهموارد ندارند و 

 "و سبک زندگی رو نگاه کنین، کجاش همخوانی با اصالت ما دارد؟

 شامل مفاهیم بلوغ فكری شناختیروان: مقولۀ عمدۀ تغییرات شناختیروانتغییرات 

غییرات مشخص است تکه از اسمش  طورهمانزودرس، بدبینی، فشیتیم و افسردگی است که 

یل به دل "فكری و احساسات و روان هم تأثیرگذار بوده است:  ازلحاظها در جامعه و خانواده

کنیم نیست، نوجوانان و حتی هیچ کنترلی روی اطالعاتی که ما دریافت می کهاین

نند و به کنیست دست پیدا می هاآنبه اطالعاتی که مقتضی سن و یا شرایط  ساالنبزرگ

دور شدن از مثبت اندیشی و رفتن به سمت  "." شوندی دچار بلوغ فكری زودرس مینوع

مده آ به وجود، یكی از تأثیرات مهم است، همسر من از زمانی که این فضاها رویاهای کاذب

 ."و بدبین شده به همه چی  گیردیماست اون آرامش گذشته رو ندارد و مدام ایراد 

های زناشویی و شناخت زوجین از همدیگر واج و زندگی: تغییر در ازدتغییرات ازدواج

های در معرض خطر، شناخت در عدم ازدواج، ازدواج ای با این مفاهیم است:مقولۀ عمده

که ازدواج را که نقطۀ شروع خانواده است را با بحران جدی روبرو کرده است:  ازدواج

د ازدواج کنیم؟ مگه احمق یكی از دوستام می گت تا شیر راحت گیرمون میاد چرا بای"

شدیم؟ االن یه چرخ ساده توی نت بزنی ریخته... و همین افزایش ارتباطات سطحی و آسان 

 االن نحوۀ آشنایی ". "جوانان را راغب به زندگی مجردی و دوری از ازدواج کرده است 

ی فردی هاجوانان برای ازدواج کالً فرق کرده و از محیط واقعی و فامیل و دوستان به آشنایی

شوند و بعد از ازدواج تازه و مجازی تبدیل شده است. اول بوسیلۀ رابطۀ مجازی عاشق می

 ." همو میخوان بشناسن

ا، هها: این مقولۀ عمده شامل مفاهیم کوچک شدن خانوادهتغییرات زیربنایی خانواده

شكل و فرم  که اشاره به این داردکه ها استو شكاف نسل کانون خانواده، فرم خانواده

ر ای و گسترده تغییبا خانواده هسته هاآنها و روابط ها و الگوهای جاافتاده در خانوادهرابطه

 باعث از بین رفتن عالقه و درنتیجهروابط فامیلی بسیار کم شده است و " کرده است.

های مفرح و ایجاد کنندۀ حس اجتماعی بودن جای های فامیلی شده است و رابطهوابستگی
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ود را به روابط تصویری داده است، انگار که فقط یک وظیفه داریم و باید آن را انجام خ

 ."دهیم

 ی وگیرگیری و اجرا: به هم خوردن توازن قدرت،، تغییر مرجع تصمیمقدرت تصمیم

ه ک گیری و اجرا هستندآمده از مقولۀ قدرت تصمیم به دستگیری از مفاهیم نوع تصمیم

 ما قبالً یه"ستگاه قدرت در خانواده و مجرای آن تغییر کرده است: دهد که خوانشان می

دانستیم و طبق همان خانواده را مجبور به عمل مطابق بد و خوب چیزهایی رو بد و خوب می

های افراد از کردیم اما االن توازن قدرت در خانواده از بین رفته است و جایگاهخودمان می

 ."بین رفته است 

جتماعی: این مقولۀ عمده از مفاهیم احترام متقابل، اعتماد متقابل و کاهش همدلی ا

کند که به دلیل هرج و مرج اطالعاتی و خودمحوری تشكیل شده است و به ما گوشزد می

ای که بین سنت و مدرنیته کشیده شده است، همدلی و عالقۀ اجتماعی کم جادۀ یک طرفه

مجازی از خیانت و روابط نامشروع حرف  هایگروهها و از بس در این سریال "شده است: 

اند و دورویی رواج پیدا اعتماد شدهزنند که اعضای خانواده و اجتماع نسبت به هم بیمی

 ."بندندرسند از ترس اینكه بالیی سرشان نیاید سپر را از رو میکرده است، یعنی به هم که می

ر عین دوری، کاهش تحرک اثرات مدرنیه: حریم خصوصی، کاهش خالقیت، نزدیكی د

گرایی اطالعاتی از مفاهیم زیرمجموعۀ مقولۀ عمده مدرنیته هستند، به نوعی که و مصرف

سیل عظیم اطالعات را  چراکهاند ذهنی بزرگ شده ازلحاظافراد  "نیست:  هاآنگریزی از 

گرای ایم مصرفشود و شدهها به عمل تبدیل نمیکنند، ولی این ذهنیتهرروز دریافت می

هر فرد در انزوای خود  ". "شود، آن هم بدون سازگاری و تحلیل چه که تولید میصرف آن

 ها از هم بیشتر خبربا سیل عظیمی از اطالعات در ارتباط است و درست است که خانواده

 ."خیلی کم شده است  هاآندارند، ولی سطح ارتباط فیزیكی 

 گیرینتیجهبحث و 

تار خانواده که در ساخ به بررسی تأثیراتی ده از رهیافت روش کیفیدر این پژوهش با استفا

وجود داشت پرداخته شد. هدف درک و  های مجازی و نوسازی جامعهدر اثر با رسانه
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 هادنهای مجازی و نوسازی بود. بازسازی معنایی مردم از تغییرات، تاثیرات، مربوط به رسانه

 هایهبرنام بر مبتنی هایسیاست اجرای دلیل به ربیشت اخیر ۀده چند در ایران در خانواده

 تغییرات، این که شده مهمی تغییرات آن، دستخوش از متأثر فرهنگی تغییرات و نوسازی

این تغییرات از زمان پیدایش اینترنت و  .است کشیده چالش به را ایرانی ۀخانواد ساختار

ته ی متفاوت به خود گرفتبدیل شدن جهان به یک دهكدۀ جهانی ارتباطی، شكل و سرعت

 مفعوم اولیه، در مرحلۀ کدگذاری محوری 13در مرحلۀ کدگذاری باز است. در این پژوهش 

 به دستفراساختارگرایی  عنوانبه ایمقوله هسته 1و در کدگذاری انتخابی  عمده مقولۀ 11

 آمد.

اهانه است دهندۀ نوعی انزواطلبی آگمقولۀ عمدۀ دوری از خود، خانواده و اجتماع نشان

خود را در مقابل آن ناگزیر و ناتوان  ؛ واندکه افراد در دنیای امروزه برای خود انتخاب کرده

 هااین بود که هستۀ عاطفی در خانواده دهندۀنشان بینند. مقولۀ عمدۀ خالء عاطفی و معنویمی

ت ستر شده است و به نوعی در فضای مجازی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته اکمرنگ

یی بود هادهند. تغییر نقش والدین از آن مقولهگرایی ترجیح میو افراد فردگرایی را به جمع

ها و به تبع آن کارکردی که در خانواده داشتند، تغییر نقش ازلحاظکه نشان داد والدین 

د منبع عاطفی، احساسی و رفتاری برای فرزندان بودن ترینبزرگاند. در گذشته والدین کرده

های انهها بود، بر حسب رسی در زمان حال اینگونه نیست. مقولۀ بعدی تجدید سبک رابطهول

ازی کنند تغییر کرده است و به نوعی رابطۀ مجمجازی شكلی که افراد با هم ارتباط برقرار می

 دهندۀاننشتبدیل شده است که لزوماً نیازی به حضور فیزیكی ندارد. مقولۀ دنیای مجازی 

های مختلف زندگی است. فامیل مجازی، نزدیكی مجازی، و و جدید در عرصهای نتجربه

اضافه شدن یک بعد جدید یه زندگی امروزه  دهندۀنشانکه  هویت مجازی، تجربۀ مجازی

ها این موضوع است که فضای مجازی و رسانه دهندۀنشانزدایی ما است. مقولۀ ارزش

ها اند و رابطهها سست و بی ارزش کردهخانوادههای دیرینه، معنویت و مذهب را که در سنت

آن قداست گذشته را ندارد. ظاهرگرایی مقولۀ مهمی است که اشاره دارد به توجه به ظواهر 

قب چشمی و عشود. چشم و همای که به وفور دیده میپدیده عنوانبهاعمال و کاهش تفكر، 

دیده کندکه هر پۀ تسهیالت عنوان میها شده است. مقولنماندن از دیگران از واجبات زندگی
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های بسیاری نیز دارد و این نوع استفادۀ ما است که مشكل ایجاد در کنار معضالت، سودمندی

تر دسترسی آسان ، کاهش هزینه وآگاهیکند. مواردی چون آموزش، سرگرمی، افزایش می

ۀ عمدۀ دیگر است که هایی در این زمینه است. عدم آرامش مقولها و اطالعات مثالبه مكان

انسان حضور و تمرکز و اتصال با کیفیت خود را با  عنوانبهبه این نكته اشاره دارد که ما 

شویم. تر میتر و سردرگمروز آشفتهایم و روزبهای از اطالعات از دست دادهزندگی در دایره

ضیه است ندۀ این قو تداعی کن گی استمقولۀ فردگرایی شامل مفاهیم تنهایی، انزوا و غریبه

ای هفردی را به جمعی در مكان هایفعالیتایم و گرایی شدهکه ما دچار نوعی انزوا و دورن

های پرجمعیت جای خود را به گراییدهیم. همچنین خانوادهواقعی ترجیح می

ت مقولۀ بسیار مهمی اس تغییرات بافت و فرهنگ های کم جمعیت داده است.گراییدوست

ن های گوناگوها از یک طرف باعث نزدیكی آداب و فرهنگرد نوسازی و رسانهکه اشاره دا

رسوم  های قدیمی، آداب واند و از طرف دیگر باعت گسستن پیوندهای سنتی با فرهنگشده

 هاعنوان دارد که تغییرات در جامعه و خانواده شناختیروانتغییرات اند. در مقولۀ شده

هم تأثیرگذار بوده است. بدبینی، فتیشیسم، افسردگی و  فكری، احساسی و روانی ازلحاظ

اهای اندیشی و رفتن به سمت رویدور شدن از مثبت هایی از این دست هستند.نمونه انزواطلبی

عدم ازدواج، شامل مفاهیم  تغییرات ازدواج، یكی از تأثیرات مهم است. مقولۀ کاذب

ین مقوله اشاره دارد که تغییرات های در معرض خطر، شناخت در ازدواج است. اازدواج

ای، ازدواج را که نقطۀ شروع خانواده است را با بحران جدی روبرو کرده نوسازی و رسانه

 ها، کانونها شامل مفاهیم کوچک شدن خانوادهاست. مقولۀ تغییرات زیربنایی خانواده

ها و و فرم رابطه که اشاره به این داردکه شكل ها استو شكاف نسل خانواده، فرم خانواده

 .ای و گسترده تغییر کرده استبا خانواده هسته هاآنها و روابط الگوهای جاافتاده در خانواده

دهد که خاستگاه قدرت در که نشان می ای استگیری و اجرا مقولۀ عمدهقدرت تصمیم

طبق  تیم ودانسما قبالً یه چیزهایی رو بد و خوب میخانواده و مجرای آن تغییر کرده است، 

اما االن توازن قدرت  کردیمیمهمان خانواده را مجبور به عمل مطابق بد و خوب خودمان 

لی مقولۀ عمدۀ کاهش همد افراد از بین رفته است. هاییگاهجادر خانواده از بین رفته است و 

دهد که خودمحوری بیشتر شده است و احترام و اعتماد متقابل کاهش پیدا اجتماعی نشان می
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ت کند که در سیر گذار به سمکرده است. در آخر مقولۀ اثرات مدرنیته مواردی را بررسی می

نیست. حریم خصوصی، کاهش خالقیت،  هاآنهای مجازی، گریزی از نوسازی و رسانه

اثرات  یهانمونهگرایی اطالعاتی از نزدیكی در عین دوری، کاهش تحرک و مصرف

 مدرنیته هستند.

 حسط در ایران جامعۀ در که تحولی تریناصلی و ترینگفت عمده توانمی درمجموع 

 از که ؛است مدرن دنیای به ورود شدن و صنعتی مسیر در نهادن گام پیوسته، وقوع به کالن

 و وارهتلفن، ماه تلویزیون، روزنامه، مانند جمعی ارتباط وسایل ورود به توانمی آن مصادیق

 ترآگاه تجریانا این از متأثر جامعه اعضای خردتر سطحی در. کرد اشاره اینترنتی هایشبكه

 اعضای عنوانهب افراد در تغییرات این شدن نهادینه. دهندمی نگرش تغییر و رفتار شده، تغییر

شود. تغییرات هم در بعد می خانواده تغییرات به منجر درنهایت خانواده، دهندۀ تشكیل

ساختار  ها، تغییر در شكل ومثل تجدید سبک رابطهساختاری خانواده اتفاق افتاده است درون

ها در اعضای خانواده و هم در بعد تغییر قدرت و نقشروابط، رابطۀ والدین و فرزندان، 

 رف،مص آگاهیفرهنگی،  آگاهیتغییرات بافت و فرهنگ، ساختاری خانواده مثل: برون

 پذیری افراد،عهتغییر در سبک جام فرهنگ استفاده، فرهنگ تقلید، کاهش اخالق،

 همدلی اجتماعی. کاهش ،کمک متقابل، احترام متقابل اجتماعی، آگاهی تمرکززدایی،

ظهور اشكال جدیدی از پیوند میان دو جنس، افزایش همگام با نتایج این تحقیق، 

خانوارهای زن سرپرست، تغییر روابط جنسیتی و بین نسلی، تغییر از مكمل بودن نقش زنان 

ور، محمدپو تغییر از روابط فرمانبردارانه به سمت مذاکره اشاره کرد )به سمت برابری 

( عنوان شد 1392همكاران )در تحقیقی از جمشیدیها و (. 1388رضایی، پرتوی و صادقی، 

 فرآیند و اقتصادی اجتماعی دگرگونیهای نیز توسعه در حال و غیرغربی جوامع درکه 

 مختلف هایالیه میان در مدرن فرهنگ رشگست و شهریهای محیط در ویژهبه مدرنسازی

خواهد مفهوم یک خانواده که میاست.  داده قرار تحت تأثیر را خانواده ساختار جامعه،

موج  هاآنمنسجم بودن را یدک بكشد اول از همه باید احساس و عاطفه و تعلق در ارتباطات 
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 ،1انبهایتو، میاجیما و واتد )انهای امروزی روی این نقطۀ حساس اثر گذاشتهبزند و تكنولوژی

 افتاده اتفاق شدنجهانی و مدرنیته تحت عنوان غرب در که تحوالتی و (. تغییرات2002

 غرب ایتوسعه تجربۀ اقتباس .تاس داشته نامطلوب بعضاً و اغلب مطلوب است، پیامدهایی

 قتباسیا الگوهایی و نبوده زاندرو فرآیندی آنكه لحاظ به توسعه حال در درکشورهای

. دنیای بخشآفرین و رفاهاند تا سعادتزا بودهآفرین و مشكلبیشتر مسأله شوند،تلقی می

کنشی ناهمساز بین برخی ازاجزای مرتبط با خانوادۀ سنتی و پاره امروزه خانواده شاهد برهم

های امروزی بر حسب تأثیرات های خانوادههای برخاسته از نوسازی است. مؤلفهاز ارزش

 .(1392 زاهدی و همكاران،هستند )اندازی و تحول سازی و متعاقات آن در حال پوستنو

 مداری ماد بر مبتنی که خانواده از جدید الگوی این خود، سوم موج کتاب در تافلر الوین

 تغییرات نیز والدین و فرزندان روابط در .کندمی معرفی جدید صنعتی نماد جوامع را است

 سمت به فرمانبرداری از تغییر والدین، اقتدار سمت به والدین قدرت از تغییر قبیل از زیادی

 و هاارزش طرفۀ یک انتقال از غییر ت کنجكاوی، سمت به اطاعت از تغییر خودپرورشی،

(. 2003 ،3به نقل از کلیكوت 2013 ،2پاناسنكواست ) داده رخ دوطرفه انتقال به دانش

 دورۀ هایویژگی با چراکه .است گسترده خانواده ،سنت ) (سنتی ۀدور با سازگار خانوادۀ

 هانقش ناپذیریتفكیک پیرساالری، و عواطف، پدرساالری و احساسات غلبه همچون سنتی

 مدرنیته اگر .کارکرد دارد و داشته همخوانی خانواده نوع این جنسی، کار تقسیم و وظایف و

 و شدن دموکراتیک شدن، صنعتی شهرنشینی، شدن، عقالنی فرآیندهای توسعۀ با

 یا ایهسته خانواده آن با سازگار و متناسب خانواده شناسایی شود، نهادی پذیریتفكیک

 تحوالت طورکلیبه. (1390 برناردز جان ترجمه قاضیان،است ) تكمیلی ایهسته خانوادۀ

ساختاری،  کرد: تنوع بیان اینگونه خالصه طوربه توانمی را ایرانی هایخانواده معاصر

 روابط گسترش ازدواج، شدن فردگرایانه خویشاوندی، گری، شبكۀحمایت نقش اهشک

                                                           

1. Itoh, Y., Miyajima, A., & Watanabe, T. 

2. Panasenko, N. 

3. Cliquet, R. 
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 گفتمان کاهش خانوادگی، مناسبات در زنان قدرت جایگاه و افزایش ازدواج، از پیش

 (.1389 احمدی،) یفرزندآور اهمیت کاهش گرایی،خانواده

 نیا یبررس هنگامدر بحث در مورد تغییرات خانواده، شود پیشنهاد می درنهایت 

 .دشو توجه زین طیشرا نیبا ا خانواده انطباق زانیم و جامعه بر حاکم طیشرا به هایدگرگون

شوند و یم یدگیپاشازهم دچار مقاومت کنند، انطباق نیا برابر در هاخانواده اگر چراکه،

 و فرهنگی ساختارهای اجتماعی، در تغییر تبع به خانواده ساختار در تغییر د،یترد بدون

ش شود برای کاههمچنین پیشنهاد می است که باید در نظر گرفته شوند. جامعه اقتصادی

ر رسانی شوند تا بیشتای مجازی، موارد مفید بیشتر اطالعاثرات منفی نوسازی و رسانه

های روز از قرار گیرند. نحوۀ استفاده و مدیریت زمان در استفاده از تكنولوژی مورداستفاده

اد نسبت به افر آگاهیاز طریق افزایش  کهاینوزش داده شوند. پیشنهاد دیگر سنین پایین آم

های مسئول، توانایی برخورد درست و های مجازی توسط نهادهای رسانهها و چالشفرصت

نحوۀ مصرف کردن مفید را ایجاد کنیم و به نوعی تهدید به فرصت تبدیل شود. همچنین 

های روش پژوهش کیفی است تمام محدودیتروش پژوهش حاضر کیفی  کهازآنجایی

محقق و  گیریگر، عدم کنترل اعتبار نتیجهغیرممكن بودن حذف سوگیری مشاهده ازجمله

عدم قابلیت تعمیم پذیری بر آن وارد است و نتایج باید با احتیاط در نظر گرفته شوند. از 

رد شان کمتر موادهنشان دهند خود و خانو کهاینشوندگان برای طرفی بعضی از مصاحبه

دادند. می تری جوابتر و سوگیرانهمثبت طوربه اندگرفتهثرات نامطلوب قرار تغییرات و ا

کنشگران مورد مصاحبه عمدتاً از قشر شهرنشین و تحصیلكرده بودند، لذا در  ازآنجاکه

 ها باید این مورد را در نظر گرفت.گزارش و بررسی
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