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Abstract 

There is no general consensus among all the experts on one comprehensive 

definition of the family; however, it is certain that family is the smallest and, at 

the same time, the strongest social unit. Today, the strength of the family is subject 

to many changes, including the technological ones. Cyberspace has become the 

bedrock of mass changes in the family. Few families in the world, especially 

during the peak of Covid19 pandemic  are left out of the interaction with 

cyberspace. This study is a qualitative research that, through content analysis 

method, has dealt with the typology of Iranian families’ encounter with the 

cyberspace during the outbreak of Corona Virus. The major basis of the analysis 

is the attention paid to the issue of "discourse" in the field of family and that any 

change in family discourse actually means a change in the structures, functions, 

and laws of the family. The most important discourses emphasized in this study 

are the discourse of "Iranian-Islamic family" as the basis discourse and that of 

"Western family" as the discourse influencing the basis discourse. Also, three 

discourses of "traditional family", "follow-up user family”, and "active user 
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family" are identifiable. The expansion of justice in order to cover the weaknesses 

of the traditional family discourse in the development of media literacy and 

covering the shortcomings of the follow-up user family discourse is expanding the 

media culture. The discourse of the active user family also requires the supportive-

developmental approaches. 
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 چکیده
نظران بر آن اجماع داشته باشند وجود صاحب یتعریف واحد و جامعی از خانواده که همه

خانواده کو   که  قدر متقن آن استتتت   حال  حال ندارد؛ در عین  ترین و در عین 

شتتودا استتتم ان خانواده امروز دستتت و  ترین واحد اجتماعی ممستتوم میمستتتم  

گیری بستتتر شتت   ،ورانه استت ا  یتتای م ازیآبستتیاری از تمو ا از جم ه تمو ا  ن

ای، خاصتته در دوران اوب بیماری از تغییراا در خانواده شتتده استت ا کمتر خانواده انبوهی

شی  ضر پژوه س ا تمقیق حا یای م ازی جا مانده ا ستر   کرونا، در جهان از تعام  با ب

های ایرانی در دوران شیوع شناسی خانوادهکیفی اس  که با رو  تم ی  میمون، به گونه

توجه به  ،رداخته اس ا مبنای اص ی تم ی  در این تمقیقبیماری کرونا با  یای م ازی پ

معنای واقع به خانواده اس  و تموّل در گفتمان خانواده در یدر زمینه« گفتمان» یمسئ ه

 هایترین گفتمان: مه هایافتهاستتت ا تموّل در ستتتاختارها، کارکردها و قوانین خانواده 

عنوان گفتمان مبنا و به« استتت می-ایرانی یخانواده»مورد تأکید در این پژوهش گفتمان 

عنوان گفتمان تأثیرگذار بر گفتمان مبنا اس ا همچنین، سه به« غربی یخانواده»گفتمان 

کاربرِ  عال قاب  شتتناستتایی  یکاربرِ پیرو و خانواده یستتنتی، خانواده یگفتمان خانواده

ستندا  سط عدال نتایجه ضعف : ب شش  ستر  های گفتمان خانوادبرای پو سنتی در گ ه 
                                                                                                                                 

له دسجججتا .1 قا یک م مت مجو ین    http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/رسجججی د اد ت
/4.0nd/-nc-licenses/by )است. 
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سانه سانهسواد ر سط  رهنگ ر ستی گفتمان خانواده کاربر پیرو در ب شش کا ای ای و پو

 ای اس اتوسعه -کاربر  عال نیز نیازمند روی ردهای حمایتی یاس ا گفتمان خانواده

یای م ازی، عدال ، بیانیه گان  :های کلیدیواژه یای م ازی، کرونا، کاربر   خانواده،  

 انق م اس میدون 

 11/08/1400: رشیپذ خیتار     06/08/1400: یبازنگر خیتار     02/12/1399: افتیدر خیتار

 655-623، صص 1400 پاییز، 40، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر



 

 

 ه و بیان مسئلهمقدم

یا وقوع  (1380)کاسببب از   دهدای که کاسببب از ان خب   ی م ظهور جامعه شببب  ه
ش  م  س  که بنیاب  انواده در غیب را م ال های  مهم در ساند، پدیدهانقالب جن

گیای  امیون به خیند. اما ش اب نو واه  و انسابسیی تحوالت  انواده به شمار م 
امیونه ط   ،گیفتاوج  ود رسیده و تحوالت  که سابقاً ط  چند نسل صورت م 

همچوب ماهواره و  های نوپدیدیدهد. ظهور رسبببانهبار رخ م یک نسبببل چندی 
عاما  شببب  ه ماع  این ین   ای  ام اب را فیاهم کیده که ای  فضبببای ت های اج 

رون گسبب یب بیشبب یی در جهاب تحواّلت به جوامع غیب  محدود نشببود و رونبه
شد. ان طیف دیگی، ظهور پدیده ش ه با سدادهای « وییوس کیونا»شوم  یدا نیز ان

های عمیق  واس ه معناداری را در نندگان  بشی موجب شده است. با ای  واژگون 
س ه، به نظی م  سدو نا وا سخ   ؛ر ست»که  لوهابمکدر ای   سانه پیام ا ش ی « ر بی

تی ان ی تأثییات ناش  ان فضای مجانی نیانمند توجه  عمیقاهئمل نمود. مسأباید ت
یف خنهاسببت؛ توجه  که تات و ماهیت ای  ابزار را در بسبب ی تاریخ  مح وای صبب

 تمدب غیب بیرس  نماید.
با پیدایش کیونا در عالم و سبببیدرگم  میدم دنیا در تعامل با خب، نا واسببب ه 

نا انوادگ  ید بی جد عامالت   های ت مده اسبببت.  2 انوادگ و بی  1الگو بوجود خ
ضای  انواده کنند های جدیدی را تجیبه م ها و نمینهها، طیحالگوهای رف اری اع

های نیستِ فیزی   به سمت تجیبه و به سمت تعییف بس یهای جدیدی ان تجیبه

                                                                                                                                 

1 . Intra family  

2 . Inter family  
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نیستِ در فضای مجانی ش اب گیف ه است. تعامل با فضای مجانی، بیای بسیاری 
های  ان  انواده ها اتفاق اف اده اسبببت، اما در گار ای  تعامالت، گف مابان  انواده

گااری فیهنگ  کشور موضوعیت و ها بیای سیاستداده است که توجه به خب رخ
 فوریت دارد.

 سؤاالت پژوهشف و اهدا .1

س  ان قادی گف ماب ضوع بیر شگفت، ای  پژوهش به مو های  انواده بنابی موارد پی
ست. چیا که  صاص یاف ه ا ضای مجانی در دوراب وییوس کیونا ا   در تعامل با ف

عدالت  یعن گام دوم انقالب  یها با هدف چهارم بیانیهای  گف ماب ؛رسدبه نظی م 
ست. بی ورداری و کم سط خب، گیه  ورده ا س  به و لزوم ب س ی بی ورداری در د

ضای مجانی، بهیه سانهف سواد ر ستگییی ان  س فاده ان ای و کارب سب ا های منا
هسبب ند که همه مشبب الت  ان جنع عدالت تونیع  در کشببور ما  ،فضببای مجانی

سع   شیوعتواب به عنواب موضوع پژوهش  در دوراب م  شوند. اب دا  کیونا مطیح 
نس ت گف ماب اییان   انواده با گف ماب تاریخ  غیب مشخص شود و  ،شده است

شببیوع بیماری کیونا بی ای   یبعد ان خب تأثییات ناشبب  ان فضببای مجانی در دوره
 های اصا  تحقیق حاضی ع ارتند ان:، پیسش. بنابیای گییدگف ماب مورد توجه قیار 

مل  انواده( 1 عا چه در نسببب ت ت نا،  جانی در دوراب کیو با فضبببای م ها 
ها های ای  گف ماب انوادههای ای قابل فحص اسبببتی ویژگ های  انوادهگف ماب
 کدامندی

گام  یبیای بسببط عدالت و حیکت در راسبب ای تحقق هدف چهارم بیانیه( 2
 ها چه باید کیدیهای ای  گف مابدوم انقالب، بیای تیمیم کاس  

 . پیشینه پژوهش2

ش معنوی  انواده و جنع ماسالم ان نظی وجودی نب را جنع لطافت و انع و خرا
ست و گاه بودب م مید را جنع مدیییت و محل اع ماد و ت یه سایش ا داند؛ مید خ

ها و اسبباس تعییف مسببئولیت ،. ای  مسببئاه(41  ص. 1392ای  ) امنهنب خرامش 
ست؛ مید در  انواده بیش ان هی چیزهای  انوادهنقش سالم  ا نقش قیومّیت  ،ی ا



 629     مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا فضای های ایرانی باشناسی رویارویی انواع خانوادهگونه

گاه  بیای نب و فیننداب دارد که صببیاحت ای  نقش در خیه شببییفه دیده و ت یه
و نب نیز موجب خسببایش و  ،(31)نسببا : « الیِّجالُ قَوَّامُوبَ عَاَى النِّسببا ِ»شببود: م 

(. نقش لطیف نب در 31ال الغه، نامه )نهج« المیأة رَیحانة»خرامش  انواده اسبببت: 
سی»و « مادر»عنواب  انواده به س   جز  که در دنیای غیب و دیدگاه« هم های فمینی

شببود، در اسببالم ان چناب اهمی   های اج ماع  محسببوب م تیی  نقشارنبب 
ش لبی ساس  ست که ا سالم را در همی  نقش وردار ا خفیین  گییی یک اج ماع 

 .(1388)چیاغ  کوتیان   داند صحیح نب در  انواده م 

 ایرانی یشناسی خانوادهجامعه. 1-2

اج ماع اسببت که  یدهندهاییان  ی   ان ارکاب اصببا  تشبب یل ی انواده در جامعه
هم بی تحواّلت اج ماع ، سببیاسبب  و فیهنگ  تأثیی گاارده و هم ان ای  جییانات 

نظام  « شببناسبب   انواده اییان جامعه»تأثیی پاییف ه اسببت. خناد ارم   در ک اب 
سا  ار  انواده در کنار ارکاب دیگی جامعه ارائه نموده که خب را  مفهوم  در تحایل 

سببه نهاد اصببا   ،نام نهاده اسببت. در ای  دیدگاه« ه اییان نظام اج ماع  سببه پای»
پیوسبب گ  بی  »اییان  ع ارتند ان  انواده، دی  و دولت.  یجامعه یدهندهتشبب یل

ضم  این ه نهاد  ست تا  انواده  شده ا نهادها و نییوی اج ماع  در اییاب موجب 
)خناد « تحول شببود اثیگاار باشببد در یک نظام تعاما  با دیگی نهادها دچار تیییی و

 .(50  ص. 1392شناس   انواده  ارم    جامعه

 اشکال و کارکردهای خانواده. 2-2

های  است که ان طییق خب افیاد در کنار تنوع شیوه یدهندهنشاب ،های  انوادهش ل
ری نز مک کارت    &)ادواردن کنند عنواب عضببوی ان یک  انواده نندگ  م هم به
شببناسبب ،  انواده بیاسبباس سببا  ار درون  خب در اننظی جامعه .(297  ص. 1390

ی های مخ اف اشببب ال م نوع  داشببب ه اسبببت؛ ان  انوادهطول تاریخ و در م اب
س یده که قدیم  س ند تا  انوادهگ ش ل  انواده ه س هتیی   های ش لای و ی ه

 جدیدتی خب.
گسبب یده ان حضببور و نندگ  سببه نسببل )پدربزرب و مادربزرب،  ی انواده
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یا نندگ   واهیاب نار ی دیگی و  لدی  و فیننداب( در ک همسبببیاب و  ،بیادراب ،وا
شببناسبب   انواده  )خناد ارم    جامعهشببود شبباب در یک م اب ایجاد م فیننداب
 ویشاوندی  یها با ی دیگی و وجود ش  ه. ارت اط تنگاتنگ نسل(13  ص. 1392

س یده س ه، تی در دروب یک  انوادهگ صل ممیّز ای  نوع  انواده ان  انواده ه ای ف
دلیل ارت اط تنگاتنگ اعضببای  انواده با ی دیگی، ان  گسبب یده به یاسببت.  انواده

گونه اش ال  انواده رجحاب دارد، اما همابحمای   و نظارت ، بی سایی  ینظی ش  ه
ش ل  -که گف یم الزامات فیهنگ  س ب کاهش ای   شدب جوامع  صنع    اج ماع  

ست. سا ، تعایم و مهم  انواده بوده ا تیی  کارکیدهای  انواده ان جماه بانتولید ن
تیبیت فیننداب و روابط حمای   ان اعضببای  انواده، بیش ان هی شبب ل دیگیی در 

 یابند. ای نمینه بیون م های گس یده و هس هاده انو
ری نز مک  &)ادواردن والد های دیگیی ان  انواده مانند  انواده تکشببب ل

 ؛ی غییرسببم  هم مطیح هسبب ند انگ  یا  انوادهو هم (305  ص. 1390کارت   
س  همیاه با رابطه 1بالین  انگ  یا هممنظور ان هم» شییک جن ش یک دو  ، نندگ  م

 انگ ، پای ندی به نندگ ، صمیم  و عاطف  بدوب اندواج با ی دیگی است. در هم
س   )گیدنز  جامعه« جن ه عاطف  دارد نه قانون   انگ  . هم(795  ص. 1386شنا

های عمیق یش ان اندواج اسببت که ریشببههای روابط پتیی  شبب لی   ان افیاط 
قیب بیسببب م در ای   یغیب  دارد و ناشببب  ان تحوالت اق صبببادی اج ماع  میانه

های جدید  انگ ، پیدایش شبب لهم اراب  هم &)خناد ارم   کشببورها اسببت 
 .(134  ص. 1391 انواده در تهیاب  

عنواب یک ع ارت است ان مجموعه وظایف  که  انواده به های  انوادهکارکید
عه، عهده به اعضبببای  ود و جام ماع ، نسببب ت  هاد اج  دار اسبببت. هی چند ن

انواده   انواده را در بیرس  کارکیدهای  یکارکیدگیایاب اساس تف ّی  ود درباره
دقیق  اند، اما سبببایی م اتب نیز ان ای  مسبببئاه غافل ن وده و به بیرسببب قیار داده

های اند. شبب لهای  انواده پیدا  هبی شبب لخب کارکیدهای  انواده و تأثیی م قابل 
 .نشانگی کارکیدهای م فاوت  ان  انواده هس ند ،مخ اف  انواده اساساً

                                                                                                                                 

1 . Cohabitation 
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تیی  و مشبببهورتیی  کارکیدهای  که بیای  انواده بیشبببمیده شبببده را مهم
یم روابط جنسبب  و بانتولید ( تنظ1تواب در چهار دسبب ه اصببا  بیرسبب  نمود: م 

( حمایت و میاق ت. 4( عاطفه و همیاه ، 3پاییی نسببل خینده، ( جامعه2نسببا ، 
یان  چیاغ  له (1388)  کوت قا کارکید و دیدگاه ویژهدر م به ای  چهار   یی  ود 

( نیز به 1387شببهیی )اسببالم پییاموب ای  کارکیدها پیدا  ه اسببت. محمدی ری
 ی روم،سوره 21 یبندی کارکیدهای  انواده در اسالم پیدا  ه و بیاساس خیهدس ه
یک ان تیی  کارکید  انواده را خرامش روان  دانسببب ه که بدوب خب تحقّق هی مهم

خرماب توحید و سانندگ  اج ماع   پایی نیست. گس یباهداف  اقت انساب ام اب
و ا الق  ان دیگی کارکیدهای  اسبببت که وی ان دیدگاه اسبببالم بیای  انواده بی 

 .(1387شهیی  )محمدی ریشمارد م 

 فضای مجازی و نظام خانواده. 3-2

ضای فضای مجانی پیش ان هی چیز یک فدر نس ت بی   انواده و فضای مجانی، 
های  با دیگی ها تفاوتواقع  مانند سببایی فضبباها اسببت که ان نظی بی   ویژگ 

کید ما بی اسبب فاده ان تیکیب أفضبباها دارد، اما نه در اصببل وجودی و عین  بودب؛ ت
به کار « فضببای واقع »که در مقابل -« فضببای مجانی»جای به« فضببای مجانی»

 قیار دارد« امی عدم »، «واقع  امی»نییا در مقابل  ،ان ای  جهت اسبببت -رودم 
گاار (39  ص. 1393)ط اط ای    ظام  انواده اثی به طور واقع  بی ن ؛ و ای  امی 

ست.  س ی  همایش ا ضوح در م   پیام خیت ا... جوادی خما  به نخ ای  مطاب به و
 ما  فضای مجانی پاک مشهود است:

ساس  ن  ه» شه، فضای و فیهنگ فضای که است خب ا  با ه نیست؛ مجان اندی

 حِعّ. چیزی ماورای ابزار ان یا خید دستبه حسّ  ابزار ان است.  واه فضای حقیقت

 یا کندم  من قل ته  به را پیام  است، مس قیم در ارت اط ی اندیشوراباندیشه با که

 حقیقت سیم نه نییامجان.  و نه است حقیقت ای  کند،م  ایجاد نفع در  صوصیّ  

چیزی  اگی تا است حقیقت تاویزیوب صفحه یچهیه نه مجان، و شود سیمب  تا است
 ف ی ان قال و است اندیشه و است ف ی جا هی شود؛ مجان بود تصوییب  و صورتب 

 .«است عام، حقیقت و اندیشه و
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ضای مجانی ست با الزامات و ویژگ  ،بنابیای  ف ضای  واقع  ا های  اص ف
سا  ه که بدوب اس ثنا م عاق به  انواده هس ند،  ود که تا حدودی توسط کاربیاب 

شد ان واژهشود. ان ای م  س فاده کنیم« مجان»ی رو اگی قیار با ست خب را  ،ا به ی ا
کار ب ییم که در خب مجان در مقابل به« مجان واقع » کاسببب از در تیکیبمانند خثار 

گی بودب خب ان امیی دیگی و ار ندارد، با ه نشبببانگی روایتواقعیت یا حقیقت قی
در حال  که  ود ای  فضای غییفیزی   نیز امیی واقع   ؛غییفیزی   بودب خب است

مندی و ام انات بالقوه دلیل توابفضبببای مجانی به»و دارای خثار  ارج  اسبببت. 
را ببببه بدیل فضای کبببه خب هخورد دستبه نقش  را ،یاف ه ود در کشورهای توسعه

نیادی  در فضبببای مجانی تا حدّ تعامله و موجب شبببده تا شبببهیی ت دیل کید
 &)ف وه  « شببود جایگزی  تعامالت چهیه به چهیه در فضببای واقع  شببهیی

 .(91و  90  ص. 1381مییدامادی  

 بندی مرور ادبیاتجمع .4-2

عات  طال جانی در اییابم به جن ه ،فضببببای م نه و خی ف بیشببب ی معطوف  ورا
های النم بیای بسببط و گسبب یب خب بوده و در افزاری همچوب نییسببا تسببخت

سبببونگی مواردی که توجه به تأثییات فیهنگ  ای  فضبببا بوده، شببباهد نگاه  یک
س یم که فقط جن ه ست ه س  نموده ا مییدامادی   &)ف وه  های منف  خب را بیر

ای با سببوگییی شببدید باعا شببنا ت بیرسبب  هی پدیده ،. مطمئناً(93  ص. 1381
ضای مجانی نیز ان ای  جهت نیانمند توجهات  ،غاط یا ناقص خب  واهد گیدید. ف

شنا ت و بیرس  تأثییات خب است. اما ان خنجا که موضوع ای   غییسوگییانه بیای 
سی س  بپژوهش، خ ست، پع ان بیر ضای مجانی بی  انواده ا س  تأثییات ف شنا
ی ماهواره توجه  ود را معطوف ای بیای تحایل فضای مجانی و رسانهنظیات پایه
 پژوهش  واهیم نمود. یبه مسئاه
ضوع مورد توجه ای  پژوهش تواب پژوهشم  شده در رابطه با مو های انجام 

اول یک  یهای دس هبندی کید. پژوهشط قه را در دو گیوه دس ه اول و دس ه دوم
شبببود را ارائه  انواده و تأثییات عام  که بی خب وارد م  یچارچوب تهن  درباره

های پژوهش .ول  فاقد چارچوب تهن  و نظیی فضببای مجانی هسبب ند ،دهندم 
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دوم هم ع ع خب روند را داش ه و در نهایت فاقد چارچوب نظیی مناس    یدس ه
 انواده هسببب ند. بی ای  اسببباس با وجود ارنشبببمند بودب تمام  ای   یدر نمینه

مطالعات  انواده نیانمند تحقیقات   یی تخصص   ود، در نمینهتحقیقات در حونه
س یم که با ارائه سویه ه ضای مجانی ب وانند ای  ی چارچوب تهن   انواده و فدو

 تأثییات را مس قیماً بیرس  کنند.
ماهواره،  یشببده دربارههای انجامگاشبب ه ان ای  موضببوع، بیرسبب  پژوهش

ش  ه شور در ، های اج ماع این ینت و  ضای عام  ک س  در ف سا ص  ا شانگی نق ن
یت واب عن یعنواب مثال دربارهبه .گیای  نامیدای  حونه اسبببت که باید خب را کمّ

تیی  موضوعات پژوهش فاسف  در تیی  و ی   ان مهمکه اب دای « فضای مجانی»
شاهد هی  سفانه  ست م أ صل -گونه پژوهش عام ای  نمینه ا س یم که ا سف  نی فا

 یید یا رد نماید و اح ام ناش  ان خب را ارائه دهد.أای  عنواب را ت
یانمند ارائه یخنچه امیون جامعه فضبببای  یهای حونهی خب در پژوهشما ن

شناس  نیست، با ه شنا ت چارچوب و میاحل بیون صیفاً خسیب ؛مجانی است
 یسو و توانای  ارائه راه ارهای النم ان سوی دیگی است. ن  هها ان یکای  خسیب

های  که که ح   پژوهشخب است  -که ای  پژوهش نیز ان خب مس ثن  نیست-دیگی 
اند و ر بسب ی نظییات مشبهور غیب  شب ل گیف هچارچوب نظیی مناسب   دارند د

سانهفقداب نظییه ضای این ین   و ر س ی جامعهپیدانی اج ماع  ف  یی ماهواره در ب
اسببالم  ان  یجامعه یهای م مایز کنندهاییان  باعا میفول ماندب جن ه -اسببالم 

 شود.سایی جوامع شده و م 

 . مالحظات مفهومی و نظری3

س سخ به  شینه، در گیو تالب نظامندی بیای پژوهش پیش االتؤپا رو معطوف با پی
ها و تعامل ایشاب با شناسای  و درک  مناسب بیای اندیشیدب در مورد انواع  انواده

شخص گیدید که پیش خف  س یس، م ست. با میاجعه به منابع اطالعات  در د وری ا
س ت خنها با ت نوان ای  در رابطه با نظام  انواده ش  فعالیت ،لوژیها و ن های پژوه

ها بی م نای ها ناظی بی تف یک  انوادهاندک  انجام شده است. بی   ان ای  پژوهش
در  کامالً یسبببوی  یا مقاومت در مقابل ت نولوژی اسبببت. با این ه مقالهمیزاب هم
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راسبب ای موضببوع پژوهش در ادبیات، یافت نشببد اما وجود مقاالت  که در دوراب 
ش شیوع ن ست، م سالمت ) شده ا شی  تواند به دب اپیدم  کیونا( در ای  رابطه من 
پژوهش مورد توجه قیار گیید. در چارچوب من خب ای   یعنواب چارچوب اولیه
س   به ت نولوژی مورد تپژوهش، انواع  انواده سیعت پیو کید قیار أها و توجه به 

 گیف ه است.
ها با انواع مشبببارکت  انواده ،گونه که در چارچوب مشبببخص اسبببتهماب

تواند مورد نظی بوده است و ای  موارد نیز م  ،کارهای اصالح شیایطمدارس و راه
  ود نقاط خغانی   وب  بیای پژوهش محسوب گیدد. یبه نوبه

 

 .1جدول

 استراتژی برای تسهیل مشارکت سطح درگیری فناورانه نوع مشارکت
 وری هراسیدرفع فن وریدا  فنگریزان  هاتمهدات اساسی خانواده

 تمهدات اساسی مدارس
های وریداستفاده ا  فن

 سطح پایین

های اثرسنجی ارتباطات مدرسه به طراحی فرم
های خانه یا خانه به مدرسه در رابطه با برنامه

 دمو انمدرسه و پیشرفت دانش

 مشارکت در مدرسه
 هاوریدفن هایدمو ش کاربست های رو دمدوریددانا با فن

 در خانه یادگیری هاییتمشارکت در فمال

های وریددغشتگی با و فن یتو حما ی، حکمرانیریگیممشارکت در ت م
 سطح باال

 انهوردایجاد بستر فن
 یاجتماع یهاو تبادل نظر با سا مان یهمکار

(Aytac, 2019) 

 تحقیقروش  .4

به صبببورت  2به منظور تحقق هدف پژوهش، میاحل تیسبببیم شبببده در شببب ل 
های اولیه گونه که مشخص است، یاف هسانی شده، نشاب داده شده است. همابساده

های ای  ی  انواده بوده اسببت که  یوج حاصببل تحایل مضببموب منابع حونه
و تط یق با میحاه ط  تحایل مضموب انع اس  توسط گیوه   یگان  خشنا با مسئاه 

فضببای مجانی در دوراب شببیوع  یاف اده در حونههای واقع  اتفاقشببواهد و داده
 های منسجم دست یاف ه است.به  اق روایت کیونا، نهای اً
گییی هدفمند و با ت نیک گاوله بیف  و غییتصببادف  ان خاب نمونه یشببیوه

و   یگاب،  انواده با رجوع به اصببحاب ف   یشببده اسببت. منابع اصببا  حونه
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سای  گیدید. جامعه س ه یشنا منابع عام  و افیاد مطاع میت ط  یپژوهش در دو د
، فضبببای مجانی و وییوس کیونا و روب ها انواده شبببامل با موضبببوع پژوهش

 گییی به صورت هدفمند ان جامعه پژوهش  ان خاب شد.نمونه
 

 

 مراحل انجام پژوهش در یک نگاه .1شکل 

 ها و اجرای روشگردآوری داده .1-4

سگیدخوری داده سب با  شده در اب دای ای  پژوهش، ناگزیی ان ؤها م نا االت طیح 
ال که نسبب ت ؤای بیای پاسببخ به ای  سببگیدد؛ گیدخوریدو مع ی جداگانه ا ا م 

یک کل چگونه استی پاسخ به ای   یهای  انواده با فضای مجانی به مثابهگف ماب
س قل اؤس ست. هی چند ال م ن وجود وییوس کیونا ، قابل فحص در منابع عام  ا

اما بیای  خب پیدا  ه  واهد شبببد، ها، به تفصبببیل به روایتدر قسبببمت یاف ه
های همسوسانی  واننده، ای  حق بیای ایشاب محفوظ است که بدانند چگونه داده

 گیدخوری ینحوه 2 روایات گید هم خمدند تا روایت  اق شبببده اسبببت. جدول
 دهد.های اولیه )فارغ ان وجود وییوس کیونا( را نشاب م های میبوط به یاف هداده
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های اولیه نماب ان ضیب یاف ههای تحایا ، همروایت ای  پژوهش، در رابطه با یاف ه
ها حاصل خمده های مخ اف نندگ   انوادههای میبوط به کیونا در عیصهو روایت

یاف یت هاسبببت. ان ای  رو، ن ایج  با واقع یه  نا،  اق های اول با کیو ندگ   های ن
سمت یاف هروایت ست که در ق شیکتها ارائه م های  کیده ا کننده در شود. افیاد 

 گیوه کانون    یگان ، به صورت جدول نیی بودند.
 

 
 

هه حاصبببل مواج که  گاب  کدنن  مضبببامی  تیکی     ی نه ان نحوه  ند نمو ی چ
سالم  اییاب در حونه گف گومحور   یگاب و منابع سم  جمهوری ا  یاطالعات  ر
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نشاب داده شده است. اما ان خنجا  5ی سالمت بوده است به صورت جدول شماره
سمت یاق ه سجم مدنظی بوده ، موارد در ق صورت که  اق روایت من ها و ن ایج به 

 .ای در جداول  ودداری شده استهای جزییهاند و ان گزارب دادهم   خورده شده
 

 

 های پژوهشیافته .5

 های اولیه. یافته1-5

های  فارغ ان هدف اصببا  ای  پژوهش اسببت. بدوب های اولیه، یاف همنظور ان یاف ه
شدب حیکت  انواده سمت تعامل با در نظی گیف   وییوس کیونا و اج اری  ها به 

ضای مجانی، اتفاق ضای مجانی در حالف س ت خنها با ف رخ  های  بی   انواده و ن
ح   در فیض ان بی  رف   وییوس کیونا در تعامل بی   ؛دادب اسببت. به بیاب دیگی

س  ضای مجانی، ناگزیی ان بیر س یم. در یاف ه انواده و ف های اولیه، های دقیق  ه
 شود.های عموم  در ای  رابطه ارائه م بحا

 های خانوادهتغییر در شکل. 1-1-5

س ه سمت به اییاب در  انواده ضای مجانی  با دائم  تماس رود.م  شدب ایه ف
 جهاب یدرباره را غالب ای  فضببا دیدگاه تدریجمخاطب به شببود سبب ب تواندم 

ضای مجانی امیون، یجامعه در .طور کامل بپاییدبه واقع  ضوی ف صا  به ع ان  ا
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گوید م  را هاداسبب اب بیشبب ی اوقات، بیشبب ی که کسبب  اسببت؛ ت دیل شببده  انواده
 .(39  ص. 1393تان ارد   &)سوری  

 یرونانه نندگ  الگوهای و نندگ  هایسببب ک بی تواندم  فضبببای مجانی
 ثیی  ودأافیاد تحت ت هایارنب و سببالیق به و باشببند تأثییگاار شببدّتبه جامعه
 عموماً  مح وای و روی ید عاّت فضبببای مجانی به که خنجای  ان .دهندم  شببب ل
 نندگ  س ک غالب که است کامالً مورد توجه هس ند خب ها،سایی رسانه با م فاوتش

 خمیی ای  نندگ  س ک به م مایل غیب ، نندگ  س ک فضای مجانی، در شدهارائه
 . (1391)ک ییی  است 

 خانواده . تغییر در کارکردهای2-1-5

 به عاطف  و صببمیمانه فیدی پیوندهای اسبباس بی اعضببا ،سببن   های انواده در
ماع  روابط دارای و  ورده گیه ی دیگی  به نسببب ت تعهدخفیی  و دوجان ه اج 
 نگاه همبه م صببل «کل یک افیاد» عنواب به را جامعه افیاد امی ای  و بودند ی دیگی

 دگیگون  و تیییی دچار ها انواده نوی ، هایرسببانه ورود با امیونه اما .داشببتم 
 . کنندم  تجیبه را هم ان مجزا و غییفیدی نامشخص، روابط و اندشده

ی   ان مهم یی  کارکیدهای  انواده را باید بیخورده نمودب نیانهای جنس  و 
 در تیییی و ایماهواره هایشببب  ه»عاطف  نوجی  دانسبببت. در تحقیق  با عنواب 

شده «  انواده کارکیدهای ضوع تأکید  ست کهبی ای  مو  ایماهواره هایسییال» ا
 ارضای و دس یاب  بیای مخاط اب و کیده ایجاد بینندگاب در را جنس  توقعات انواع
ساس طورهمی . شوندم  انحیاف  نوع هی میت ب سهولتبه هاخب  محیومیت اح

 موجب و گییدم  شبب ل نوجی  ان یک هی در هابینامه تماشببای اثی در که نسبب  
شار خمدب وارد سیدب بیای دیگی نوج به ف  در. شودم  موفقیت باالی سطوح به ر
ان جهت کارکید  نوجی  ان ظارات و توقعات نشدب بیخورده س ب هابینامه ای  واقع

 (.85، 1390)محمدی سیف، « جنس  و عاطف  شده است

 تغییر در قدرت خانواده .3-1-5

سانی و ایجاد تیییات فیهنگ  در جوامع تیی  تأثییات  که روند جهان ی   ان مهم
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ستبه ش ه ا سی   و ایجاد تمایل به رف ارهای ی ساب نف  تفاوت ،جای گاا های جن
 مییاث و هاارنب ان قال همانند م فاوت  کارکیدهای هارسبببانه»نب و مید اسبببت. 

ش  تنها ابزارها ای  نظیاببصاح نظی ان اما دارند بیعهده را فیهنگ   مییاث ان بخ
 در جوامع در هارسببانه که همیشببه خنجا ان. کنندم  من قل را پیش نسببل گیان های
 مورد هنجارهای و هاارنب کنندم  خنها سببع هم دارند قیار  اص ایعده دسببت
سند شی خب پ ست مم   که کنند تیویج را  اص ق  و هانگیب سنّ  ، فیهنگ با ا

 هی در. خورد وجودبه نسببا  شبب اف نوع  و باشببد تضبباد در میدم عموم باورهای
سدم  نظی به حال سانه ر س ند جوامع سن   الگوهای در تیییی موجب هار  با و ه

  «کشببندم  چالش به را پیش نسببل الگوهای جدید، هنجارهای و هاارنب تشببویق
(Afzali Gorouh, M., Azari, H  .& Farajiha, 2021 .33  ص). 

 گس یب در مؤثی ابزاری به ب مث ت هایجن ه بی   ان فارغ ب فضای مجانی
 بی نیان اری خثار طییق، ای  ان و اندشبببده ت دیل جهاب در غیب فیهنگ اسببب یالی
ندکیده تحمیل بوم  هایفیهنگ حیات ثار، ای  جماه ان. ا یدایش خ  ان»ی پدیده پ
 فیهنگ ، امپییالیسببم ها،نظییه بی بنا. اسببت جوامع ای  در «فیهنگ  بیگانگ   ود
صی در هدفمند و خگاه صورتبه س یاب  اطالعات، فناوری ع نظی  مورد هدف به د

نه  ود، یعن  ند م  تعقیب بوم  هایفیهنگ در را ها انواده سبببانی ودبیگا ک
(Dyreson, 2013, p. 256). 

 تأثیرات ساختاری. 4-1-5

فضببای لوهاب و شببهید خوین  ای  ن یجه حاصببل خمد که با کن اب در نظیات مک
با سا  اری که دارند و به دور ان مح وای  که ارائه  مجانی و وسایل ارت اط جمع 

صببورت نا ودخگاه به مخاط اب گاارند که بیشبب ی خنها بهدهند، اثیات  بیجای م م 
شود. که خگاه و م وجه شود، درگیی و مسحور خب م گیدد و بیننده بدوب خبرد م وا

س »لوهاب خب را ست که مکای  هماب چیزی سی سه نار شیدپور  «  ا و  (1391)ر
  ص. 1390تمدب غیب  )خوین   توسعه و م ان  « جادوی پنهاب»شهید خوین  خب را 

 نامیدند. (50
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 سازی فرهنگی. یکسان5-1-5

هاي ندودب تفاوت اسبببت که تأثیی ماهواره و فناوري این ینت، مدعى لوهابمک
ست که باید خب را عصیم انى و اعالم عصی تانه-نمانى  نامید. «جامعه جهانى»اي ا

عامل  ،هسبب ند و هم هاي جمعى هم ابزار نشببی فیهنگ تودهرسببانه در ای  عصببی،
دنیاي  میاب کیدب شب افو کم «نخ گاب جامعه» اندیشبه و احسباس یدهندهجهت

 لوهابمک. خوردوجود مىدرک و فهم بیگزیدگاب و عامه که نوعى فیهنگ جهانى به
ولى انساب در هی عصی و ، من عا ان ته  و عمل انساب است ،فناوري است مع قد
بناوري ناییده  ود اي،دوره بت. ف باب  ویش اس ارت اط یا روب ان قال  یشیوه نم

با ه در  رات انسبباب مؤثی اسببت،تنها در رف ار و تصببوّپیام نه و ان شببار معاومات
او پا را فیاتی ، کننده دارداو نیز نقشببى تعیی  ىحسببّ  و ادراکات سببیسبب م اعصبباب

تأثییي  ،هسبب ندفیهنگ  ان قال عامل جمعى کهوسببایل ارت اط گویدو مىگااشبب ه 
 «پیام است ،رسانه»ی جماه ببببا را او ای  نبببظی د.نشگیف بی  ود فبببیهنگ دار

 .(90  ص. 1385)دادگیاب   کندمطیح مى

 نفی کار .6-1-5

 سبباند.م  را خب با م ناسببب ابزار ، اص غایات  به دسبب یاب  بیای همواره انسبباب
. بخشدم   اص  فیهنگ  هویت به خب که است مح وای  دارای وسیاه بنابیای ، هی

 کار ان انسببباب اگی که چیا اسبببت، «کار نف » اتوماتیک وسبببایل یهمه ی«مح وا»
 را  ود کار که خمدنم  بی « ودکار وسایا » وجویجست در الجیم گییخت،نم 
ها گیدب بی نداند  خن یاب  بی پا یک  غانی بی  یات . پع(55  ص. 1390)خوین   خ  غا

 صورت  ش ل، ای  و است محفوظ و ماحوظ خنها ش ل در وسایل ا  یاع و ابداع
 و  ویش ماهیت بی وسببیاه  ود. اسببت بخشببیده معنا را خناب ماهیت که اسببت

 .کندم  ح م  ویش کاربید چگونگ 

 مند شدن روابطکاهش روابط مستقیم و واسطه .7-1-5

های ارت اطات اج ماع  و  انوادگ  با شببب ل یای که امیونه در نمینهمسبببئاه
 مند شدب و کاهش عمق روابط انسان  است. باواسطه ،مخ اف  ان خب روبیو هس یم
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 که موضببوع  ارت اطات دارد، و اطالعات وریخف  که بسببیاری وجود کاربیدهای

 نفعبه واقع  فیزی   ارت اطات اسببت که شببود؛ ای م  پیدا  ه خب به نیاد امیونه

اج ماع  ظاهیًا  روابط به امی ای  ن یجه، هس ند. در کاهش حال های بی ط درارت اط
 . (1394 زای    &پور کوماه )ابیاهیمشود م  منجی تیاما عمالً ضعیف بیش ی

 فردباوری .8-1-5

های نظیی که در عاوم اج ماع  بیای بیاب تحوالت اج ماع  اس فاده هان جماه سان
 یهدس  دو را به  ی اج ماع هسیمای انواع 1پاتناماست. « سیمایه اج ماع » ،شودم 

 در عاطف  منابع به پیوندی اج ماع  یتقسیم کیده است. سیمایه ننندهپل و پیوندی

  انواده ؛چوب م جانس  هایگیوه با قوی پیوند س ب به دارد که اشاره فید دس یس

س اب یا سب م  صمیم  دو سایل ت نولوژی ورود شوند. باک  جمع  ارت اط و و

 تواب به تییییاتم  جماه ان که خمده وجودبه جواب گف ماب نسل و رف ار در تییییات 

شاره  پیوندی اج ماع  یهسیمای در مهم  و میزاب ارت اط نمود. چیاکهو کاهش خب ا
یابد م  کاهش خناب نیز در بی  صمیمت میزاب و یاف ه کاهش  انواده اعضای با تماس

نه در محیط  انواده، ب (1391)نوغان    یت رونا عال به . کاهش ف لدی   اع مادی وا
گییی ان افیاد  انواده کنارهفیننداب، کاهش ارت اطات رو در رو با افیاد  انواده و 

اج ماع  در فضای ارت اط  جدید است  یان جماه تأثییات ناش  ان کاهش سیمایه
 . (170  ص. 1391 اکسار   &پور )عدل 

 های تحلیلییافته. 2-5

س ه صا  به هدف پژوهش داردهای ای  پژوهی دوم یاف هد صاص ا با  ،ش که ا  
گی و شببباید کاتالیزور در فیخیند لحاظ کیدب وییوس کیونا با عنواب عامل مدا اه

 گیدد. مها در فضای مجانی ارائه ورود  انواده
طور که تکی اقدامات صبببورت گیف ه و میاحل ط  شبببده، هماب یدر ن یجه

ای که کاسبب از ان خب سببخ  ی شبب  هگیدید، در پ  تالق  وییوس کیونا و جامعه
ایم که ای در دوراب کیونا رسببیدهگوید؛ در نهایت به سببه گف ماب غالب  انوادهم 

                                                                                                                                 

1 . Putnam 
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ست ان: الف(  انواده  یکاربیِ پییو و ج(  انواده یب(  انواده ،سن   یع ارت ا
س  هی کدام ان ای  موارد  س  هی شودپیدا  ه م کاربیِ فعال. در ادامه به بیر . بیر

سب ها در محورهایکدام ان ای  گف ماب ش یال و ک شارکت خمونب، ا های وکار، م
شت و تعامالت و در نهایت رضایت مندی به ما کمک  واهد کید تا اج ماع ، معی

 تیی ان هی گف ماب را ارائه دهیم.ب وانیم تفسیی دقیق
 

 هاگیری روایتهای مورد استفاده در شکلداده .5جدول

بندی دسته
 کلی

 مفهوم ترکیبی بردمده اطالعاتیتالگی عین بیان خبرگان و منابع 
یافته ترکیبی 
استفاده اده 
 در روایت

خانواده سنتی
 

B12توانند با اینترنت کار کنند: این طبقه ضمیف هستند که نمی، 
اان توانند. بندگان خدا ممرومیتنمی خواهند، واگماًنه اینکه نمی

 توانند.به گدری است که نمی
G17ها، نشینیخانوادگی و اب هایمهابا در جمع: ارکت بی

 عامل اصلی ابتال به ویروس کرونا است.

B12*G17:  احتمال بیشتر
برو  بیماری در مناطق 

ممروم به دلیل دانایی اندک 
های فضای با ظرفیت

 مجا ی

پذیری دسیب
باالی 
های خانواده

سنتی در 
مقابله با 
 کرونا

C4وری رخ داده دی فن: با توجه به تغییر و تموالتی که در عرصه
ی سنتی است که با است، ا  میان اگسام خانواده، این خانواده

مسائل و مشکالت  یادی روبرو است و در میان سایر اگوام و 
 بستگان، به انزوا کشیده خواهد اد.

G3ی ایوع کرونا و لزوم استفاده ا  فضای مجا ی، : به واسطه
هایی وادهااهد برو  مسائل و مشکالت برای تمدادی ا  خان

 هستیم که امکان استفاده ا  این فضا را ندارند.

C4*G3 :برو  مشکالت 
های فراوان برای خانواده

سنتی در ایام کرونا به واسطه
عدم امکان استفاده ا   ی

  فضای مجا ی

انزوای کامل 
 یخانواده

سنتی در 
مواجهه با 
فضای 
 مجا ی

C6 های کرونا، تجربه: یکی ا  تأثیرات جدی و گابل توجه ایوع
 ی دمو ش مجا ی رخ داد.نوینی است که در عرصه

G5ی ی مراکز دمو ای رسمی و غیر رسمی موظف به ارائه: کلیه
بایست ا  خدمات حضوری، خدمات غیرحضوری هستند و می

 پرهیز کنند.

C6*G5 انتقال بخش :
های رسمی  یادی ا  دمو ش

و غیررسمی ا  بستر حقیقی 
به واسطه به بستر مجا ی 
 ایوع کرونا

مجا ی ادن 
ها در دمو ش

 ایام کرونا

B3:  پس ا  ایوع کرونا، ااهد ایجاد تغییرات جدی و یا حتی
که ها بودیم. اینایجاد یک سبک  ندگی جدید در میان خانواده

های خود حتی خرید مایمتاج فمالیت یها بتوانند عمدهخانواده
خود را ا  طریق فضای مجا ی انجام دهند، تغییرات جدی ایجاد 

 کرد. 
H4:  پس ا  ایوع و گسترش کرونا، تغییرات فراوانی در الگوهای

 ااتغال رخ داد. 

B3*H4 : ایجاد سبک
ها در  ندگی جدید خانواده

ایام کرونا به جهت استفاده ا  
ی بسترهای فضای مجا 

خدمات و  یجهت ارائه
فروش کاال به صورت 

 مجا ی

تغییر در 
سبک  ندگی 
به واسطه 
تغییر 
الگوهای 
ااتغال و ارائه

خدمات در  ی
 ایام کرونا
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F2دهای : یکی ا  مسائلی که ما با دن مواجه هستیم رفت و دم
ه کخانوادگی و سفرهای بین اهری و حضور در با ارها است 

 ویروس کرونا خواهد داات. کمک گابل توجهی به ایوع
H1 و: پس ا  ایوع ویروس کرونا، میزان سفرهای بین اهری 
چنین میزان حضور در با ارهای اصلی اهرهای گوناگون، هم

 کاهش گابل توجهی دااته است.

F2*H1 تمت تأثیر گرار :
گرفتن تمامالت و 

های افراد و اعضای فمالیت
های ا  گبیل رفت و خانواده

هایتدمدها و نشس
خانوادگی، سفرها، تفریمات 

 ی ایوع کروناو ... به واسطه

ممدودیت 
تمامالت 
در  خانوادگی
 ایام کرونا

خانواده کاربر پیرو
 

A9 :های سفانه اغلب کاربران فضای مجا ی و ابکهأمت
کنند و حجم اجتماعی، دگاهانه ا  فضای مجا ی استفاده نمی

جهت های بیوبگردیای ا  اینترنت کشور، صرو گسترده
 گردد.می

H15 :پهنای باند کشور، در  %70دهد که ها نشان میپژوهش
 رود.امور غیرتجاری به کار می

A9*H15 ایفای کارکرد :
 و بخشیهویت

 دهیاخ یت

ضمف 
فرهنگی در 
خانواده کاربِر 

 پیرو

A7ای است که غرع در : یکی دیگر ا  ااکال خانواده، خانواده
لمظه به لمظه  ندگی خود را  ،است و سمی داردفضای مجا ی 

 در فضای مجا ی نشر دهد. 
B3ها با فاصله گرفتن ا  الگوی : برخی ا  افراد و خانواده
های مرسوم جاممه ایرانی و پذیرش سبک  ندگی غربی و خانواده

های گوناگون، ا  فضای مجا ی به فردگرایی و انزوا ا  اجتماع
 کنند.اکل حداکثری استفاده می

H7ها با گرایش ادید به : براساس دمار تمدادی ا  افراد و خانواده
فضای مجا ی و استفاده ا  دن، ا  جاممه دوری گزیده و تمامالت 

 اند.و رفت و دمدهای خود را به ادت کاهش داده
G6 خوابختانه بخشی ا  مردم با استفاده ا  ظرفیت فضای :

مو ش، ااتغال و کسب و دهای مختلف مجا ی توانستند در حو ه
کار و حتی رفت و دمدهای خانگی، ا  حجم مراودات حضوری خود 
 بکاهند و سهم جدی در کاهش ایوع ویروس کرونا دااته بااند.

A7*H7  وB3*G6 عدم :
مقاومت خانواده کاربر پیرو ا  
تغییرات ایجاد اده در حو ه

دمو ش، ااتغال و کسب  ی
های و کار، مشارکت

میشت و تمامالت اجتماعی، م
ی ایوع کرونا و به واسطه

حتی استقبال ا  چنین 
 تغییراتی

استقبال 
 یخانواده

کاربر پیرو ا  
تغییر در 

سبک  ندگی 
 یبه واسطه
 کرونا

خانواده کاربر فمال
 

A2ها هستند که در عین استفاده ا  : یک گسم دیگر ا  خانواده
مدیریت  فضای مجا ی، به هیچ وجه مقهور این فضا نشده و

تمایالت و  ندگی خود را به این فضا نخواهند سپرد. این دسته ا  
ی ها سمی دارند امورات ال م در  ندگی خود را به واسطهخانواده

 استفاده ا  این فضا، انجام دهند.
H10 لزوم مدیریت استفاده ا  فضای مجا ی توسط افراد و :

 اود.امرو ه بیش ا  پیش احساس می ،خانواده

A2*H10کاربر  ی: خانواده
فمال به صورت هدفمند و 
دگاهانه، امورات ال م در 
 ندگی خود را ا  طریق 
استفاده ا  فضای مجا ی 
انجام خواهد داد اما مدیریت 
 ندگی خود را به دست این 

 فضا نخواهد سپرد.

استفاده 
دگاهانه ا  
فضای 
مجا ی 

توسط خانواده
 کاربر فمال ی

D1کاربر فمال که به مدیریت استفاده ا  فضای  ی: در خانواده
مجا ی بسیار پایبند است، ااهد استفاده درست و اصولی ا  فضای 

ها اعم ا  مجا ی در راستای رفع نیا های خود در تمامی  مینه
 دمو ش، کسب و کار و ... در  مان ایوع کرونا هستیم.

G2مجا ی، توانند با استفاده ا  ظرفیت فضای ها می: خانواده
ای ا  نیا های خود را به صورت غیرحضوری برطرو بخش عمده

 نمایند و خطر مراجمات حضوری در ایام کرونا را کاهش دهند.

D1*G2کاربر  ی: خانواده
فمال با استفاده بهینه و 
هدفمند ا  فضای مجا ی 
توانسته است به پیشبرد امور 
دمو ای، ااتغال و کسب و 

 های اجتماعیکار، مشارکت
و ممیشت و تمامالت خود 

 بپردا د.

فضای 
مجا ی، ابزار 
بهبود  ندگی 
در ایام کرونا 
برای خانواده

 کاربر فمال ی

 سنتی یخانواده. 1-2-5
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های ناظی بی خب، بس ه به نس ت خنها با فضای مجانی تعییف انواع  انواده و گف ماب
ای است که در مواجهه با فضای سن  ،  انواده یقابل بیرس   واهد بود.  انواده

مل در انزوا قیار دارد ) کا به صبببورت  جانی،  کاربی ( و نم C4*G3م تواب خب را 
 (.A2*H3دانست )

تمایل به اسبب فاده ان فضببای حضببوری و  دمات  های  عمدتاًچنی   انواده
صه ضوری در عی س فاده ان ت نولوژی و فD2*H5های گوناگوب دارند )ح ضای (. ا

تعییف شده نیست و ارت اط اعضای خب با  های ، عمدتاًمجانی بیای چنی   انواده
 (.B1*H2) باشدتیی  حالت مم   م های نوی ، در حداقلوریخف 

س ی ی خمونب، عمده کالسدر حونه سم  در ب سم  و غییر های خمونب ر
خموناب، دانشگیدد. طیاح  و اسبب فاده ان اپای یشبب  شبباد بیای مجانی بیگزار م 

چنی  ان قال تمام  اسبب فاده ان بسبب یهای خمونب مجانی بیای دانشببجویاب و هم
های کن ور و ... به های نباب، کالسهای غیی رسبببم  اعم ان خمونشبببگاهخمونب

(. تیییی بس ی در C6*G5های مجانی، شاهدی بی ای  مدعا هس ند )بس یها و پا فیم
 ؛ضای مجانی، الجیم نیانمند دو مقوله استی خمونب ان فضای حقیق  به فحونه

افزار و ابزار النم جهت بیقیاری ای  ارت اط در فضببای مجانی اول نیانمند سببخت
سانه سواد ر ست و دوم نیز نیانمند  س ی و ای و خگاه  ان نحوها س فاده ان ای  ب ی ا

 (.A4*G7ابزارهای جدید است )
به صبببورت مجانی و   دمات یاسببب فاده ان بسببب یهای مجانی جهت ارائه

غییحضببوری و یا فیوب کاال بدوب نیان به حضببور مشبب یی و تحویل درب منزل، 
ست )س ک نندگ  جدیدی را به روی  انواده شوده ا (. B3*H4ها در ایام کیونا گ

سن   را در نظی بگیییم، ای   انواده بیای امیار معاب  ود که حال اگی  انواده ی 
سب و ک ضای ک ش الت و نیانمند مدیییت ف ست، م صورت مجانی ا ار  ود به 

ی مایح اج  انواده به چنی  تهیهبیند. همموانع بسببیار نیادی را پیش روی  ود م 
صورت مجانی و عدم ام اب  یید حضوری، تیییی بزرب دیگیی است که س ک 

 (.A3*G1ثیی  ود قیار داده است )أنندگ  را تا حد نیادی تحت ت
شارکتدر حونه شیکت در تجمعات گوناگوب ما  های اج ی م ماع  ان ق یل 



 645     مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا فضای های ایرانی باشناسی رویارویی انواع خانوادهگونه

های سیاس  و ... نیز نیانمند ها، شیکت در ان خاباتو ماه  ، شیکت در تظاهیات
شد م تیییی روی ید و رف   به سمت مدیییت ای  فضاها به صورت مجانی  که با

ماه   در ایام کیونا به  هایهیأتای ان خب را در مدیییت فضبببای نمونه ،تا حدی
هد بودیم ) جانی شببببا با  ی(.  انوادهE2*H8صبببورت م هه  سبببن   در مواج

های ای  چنین  که خب را ان حضبببور در چنی  تجمعات و محافا  مانع محدودیت
  ود محصور  واهد شد. یشود، سخت دچار انزوا شده و در  انوادهم 

ستأتحت ت ش شهیی به ثیی قیار گیف   ن سفی ان  های  انوادگ ، عدم ام اب 
سایی ی دیگی و وجود محدودیتشه شدب و ح   بانارگیدی و  های تیدد، محدود 

شیوع وییوس  ست که در ایام  تفییحات النم بیای یک  انواده ان جماه تییییات  ا
ها به  انواده یی اییان  که عمده(. در جامعهF2*H1کیونا با خب مواجه هسببب یم )

و خمد و دید و باندید بودند، محور جامعه، در حال رفت ی بافت  انوادهواسبببطه
یت حدود جاد چنی  م ئهای با ارا جایگزی  یهای  اگی  جه نگیدد،  ،راه اری  موا

مات ج یاب مات و لط پاییی را بیای  انوادهصبببد هد خورد نا به وجود  وا ها 
(A5*G4 .) 

های ماکور، شبباهد ی سببن   در حونهدر ن یجه و با توجه به بیرسبب   انواده
های النم را های  که خمونبها هسبب یم.  انوادهنیاد ای   انواده نارضببای   بسببیار

یک  یاند و چنی  تییییی بیای خنها به مثابهبیای ای  سببب ک نندگ  جدید ندیده
های ، به تیییی بسببیار بزرب و ح   گاه  نامم   اسببت. در حقیقت چنی   انواده

های النم در خمونب یچنی  عدم ارائههای ایجاد شببده و همی محدودیتواسببطه
عدال   و های النم بیای خنها، احسباس ب چنی  شبیایط  و مهیا ن ودب نییسبا ت

 (.F1*H6نارضای    واهند داشت )

 کاربرِ پیرو یخانواده. 2-2-5

ای اسببت که در مواجهه با فضببای کاربیِ پییو،  انواده یمنظور ان گف ماب  انواده
سن   که مجانی، بی الف  انواده س فاده و مواجههی  ضا ندارد، هی  ا ای با ای  ف

ای، الگو و س ک نندگ   ود به شدت غیق در ای  عالم شده است. چنی   انواده
گیید و با ان میاب بیداشبب   بسببیاری ان ان بسبب ی فضببای مجانی م  به طور کاملرا 
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ی تصببوییی کاتب ان  ود ان  ود به ارائه یهای شببخصبب   ود و  انوادهحییم
هدف یا با هدف غییم عال  در بسبب ی فضببای گااری عموم  و ب اشبب یاک طییق

 شود.اطالق م خنها کاربیِ پییو به ان ای  سو  (1).خورندمجانی روی م 
خمونب، اش یال  یای در مواجهه با تییییات ایجاد شده در حونهچنی   انواده

های اج ماع ، معیشببت و تعامالت، با مشبب ا  مواجه و کسببب و کار، مشببارکت
ی تییییات ایجاد شده توسط ای به واسطهنخواهد شد. بالع ع بیای چنی   انواده

ضا جامعه ست و ان ق شده ا ضای به یی ایجاد  اییان ، در حال  یوییوس کیونا، ف
( و A7*H7ای اسبببت ) انواده نزدیک شبببدب به سببب ک نندگ  مطاوب چنی 

(B3*G6.) 

 کاربرِ فعال یخانواده .3-2-5

ای اسبببت که ام اب و توانای  اسببب فاده ان کاربیِ فعال،  انواده یمنظور ان  انواده
س ی را دارد. اما  ضای مجانی و انجام امور النم نندگ   ود ان طییق ای  ب س ی ف ب

گوناگوب نندگ   ود را به دست فضای کاربیِ پییو که امور  یدر نس ت با  انواده
اله  عمل  -خگاهانه و در راسبب ای اهداف انسببان   مجانی سببپیده اسببت، کامالً

ای عالوه بی ام اب اسبب فاده ان فضببای مجانی، مدیییت نماید. در چنی   انوادهم 
خب  یای  فضببا در ا  یار  انواده اسببت و در حقیقت به عنواب یک ابزار که وظیفه

 (.A2*H10گیید )انواده است، مورد اس فاده قیار م کمک به  
ای، اسبب فاده ان بسبب ی فضببای مجانی جهت پیشبب ید امور در چنی   انواده

های اج ماع  و معیشت و تعامالت، نه خمونش ، اش یال و کسب و کار، مشارکت
س ک نندگ   سخت ن وده با ه به عنواب ابزاری جهت به ود کیفیت نندگ  و  تنها 

های نارضای   ان (. لاا چنی   انوادهD1*G2اب شیوع وییوس کیونا است )در دور
ساس ب  ضع موجود ندارند و اح س   عدال   نم و ضایت ن ساس ر کنند، با ه اح

 دارند.
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
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س سخ به  س ت تعامل  انوادهؤپا ضای مجانی در دوراب کیونا، ال اول: در ن ها با ف
ماب بل فحص اسبببتی ویژگ ههای  انوادچه گف  قا های ای  های  انوادهای 

 ها کدامندیگف ماب
صل مطیح گیدید، در گونه که در بخش یاف ههماب صورت مف های تحایا  به 

س ت تعامل  انواده سه دس ه  انواده ن شاهد  ها با فضای مجانی در دوراب کیونا، 
تیی  سطح تعامل اول  انواده سن   است. ای  نوع ان  انواده پایی  یهس یم؛ دس ه

 دمات و میاودات اج ماع  را به صبببورت  یبا فضبببای مجانی را دارد و عمده
کند. به همی  جهت در دوراب کیونا و بیچیده شببدب حجم حضببوری دریافت م 

 د.باالی  ان  دمات حضوری، با مصائب و مش الت فیاوان  مواجه  واهد ش
س ه ش یل م  ید کاربِی  یدهد. منظور ان  انوادهدوم را  انواده کاربیِ پییو ت

ای اسببت که پیش ان شببیوع کیونا نیز در سببطح باالی  ان اسبب فاده ان پییو،  انواده
این ینت قیار داش ه و در حقیقت غیق در ای  عالم است و س ک نندگ   ود را ان 

ای ان غییحضوری شدب  دمات و میاودات دهکند. چنی   انواای  فضا اق  اس م 
سوم را  انواده کاربِی  یکند. اما دس هی شیوع کیونا اس ق ال م اج ماع  به واسطه
ش یل م  ست که نه مانند  انوادهکاربیِ فعال،  انواده یدهد.  انوادهفعال ت  یای ا

ست و نه مانند  انواده ضای مجانی ا ییو، غیق در ای  کاربیِ پ یسن  ، بیگانه با ف
با ه در حال   میانه قیار دارد و بنا بی مصاحت و م  ن  بی رفع نیانهای  ،فضا است

  ود، ان فضای مجانی اس فاده النم را  واهد داشت.
بیای بسط عدالت و حیکت در راس ای تحقق هدف که  ال دومؤپاسخ به سدر 

، ها چه باید کیدای  گف مابهای گام دوم انقالب، بیای تیمیم کاس   یچهارم بیانیه
 ن ایج تیل به دست خمد. 

سالم ، عمالً ساحات مخ اف  گام دوم انقالب ا ضور وییوس کیونا در  با ح
ی نندگ  بشببی شببیوع شببد. هدف چهارم بیانیه، اشبباره به بسببط عدالت در جامعه

اییان  دارد. عدالت در تعامل با فضبببای مجانی و در دوراب کیونا بدوب توجه به 
ها با خب، قابل پیگییی نیسببت. م ناسببب با خنچه در قسببمت ق  اج اری  انوادهتال
ای ها بیاب شببد، عدالت در گف ماب  انواده سببن   جز با ارتقای سببواد رسببانهیاف ه
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های ای مورد تأکید پژوهششبببود. ارتقای سبببواد رسبببانهایشببباب میسبببی نم 
(Livingstone, S., & Van der Graaf, S, 2008)  و (Aufderheide, 1993) بوده یز  ن

ست. هزینه شامل افیاد پایی ا ش ی  ست، باید کید در ای  حونه که بی ست جامعه ا د
می  شببود. ن ایج ای  پژوهش نشبباب أالمال تتوسببط ح ومت اسببالم  ان من ع بیت

خمده اسبببت، عدم  (7  ص. Livingstone, 2004)گونه در پژوهش دهد که همابم 
سانهمی  هزینهأت سواد ر ضای   ای در کوتاههای میبوط به ایجاد  مدت، موجب نار

 های اج ماع   واهد شد.ای  قشی و بیون ناهنجاری
ق ل ها های کاربیِ پییو، گف ماب غالب در کشور است. عموم میدم سال انواده

گییانه به سمت ای  نوع گف ماب حیکت کیدند. ای  گییی وییوس کیونا همهان همه
مدت، جمهوری اسببالم  اییاب را ان اهداف باندمدت  ود تواند در میابگف ماب م 

ساند. لاا، در رابطه با  انواده عدال   تواب گفت که مورد ب کاربیِ پییو، نم  یدور 
تواب ن وضعیت موجود  ود، نارضای   هم ندارند. اما م اند و ح   خنها اواقع شده

سببانی درسبب   هسبب یم تا خنها ای، نیانمند فیهنگگفت که در ق ال چنی   انواده
 ب وانند مدیییت فضای مجانی را در ا  یار  ود بگییند.

ف مان  با جمعی   کم، فیهیخ ه و خگاه است که نس ت کاربیِ فعال، گ ی انواده
س   بی   سنت و مدرنی ه( تعییف کیدهمنا ضای مجانی )بی    یاند. ن  ه ود و ف

ضای مجانی  ست که الگوی مطاوب  انواده اییان  در مواجهه با ف قابل توجه خب ا
خب  اقداماتتیی  در ایام شببیوع کیونا، همی  گف ماب سببوم اسببت. لاا ی   ان مهم

ساس ربهای حاکمی   تیگااراب فیهنگ  و دس گاهاست که سیاست ط، ب وانند بیا
های النم های سبببن  ، خمونببه  انواده کاربیِ فعال، اوالً یالگوی گف ماب  انواده

ئه دهند و در وهاه به  انوادهرا ارا فاده ان ی دوم،  های کاربیِ پییو، فیهنگ اسببب 
های  نیز به ن ایج مشبببابه در رابطه با فضبببای مجانی را خمونب دهند. پژوهش

اند که تا حدی به صورت مجزا رسیده 6ر بیرس  تالق  جدول های ایجاد دساول
 تواند باشد.گیاب نیز م مؤید ن ایج پژوهش

 

 ثر از ویروس کرونا )نوروزی و همکاران(أهای متخانواده و حوزه ی. بررسی تالقی انواع سه گانه6جدول 
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 خانواده کاربِر فمال خانواده کاربِر پیرو خانواده سنتی 

 دمو ش
سوادی و ترک ال بیاحتم
پور، میثم، دیتی، )غالم تم یل

 (1398ممسن, 

متوسط و احتمال به حاایه 
 رفتن دمو ش

حرکت به سمت دمو ش هدفمند 
(Sanborn, 2002) 

ااتغال و 
 وکارکسب

 تمطیلی و اخراج ا  کار
حرکت به سمت کسب و 
کارهای اینترنتی و احتمال 

 اسراو و تبذیر

استفاده ا  ظرفیت فضای مجا ی جهت 
تأمین بخشی ا  خسارت ناای ا  

 تمطیلی کسب و کارها
های مشارکت

 اجتماعی
 در حد ممقول و مورد نیا  گید و ارطحداکثری، بی حداگلی

ممیشت و 
 تمامالت

ادامه تمامالت حضوری و انتشار 
 ویروس کرونا

دن حریم خ وصی در وارد کر
نگاری و انظار عمومی و هر ه

 ...(Kang, 1997) 

استفاده ا  ظرفیت فضای مجا ی جهت 
 جلوگیری ا  انتشار ویروس کرونا

 رضایتمندی کلی
 ,Richins)نارضایتی ادید 

1987) 
 نسبی رضایت کاذب باال

 های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش

مندی در انواع با توجه به ن ایج پژوهش، مشبببخص اسبببت که سبببطح رضبببایت
 ؛تواندهای احصببا  شببده در حد مناسبب   قیار ندارد و  ود ای  مسببئاه م  انواده

شی  را در پ  جدای  یموج ات پدید خمدب انگیزه ضعف مینن س  طا   در اقوام م
های  در رابطه با نوع نیانمندی ایشبباب به سببواد وهشداشبب ه باشببد. النم اسببت پژ

چنی  ای و سطوح خب شناسای  شده و در ا  یار میاجع مسئول قیار گیید. همرسانه
پیمایشبب  بیای شببناسببای  عال بیون مشبب الت فیهنگ  در  ؛شببودپیشببنهاد م 

شاب انجام شود و دس ورالعمل ارتقا  سطح فیهنگ  بیای ای پییوهای کاربی  انواده
ی توشبببهره ،تواندهای کاربی فعال نیز م های حمای   ان  انوادهتدوی  گیدد. راه

 های خت  دربی داش ه باشد.دیگیی بیای پژوهش
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 تهیاب: واحه. ،انیپا کیبر  یآغاز(، 1390  س. ) نیخو
 ، تهیاب: واحه.تمدن غرب یتوسعه و مبان(، 1390  س. ) نیخو
عال1396  س. )یصبببدر &  ف.  راد   ا.  مؤمنپورفید بان  مل ت مؤثی در  بخش (، عوا

صنامه معاصبی مسباماب،  شبمندابیمفسبیاب و اند ی انواده در خرا ابیبن میتح  ف
 .90 - 69، زنان و خانواده یتیترب یفرهنگ

 .54-35  معرفتاسالم به چهار کارکید مهم  انواده،   یدی(، رو1388  ا. ) انیکوت  چیاغ
 ، تهیاب: صه ا.خانواده(، 1392  س. )یا امنه

 .یونهیتهیاب: ف ،یارتباطات جمع یمبان(، 1385  س. )دادگیاب
 هیاب: سیوب.، تمک لوهان یآقا یبیج یهانهییآ(، 1391  ا )دپوریرش
 شهی.تهیاب: خرماب ،یمکانیمکان و ب(، 1389  ا. )رلف
 امیون. یابیتهیاب: مد ،یاجتماع هیفضا و نظر(، 1393  خ ) عیانیژ

، تهیاب: موسبببسبببه چا  و ارتباطات یهاهینظر(، 1393تان ارد  ج ) &  و.   یسبببور
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 ان شارات دانشگاه تهیاب.
سانه1392  ل ) اه ایس سطوح گوناگوب اج ماع دیجد یها(، ر ضور در   ، و قدرت ح

 .106 - 95  دیجد یهامطالعات ماهواره و رسانه
 ، قم: بوس اب ک اب.آغاز فلسفه(، 1393  س )ی ط اط ا
 .هیقم: دارال  ب العام ،انیالتب ریتفسق(، 1385  م. ) طوس
سار  ف ) &  ص.  پور عدل ش  ه1391 اک )با  تیو بحیاب هو یمجان  اج ماع یها(، 

صلنامه مطالعات و تحق(، یابیا   یبی بحیاب هو دیتأک  ،رانیدر ا یاجتماع قاتیف
155 - 176. 

دانش خمون د  ی  لیتیک تحصببب  پژوه تی(، روا1398محسببب  ) ،  یخ ثم،یم پور،غالم
 .100-77(، 4)10، پژوهشنامه زنان ،ی روس ا

ضا1381  م )ییدامادیم &ب.   ، ف وه ضا ی(، ف : مطالعه یشهی یسی ین یک به مثابه ف
 .119 - 89  (یشناس)نامه انسان یشناسمجله انسانشهی تهیاب،  یمورد

 ، تهیاب: طیح نو.عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ(، 1380م ) کاس از،
س1391  ن )یییک  سی  س ک نندگ یهامؤلفه  (، بیر شق ممنوع» یاماهواره الیدر  ، «ع

 .104 - 83 ،دیجد یهاماهواره و رسانهمطالعات 
 .هی: دارال  ب االسالمیوتی، ب6ج ،یاصول کافق(، 1383) ی  م.  نیکا
 .57 - 54، آفتاباندان  انواده. (، چشم1382  خ )دنزیگ
 . تهیاب: ن ،یشناسجامعه(، 1386  خ )دنزیگ

 قم: مشعی. ،ثیخانواده از نگاه قرآن و حد میتحک(، 1387م ) ،یشهییر یمحمد
 تهیاب: صدرا. ،19مجموعه آثار (، 1390م ) ،یمطهی
در  انواده،  یوندیپ  اج ماع هیبوک بیکاهش سبببیما عیف یی( ، تأث1391م. و ) ، نوغان

 .دینوپد یاجتماع یها بیو آس یمجاز یفضا یکنگره مل نینخست
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