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Abstract
Background and Aim: Today, information technology has invaded the
home and family in various ways, and the way it interacts and uses it can
greatly affect the types and varieties of family functions and interactions
between family members. The purpose of this study is to present a paradigm
model of realizing the interaction of families with communication
technologies from the perspective of participants.
Method: The present study is a qualitative research conducted via grounded
theory based on the approach of Strauss and Corbin. The study population
consisted of Nehbandani families and 13 people were selected by theoretical
sampling method in person and voluntarily. Research data were collected
using semi-structured and unstructured interviews based on three basic
questions of what, why and how the subject was collected and data analysis
was done using theoretical coding.
Results and conclusion: The study showed that the interaction of families
with communication technologies is based on their living space and when it
comes to living space, both internal and external factors and the process of
socialization and Injuries are a consideration that can vary for each family
depending on different circumstances and situations.
Keywords: Living space, interaction, communication technology, lifestyle,
family
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نحوه مراوده و به کارگیری دن میتواند بر انواع و اقساو عملکردها ی خهانوادگی و کهنم مابابهی بهین
اعضای خانواده به شدت تهاییر بذهرارده ههدی ایهن پهاوهم ارالهه مهد ی پهارادایمی از تحبه تاامهی
خانوادهها با تکنو وژیهای ارتباطی از دیدگاه مشارکتکنندگان استه
روش :این پاوهم کیفی است و مبانی بر روش نظریه زمینهای رویکرد اشاراوس و کوربین انماو شده
استه جاماه پاوهم را خانوادههای نهبندانی تشکیی دادند و  13نفهر بهه شهیوه نمونههگیهری نظهری بهه
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تحلیی داده با اسافاده از کدگراری نظری صورت گرفته
نتایج و یافتهها :پاوهم نشان داد تاامی خانوادهها با تکنو وژیهای ارتباطی ،بر مبنای فضای زندگی
شان شکی میگیرد و زمانی که صحبت از فضای زندگی است ،هم عوامی درونی و ههم بیرونهی و ههم
فرایند جاماهپریری و دسیبها مورد توجه است که می تواند بهرای ههر خهانواده بها توجهه بهه شهرای و
موقایتهای گوناگون ،مافاوت باشده
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مقدمه
جاماه تنها بر اساس اطالعات دقی میتواند درباره نذهداری از کودکان ،زمینههههای جهرو،
مراقبت از بیماران یا هر موضوع دیذری ،سیاستهای اجاماعی درسای اتخاذ کنده با داشهان
اطالعات بهار در مورد دنچه خانوادهها به صورت با فای انماو میدهند و دنچهه نمهیتواننهد
انماو دهند ،بهار میتوان از خانوادهها حمایت کرده در پروژه جهانی شدن و توسهاه روز بهه
روز دنیای اطرای که خانواده مساثنی از دن نیسهت ،بهرای انطبهاا بها دنیهای امهروز و بهبهود
کیفیت زندگی در خانوادهها ،سبک زندگی ،1که همیشه و همه جا در مارض چا م است،
نیازمند بازبینی هدفمندانه و با یبات نسبی برای کنارل وضایتهای مخالف بهه خحهود در
درون نهاد خانواده استه
عملکردها و مسیرهای خانوادگی و به تب دن حی مسهالی پهیم روی خهانواده بیهانذر نحهوه
گرد هم دمدن افراد و برقراری ارتباط مابابهی بهین دنهها اسهته فنهاوری اطالعهات و نحهوه
مراوده و به کارگیری دن میتواند بر انواع و اقساو عملکردهای خانوادگی و کهنم مابابهی
بین اعضای خانواده به شدت تاییر بذرارده مثال بهارز دن نذرانهی در مهورد میهزان خشهونای
است که در برخی بازیهای کامپیوتری تحویر میشوده با توجه بهه کیفیهت نهرو افهزارهها و
ظهور تکنو وژیهای جدید در عرصه خانواده ،در دینده رواب درون خانواده بیشهار تحهت
تاییر قرار خواهد گرفته تکنو وژیهای ارتباطی نه تنها سبک زندگی ،کهه تاهامالت درون
خانواده و نیز فضای زنهدگی 2خهانوادههه ا و حاهی خهود نههاد خهانواده را تحهت تهاییر قهرار
میدهنده مطا اه و شناخت صحیح از خانواده میتواند اراله دهنده ا ذوهایی برای خانواده و
افزایم دانایی و تاامی سازنده با محی بیرون و رو به توساه جهان مهدرن و کهاهم دهنهده
دسیبهای خانواده باشده
جاماه ایرانی و به تب دن نهبندان نیز با توجه بهه دارا بهودن سهاببه تهاریخی ،سهنای و اهمیهت
نهاد خانواده و ا ذوها و تاامالت و ارزشهای شکی گرفاه حول این نهاد مهم ،به شهدت در
مارض این تغییرات و تاییرات فناوری قرار گرفاه است و پاوهم در این باره میتواند برای
1. Life Style
2. Life space
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نمات از سردرگمی و اراله طری در حفظ کیان خانواده مناسب باشده در همین راسهاا ،ایهن
پاوهم قحد دارد با هدی شناخت هرچه بیشار تاامی خانوادهها با تکنو وژیهای ارتباطی،
بههه ایههن پرسههم پاس ه دهههد کههه ارتبههاط خههانوادهههها بهها تکنو ههوژیهههای ارتبههاطی درون
خانواده(شهروندان نهبندان) چذونه استه
مبانی نظری :در این بخم ،مهروری اجمها ی بهر بنیهانههای نظهری ایهن پهاوهم خهواهیم
داشته
1

دیدگاه جامعه شناختی :کورت وین با بررسیههای خهود در موضهوع پویهایی گروههی،
شرط اصلی تحب رفاار فردی و اجاماعی افراد را میدان مشخحی از عوامی تایینکننده کهه
در عین حال با دن رفاار وجود دارند ،میداند( وین)1341 ،ه میدان ممموعهه وقهایای اسهت
که با هم هساند و با هم ادراک میشوند ،برای اینکه به هم بساذی دارنده به ایهن ترتیهب مها
در قلمرو جاماه شناسی هم به کلیهت و ههم بسهاذی عوامهی سهرو کهار داریهمه وظیفهه علهوو
اجاماعی دن است که شیوههای خاصی برای بیان و سنمم این میدان طراحهی کنهده هوین
این میدان را فضای زندگی یا فضای حیاتی افراد و گروهها میدانده
یکی از مفاهیم بنیهادی جاماههشناسهی رفاهاری کهه مهیتهوان دن را مهرتب بها مسهالی درون
خانواده دانست« ،تبویت» است ،همهان چیهزی کهه مهیتهوان دن را پهاداش خوانهده تبویهت
پیچیههدهتههر از صههری انمههاو دادن یههک عمههی و دریافههت واکههنم د خههواه یهها نههاد خواه
است(هومنز ،1314 ،2د)33ه شرای محیطی گوناگونی احامال تبویت یک عمی ماهین را
تایین میکننده برخی شرای واکنم را محامی میسازند و برخی شرای دیذر ،احامال دن
را کم میکننده وقای یک واکنم ماین تبویت میشود ،رشهاه گسهاردهای از واکهنمههای
دیذری که همانند با همان واکنم پاداش گرفاهانهد ،در همهان زمهان خهواه نهاخواه تبویهت
میشوده این واقایت به جاماهشناسی رفااری اجازه میدهد تا از شکیگیری مهنظم رفاهار یها
تادیی رفاار سخن گویده جینیس با دوین و جان با دوین 3این پدیده را بدین شهیوه تاریهف
1. Kurt Lewin
2. Homans
3. Baldwin
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میکنند« :شکیگیری منظم رفاار ،مسالزو دگرگونی رفاار طی برداشان گاوهای ماهوا ی بهه
سوی یک اجرای نهایی از پیم تایین شده استه در هر گاو ،رفااری کهه بیشهار از همهه در
جهت نزدیکی به اجرای نهایی باشد ،تبویت میشود»(با دوین و با هدوین ،1311 ،د)133ه
در همین راساا ،هومنز به قضایای گوناگونی از جمله قضیه موفبیهت ،قضهیه محهرک ،قضهیه
ارزش ،قضیه محرومیت یا سیری و قضهایای پرخاشهذری و تاییهد ،در شهکیگیهری رفاارهها
میپردازد که اغلب این قضهایا بهه طهور خهاد در درون خهانوادههها و در تبویهت و تحبه
تاامی با تکنو وژیهای ارتباطی مویر و نمایان هسانده
از دیدگاه پارسونز ، 1تلفیه ا ذوههای ارزشهی بها تمهایالت مبانهی بهر نیهاز در یهک فراگهرد
اجاماعی شدن موف  ،در قا ب هنمارها و ارزشها ملکۀ ذهن مهیشهوند؛ یانهی بهه صهورت
بخشی از وجود کنشهذران ،یها «وجهدان» دنهها در مهیدیند(پارسهونز ،1331 ،د)42ه ایهن
ا ذوهای ارزشی و تمایالت مبانی بر نیاز در سراسر کنم و واکنمها و تاامالت خانوادههها
با تکنو وژیهای ارتباطی وجود دارده با توجه به اهمیت نهوع تاهامالت و دوری و نزدیکهی
موقیاتها و همچنین نظارت بر دنها از جانب اعضهای خهانواده ،مهیتهوان بهر مبنهای دنهها
کنمها و واکنمهای درون خانواده را تحلیی نمود(ریازر ،1311 ،2د)13ه
به نظر گیدنز ،در جوام ماقبی نوین ،زمان همیشه در پیوند با مکان بود و اندازهگیهری زمهان
دقی نبوده با اسابرار نوگرایی ،زمان مایار پیهدا کهرد و پیونهد نزدیهک میهان زمهان و مکهان
گسیخاه شده بدین سان هم زمان و هم مکان از محاوا تهی شدند؛ دیذر هیچ زمان یها مکهان
خاصی امایازی بر زمانها یا مکانهای دیذر ندارد و زمان و مکان بهه صهورتههای صهری
تبدیی شدند(گی محمدی ،1311 ،د)43ه به نظر گیدنز ،مکان بیم از پیم ،حا ت «جا بهه
جا شونده» پیدا کرده است ،به این مانا که «مکانها تحت تأییر و رخنهۀ نفوذههای اجامهاعی
بسیار دور دست شکی میگیرنده صورت مرلی هر مکانی در واق رواب دور دسهای را کهه
ماهیت دن را تایین میکند پنههان مهیدارد»(گیهدنز ،1331 ،د)13ه فاصهلهگیهری زمهانی و

1. Talcott Parsons
2. George Ritzer
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مکانی به دالیی گوناگون برای نوگرایی اهمیت دارده به نظر گیدنز بیریشذی 1نیهز مسهالزو
«جدا شدن رواب اجامهاعی از محهی ههای محلهی کهنم مابابهی و تمدیهد سهاخاار دن در
راسههاای پهنههههههای زمههانی -مکههانی نهها مشههخ

اسههت»(گیههدنز ،1331 ،د)21ه موضههوع

بیریشذی و جدایی زمان و مکان در تاامالت اعضای خانواده در فضای ممازی و گسهارده
شدن پهنه این تاامالت و به تب دنپریرش بدون حد و مرز ا ذوهای فرامحلی ،خانوادگی و
حای فراملی ،تاییر رسانه و تکنو وژیهای ارتباطی نو پدید در خانوادهها را بهه وضهوو و بهه
گساردگی نشان میدهده بنهابراین بها رشهد و توسهاه نظهاوههای انازاعهی ،اعامهاد بهه اصهول
غیرشخحههی و همچنههین دیذههران گمنههاو ،یکههی از مسههالی ضههروری حیههات اجامههاعی
میگردد(تنهایی سیس ،شایذان و قاسمی)1333 ،ه
با بررسی نظریات هابرماس 2در خحود تحکم و ورود عبالنیت جههان نظهاو اجامهاعی بهه
عرصه عبالنیت جهان حیاتی ،میتوان به عم تهاییر رسهانههها و نفهوذ ا ذوهها و ارزشههای
عبالنیت مدرن به اتااهای خانه و رواب درون خهانواده پهی بهرده هابرمهاس میهان عبالنیهت
نظاو اجاماعی(جاماه) و عبالنیت جهان زندگی ،اصوالً تمایز قایی مهیشهود؛ در حها ی کهه
عبالنیت اجاماعی مسالزو نهادمندی یک نظاو هنماربخم اسهت ،عبالنیهت جههان زنهدگی
مسالزو روا داشان «کنمهای مابابلی است که تحت هدایت تواف ههای مبانهی بهر هنمارهها
نیساند ،بلکه مسابیم یها غیرمسهابیم تحهت تهأییر توافه ههایی هسهاند کهه از رهذهرر تفهاهم
ارتباطی به دست میدیند»(ریازر ،1311 ،د)341ه
نظریههای رسانههای گروهی :عمدهترین تاییر بر خانوادههها از طهری رسهانههها حهاد
میشود ،بنابراین ،بررسی تاییرات مانوع رسانهها بر خانوادهها در واکاوی نحوه تحب تاامی
خانوادهها با تکنو وژیهای ارتباطی ضروری به نظر مهیرسهده نظریهه مهدل گلو ههای مهک
گوایر ،3گویای این مسأ ه است که مدل «عامی محرک -پاس » ناگزیر به ایماد تغییراتی در
1. Disembedment
2. Habermas
3. W Mcguire
4. Defleur
5. Klapper , Hovland, Lazarsfeld
6. Kazeno
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ساخاار نظری بود تا به نحوی باواند جنبههههایی چهون «اناخهاب توجهه»« ،تابیهر»« ،پاسه » و
«نذاهداری» را به اصی نظری اضهافه کنهد و ظهاهر پیچیهدهتهری بهدان دههد(دفلور،1311 ،4
د)123ه
هاو ند ،کلپر و الزارسفلد 3در نظریه مدل تأییر محدود رسانهها ماابد بودنهد کهه رسهانهههای
همذههانی ،بههه طههور مامههول ،شههرط الزو و کههافی بههرای تأییرگههراری بههر مخاطههب بههه شههمار
نمیروند ،بلکه دنها تنها از طری سایر عوامی ،که نبم واسطه را بازی میکنند ،میتواننهد
دارای تأییر باشنده به عبارت دیذر ،رسانههای همذانی در فراینهد تأییرگهراری بهر مخاطهب
تنها نبم تبویتکننده شرای موجود را بازی میکنند(کپلر ،1343 ،د)13ه
کازنو6در نظریه تودهای سازی م اابد است کهه بها ورود وسهایی ارتبهاط جماهی بهه جاماهه،
خرده فرهنگها و فرهنگهای خاد و ممزا ناپدید میشونده این موضوع در نهاد خهانواده
و ایماد تشهابه همذهانی در عهین تفهاوت و تکثهر در بهین خهانوادههها و نیهز ایمهاد عالیه و
درزوهای مشارک در افراد و خانوادههای مافاوت قابهی مشهاهده اسهت(مهدیزاده،1311 ،
د)31ه
از دیدگاه رنر 1رسانهها مناسبترین و مؤیرترین ابزار تغییر نذرشها ،ارزشهها و رفاارهها و
به بیان دیذر ایماد تحرک فردی و اجاماعی هسهاند(فرقانی ،1311 ،د)43ه از دیهدگاه او،
وسایی ارتباط جمای باعث دموزش درک وضایتهای مخالف شده ،با بهرانذیخان تخیهی،
افراد را به جای کسانی که کارگردان قضایا هساند قهرار مهیدههده ایهن وسهایی موجهب بهه
وجود دوردن تمارب جدید و مخالفی میشوند که رنهر دنهها را عوامهی افهزایم تحهرک
روانی میداند(روشه ،1311 ،2د)233ه
نظریههههههای روانشههناختی :در بررسههی خههانوادهههها نمههیتههوان از عناصههر و ماغیههرهههای
روانشناخای در تاامالت و ارتباطات درون خانواده صری نظر کرده

1. Lerner
2. Guy Rocher
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رشد روانی انسان ،دن گونه که فروید1دن را توصیف میکند ،فرایندی است که تنمههای
عمدهای را در بردارده فروید تحور میکرد که انرژی روانی میتواند به هدیهای جانشین،
جابه جا شود و این جابه جایی در تایین شخحیت فرد اهمیهت ویهاهای دارد(ریاهزر،1311 ،
د)211ه بنابراین نذاه به شخحیت افراد و به ویاه اینکه افراد میتوانند از حها شخحهیای
و به تب دن عالی و رفاارها وههه مافاوت باشند ،نذاه ما را در بررسی خانوادهها مناطهفتهر،
گساردهتر و در برگیرنده پراکندگی بیشار در طیفهای مخالف خانوادهها میسازده
از دیدگاه یونگ ، 2حرکت بهه سهوی تفهرد و تاها ی ،فطهری اسهت امها ،یهادگیری و تمربهه
میتوانند به دن کمک کنند یا مان دن شونده یونهگ بهه رغهم خوشهبینیاش ،دربهاره خطهر
بیماری گسساذی نذران بوده به اعاباد وی ،ما باید اعامهاد خهود را بهه کههن ا ذوههایی کهه
میرا ما را به وجود دورده اند از دست نهدهیم؛ بهه عبهارت دیذهر فضهای خهانواده ،فضهای
انابال تاریخی ا ذوها استه وا دین ا ذوهای در دسارس و نزدیک اعضای خهانواده هسهاند
و ا ذوها ماناسب با رفاارها انابال مییابنده
عوامی به هم پیوساذی عناصر درون خهانواده را مهیتهوان در نظریهات گشهاا ای ورتههایمر

3

مشاهده نموده به موجب تحبیبات ورتهایمر و دیذران ،عوامی زیادی در شهکی دههی یهک
گشاا ت میتواند مویر باشنده از جمله عواملی که به ویاه به حا روانشناسهی اجامهاعی در
ساخاار ،نظاوبندی ،تمرکزگرایی و ترتیب اجزا گشاا تهها مهویر هسهاند عبارتنهد از :عامهی
نزدیکی ،عامی تساوی ،عامی سرنوشت یکسان ،عامی همبساذی و پیوساذی و عامی عهادت
یا تمربهه به این ترتیب دیده میشود که نظریهه گشهاا ت در درون خهانواده نبهم مهمهی را
میتواند ایفا کنده عملکرد خانواده ،توانایی خانواده در هماهنذی یا تطبی با تغییرات ایمهاد
شده در طول حیات ،حی تاارضها و تضادها ،همبساذی بین اعضا و موفبیهت در ا ذوههای
انضباطی ،رعایت حد و مرز بین افراد و اجرای قوانین و مبررات و اصول حاکم بر این نههاد
با هدی حفاظت از کی سیسام میباشده پاوهمهها نشهان داده اسهت در خهانوادهههایی کهه
1. Freud
2. Jung
3. Werrtheimer
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ارتباط میان اعضا و تاامالت داخی خانواده بر اساس نزدیکی ،صمیمیت و تفهاهم بهین افهراد
اساوار است ،همه اعضا نسبااً علیه فشارهای زندگی مباوو و محون هسهاند(دهنذری و بهاب
ا حکمی)1333 ،ه از سوی دیذر ،چرخه زندگی خانوادگی روی تغییراتهی تمرکهز مهیکنهد
که خانوادهها در طول زمان در سهاخاار و روابه شهان تمربهه مهیکننهد(خیرا هی ،جافهری،
قمری و باباخانی)1333 ،ه
اریک اریکسون ،1با شرو و بس مراحی رشد ،با تاکید بیشهار بهر مهن2بهه جهای نههاد ،3و بها
تشخی

تاییر فرهنگ ،جاماه و تاری بر شخحیت ،از نظریه فروید بهه عنهوان پایهه اسهافاده

کرده وی ماابد بود که هر مرحله از مراحی پنج گانه رشد ،نیرومندیهای بنیهادی را ممکهن
میسازد که از شیوههای سازگارانه کنار دمدن با تاارضها نمایان میشونده نیرومنهدیههای
بنیادی عبارتند از :امید ،اراده ،هدی ،شایساذی ،وفاداری ،عش  ،نذرانی و خردمندیه نذهاه
به شیوههای سازگارانه و یا ناسازگارانه با تاارضههای درون خهانواده یکهی از مسهالی مههم
طرو شده به شمار میروده در این راساا ماز و 4نیز با رتبهبندی نیازهای اساسی بشهر ،سلسهله
مراتبههی از پههنج نیههاز فطههری را مارفههی کههرد کههه رفاههار انسههان را برانذیخاههه و هههدایت
میکند(ماز و)1311 ،ه این نیازها عبارتند از :نیازهای فیزیو وژیکی ،نیازهای ایمنی ،نیازههای
تال پریری و عش  ،نیاز به احاراو و نیاز خود شکوفاییه با این همهه ،ایهن نیازهها بهه راحاهی
توس یهادگیری ،اناظهارات فرهنذهی ،تهرس و مخا فهت بهه تاویه مهیافانهد(ماز و،1311 ،
د)131ه خانواده نیز به عنوان یک نهاد اجاماعی ،مساثنی از این رتبهبنهدی نیازهها نیسهت و
نذاه به نوع خانواده و رتبهای که خانوادهها در برخورداری از نیازهای اساسهی دارنهد بسهیار
حالز اهمیت استه
گفانی است که هر یک از این نظریهها ،در افزایم حساسیت نظری پاوهشذر در برگزیدن
مبو هها و رسیدن به هدی پاوهم که شناخت نحوه برخورد خانوادههای مشهارکتکننهده

1. Erikson
2. Ego
3. Id
4. Masslow
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با تکنو وژیهای نوپدید و شناخت نحوه اسافاده خانوادهها از این تکنو هوژیهها بهود ،مهویر
بوده استه
پیشههینه پهه:وه  :در چنههد دهههه گرشههاه پههیم فههرضهههای پاوهشههذران بههرای مطا اههه
جاماهشناسانه خانواده تغییر کرده استه دنچه در اینما قابی اهمیت است اساخراج مبو هههها
و نیز افزایم حساسیت نظری در شناخان و یافان مبو ههای مخالف از پهاوهمههای قبلهی،
اصطالحات و مبو ههای مرتب بود که مورد اسافاده قرار گرفاه استه
هوزر و شاو ،)1331(1در نظریه تمربهه تهاییرات ترکیبهی ماابهد بودنهد کهه قهرار گهرفان در
مارض تماشای پیچیدة تمربیات ترکیبهی ،روی بیننهدگان ایهرات فراوانهی دارده دنهها پهنج
مورد از چنین ایراتی را یاددور شدند که در این پاوهم نیز مورد اسافاده قرار گرفاند:
 کاهم سطح تحمی و حوصله در برابر شرای خساذی زا و عدو فاا یت؛
 باال رفان سطح توقاات و اناظهارات دربهاره دنچهه کهه کمهال مطلهوب و عملکهرد
بسیار عا ی میباشد؛
 باال رفان سطح توقاات برای حی و فحی سری و مؤیر مسالی و مشکالت؛
 داشان تحورات نادرست از باضی مسالی و وقای اجاماعی و فیزیکی؛
 داشان ارتباط محدود با محی زندگی شخحی و برخورداری از نظریهات سهطحی
نسبت به دن(هوزر و شاو)1331 ،ه
هاتکینسههون و بدرسههون )2111(2ضههمن طراحههی و توصههیف روش جدیههدی از حضههور
تکنو وژی «برای» و «با» خانواده ،به بررسی نحوه حضور تکنو وژی در خانوادههای اروپهایی
پرداخانده مطا اه انماو شده در موسسه کارنذی در خحهود شهبکه خهانذی نشهان داد کهه
رایانهها و اینارنت ،سهمی در این مشکی به واسطه جدا کردن افراد از خهانواده و دوسهاان و
افزایم سطح اسارس روزانه دنها دارده با این حال ،این مطا اه همچنین نشان داد کهه زمهان
اسافاده از کامپیوتر ،اینارنت و ارتباطات ،نبم مثباهی در برقهراری ارتبهاط بهین افهراد بهازی
میکنده
1. Hoser & Show
2. Hatkinson & Bederson
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در پاوهم مکگریت )2112(1با عنهوان «تهاییر تکنو هوژی رسهانه بهر روابه اجامهاعی در
خانوادهها» ،دادههای کیفی به دست دمده نشان داد که تکنو هوژی رسهانهههای جدیهد تهاییر
منفی بر کنم مابابی اجاماعی بین افراد در خانواده دارنده این پهاوهم نشهان داد کهه اوالً،
تکنو هوژی رسههانهههای جدیههد در خهانوار و رفاههار روزانهه افههراد نفهوذ کههرده اسهت و دومهاً
همبساذی نزدیکی بین مکان تکنو وژی رسانههای جدید در خانه و تاامی اجامهاعی وجهود
دارده به عالوه ،اصلیترین یافاهای که در فرایند پاوهم ظاهر شد ،فهمیدن این مطلهب بهود
که تکنو وژی رسانههای جدید در خانواده منمر به افهزایم انهزوای اجامهاعی و خحوصهی
شدن زندگی افراد در خانوادهها میشوده
یاوری ویاا( ،)1331در پاوهم خود ضمن شناسایی مکانیزوهای تاییرگرار تکنو هوژی در
محی خانواده ،به اراله راه حی در خحود کاهم دسیبهای تکنو هوژی پرداخاهه اسهته
این پاوهم ،تاییر فنهاوری در خهانوادههها را بهه طهور خالصهه ایهنگونهه بیهان مهیکنهد1 :ه
جایذزینی ارزشهای دینهی خهانوادههها بها فرهنهگ و ارزشههای غربهی؛ 2ه فردگرایهی در
خانواده؛ 3ه ترویج مادیگرایی و کم رنگ شهدن مانویهت در خهانواده؛ 4ه محهریگرایهی
افراطی در خانوادهها؛ 3ه بحران هویت در خانواده؛ 1ه پر شدن اوقات فراغت خهانوادههها بها
سرگرمی های جدیدکهه تباهاتی همچهون خودکفهایی در گهرران اوقهات فراغهت فرزنهدان،
کمبود محبت در فرزندان و ارضا نشدن نیازهای عاطفی ،اخاالل در مهارتهای اجامهاعی و
گوشهگیری دنان ،کاهم نو دوری و خالقیت فرزندان ،نبهود تمرکهز در تربیهت فرزنهدان و
کاهم کنارل و نظارت بر رفاارهای فرزندان را در بر دارده
ساروخانی( ،)1333در پاوهمهای خود درباره تلویزیهون و نسهی نهو ،بیهان مهیدارد کهه از
کودکان تهرانی در میان تاددّ تکنو وژی ارتباطات ههر روز زمهان بیشهاری طلهب مهیشهود،
بنابراین ،خأل زمان فراغت کاهم مییابد و با دن چذونذی گرران زمهان دزاد کودکهان مها
ساخای چنان نو میپریرد که هرگز در نسیهای پیشین سهاببه نداشهاه اسهته او در پهاوهم
خود به مبوالتی همچون :تملی تلویزیهون بهه عنهوان مههمتهرین وسهیله ارتبهاطی ،تلویزیهون
1. Mc Grath
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اشغالکننده فضای خا ی حیات کودکان ،اشغال وسی زمان کودک در شهبانه روز ،تشهدید
بیزاری کودک از کار تححیلی ،بس فراغت غیرفاال ،تاارض خواست و واقایت در مهورد
کودکان ،تأییر شذری تلویزیون بر اذهان سهاده کودکهان ،تهک باهدی بهودن کودکهان در
مبابی وسایی ارتباط جماهی ،انححهار تلویزیهون ،عهدو ورود کاهاب و مملهه و جهدا مانهدن
کودکان از دیذر چشمههای جوشان فرهنگ ،اشاره میکند(ساروخانی ،1333 ،د )123ه
روش
این پاوهم کیفی است و مبانی بر روش نظریه زمینهای رویکرد اشاراوس و کوربین انمهاو
شده استه جاماه پاوهم را خانوادههای شهرساان نهبندان با جمایای با غ بهر  31ههزار نفهر
مشامی بر  13هزار خانوار در سال  1331 -1333تشکیی دادنده برای نمونهگیری ،از راهبهرد
نمونهگیری نظری 1اسافاده شده استه براین اساس تحمیمات مربوط به اناخاب موارد نمونه
در جریان فرایند گرددوری و تحلیی دادهها اتخاذ میگردده هرا در ههر مرحلهه از پهاوهم
تحمیم گرفاه میشد که چه دادههایی گرددوری شود و دن دادهها از کما بهه دسهت دورده
شوده نمونهگیری در این تحبی به صورت اناخاب هدفمند از نمونههههایی کهه تهامینکننهده
اطالعات مهم در خحود ورود تکنو هوژی در خهانواده و ارتبهاط خهانوادههها بها دن باشهد
صورت پریرفته به این منظور بر مبنای نمونهگیری نظری خانوادهههایی کهه دارای تنهوع از
حا اقاحادی و نوع شغی سرپرست خانوار ،تححیالت وا دین ،سن خانواده و تاییرپریری
از تکنو وژی ارتباطی بودند ،برای انماو محاحبه عمی به تدریج اناخاب و محاحبه شدهانده
و در مراحی باد اناخاب خانوادههای جدید تا زمان تکمیی اطالعات الزو برای پاسهخذویی
به مسا ه پاوهم یا همان اشباع نظری 2ادامه یافت که در این راساا تاداد  13خهانواده مهورد
محههاحبه قههرار گرفانههده تهها دنمههایی کههه بههه منظههور اشههباع دادهههها از افههراد دسههیب دیههده از
تکنو وژیهای ارتباطی نیز با کمک شورای حی اخاالی و کارشناس دادگساری شهرسهاان
محاحبه به عمی دمده برای جم دوری دادهها سواالت محاحبه بر اساس سه پرسم اساسی
از چیسای ،چرایی و چذونذی موضوع و بر اساس دیدگاه پاتون شامی سهوالههای؛ رفاهاری
1. Theoritical Sampling
2. Saturation
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تمربه ای ،ایدهای و ارزشهی ،احساسهی ،مارفاهی ،حسهی ،زمینههای و پهیم فرضی(محسهنی
تبریزی ،1333 ،د )131به فراخور مطا ب بیان شده توس مشهارکتکننهدگان ،طراحهی و
اطالعات جم دوری شده سپس سواالت بادی نیز حول سه پرسم اساسی تدوین مهیشهده
تحلیههی داده بهها اسههافاده از کدگههراری نظههری صههورت گرفههته در مههورد روایههی و پایههایی
پاوهم ،باید اذعان شود که قابلیت تامیم در این پاوهم عامی مویری نیست ،زیرا ههدی،
درک پدیده که همان تحب تاامی خانوادهها با تکنو وژیهای ارتباطی در عرصهه خهانواده
بود و نه کنارل دن ،اما قابلیت اعاماد در این پاوهم با قرار دادن یافاههای نههایی در اخایهار
مشارکتکنندگان و ارزیابی دنان از تفاسیر و برداشتهای پاوهشذر انماو شده
یافتهها
یافتههای توصیفی :محاحبه شوندگان در این پاوهم ،شامی  4زن و  3مهرد بودنهد کهه از
بین دنها تاداد  1نفر کارمند 3 ،نفر خانههدار و  3نفهر شهغی دزاد داشهانده بهرای رسهیدن بهه
اشباع نظری و پایم بیشار ابااد و ویاگیها ،بها  2نفهر از کارکنهان شهورای حهی اخهاالی و
کارشناس دادگسهاری شهرسهاان کهه ارتبهاط مسهابیمی بها موضهوع دسهیبههای خهانواده و
تاییرات تکنو وژیهای ارتباطی در خانواده داشاند نیز محاحبه شده
یافتههای تحلیلی :تحلیی دادههایی که به منظور تکوین نظریه زمینهای گرد دوری شهد ،بها
اسافاده از رمزگراری نظری 1صورت گرفت که در دن ابادا رمزهای مناسب به بخهمههای
مخالههف دادهههها اخاحههاد داده م هیشههود و ایههن رمزههها در قا ههب مبو هههههها دسههاهبنههدی
مههیشههوند(رمزگههراری دزاد ،)2سههپس در مههورد اباههاد مبو هههههها و یههافان پیونههدهای میههان
دنها(رمزگراری محوری )3اندیشهیده مهیشهوده در جریهان ایهن رمزگهراری بها اسهافاده از
نمونهگیری نظری و باتوجه به مفاهیم پدیدار شهده از دل دادههها ،بهه گهرددوری دادههها در
مورد افراد ،رخدادها و موقایتهای مخالف پرداخاه شد که تحهویر غنهیتهری از مفهاهیم و
مبو ههای حاصی فراهم نموده سرانماو با رمزگراری گزینشی ،4مبو ههها پهاالیم و بها طهی
1. Theoretical Coding
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Sellective Coding
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این فراینهدها ،در نهایهت چههارچوبی نظهری پدیهدار شهده در ایهن پهاوهم از مممهوع 13
محاحبه انماو شده ،بیم از  411گزاره و مفهوو اساخراج شده
کدگذاری بهاز :در مرحلهه کدگهراری بهاز ،تاهداد  13مبو هه از بهین  411گهزاره مفههومی
اساخراج شده در مرحله باد که مبو هبندی دو سطحی و سه سهطحی انمهاو شهد ،تاهداد 11
مبو ه(سطح دوو) از تاداد  13مبو ه او یه تلخهی

شهد و در قسهمت سهوو کهار کهه شهامی

اساخراج مبو ههای خوشهای سطح سوو بود ،نیز تاداد  3مبو ه خوشهای اسهاخراج شهد کهه
در جدول  1اراله شده استه
جدول :2مفاهیم ،مقولهها و مقوله محوری استخراج شده از داده های کیفی
مقولههای سطح اول

مقولههای سطح دوم

مقولههای
سطح سوم

ابزار ارتباطی مورد اسافاده خهانواده -حضهور همیشهذی تلویزیهون در
خانههه -گسههاره اسههافاده از تکنو ههوژی در خههانواده -تکنو ههوژی ابههزار

فضای ارتباطی

سههرگرمی -اسههافاده دموزشههی از تلویزیههون -پیامههک و تلفههن وسههیله

خانواده(چیسای)

تفاهم -موارد اسافاده از تکنو وژی
ظهور تکنو وژیهای جدید در خانواده  -تنوع اسافاده از تکنو وژی
کاهم تنم در خانواده بهه وسهیله تکنو هوژی -تکنو هوژی ابهزار رفه
سههوت تفههاهم -تکنو ههوژی بههه عنههوان مرج ه حههی اخههاالی -فرافکنههی
اخاالفات به وسیله تکنو وژی ارتباطی
اقناع سازی در خانواده -پیامک و تلفن وسیله تفاهم  -اعاماد بیشار بهه
تلویزیون نسبت به سایر تکنو وژیها
تاییرات اخالقی تکنو وژی بر خانواده -تهاییرات اجامهاعی تکنو هوژی
بر خانواده -تاییرات مثبت تکنو وژی بر خانواده -تاییر فضای ممهازی
بر شخحیت -سیطره تکنو وژی بر خانواده
اسافاده دموزشی از تکنو وژی -شناخت از همهدیذر از طریه فضهای
ممههازی -دگههاهی بخشههی تکنو ههوژی ارتبههاطی -تکنو ههوژی وسههیله
شناخت
تنظیم رواب خانواده در اسافاده از تکنو وژی  -تکنو هوژی بهه عنهوان
تسهیلذر رابطه -دسارسی دسان به تکنو وژی
اسههافاده دموزشههی از تکنو ههوژی -فوایههد تکنو ههوژی بههرای خههانواده -

اسافاده مانوع از
تکنو وژی

تغییرات تکنو وژی در
خانواده(چیسای)
تکنو وژی وسیله رف
اخاالی(چرایی)
اعاماددفرینی

رف سوت تفاهم
توس
تکنو وژی

تکنو وژی(چرایی)
تاییرات
تکنو وژی(چرایی)
تکنو وژی وسیله

تاییرات مثبت و
منفی تکنو وژی

شناخت(چرایی)
تکنو وژی تسهیلذر

سودمندی

رواب (چرایی)

تکنو وژی برای

تکنو وژی وسیله رف

خانواده
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تسهیی امور توس تکنو هوژی= -وجهود تکنو هوژی بهه واسهطه نیهاز -

نیاز(چرایی)

دالیی فردی اسافاده از تکنو هوژی -دسارسهی دسهان بهه تکنو هوژی -
تکنو وژی ابزار سرگرمی
تاییرات روانی تکنو وژی بر اعضهای خهانواده -عهدو امنیهت روانهی از
حضور تکنو وژی -بیتوجهی زوجین به همهدیذر بهه واسهطه اسهافاده
زیاد -از تکنو وژی(سهرپوش گراشهان بهه اخاالفهات بها تکنو هوژی)-
عدو تمهرین صهبر بها وجهود تکنو هوژی -عهدو فرهنهگ سهازی بهرای
تکنو وژی -تهدیدات فضهای ممهازی -عهدو اعامهاد بهین زوجهین بهه
واسطه حضور در فضای ممازی -احساس خطر از وجهود کانهالههای
انحرافی در فضای ممازی -فاصله اجاماعی اعضای خانواده به واسهطه

دسیبهای تکنو وژی
در خانواده

تکنو وژی  -تاییرات منفی تلویزیون=طالا عاطفی و فیزیکهی -زمهان

عوامی
مخایکننده
رابطه

اسافاده از تکنو وژی دسیب به رابطه زوجین -اعایاد به فضای ممهازی
 امکان انحرای در فضای ممهازی -تهاییرات اخالقهی تکنو هوژی بهرخانواده
تاکید بر اسافاده از تکنو وژی  -سلب اخایار در اسافاده از تکنو هوژی
در خانواده

اجبار در اسافاده از
تکنو وژی

گفاذههوی خههانواده در فضههای ممههازی -تاامههی غیههرمسههابیم اعضههای
خانواده -تضایف تاامی در خانواده توسه تکنو هوژی -تغییهر شهکی
ارتباط در خهانواده بهه واسهطه تکنو هوژی -دوگهانذی ارتبهاط  -هزوو
اعاماددفرینی(از بین رفان فضای خحوصی) -وابساذی به تکنو وژی-

فضای تاامی در خانواده

فضای تاامی

وجود تکنو وژی به واسطه نیاز(دسیب به تاامی اعضا)  -وابساذی زیاد
به تکنو وژی
تههاییرات منفههی تکنو ههوژی برکودکههان -تههاییرات جسههمی تکنو ههوژی
ارتباطی بر اعضای خانواده -تاییرات روحی روانی تکنو وژی ارتبهاطی
بر اعضای خانواده -تاییرات اجاماعی تکنو وژی ارتبهاطی بهر اعضهای
خانواده -تهاییرات فرهنذهی تکنو هوژی ارتبهاطی براعضهای خهانواده-

تاییرات تکنو وژی در

عامی بیرونی

تاییرات مثبت تکنو وژی بر حهی مشهکی خهانواده -تهاییرات اجامهاعی

خانواده

بودن

تکنو ههوژی بههر رواب ه خههانواده -تغییههر سههبک زنههدگی -بیههان مسههالی
مشارک خانواده از طری تکنو وژی ارتباطی -تهاییرات تکنو هوژی بهر
ارتباطات خانواده
مدیریت زمان در اسافاده از تکنو وژی -مدیریت تکنو هوژی ارتبهاطی
در خانواده -احامال مماد ه در خانواده به واسطه عدو مدیریت

مدیریت زمان اسافاده از

مدیریت اسافاده

تکنو وژی

از تکنو وژی در

 / 110فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،53پاییز و زمستان 2011

خانواده

اسافاده دموزشی از تکنو وژی برای خانواده -ترمیم رابطه مخدوش بهه
وسههیله تکنو ههوژی -اسههافاده دموزشههی از تلویزیههون -اناخههاب بههها

نحوه بهرهمندی از

تکنو هههوژی  -فرصهههت و اتهههالی وقهههت دو روی سهههکه اسهههافاده از

تکنو وژی

تکنو وژی -حسن و قبح تکنو وژی برمبنای اسافاده مافاوت
کنارل بر اسافاده از تکنو وژی  -مدیریت سوت تفاهمات
تفکیک ذهنی زندگی واقای از فضای ممازی -شکیگیهری فضهای-
دوگانه واقایت مماز بین اعضهای خهانواده -مبایسهه بها وجهود فضهای

نحوه کنارل تکنو وژی
در خانواده
تفکیک ذهنی زندگی

دو گانه ذهن و

واقای و ممازی

عین

ممازی -ترکیب فضای ممازی و واقای در خانواده

کدگذاری محوری :پس از مرحله کدگراری باز و تایین مفاهیم و مبوالت ،مبو هههها بهه
دست دمده در نظمی منطبی برای تو ید و سهاخت نظریهه مبنهایی در قا هب مهدل پهارادایمی
گنمانده شدنده در مرحله کدگراری محوری ،تحلیهی مبو هههها بهه منظهور تبیهین دنهها(در
راساای ویاگیها و ابااد دن ها) ،عناصر اصهلی مهدل پهارادایمی بهه تفکیهک شهرای علهی،
شرای زمینه ای ،شهرای میهانمی و راهبردهها و پیامهدها دسهاهبنهدی و مبو هههها خوشههای
ماناسب با دنان اساخراج شد و در اناها مبو ه هساه ای ،مفهوو «فضای زندگی» اناخاب شهده
در جدول  ،2مبو هها به تفکیک شرای و راهبردها و پیامدها دورده شده استه
جدول  :1فرایند کدگذاری محوری
مقولهها

عناصر اصلی مدل پارادایمی

کاهم تنم در خانواده به وسیله تاامی غیرمسابیم
در تکنو وژی  -تکنو وژی ابزار رف سوت تفاهم

مقوله خوشهای

مقوله هستهای

فضای تاامی در خانواده

تنظیم رواب در اسافاده از تکنو وژی  -تکنو وژی
شهههرای علی(ممموعهههه علهههی و

به عنوان تسهیلذر رابطه  -فضای تاامی در خانواده

عوامی ایمابی و ایمهادی تحبه

 -گفاذههوی خههانواده در فضههای ممههازی  -تاامههی

تاامههی حههانواده بهها تکنو ههوژی

غیر مسابیم اعضهای خهانواده  -تضهایف تاامهی در

ارتبههاطی از دیههدگاه سههوژهههها و

خانواده توس تکنو وژی  -تغییر شکی ارتبهاط در

مشارکتکنندههای در تحبی )

خانواده به واسطه تکنو وژی  -دوگانذی ارتبهاط -

تغییر شکی ارتباط

زوو اعاماددفرینی
وابساذی زیاد به تکنو وژی

وابسههههاذی زیههههاد بههههه
تکنو وژی

فضای زندگی
()life space
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پیامک و تلفهن وسهیله تفهاهم  -تکنو هوژی وسهیله
شههههرای زمینههههه ای(ممموعههههه

رف نیاز

شههرایطی کههه بههه وجههود دورنههده

ترکیب فضای ممهازی و واقاهی  -تهرجیح فضهای

عمی تاامیهای افرادند در پاس

ممازی به فضای واقای  -وابساذی زیاد بهه فضهای

بههه تحبهه تاامهههی خههانواده بههها

ممازی –

تکنو وژی)

عادت کردن به فضای ممازی  -گرایم به فضهای

مورد اسافاده

مبایسه با وجود فضای
ممازی

ممازی در تنهایی  -مبایسه با وجود فضای ممازی
فرافکنی اخاالفات به وسیله تکنو هوژی ارتبهاطی -
تاییرات اخالقی تکنو وژی بهر خهانواده  -تهاییرات
اجاماعی تکنو وژی بهر خهانواده  -تهاییرات مثبهت
تکنو وژی بهر خهانواده  -تهاییر فضهای ممهازی بهر
شههرای میههانمی ی ها مداخلهههگههر

شخحیت

(شرای مویر بر اتخهاذ راهبردهها

سیطره تکنو وژی بر خانواده  -دسارسهی دسهان بهه

و اساراتایهای کنم که از دید

تکنو وژی  -تاییرات منفی تکنو وژی بهر کودکهان

مشارکتکنندگان تحبه تاامهی

 -عدو ترمیم رابطه

خانوادهها با تکنو وژی را کندتهر

اعایاد به تکنو وژی  -خانه نشینی  -ترویج شهکای

یا فاالتر مینمایند)

طبباتی  -تاییر بر فضای واقاهی  -طهالا عهاطفی -

تاییرات مخالف
تکنو وژی

مردو عامالن بیاخایار

جدایی فیزیکی
افزایم توقاات  -تکنو وژی ابزار ا ذهو بهرداری -
تکنو وژی تسههییکننهده امهور  -تکنو هوژی ابهزار
رف سوت تفاهم
تکنو وژی به عنوان مرج حهی اخاالفهات  -اقنهاع
راهبردها(تههههدبیر و چذههههونذی
مدیریت خانواده در تحب تاامی
دنان با تکنو وزیهای ارتباطی)

سازی در خانواده

اسافادههای گوناگون

اسافاده دموزشی از تکنو وژی
شههناخت از همههدیذر از طریهه فضههای ممههازی -
دگهاهی بخشههی تکنو هوژی ارتبههاطی  -تکنو ههوژی
وسیله شناخت  -مدیریت اسافاده از تکنو وژی

مدیریت اسافاده از
تکنو وژی

تههاییرات جسههمی تکنو ههوژی ارتبههاطی بههر اعضههای
پیامدهها (پیامهدههای راهبردهها و

خانواده  -اعاماد بیشار به تلویزیون نسبت بهه سهایر

عمههی  -تاامههیهههای خههانواده بهها

تکنو وژیها  -دسیبههای تکنو هوژی در خهانواده

تکنو وژی ارتباطی)

 تاییرات روانی تکنو وژی  -عدو امنیت روانهی -بیتوجهی زوجین به همدیذر  -کامهان اخاالفهات

دسیبهای تکنو وژی در
خانواده
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در زیههر ههوای تکنو ههوژی  -عههدو تمههرین صههبر و
کاهم صبر و تحمی بها وجهود تکنو هوژی  -عهدو
فرهنههگ سههازی  -تهدیههدات تکنو ههوژی  -عههدو
اعاماد بین زوجین  -احساس خطر از تکنو هوژی -
ایمهاد فاصهله اجامههاعی اعضهای خهانواده  -طههالا
عههاطفی و فیزیکههی اعضههای خههانواده  -دسههیب بههه
رابطه زوجین  -اعایاد بهه فضهای ممهازی  -امکهان
انحرای در فضای ممازی
تغییر سبک زندگی  -تغییر ا ذوی رفااری با وجود
تکنو وژی  -جریان سازی تکنو وژی

تغییر سبک زندگی

تاییرات تکنو وژی بر ارتباطات خهانواده  -کهاهم
گفاذههو  -کههاهم نشههاط  -حضههور کماههر در بههین
خانواده  -ایماد فاصله اجاماعی  -تاییرات مثبت و
منفههی بههر تفههاهم  -قههبح شههکنی طههالا  -تههرویج
تممیگرایهی  -افهزایم توقاهات  -طهرو مباحهث
اضافی خارج از خانواده  -ا ذو برداری از فرهنگ
غرب  -انابال سنت  -اخاالل در گفاذوی خانواده
 -کنارل تکنو وژی ارتباطی در خهانواده  -نظهارت

تاییرات تکنو وژی بر

حاکمیای بر فضای ممازی  -کنارل میزان اسهافاده

ارتباطات خانواده

از فضههای ممههازی  -ههزوو مههدیریت براسههاس نیههاز
مدیریت سوت تفاهمات  -تنظیم رواب در خهانواده
 بهرهمنهدی از تکنو هوژی  -اسهافاده دموزشهی ازتکنو ههوژی  -تههرمیم رابطههه مخههدوش بههه وسههیله
تکنو وژی  -بهرهمندی از حه اناخهاب  -حسهن و
قبح بر مبنای اسهافاده مافهاوت  -فرصهت و تهدیهد
بودن تکنو وژی

شرایط علی :شهرای علهی ، 1بهه ممموعهه علهی و عوامهی ایمهابی و ایمهادی تحبه تاامهی
خانواده با تکنو وژی ارتباطی از دیدگاه سوژهها و مشارکتکننهدهههای در پهاوهم اشهاره
دارده در این پاوهم ،سوژهها مبو ههای فرعی زیادی از جمله :گفاذوی خانواده در فضای
1. Causual Conditions
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ممازی ،تاامی غیرمسابیم اعضای خانواده ،تضایف تاامهی در خهانواده توسه تکنو هوژی،
تغییر شکی ارتباط در خانواده به واسطه تکنو وژی ،دو گانذی ارتباط ،زوو اعاماددفرینی و
وابساذی زیاد به تکنو وژی را از مبو ههای تاییرگرار بر تحب تاامی خانواده بها تکنو هوژی
دانسههانده همچنههین مشههارکتکننههدگان در پههاوهم ،یکههی از علههی گههرایم بههه اسههافاده از
تکنو وژی را بهرهگیری از دن برای ایمهاد تاامهی غیهرمسهابیم مهیداننهد کهه در ایهن راسهاا
موجب کاهم تنم نیز میشوده دیذر مبو ههای فرعی در این مورد بهه همهراه گهزارهههای
مشارکتکنندگان نیز در جدول  2اراله شده استه
شرایط زمینهای :شرای زمینهای 1در این پاوهم ،ممموعه شهرایطی هسهاند کهه بهه وجهود
دورنده تاامیهای افراد در پاس بهه تحبه تاامهی خهانواده بها تکنو هوژی ارتبهاطی از دیهد
مشارکتکنندگان میباشنده از نظهر سهوژه هها ،افهراد بهه واسهطه اسهافاده دموزشهی و فوایهد
تکنو وژی و تسهیی امهور و سهرگرمی دارنهد ،از دن در مکهانهها و زمهانههای مخالهف بهه
فراخور نیاز اسافاده میکنند ،یا به عبارت دیذر با دن زندگی میکننده با بررسی مبو ههههای
فرعی مرتب با این مبو ه از جمله :ترکیب دو فضهای واقاهی و ممهازی در خهانواده و باضهاً
ترجیح فضای ممازی به فضای واقای و وابساذی زیاد با دن ،عادت کردن به دن و گهرایم
در تنهایی به دن ،میتوان دن را از دید سوژها بهه عنهوان یکهی از شهرای زمینههای مهویر در
نحوه تحب تاامی خهانواده بها تکنو هوژیههای ارتبهاطی دانسهت کهه در ناخوددگهاه برخهی
خانوادهها در بهره گیری از تکنو وژی وجهود دارده در ایهن بهین ،دنچهه حهالز اهمیهت اسهت
مبو ه «مبایسه با وجود فضای ممازی» است که به طور دشکاری تاامالت اعضهای خهانواده
را تحت تاییر قرار داده استه
شرایط مداخلهگر و میانجی :1تاییرات اجاماعی از این رو به عنوان عامی میانمی اناخهاب
شدند که نحوه تحب تاامی خانوادهها با تکنو وژی را تحت تاییر قرار مهیدهنهد و نهه اینکهه
ناشی از عمی و تاامالت خانوادهها ،این تاییرات ،به وجود دمده باشنده بنابراین ،این مبو هها
در قا ب تاییرات ،پدیده مورد بررسی را کندتر یا فاالتهر مهیسهازنده تهاییرات اجامهاعی از
1. Contextual Conditions
2. Interventional Conditions
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دید سوژهها میتواند شامی ترمیم رابطه ،اعایاد به تکنو هوژی ،خانههنشهینی ،تهرویج شهکای
طبباتی ،تاییر بر فضای واقای ،طالا عهاطفی ،جهدایی فیزیکهی اعضهای خهانواده و افهزایم
توقاات باشده تاییرات مثبت تکنو وژی بر خانواده در این بررسی توس سوژههها بهه عنهوان
ابزار ا ذوبرداری ،تسهییکننده امور و ابزار رف سوت تفاهم تلبی گردیده
از دید برخی مشارکتکنندگان در ایهن پهاوهم ،مهردو عهامالن بهیاخایهار در تکنو هوژی
ارتباطیاند و با وابساذی زیاد به تکنو وژی غهرا در ارتباطهات تکنو وژیهک هسهاند و ایهن
تکنو وژی است که دنان را به اتخاذ اساراتایهای مخالف با اسافاده از اغهواگری ،تههاجم،
شیوع و اسافاده اجباری رهنمون میکند که در این مورد تاکید بهر اسهافاده از تکنو هوژی و
سلب اخایار در اسافاده از دن نیز از عوامی مهویر اسهته در ایهن راسهاا ،دسارسهی دسهان بهه
تکنو وژی نیز به عنوان عامی تسهییگر در تحب تاامی خانوادهها با تکنو وژیهای ارتبهاطی
در بیشار محاحبهها توس مشارکتکنندگان بیان شده استه
راهبردها :2منظور از راهبردها(عمی/تاامیها) در این پاوهم ،تدبیر و چذهونذی مهدیریت
خانواده در تحب تاامی دنان با تکنو وژیهای ارتباطی است یا به عبارت دیذهر ،راهبهردهها
مکههانیزو و تههدابیری اسههت کههه خههانوادهههها در برخههورد بهها پدیههدهای همچههون تاامههی بهها
تکنو وژیهای ارتباطی به کار میگیرند و این راهبردها چذونذی مدیریت این موقایهتهها
توس افراد استه خانوادهها از تکنو وژی در جهات مخالف برای تحب تاامهیشهان بها دن
اسافاده میکننده مشارکتکنندگان در این بررسی به اسهافادهههای گونهاگون از تکنو هوژی
اشاره کردند که میتوان از دن جمله :اسافاده از دن بهه عنهوان مرجه حهی اخهاالی ،اقنهاع
سازی در خانواده ،اسافاده دموزشی ،شناخت از همهدیذر و دگهاهیبخشهی اشهاره کهرده از
دیذر راهبردهای تحب تاامهی خهانوادههها بها تکنو هوژی مهیتهوان بهه مهدیریت اسهافاده از
تکنو وژی در ابااد مخالف دن که توس مشهارکتکننهدگان عنهوان شهده اشهاره کهرده در
مورد مدیریت زمان ،دنچه از دید سوژههها در تاامهی خهانوادههها اهمیهت دارد ،زمهانبنهدی
اسافاده ،اسافاده مداوو از اینارنت ،افراط و تفری در اسافاده از تلویزیون و نیز گالیههههایی
1. Action / Interaction

حسن ارشادی و همکاران  /مطالعه زمینهای تحقق تعامل خانواده با تکنولوژیهای ارتباطی 122 /...

از نوع و میزان اسافاده استه بنابراین مدیریت هم میتواند راهبرد و تدبیر خانواده در تاامی
با تکنو وژی باشد و هم خروجی نوع مدیریت ،به عنوان پیامد برای خانوادهه
پیامدها :1پیامدها در این پاوهم ،همان خروجی اقدامات مشارکتکنندگان هساند کهه بهه
عنوان پیامدهای راهبردها و عمی تاامهیههای خهانواده بها تکنو هوژی ارتبهاطی از دنهها یهاد
میشوده پیامدهای اصلی شامی :تاییرات جسهمی تکنو هوژی ارتبهاطی بهر اعضهای خهانواده،
دسیبهای تکنو وژی در خانواده ،تغییر سهبک زنهدگی ،تهاییرات تکنو هوژی بهر ارتباطهات
خانواده ،کنارل تکنو وژی ارتباطی در خانوادهها ،تنظیم رواب در خانواده و نیز بههرهمنهدی
از تکنو وژی میباشده تاییرات جسمی ،از دید سوژها میتواند شامی افهزایم وزن ،کاسهان
سهالمت ،کاسههان شههادابی و کاسههان از تحههرک باشهده بهه نظههر مشههارکتکننههدگان ،تاامههی
خانوادهها با تکنو وژی میتواند دسیبهایی را نیز بهرای خهانواده بهه همهراه داشهاه باشهد ،از
جمله :تاییرات روانی تکنو وژی شامی دسیبهای روحی ،روانی ،ترویج خشهونت و اعایهاد،
افسردگی ،اضطراب ،بیخوابی و عدو امنیت روانی وههه ه  -بیتوجهی زوجین به همدیذر از
جمله به تاخیر انهداخان امهور ،رنمیهدن زوجهین از همهدیذر و کامهان اخاالفهات بها وجهود
تکنو وژی ،عدو تمرین صبر و کاهم صبر و تحمی اعضای خانواده ،عهدو فرهنهگ سهازی
برای اسافاده از تکنو وژیهای ارتباطی ،تهدیدات فضای ممازی ،عدو اعاماد بین زوجین و
احساس خطر در بین اعضای خانواده به واسهطه تاامهی بها تکنو هوژیههای مخالهف ،فاصهله
اجاماعی اعضای خانوادها از یکدیذر ،طالا عاطفی و فیزیکی اعضای خهانواده ،دسهیب بهه
رابطه زوجین ،اعایاد به فضای ممازی و نیز امکان انحرای در فضای ممهازی کهه اغلهب بهه
دن اشاره کردنده
بحث و نتیجهگیری
این پاوهم با رویکردی کیفی و با روش نظریه مبنهایی کوشهید مهد ی پهارادایمی از تحبه
تاامههی خههانوادهههها بهها تکنو ههوژیهههای ارتبههاطی بههر اسههاس برداشههتهههای ذهنههی و تفاسههیر
خانوادههای نهبندانی اراله دهده به د یی وسهات مسها ه از جههات مخالهف جاماهه شهناخای،

1. Concequences
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روانشناخای و رسانهای ،نظرات و دیدگاههای مشارکتکنندگان دساهبنهدی شهده همهانطور
که نمودار  1نشان میدهد ،در این پاوهم ،ضرورتههای ایمهابی مشهارکتکننهدگان ،در
قا ب شرای علی اراله شد ،شرای زمینهای ،عمده دالیی به وجود دورنده تاامیههای افهراد
با تکنو وژی را تشکیی دادند و شرای میانمی و مداخلهگر نیز ،عهواملی شهناخاه شهدند کهه
نحوه تحب تاامی خانوادهها با تکنو وژی را تحت تاییر قرار میدهنهده بهه عنهوان راهبردهها،
مشارکتکنندگان به اسافادههای گوناگون از تکنو وژی از جمله :اسافاده بهه عنهوان مرجه
حی اخاالی ،اقنهاع سهازی در خهانواده ،اسهافاده دموزشهی ،شهناخت از همهدیذر ،دگهاهی
بخشی اشاره کردنده پیامدهای حاصی از راهبردهای اصلی نیهز شهامی :تهاییرات ،دسهیبهها،
تغییرات ارتباطات خانواده ،کنارل تکنو وژی ارتبهاطی و تنظهیم روابه و نیهز بههرهمنهدی از
تکنو وژی استه
از دید اکثر مشارکتکنندگان در ممموع ،بسیاری از مشکالت در خانوادهها ،نایمه مسابیم
فردگرایی و عدو پرداخان به فضای زندگی و کهنم مابابهی صهحیح و عهدو ایمهاد فضهای
دانایی در سطح خانوادهها استه ناایج نشان داد که تحبه تاامهی خهانوادههها بها تکنو هوژی
ارتباطی ،بر مبنای فضای زندگی شان شکی میگیرد ،فضای حیاتی و موقایت اجاماعی کهه
فرد در خانواده تمربه میکند و در دن قرار دارده در این پاوهم ،فضای حاکم بر خهانواده،
به مانای فضا و شرای تاامی برای افزایم دانایی ،خالقیت ،تحمیمگیهری و حهی مسها ه در
درون خانواده استه زمانی که صحبت از فضای زنهدگی اسهت ،ههم عوامهی درونهی و ههم
بیرونی و هم فرایند جاماهپریری و دسیبها مورد توجه قرار میگیرند که میتواند برای هر
خانواده با توجه به شرای و موقایتهای گوناگون ،مافاوت باشده مطا اه و شناخت صهحیح
از خانواده میتواند اراله دهنده ا ذوهایی برای خانواده و افزایم دانایی و تاامی سهازنده بها
محی بیرون و رو به توساه جهان مدرن و کاهم دهنده دسیبهای خانواده باشده
پیشنهادها :برای نسلی که نبمپریری اش با فرهنگ تحویری تغییر یافاهه و بها تکنو هوژی،
بلوغم به پیم افااده و گروههای مرجام در فضای ممازی جریان دارند و در فضایی کهه
با «خانواده مشورتی» روبه رو است و در ماهرض رسهوخ خشهونت اجامهاعی بهه درون نههاد
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خانواده قرار دارد وههه  ،تنها راه حی که هنوز برای کاسان از تاارضات در خانوادهها وجهود
دارد ،گفاذو برای نیی به تفاهم است(قانای راد ،1331 ،د)121ه بنابراین ،توجه بهه ا ذهوی
فضای زندگی که شرای تااملی برای افزایم دانایی ،خالقیت ،تحمیمگیری و حهی مسها ه
در درون خانواده را هدی قرار میدهد ،مهیتوانهد در دمهوزشهها و راهبهری سیاسهتههای
خانواده(سیاسههتگههراری و ا ذههو دهههی) مههورد توجههه قههرارگیههرده از سههوی دیذههر وظیفههه
کارشناسان و برنامه ریزان اجاماعی و خانواده این است که در جهت رشهد و ارتبهات فهردی
افراد ،ماغیرهای هدایتکننده به سمت فضهای زنهدگی مطلهوب را تبویهت و خهانواده را بها
تبویت مناسبات و رواب روزمره با یکدیذر و اراله نذرش فرهنذی در مدیریت و نهه صهرفاً
حاکمیای تبویت و پویا نماینده
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نمودار  :2مدل پارادیمی پ:وه

قدردانی :از همه کسانی که پاوهشذر را در به انماو رساندن این مطا اه یاری نمودنهد ،بهه
ویاه همسر مهربانم ،سپاسذزاروه
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نامه کارشناسی ارشد)ه گروه جاماهشناسیه دانشذاه اصفهان ،اصفهان
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