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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 supportivedevelopmental approaches.
Keywords: family, cyberspace, corona virus, cyberspace user, justice
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چکیده
تعریف واحد و جامعی از خانواده که همهی صاحبنظران بر آن اجماع داشته باشند وجود
ندارد؛ در عین حال قدر متقن آن استتتت

که خانواده کو

ترین و در عین حال

مستتتم ترین واحد اجتماعی ممستتوم میشتتودا استتتم ان خانواده امروز دستتت و
بستتیاری از تمو ا از جم ه تمو ا نآورانه اس ت ا یتتای م ازی ،بستتتر ش ت

گیری

انبوهی از تغییراا در خانواده شتتده اس ت ا کمتر خانوادهای ،خاصتته در دوران اوب بیماری
کرونا ،در جهان از تعام با ب ستر یای م ازی جا مانده ا س ا تمقیق حا ضر پژوه شی
کیفی اس که با رو

تم ی میمون ،به گونهشناسی خانوادههای ایرانی در دوران شیوع

بیماری کرونا با یای م ازی پرداخته اس ا مبنای اص ی تم ی در این تمقیق ،توجه به
مسئ هی «گفتمان» در زمینهی خانواده اس و تموّل در گفتمان خانواده در واقع بهمعنای
تموّل در ستتتاختارها ،کارکردها و قوانین خانواده استتت ا یافتهها :مه ترین گفتمانهای
مورد تأکید در این پژوهش گفتمان «خانوادهی ایرانی-استتت می» بهعنوان گفتمان مبنا و
گفتمان «خانوادهی غربی» بهعنوان گفتمان تأثیرگذار بر گفتمان مبنا اس ا همچنین ،سه
گفتمان خانوادهی ستتنتی ،خانوادهی کاربرِ پیرو و خانوادهی کاربرِ عال قاب شتتناستتایی
ه ستندا نتایج :ب سط عدال برای پو شش ضعفهای گفتمان خانواده سنتی در گ ستر
 .1این یک م قا له دسجججترسجججی د اد ت مت مجو
 )licenses/by-nc-nd/4.0/است.

CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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سواد ر سانه ای و پو شش کا ستی گفتمان خانواده کاربر پیرو در ب سط رهنگ ر سانهای
اس ا گفتمان خانوادهی کاربر عال نیز نیازمند روی ردهای حمایتی -توسعهای اس ا

واژههای کلیدی :خانواده ،یای م ازی ،کرونا ،کاربر یای م ازی ،عدال  ،بیانیه گان
دون انق م اس می
تاریخ دریافت1399/12/02 :

تاریخ بازنگری1400/08/06 :

تاریخ پذیرش1400/08/11 :

فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،40پاییز  ،1400صص 655-623

مقدمه و بیان مسئله
ظهور جامعه شببب های که کاسببب از ان خب

ی م دهد (کاسببب از  )1380یا وقوع

انقالب جن س که بنیاب انواده در غیب را م ال ش م ساند ،پدیدههای مهم در
سیی تحوالت انواده به شمار م خیند .اما ش اب نو واه و انسابگیای امیون به
اوج ود رسیده و تحوالت که سابقاً ط چند نسل صورت م گیفت ،امیونه ط
یک نسبببل چندی بار رخ م دهد .ظهور رسبببانههای نوپدیدی همچوب ماهواره و
فضبببای تعاما شببب ه های اج ماع این ین

ای ام اب را فیاهم کیده که ای

تحوّالت به جوامع غیب محدود نشببود و رونبهرون گسبب یب بیشبب یی در جهاب
دا ش ه با شد .ان طیف دیگی ،ظهور پدیدهی شوم «وییوس کیونا» نیز ان سدادهای
معناداری را در نندگان بشی موجب شده است .با ای واژگون های عمیق واس ه
و نا وا س ه ،به نظی م ر سد؛ در ای

سخ مکلوهاب که «ر سانه پیام ا ست» بی ش ی

باید تأمل نمود .مسئاهی تأثییات ناش ان فضای مجانی نیانمند توجه عمیقتی ان
مح وای ص بیف خنهاسببت؛ توجه که تات و ماهیت ای ابزار را در بس ب ی تاریخ
تمدب غیب بیرس نماید.
با پیدایش کیونا در عالم و سبببیدرگم میدم دنیا در تعامل با خب ،نا واسببب ه
الگو های ت عامالت

جد ید بی نا انوادگ  1و بی

انوادگ  2بوجود خ مده اسبببت.

الگوهای رف اری اع ضای انوادهها ،طیحها و نمینههای جدیدی را تجیبه م کنند
و به سمت تعییف بس یهای جدیدی ان تجیبههای نیستِ فیزی

به سمت 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
ان انواده ها اتفاق اف اده اسبببت ،اما در گار ای تعامالت ،گف مابهای ان انواده
رخ داده است که توجه به خبها بیای سیاستگااری فیهنگ کشور موضوعیت و
فوریت دارد.
 .1اهداف و سؤاالت پژوهش
بنابی موارد پی شگفت ،ای پژوهش به مو ضوع بیر س ان قادی گف مابهای انواده
در تعامل با ف ضای مجانی در دوراب وییوس کیونا ا صاص یاف ه ا ست .چیا که
به نظی م رسد؛ ای گف مابها با هدف چهارم بیانیهی گام دوم انقالب یعن عدالت
و لزوم ب سط خب ،گیه ورده ا ست .بی ورداری و کمبی ورداری در د س ی س به
ف ضای مجانی ،بهیهگییی ان سواد ر سانهای و کارب ستهای منا سب ا س فاده ان
فضببای مجانی ،همه مش ب الت ان جنع عدالت تونیع در کشببور ما هس ب ند که
م تواب به عنواب مو ضوع پژوه ش در دوراب شیوع کیونا مطیح شوند .اب دا سع
شده است ،نس ت گف ماب اییان

انواده با گف ماب تاریخ غیب مشخص شود و

بعد ان خب تأثییات ناش ب ان فضببای مجانی در دورهی شببیوع بیماری کیونا بی ای
گف ماب مورد توجه قیار گیید .بنابیای  ،پیسشهای اصا تحقیق حاضی ع ارتند ان:
 )1در نسببب ت ت عا مل انواده ها با فضبببای م جانی در دوراب کیو نا ،چه
گف مابهای انوادهای قابل فحص اسبببتی ویژگ های انوادههای ای گف مابها
کدامندی
 )2بیای بسببط عدالت و حیکت در راسبب ای تحقق هدف چهارم بیانیهی گام
دوم انقالب ،بیای تیمیم کاس های ای گف مابها چه باید کیدی
 .2پیشینه پژوهش
اسالم ان نظی وجودی نب را جنع لطافت و انع و خرامش معنوی انواده و جنع
مید را جنع مدیییت و محل اع ماد و ت یهگاه بودب م داند؛ مید خ سایش ا ست و
نب خرامش ( امنهای  1392ص .)41 .ای مسببئاه ،اسبباس تعییف مسببئولیتها و
نقشهای انوادهی ا سالم ا ست؛ مید در انواده بیش ان هی چیز ،نقش قیومیّت
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و ت یهگاه بیای نب و فیننداب دارد که صببیاحت ای نقش در خیه شببییفه دیده
م شببود« :الیِّجالُ قَوَّامُوبَ عَاَى النِّسببا ِ» (نسببا  ،)31 :و نب نیز موجب خسببایش و
خرامش انواده اسبببت« :المیأة رَیحانة» (نهجال الغه ،نامه  .)31نقش لطیف نب در
انواده بهعنواب «مادر» و «هم سی» که در دنیای غیب و دیدگاههای فمینی س

جز

ب ارنبتیی نقشهای اج ماع محسببوب م شببود ،در اسببالم ان چناب اهمی
بی وردار ا ست که ا ساس ش لگییی یک اج ماع سالم را در همی نقشخفیین
صحیح نب در انواده م داند (چیاغ کوتیان

.)1388

 .1-2جامعهشناسی خانوادهی ایرانی

انواده در جامعهی اییان ی

ان ارکاب اصببا تشب یلدهندهی اج ماع اسببت که

هم بی تحوّالت اج ماع  ،سببیاسبب و فیهنگ تأثیی گاارده و هم ان ای جییانات
تأثیی پاییف ه اسببت .خناد ارم

در ک اب «جامعهشببناسبب

انواده اییان » نظام

مفهوم در تحایل سا ار انواده در کنار ارکاب دیگی جامعه ارائه نموده که خب را
«نظام اج ماع سببه پایه اییان » نام نهاده اسببت .در ای دیدگاه ،سببه نهاد اصببا
تشبب یلدهندهی جامعهی اییان ع ارتند ان انواده ،دی و دولت« .پیوسبب گ بی
نهادها و نییوی اج ماع در اییاب موجب شده ا ست تا انواده ضم این ه نهاد
اثیگاار باشببد در یک نظام تعاما با دیگی نهادها دچار تیییی و تحول شببود» (خناد
ارم

جامعهشناس

انواده  1392ص.)50 .

 .2-2اشکال و کارکردهای خانواده

ش لهای انواده ،نشابدهندهی تنوع شیوههای است که ان طییق خب افیاد در کنار
هم بهعنواب عضببوی ان یک انواده نندگ م کنند (ادواردن & ری نز مک کارت

 1390ص .)297 .اننظی جامعهشببناس ب  ،انواده بیاسبباس سببا ار درون خب در
طول تاریخ و در م ابهای مخ اف اشببب ال م نوع داشببب ه اسبببت؛ ان انوادهی
گ س یده که قدیم تیی

ش ل انواده ه س ند تا انوادهی ه س های و ش لهای

جدیدتی خب.
انوادهی گسبب یده ان حضببور و نندگ سببه نسببل (پدربزرب و مادربزرب،
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والدی و فیننداب) در کنار ی دیگی و یا نندگ
فینندابشبباب در یک م اب ایجاد م شببود (خناد ارم

واهیاب ،بیادراب ،همسبببیاب و
جامعهشببناسبب

انواده

 1392ص .)13 .ارت اط تنگاتنگ نسلها با ی دیگی و وجود ش هی ویشاوندی
گ س یدهتی در دروب یک انواده ،ف صل ممیّز ای نوع انواده ان انواده ه س های
اسببت .انوادهی گس ب یده به دلیل ارت اط تنگاتنگ اعضببای انواده با ی دیگی ،ان
نظی ش هی حمای

و نظارت  ،بی سایی اش ال انواده رجحاب دارد ،اما همابگونه

که گف یم الزامات فیهنگ  -اج ماع صنع

شدب جوامع س ب کاهش ای ش ل

انواده بوده ا ست .مهمتیی کارکیدهای انواده ان جماه بانتولید ن سا  ،تعایم و
تیبیت فیننداب و روابط حمای

ان اعضببای انواده ،بیش ان هی ش ب ل دیگیی در

انوادههای گس یده و هس های نمینه بیون م یابند.

شببب ل های دیگیی ان انواده مانند انواده تکوالد (ادواردن & ری نز مک

کارت

 1390ص )305 .و هم انگ یا انوادهی غییرسببم هم مطیح هس ب ند؛

«منظور ان هم انگ یا همبالین  ،1نندگ م ش یک دو شییک جن س همیاه با رابطه
صمیم و عاطف بدوب اندواج با ی دیگی است .در هم انگ  ،پای ندی به نندگ ،
جن ه عاطف دارد نه قانون » (گیدنز جامعه شنا س
ی

 1386ص .)795 .هم انگ

ان افیاط تیی شبب لهای روابط پیش ان اندواج اسببت که ریشببههای عمیق

غیب دارد و ناشببب ان تحوالت اق صبببادی اج ماع میانهی قیب بیسببب م در ای
کشببورها اسببت (خناد ارم

& هم اراب هم انگ  ،پیدایش شبب لهای جدید

انواده در تهیاب  1391ص.)134 .
کارکیدهای انواده ع ارت است ان مجموعه وظایف که انواده بهعنواب یک
نهاد اج ماع  ،نسببب ت به اعضبببای ود و جام عه ،عهدهدار اسبببت .هی چ ند
کارکیدگیایاب اساس تف ّی ود دربارهی انواده را در بیرس کارکیدهای انواده
قیار دادهاند ،اما سبببایی م اتب نیز ان ای مسبببئاه غافل ن وده و به بیرسببب دقیق
کارکیدهای انواده و تأثیی م قابل خب بی شب لهای انواده پیدا هاند .شب لهای
مخ اف انواده اساساً ،نشانگی کارکیدهای م فاوت ان انواده هس ند.
1. Cohabitation
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مهمتیی و مشبببهورتیی کارکیدهای که بیای انواده بیشبببمیده شبببده را
م تواب در چهار دسبب ه اصببا بیرسبب نمود )1 :تنظیم روابط جنسبب و بانتولید
نسببا  )2 ،جامعهپاییی نسببل خینده )3 ،عاطفه و همیاه  )4 ،حمایت و میاق ت.
چیاغ کوت یان (  )1388در مقالهی ود به ای چهار کارکید و دیدگاه ویژهی
اسببالم پییاموب ای کارکیدها پیدا ه اسببت .محمدی ریشببهیی ( )1387نیز به
دس هبندی کارکیدهای انواده در اسالم پیدا ه و بیاساس خیهی  21سورهی روم،
مهمتیی کارکید انواده را خرامش روان دانسببب ه که بدوب خب تحقّق هی یک ان
اهداف اقت انساب ام ابپایی نیست .گس یب خرماب توحید و سانندگ اج ماع
و ا الق ان دیگی کارکیدهای اسبببت که وی ان دیدگاه اسبببالم بیای انواده بی
م شمارد (محمدی ریشهیی .)1387
 .3-2فضای مجازی و نظام خانواده

در نس ت بی

انواده و فضای مجانی ،فضای مجانی پیش ان هی چیز یک ف ضای

واقع مانند سببایی فضبباها اسببت که ان نظی بی

ویژگ ها تفاوتهای با دیگی

فضبباها دارد ،اما نه در اصببل وجودی و عین بودب؛ تأکید ما بی اس ب فاده ان تیکیب
«فضببای مجانی» بهجای «فضببای مجانی» -که در مقابل «فضببای واقع » به کار
م رود -ان ای جهت اسبببت ،نییا در مقابل «امی واقع »« ،امی عدم » قیار دارد
(ط اط ای

 1393ص )39 .؛ و ای امی به طور واقع بی ن ظام

ا ست .ای مطاب به و ضوح در م

انواده اثی گاار

پیام خیت ا ...جوادی خما به نخ س ی همایش

ما فضای مجانی پاک مشهود است:
«ن ه ا سا س خب ا ست که ف ضای فیهنگ و اندی شه ،ف ضای مجان نی ست؛ با ه
فضای حقیقت است .واه ان ابزار حسّ بهدست خید یا ان ابزار ماورای حِعّ .چیزی
که با اندیشهی اندیشوراب در ارت اط مس قیم است ،پیام را به ته من قل م کند یا
صوصیّ

در نفع ایجاد م کند ،ای حقیقت است و نه مجان .نییا نه سیم حقیقت

است تا ب سیم شود مجان ،و نه چهیهی صفحه تاویزیوب حقیقت است تا اگی چیزی
ب صورت و ب تصویی بود مجان شود؛ هی جا ف ی است و اندیشه است و ان قال ف ی
و اندیشه و عام ،حقیقت است».
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بنابیای ف ضای مجانی ،ف ضای واقع ا ست با الزامات و ویژگ های اص
ود که تا حدودی توسط کاربیاب که بدوب اس ثنا م عاق به انواده هس ند ،سا ه
م شود .ان ای رو اگی قیار با شد ان واژهی «مجان» ا س فاده کنیم ،به ی ا ست خب را
مانند خثار کاسببب از در تیکیب «مجان واقع » به کار ب ییم که در خب مجان در مقابل
واقعیت یا حقیقت قیار ندارد ،با ه نشبببانگی روایتگی بودب خب ان امیی دیگی و
غییفیزی

بودب خب است؛ در حال که ود ای فضای غییفیزی

نیز امیی واقع

و دارای خثار ارج اسبببت« .فضبببای مجانی بهدلیل توابمندی و ام انات بالقوه
ود در کشورهای توسعهیاف ه ،نقش را بهدست خورده کبببه خبرا ببببه بدیل فضای
شبببهیی ت دیل کیده و موجب شبببده تا تعامل در فضبببای مجانی تا حدّ نیادی
جایگزی تعامالت چهیه به چهیه در فضببای واقع شببهیی شببود» (ف وه &

مییدامادی  1381ص 90 .و .)91
 .4-2جمعبندی مرور ادبیات

م طال عات فضببببای م جانی در اییاب ،بیشببب ی معطوف به جن هی ف خورا نه و
سببختافزاری همچوب نییسببا تهای النم بیای بسببط و گسب یب خب بوده و در
مواردی که توجه به تأثییات فیهنگ ای فضبببا بوده ،شببباهد نگاه یکسبببونگی

ه س یم که فقط جن ههای منف خب را بیر س نموده ا ست (ف وه & مییدامادی

 1381ص .)93 .مطمئناً ،بیرسب هی پدیدهای با سببوگییی شببدید باعا شببنا ت
غاط یا ناقص خب واهد گیدید .ف ضای مجانی نیز ان ای جهت ،نیانمند توجهات
غییسوگییانه بیای شنا ت و بیرس تأثییات خب است .اما ان خنجا که مو ضوع ای
پژوهش ،خ سیب شنا س تأثییات ف ضای مجانی بی انواده ا ست ،پع ان بیر س
نظیات پایهای بیای تحایل فضای مجانی و رسانهی ماهواره توجه ود را معطوف
به مسئاهی پژوهش واهیم نمود.
م تواب پژوهشهای انجام شده در رابطه با مو ضوع مورد توجه ای پژوهش
را در دو گیوه دس ه اول و دس ه دوم ط قهبندی کید .پژوهشهای دس هی اول یک
چارچوب تهن دربارهی انواده و تأثییات عام که بی خب وارد م شبببود را ارائه
م دهند ،ول فاقد چارچوب تهن و نظیی فضببای مجانی هسبب ند .پژوهشهای
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دس هی دوم هم ع ع خب روند را داش ه و در نهایت فاقد چارچوب نظیی مناس
در نمینهی انواده هسببب ند .بی ای اسببباس با وجود ارنشبببمند بودب تمام ای
ود ،در نمینهی مطالعات انواده نیانمند تحقیقات

تحقیقات در حونهی تخصص

دو سویه ه س یم که با ارائهی چارچوب تهن

انواده و ف ضای مجانی ب وانند ای

تأثییات را مس قیماً بیرس کنند.
گاشبب ه ان ای موضببوع ،بیرسبب پژوهشهای انجامشببده دربارهی ماهواره،
این ینت و ش ههای اج ماع  ،ن شانگی نق ص ا سا س در ف ضای عام ک شور در
ای حونه اسبببت که باید خب را کمّیتگیای نامید .بهعنواب مثال دربارهی عنواب
«فضای مجانی» که اب دای تیی و ی

ان مهمتیی موضوعات پژوهش فاسف در

ای نمینه ا ست م أ سفانه شاهد هی گونه پژوهش عام -فا سف نی س یم که ا صل
ای عنواب را تأیید یا رد نماید و اح ام ناش ان خب را ارائه دهد.
خنچه امیون جامعهی ما نیانمند ارائهی خب در پژوهش های حونهی فضبببای
مجانی است؛ صیفاً خسیب شناس نیست ،با ه شنا ت چارچوب و میاحل بیون
ای خسیبها ان یکسو و توانای ارائه راه ارهای النم ان سوی دیگی است .ن هی
دیگی -که ای پژوهش نیز ان خب مس ثن نیست -خب است که ح
چارچوب نظیی مناسب

پژوهشهای که

دارند در بسب ی نظییات مشبهور غیب شب ل گیف هاند و

فقداب نظییهپیدانی اج ماع ف ضای این ین

و ر سانهی ماهواره در ب س ی جامعهی

اسببالم  -اییان باعا میفول ماندب جن ههای م مایز کنندهی جامعهی اسببالم ان
سایی جوامع شده و م شود.
 .3مالحظات مفهومی و نظری
پا سخ به سؤاالت پژوهش پیشرو معطوف با پی شینه ،در گیو تالب نظامندی بیای
شناسای و درک مناسب بیای اندیشیدب در مورد انواع انوادهها و تعامل ایشاب با
ف خ وری ا ست .با میاجعه به منابع اطالعات در د س یس ،م شخص گیدید که پیش
ان ای در رابطه با نظام انوادهها و ن س ت خنها با ت نولوژی ،فعالیتهای پژوه ش
اندک انجام شده است .بی

ان ای پژوهشها ناظی بی تف یک انوادهها بی م نای

میزاب همسبببوی یا مقاومت در مقابل ت نولوژی اسبببت .با این ه مقالهی کامالً در
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راسبب ای موضببوع پژوهش در ادبیات ،یافت نشببد اما وجود مقاالت که در دوراب
سالمت ( شیوع ن شدب اپیدم کیونا) در ای رابطه من شی شده ا ست ،م تواند به
عنواب چارچوب اولیهی پژوهش مورد توجه قیار گیید .در چارچوب من خب ای
پژوهش ،انواع انوادهها و توجه به سیعت پیو س

به ت نولوژی مورد تأکید قیار

گیف ه است.
همابگونه که در چارچوب مشبببخص اسبببت ،انواع مشبببارکت انوادهها با
مدارس و راهکارهای اصالح شیایط ،مورد نظی بوده است و ای موارد نیز م تواند
به نوبهی ود نقاط خغانی

وب بیای پژوهش محسوب گیدد.
جدول.1

نوع مشارکت
تمهدات اساسی خانوادهها

سطح درگیری فناورانه
گریزان ا فندوری

تمهدات اساسی مدارس

استفاده ا فندوریهای
سطح پایین

مشارکت در مدرسه
مشارکت در فمالیتهای یادگیری در خانه
مشارکت در ت میمگیری ،حکمرانی و حمایت
همکاری و تبادل نظر با سا مانهای اجتماعی

استراتژی برای تسهیل مشارکت
رفع فندوری هراسی
طراحی فرم های اثرسنجی ارتباطات مدرسه به
خانه یا خانه به مدرسه در رابطه با برنامههای
مدرسه و پیشرفت دانشدمو ان

دانا با فندوری های رو دمد

دمو ش کاربستهای فندوریها

دغشتگی با و فندوریهای
سطح باال

ایجاد بستر فندورانه

( )2019Aytac,

 .4روش تحقیق
به منظور تحقق هدف پژوهش ،میاحل تیسبببیم شبببده در شببب ل  2به صبببورت
سادهسانی شده ،نشاب داده شده است .همابگونه که مشخص است ،یاف ههای اولیه
حاصببل تحایل مضببموب منابع حونهی انواده بوده اسببت که یوج های ای
میحاه ط تحایل مضموب انع اس توسط گیوه

یگان خشنا با مسئاه و تط یق با

شببواهد و دادههای واقع اتفاقاف اده در حونهی فضببای مجانی در دوراب شببیوع
کیونا ،نهای اً به اق روایتهای منسجم دست یاف ه است.
شببیوهی نمونهگییی هدفمند و با ت نیک گاوله بیف و غییتصببادف ان خاب
شببده اسببت .منابع اصببا حونهی انواده با رجوع به اصببحاب ف و

یگاب،
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شنا سای گیدید .جامعهی پژوهش در دو د س هی منابع عام و افیاد مطاع میت ط
با موضبببوع پژوهش شبببامل انوادهها ،فضبببای مجانی و وییوس کیونا و روب
نمونهگییی به صورت هدفمند ان جامعه پژوهش ان خاب شد.

شکل  .1مراحل انجام پژوهش در یک نگاه

 .1-4گردآوری دادهها و اجرای روش

گیدخوری دادهها م نا سب با سؤاالت طیح شده در اب دای ای پژوهش ،ناگزیی ان
دو مع ی جداگانه ا ا م گیدد؛ گیدخوریای بیای پاسببخ به ای سببؤال که نسبب ت
گف مابهای انواده با فضای مجانی به مثابهی یک کل چگونه استی پاسخ به ای
سؤال م س قل ا ن وجود وییوس کیونا  ،قابل فحص در منابع عام ا ست .هی چند
در قسبببمت یاف ه ها ،به تفصبببیل به روایت خب پیدا ه واهد شبببد ،اما بیای
همسوسانی واننده ،ای حق بیای ایشاب محفوظ است که بدانند چگونه دادههای
روایات گید هم خمدند تا روایت اق شبببده اسبببت .جدول  2نحوهی گیدخوری
دادههای میبوط به یاف ههای اولیه (فارغ ان وجود وییوس کیونا) را نشاب م دهد.
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روایت ای پژوهش ،در رابطه با یاف ههای تحایا  ،همنماب ان ضیب یاف ههای اولیه
و روایتهای میبوط به کیونا در عیصههای مخ اف نندگ

انوادهها حاصل خمده

اسبببت .ان ای رو ،ن ایج یاف ه های اول یه با واقع یت های ن ندگ

با کیو نا ،اق

روایتهای کیده ا ست که در ق سمت یاف هها ارائه م شود .افیاد شیکتکننده در
گیوه کانون

یگان  ،به صورت جدول نیی بودند.

چ ند نمو نه ان نحوه کدنن مضبببامی تیکی
گف گومحور

ی گاب که حاصبببل مواج ههی

یگاب و منابع اطالعات ر سم جمهوری ا سالم اییاب در حونهی
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سالمت بوده است به صورت جدول شمارهی  5نشاب داده شده است .اما ان خنجا
که اق روایت من سجم مدنظی بوده  ،موارد در ق سمت یاق هها و ن ایج به صورت
م

خورده شدهاند و ان گزارب دادههای جزییهای در جداول ودداری شده است.

 .5یافتههای پژوهش
 .1-5یافتههای اولیه

منظور ان یاف ههای اولیه ،یاف ههای فارغ ان هدف اصببا ای پژوهش اسببت .بدوب
در نظی گیف

وییوس کیونا و اج اری شدب حیکت انوادهها به سمت تعامل با

ف ضای مجانی ،اتفاقهای بی
دادب اسببت .به بیاب دیگی؛ ح

انواده و ن س ت خنها با ف ضای مجانی در حال رخ
در فیض ان بی رف

وییوس کیونا در تعامل بی

انواده و ف ضای مجانی ،ناگزیی ان بیر س های دقیق ه س یم .در یاف ههای اولیه،
بحاهای عموم در ای رابطه ارائه م شود.
 .1-1-5تغییر در شکلهای خانواده

انواده در اییاب به سمت ه س های شدب م رود .تماس دائم با ف ضای مجانی
م تواند سبب ب شببود مخاطب بهتدریج دیدگاه غالب ای فضببا را دربارهی جهاب
واقع بهطور کامل بپایید .در جامعهی امیون ،ف ضای مجانی به ع ضوی ا صا ان
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انواده ت دیل شببده اسببت؛ کسب که بیشب ی اوقات ،بیشب ی داسب ابها را م گوید

(سوری & تان ارد  1393ص.)39 .

فضبببای مجانی م تواند بی سببب کهای نندگ و الگوهای نندگ رونانهی
جامعه بهشببدّت تأثییگاار باشببند و به سببالیق و ارنبهای افیاد تحت تأثیی ود
شببب ل م دهند .ان خنجای که فضبببای مجانی به عاّت روی ید و مح وای عموم ًا
م فاوتش با سایی رسانهها ،کامالً مورد توجه هس ند خب است که غالب س ک نندگ
ارائه شده در فضای مجانی ،س ک نندگ غیب  ،م مایل به س ک نندگ خمیی ای
است (ک ییی .)1391
 .2-1-5تغییر در کارکردهای خانواده

در انوادههای سببن  ،اعضببا بی اسبباس پیوندهای فیدی صببمیمانه و عاطف به
ی دیگی گیه ورده و دارای روابط اج ماع دو جان ه و تع هدخفیی نسببب ت به
ی دیگی بودند و ای امی افیاد جامعه را به عنواب «افیاد یک کل» م صببل بههم نگاه
م داشببت .اما امیونه با ورود رسببانههای نوی  ،انوادهها دچار تیییی و دگیگون
شدهاند و روابط نامشخص ،غییفیدی و مجزا ان هم را تجیبه م کنند.
ی

ان مهم یی کارکیدهای انواده را باید بیخورده نمودب نیانهای جن س و

عاطف نوجی دانسبببت .در تحقیق با عنواب «شببب ههای ماهوارهای و تیییی در
کارکیدهای انواده» بی ای مو ضوع تأکید شده ا ست که « سییالهای ماهوارهای
انواع توقعات جنس را در بینندگاب ایجاد کیده و مخاط اب بیای دس یاب و ارضای
خبها به سهولت میت ب هی نوع انحیاف م شوند .همی طور اح ساس محیومیت
نس ب

که در اثی تماشببای بینامهها در هی یک ان نوجی ش ب ل م گیید و موجب

وارد خمدب ف شار به نوج دیگی بیای ر سیدب به سطوح باالی موفقیت م شود .در
واقع ای بینامهها س ب بیخورده نشدب توقعات و ان ظارات نوجی ان جهت کارکید
جنس و عاطف شده است» (محمدی سیف.)85 ،1390 ،
 .3-1-5تغییر در قدرت خانواده

ی

ان مهمتیی تأثییات که روند جهان سانی و ایجاد تیییات فیهنگ در جوامع
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و ایجاد تمایل به رف ارهای ی ساب

نب و مید اسبببت« .رسبببانهها کارکیدهای م فاوت همانند ان قال ارنبها و مییاث
فیهنگ را بیعهده دارند اما ان نظی صاحبنظیاب ای ابزارها تنها بخ ش ان مییاث
گیان های نسببل پیش را من قل م کنند .ان خنجا که همیشببه رسببانهها در جوامع در
دسببت عدهای اص قیار دارند همخنها سببع م کنند ارنبها و هنجارهای مورد
پ سند خب ق شی اص را تیویج کنند که مم

ا ست با فیهنگ سنّ  ،نگیبها و

باورهای عموم میدم در تضبباد باشببد و نوع شب اف نسببا بهوجود خورد .در هی
حال به نظی م ر سد ر سانهها موجب تیییی در الگوهای سن

جوامع ه س ند و با

تشببویق ارنبها و هنجارهای جدید ،الگوهای نسببل پیش را به چالش م کشببند»
(& .Afzali Gorouh, M., Azari, H
فضای مجانی ب فارغ ان بی

Farajiha, 2021

ص.)33 .

جن ههای مث ت ب به ابزاری مؤثی در گس یب

اسببب یالی فیهنگ غیب در جهاب ت دیل شبببدهاند و ان ای طییق ،خثار نیان اری بی
حیات فیهنگ های بوم تحمیل کیدهاند .ان جماه ای خثار ،پیدایش پدیدهی «ان
ود بیگانگ فیهنگ » در ای جوامع اسببت .بنا بی نظییهها ،امپییالیسببم فیهنگ ،
به صورت خگاه و هدفمند در ع صی فناوری اطالعات ،د س یاب به هدف مورد نظی
ود ،یعن

ودبیگانهسبببانی انواده ها را در فیهنگ های بوم تعقیب م ک ند

).(Dyreson, 2013, p. 256
 .4-1-5تأثیرات ساختاری

با کن اب در نظیات مکلوهاب و شببهید خوین ای ن یجه حاصببل خمد که فضببای
مجانی و وسایل ارت اط جمع با سا اری که دارند و به دور ان مح وای که ارائه
م دهند ،اثیات بیجای م گاارند که بیشبب ی خنها بهصببورت نا ودخگاه به مخاط اب
وارد م گیدد و بیننده بدوب خبکه خگاه و م وجه شود ،درگیی و مسحور خب م شود.
ای هماب چیزی ست که مکلوهاب خب را « ا سه نار سی س » (ر شیدپور  )1391و
شهید خوین خب را «جادوی پنهاب» (خوین
 )50نامیدند.

توسعه و م ان تمدب غیب  1390ص.
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 .5-1-5یکسانسازی فرهنگی

مکلوهاب مدعى اسبببت که تأثیی ماهواره و فناوري این ینت ،ندودب تفاوت هاي
نمانى-م انى و اعالم ع صی تانهاي ا ست که باید خب را ع صی«جامعه جهانى» نامید.
در ای عصببی ،رسببانههاي جمعى هم ابزار نشببی فیهنگ توده هس ب ند و هم ،عامل
جهتدهندهی اندیشبه و احسباس «نخ گاب جامعه» و کمکیدب شب اف میاب دنیاي
درک و فهم بیگزیدگاب و عامه که نوعى فیهنگ جهانى بهوجود مىخورد .مکلوهاب
مع قد است فناوري ،من عا ان ته و عمل انساب است ،ولى انساب در هی عصی و
دورهاي ،ود ناییده ف بناوري نم باب ویش اس بت .شیوهی ارت اط یا روب ان قال
معاومات و ان شببار پیام نهتنها در رف ار و تصببوّرات انسبباب مؤثی اسببت ،با ه در
سببیس ب م اعصبباب و ادراکات حسّ بى او نیز نقشببى تعیی کننده دارد ،او پا را فیاتی
گااشبب ه و مىگوید وسببایل ارت اطجمعى که عامل ان قال فیهنگ هسبب ند ،تأثییي
شگیف بی ود فبببیهنگ دارند .او ای نبببظی را ببببا جماهی «رسانه ،پیام است»
مطیح مىکند (دادگیاب  1385ص.)90 .
 .6-1-5نفی کار

انسبباب همواره بیای دسبب یاب به غایات

اص ،ابزار م ناسببب با خب را م سبباند.

بنابیای  ،هی وسیاه دارای مح وای است که به خب هویت فیهنگ

اص م بخشد.

«مح وا»ی همهی وسبببایل اتوماتیک «نف کار» اسبببت ،چیا که اگی انسببباب ان کار
نم گییخت ،الجیم در جستوجوی «وسایا
بی گیدب خن ها بی نداند (خوین

ودکار» بی نم خمد که کار ود را

خغانی بی یک پایاب  1390ص .)55 .پع غا یات

ابداع و ا یاع وسایل در ش ل خنها ماحوظ و محفوظ است و ای ش ل ،صورت
اسببت که ماهیت خناب را معنا بخشببیده اسببت .ود وسببیاه بی ماهیت ویش و
چگونگ کاربید ویش ح م م کند.
 .7-1-5کاهش روابط مستقیم و واسطهمند شدن روابط

مسبببئاهای که امیونه در نمینهی ارت اطات اج ماع و انوادگ با شببب ل های
مخ اف ان خب روبیو هس یم ،واسطهمند شدب و کاهش عمق روابط انسان است .با

گونهشناسی رویارویی انواع خانوادههای ایرانی با فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا
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وجود کاربیدهای بسببیاری که ف خوری اطالعات و ارت اطات دارد ،موضببوع که
امیونه نیاد به خب پیدا ه م شببود؛ ای اسببت که ارت اطات فیزی

واقع بهنفع

ارت اطهای بی ط در حال کاهش هس ند .در ن یجه ،ای امی به روابط اج ماع ظاهی ًا
بیش ی اما عمالً ضعیفتی منجی م شود (ابیاهیمپور کوماه & زای

.)1394

 .8-1-5فردباوری

ان جماه سانههای نظیی که در عاوم اج ماع بیای بیاب تحوالت اج ماع اس فاده
م شود « ،سیمایه اج ماع » است .پاتنام1انواع سیمایهی اج ماع را به دو دس هی
پیوندی و پلنننده تقسیم کیده است .سیمایهی اج ماع پیوندی به منابع عاطف در
دس یس فید اشاره دارد که به س ب پیوند قوی با گیوههای م جانس چوب؛ انواده
یا دو س اب صمیم ک سب م شوند .با ورود ت نولوژی و و سایل ارت اط جمع
تییییات در رف ار و گف ماب نسل جواب بهوجود خمده که ان جماه م تواب به تییییات
مهم در سیمایهی اج ماع پیوندی و کاهش خب ا شاره نمود .چیاکه میزاب ارت اط و
تماس با اعضای انواده کاهش یاف ه و میزاب صمیمت نیز در بی خناب کاهش م یابد
(نوغان

 .)1391کاهش فعالیت رونانه در محیط انواده ،ب اع مادی والدی به

فیننداب ،کاهش ارت اطات رو در رو با افیاد انواده و کنارهگییی ان افیاد انواده
ان جماه تأثییات ناش ان کاهش سیمایهی اج ماع در فضای ارت اط جدید است

(عدل پور & اکسار  1391ص.)170 .
 .2-5یافتههای تحلیلی

د س هی دوم یاف ههای ای پژوهش که ا

صاص ا صا به هدف پژوهش دارد ،با

لحاظ کیدب وییوس کیونا با عنواب عامل مدا اهگی و شببباید کاتالیزور در فیخیند
ورود انوادهها در فضای مجانی ارائه م گیدد.
در ن یجهی اقدامات صبببورت گیف ه و میاحل ط شبببده ،همابطور که تکی
گیدید ،در پ تالق وییوس کیونا و جامعهی شبب های که کاسبب از ان خب سببخ
م گوید؛ در نهایت به سببه گف ماب غالب انوادهای در دوراب کیونا رسببیدهایم که
1. Putnam
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ع ارت ا ست ان :الف) انوادهی سن  ،ب) انوادهی کاربیِ پییو و ج) انوادهی
کاربیِ فعال .در ادامه به بیر س هی کدام ان ای موارد پیدا ه م شود .بیر س هی
کدام ان ای گف مابها در محورهای خمونب ،ا ش یال و ک سب وکار ،م شارکتهای
اج ماع  ،معی شت و تعامالت و در نهایت ر ضایتمندی به ما کمک واهد کید تا
ب وانیم تفسیی دقیقتیی ان هی گف ماب را ارائه دهیم.
جدول .5دادههای مورد استفاده در شکلگیری روایتها

خانواده سنتی

دستهبندی
کلی

تالگی عین بیان خبرگان و منابع اطالعاتی

مفهوم ترکیبی بردمده

 : B12این طبقه ضمیف هستند که نمیتوانند با اینترنت کار کنند،
نه اینکه نمیخواهند ،واگماً نمیتوانند .بندگان خدا ممرومیتاان
به گدری است که نمیتوانند.
 :G17ارکت بیمهابا در جمعهای خانوادگی و ابنشینیها،
عامل اصلی ابتال به ویروس کرونا است.

 :B12*G17احتمال بیشتر
برو بیماری در مناطق
ممروم به دلیل دانایی اندک
با ظرفیتهای فضای
مجا ی

یافته ترکیبی
استفاده اده
در روایت
دسیبپذیری
باالی
خانوادههای
سنتی در
مقابله با
کرونا

 : C4با توجه به تغییر و تموالتی که در عرصهی فندوری رخ داده
است ،ا میان اگسام خانواده ،این خانواده ی سنتی است که با
مسائل و مشکالت یادی روبرو است و در میان سایر اگوام و
بستگان ،به انزوا کشیده خواهد اد.
 :G3به واسطه ی ایوع کرونا و لزوم استفاده ا فضای مجا ی،
ااهد برو مسائل و مشکالت برای تمدادی ا خانوادههایی
هستیم که امکان استفاده ا این فضا را ندارند.
 : C6یکی ا تأثیرات جدی و گابل توجه ایوع کرونا ،تجربههای
نوینی است که در عرصه ی دمو ش مجا ی رخ داد.
 :G5کلیه ی مراکز دمو ای رسمی و غیر رسمی موظف به ارائهی
خدمات غیرحضوری هستند و می بایست ا خدمات حضوری،
پرهیز کنند.

 :C4*G3برو مشکالت
فراوان برای خانوادههای
سنتی در ایام کرونا به واسطه
ی عدم امکان استفاده ا
فضای مجا ی

انزوای کامل
خانوادهی
سنتی در
مواجهه با
فضای
مجا ی

 :G5*C6انتقال بخش
یادی ا دمو شهای رسمی
و غیررسمی ا بستر حقیقی
به بستر مجا ی به واسطه
ایوع کرونا

مجا ی ادن
دمو شها در
ایام کرونا

 :B3پس ا ایوع کرونا ،ااهد ایجاد تغییرات جدی و یا حتی
ایجاد یک سبک ندگی جدید در میان خانوادهها بودیم .اینکه
خانوادهها بتوانند عمدهی فمالیت های خود حتی خرید مایمتاج
خود را ا طریق فضای مجا ی انجام دهند ،تغییرات جدی ایجاد
کرد.
 :H4پس ا ایوع و گسترش کرونا ،تغییرات فراوانی در الگوهای
ااتغال رخ داد.

 :H4*B3ایجاد سبک
ندگی جدید خانوادهها در
ایام کرونا به جهت استفاده ا
بسترهای فضای مجا ی
جهت ارائهی خدمات و
فروش کاال به صورت
مجا ی

تغییر در
سبک ندگی
به واسطه
تغییر
الگوهای
ااتغال و ارائه
ی خدمات در
ایام کرونا
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خانواده کاربر فمال

خانواده کاربر پیرو

 : F2یکی ا مسائلی که ما با دن مواجه هستیم رفت و دمدهای
خانوادگی و سفرهای بین اهری و حضور در با ارها است که
کمک گابل توجهی به ایوع ویروس کرونا خواهد داات.
 : H1پس ا ایوع ویروس کرونا ،میزان سفرهای بین اهری و
هم چنین میزان حضور در با ارهای اصلی اهرهای گوناگون،
کاهش گابل توجهی دااته است.
 :A9متأ سفانه اغلب کاربران فضای مجا ی و ابکههای
اجتماعی ،دگاهانه ا فضای مجا ی استفاده نمیکنند و حجم
گستردهای ا اینترنت کشور ،صرو وبگردیهای بیجهت
میگردد.
 :H15پژوهشها نشان می دهد که  %70پهنای باند کشور ،در
امور غیرتجاری به کار میرود.
 :A7یکی دیگر ا ااکال خانواده ،خانواده ای است که غرع در
فضای مجا ی است و سمی دارد ،لمظه به لمظه ندگی خود را
در فضای مجا ی نشر دهد.
 :B3برخی ا افراد و خانواده ها با فاصله گرفتن ا الگوی
خانواده های مرسوم جاممه ایرانی و پذیرش سبک ندگی غربی و
فردگرایی و انزوا ا اجتماع های گوناگون ،ا فضای مجا ی به
اکل حداکثری استفاده میکنند.
 : H7براساس دمار تمدادی ا افراد و خانوادهها با گرایش ادید به
فضای مجا ی و استفاده ا دن ،ا جاممه دوری گزیده و تمامالت
و رفت و دمدهای خود را به ادت کاهش دادهاند.
 : G6خوابختانه بخشی ا مردم با استفاده ا ظرفیت فضای
مجا ی توانستند در حو ههای مختلف دمو ش ،ااتغال و کسب و
کار و حتی رفت و دمدهای خانگی ،ا حجم مراودات حضوری خود
بکاهند و سهم جدی در کاهش ایوع ویروس کرونا دااته بااند.
 :A2یک گسم دیگر ا خانواده ها هستند که در عین استفاده ا
فضای مجا ی ،به هیچ وجه مقهور این فضا نشده و مدیریت
تمایالت و ندگی خود را به این فضا نخواهند سپرد .این دسته ا
خانواده ها سمی دارند امورات ال م در ندگی خود را به واسطهی
استفاده ا این فضا ،انجام دهند.
 : H10لزوم مدیریت استفاده ا فضای مجا ی توسط افراد و
خانواده ،امرو ه بیش ا پیش احساس میاود.
 :D1در خانوادهی کاربر فمال که به مدیریت استفاده ا فضای
مجا ی بسیار پایبند است ،ااهد استفاده درست و اصولی ا فضای
مجا ی در راستای رفع نیا های خود در تمامی مینهها اعم ا
دمو ش ،کسب و کار و  ...در مان ایوع کرونا هستیم.
 :G2خانوادهها میتوانند با استفاده ا ظرفیت فضای مجا ی،
بخش عمده ای ا نیا های خود را به صورت غیرحضوری برطرو
نمایند و خطر مراجمات حضوری در ایام کرونا را کاهش دهند.

 .1-2-5خانوادهی سنتی

 :H1*F2تمت تأثیر گرار
گرفتن تمامالت و
فمالیت های افراد و اعضای
خانوادههای ا گبیل رفت و
دمدها و نشستهای
خانوادگی ،سفرها ،تفریمات
و  ...به واسطهی ایوع کرونا
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ممدودیت
تمامالت
خانوادگی در
ایام کرونا

 :A9*H15ایفای کارکرد
هویتبخشی و
اخ یتدهی

ضمف
فرهنگی در
خانواده کارب ِر
پیرو

 H7*A7و  :G6*B3عدم
مقاومت خانواده کاربر پیرو ا
تغییرات ایجاد اده در حو ه
ی دمو ش ،ااتغال و کسب
و کار ،مشارکتهای
اجتماعی ،ممیشت و تمامالت
به واسطه ی ایوع کرونا و
حتی استقبال ا چنین
تغییراتی

استقبال
خانوادهی
کاربر پیرو ا
تغییر در
سبک ندگی
به واسطهی
کرونا

 :H10*A2خانوادهی کاربر
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.
 :G2*D1خانوادهی کاربر
فمال با استفاده بهینه و
هدفمند ا فضای مجا ی
توانسته است به پیشبرد امور
دمو ای ،ااتغال و کسب و
کار ،مشارکتهای اجتماعی
و ممیشت و تمامالت خود
بپردا د.

استفاده
دگاهانه ا
فضای
مجا ی
توسط خانواده
ی کاربر فمال

فضای
مجا ی ،ابزار
بهبود ندگی
در ایام کرونا
برای خانواده
ی کاربر فمال
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تعییف انواع انواده و گف مابهای ناظی بی خب ،بس ه به نس ت خنها با فضای مجانی
قابل بیرس

واهد بود .انوادهی سن  ،انوادهای است که در مواجهه با فضای

م جانی ،به صبببورت کا مل در انزوا قیار دارد ( )C4*G3و نم تواب خب را کاربی
دانست (.)A2*H3
چنی

انوادههای عمدتاً تمایل به اسبب فاده ان فضببای حضببوری و دمات

ح ضوری در عی صههای گوناگوب دارند ( .)D2*H5ا س فاده ان ت نولوژی و ف ضای
مجانی بیای چنی

انوادههای  ،عمدتاً تعییف شده نیست و ارت اط اعضای خب با

ف خوریهای نوی  ،در حداقلتیی حالت مم

م باشد (.)B1*H2

در حونهی خمونب ،عمده کالسهای خمونب ر سم و غییر سم در ب س ی
مجانی بیگزار م گیدد .طیاح و اسبب فاده ان اپای یشبب شبباد بیای دانشخموناب،
اسبب فاده ان بسبب یهای خمونب مجانی بیای دانشببجویاب و همچنی ان قال تمام
خمونب های غیی رسبببم اعم ان خمونشبببگاه های نباب ،کالس های کن ور و  ...به
بس یها و پا فیمهای مجانی ،شاهدی بی ای مدعا هس ند ( .)C6*G5تیییی بس ی در
حونهی خمونب ان فضای حقیق به ف ضای مجانی ،الجیم نیانمند دو مقوله است؛
اول نیانمند سببختافزار و ابزار النم جهت بیقیاری ای ارت اط در فضببای مجانی
ا ست و دوم نیز نیانمند سواد ر سانهای و خگاه ان نحوهی ا س فاده ان ای ب س ی و
ابزارهای جدید است (.)A4*G7
اسببب فاده ان بسببب یهای مجانی جهت ارائهی دمات به صبببورت مجانی و
غییحضببوری و یا فیوب کاال بدوب نیان به حضببور مشب یی و تحویل درب منزل،
س ک نندگ جدیدی را به روی انوادهها در ایام کیونا گ شوده ا ست (.)B3*H4
حال اگی انوادهی سن

را در نظی بگیییم ،ای

انواده بیای امیار معاب ود که

نیانمند مدیییت ف ضای ک سب و کار ود به صورت مجانی ا ست ،م ش الت و
موانع بسببیار نیادی را پیش روی ود م بیند .همچنی تهیهی مایح اج انواده به
صورت مجانی و عدم ام اب یید حضوری ،تیییی بزرب دیگیی است که س ک
نندگ را تا حد نیادی تحت تأثیی ود قیار داده است (.)A3*G1
در حونهی م شارکتهای اج ماع ان ق یل شیکت در تجمعات گوناگوب ما
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و ماه  ،شیکت در تظاهیاتها ،شیکت در ان خاباتهای سیاس و  ...نیز نیانمند
تیییی روی ید و رف

به سمت مدیییت ای ف ضاها به صورت مجانی م با شد که

تا حدی ،نمونهای ان خب را در مدیییت فضبببای هیأتهای ماه

در ایام کیونا به

انوادهی سبببن

در مواج هه با

صبببورت م جانی شببببا هد بودیم (.)E2*H8

محدودیت های ای چنین که خب را ان حضبببور در چنی تجمعات و محافا مانع
م شود ،سخت دچار انزوا شده و در انوادهی ود محصور واهد شد.
ن ش ستهای انوادگ  ،عدم ام اب سفی ان شهیی به

تحت تأثیی قیار گیف

شهی دیگی و وجود محدودیتهای تیدد ،محدود شدب و ح

بانارگیدی و سایی

تفییحات النم بیای یک انواده ان جماه تییییات ا ست که در ایام شیوع وییوس
کیونا با خب مواجه هسببب یم ( .)F2*H1در جامعهی اییان که عمدهی انوادهها به
واسبببطهی بافت انوادهمحور جامعه ،در حال رفت و خمد و دید و باندید بودند،
ای جاد چنی م حدود یت های اگی با ارا ئهی راه اری جایگزی  ،موا جه نگیدد،
صبببد مات و لط مات ج یاب نا پاییی را بیای انواده ها به وجود وا هد خورد
(.)A5*G4
در ن یجه و با توجه به بیرس ب
نارضببای

بسببیار نیاد ای

انوادهی سببن

در حونههای ماکور ،شبباهد

انوادهها هس ب یم .انوادههای که خمونبهای النم را

بیای ای سببب ک نندگ جدید ندیدهاند و چنی تییییی بیای خنها به مثابهی یک
تیییی بسببیار بزرب و ح

گاه نامم

اسببت .در حقیقت چنی

انوادههای  ،به

واسببطهی محدودیتهای ایجاد شببده و همچنی عدم ارائهی خمونبهای النم در
چنی شبیایط و مهیا ن ودب نییسبا تهای النم بیای خنها ،احسباس ب عدال
نارضای

و

واهند داشت (.)F1*H6

 .2-2-5خانوادهی کاربرِ پیرو

منظور ان گف ماب انوادهی کاربیِ پییو ،انوادهای اسببت که در مواجهه با فضببای
مجانی ،بی الف انوادهی سن

که هی ا س فاده و مواجههای با ای ف ضا ندارد،

به شدت غیق در ای عالم شده است .چنی

انوادهای ،الگو و س ک نندگ

را به طور کامل ان بسب ی فضببای مجانی م گیید و با ان میاب بیداشب

ود

بسببیاری ان
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حییمهای شببخصبب

ود و انوادهی ود به ارائهی تصببوییی کاتب ان ود ان

طییق اشبب یاکگااری عموم و ب هدف یا با هدف غییم عال در بسبب ی فضببای
مجانی روی م خورند )1(.ان ای سو به خنها کاربیِ پییو اطالق م شود.
چنی

انوادهای در مواجهه با تییییات ایجاد شده در حونهی خمونب ،اش یال

و کسببب و کار ،مشببارکتهای اج ماع  ،معیشببت و تعامالت ،با مشبب ا مواجه
نخواهد شد .بالع ع بیای چنی

انوادهای به واسطهی تییییات ایجاد شده توسط

وییوس کیونا ،ف ضای به یی ایجاد شده ا ست و ان ق ضا جامعهی اییان  ،در حال
نزدیک شبببدب به سببب ک نندگ مطاوب چنی

انوادهای اسبببت ( )A7*H7و

(.)B3*G6
 .3-2-5خانوادهی کاربرِ فعال

منظور ان انوادهی کاربیِ فعال ،انوادهای اسبببت که ام اب و توانای اسببب فاده ان
ب س ی ف ضای مجانی و انجام امور النم نندگ

ود ان طییق ای ب س ی را دارد .اما

در نس ت با انوادهی کاربیِ پییو که امور گوناگوب نندگ

ود را به دست فضای

مجانی سببپیده اسببت ،کامالً خگاهانه و در راسبب ای اهداف انسببان  -اله عمل
م نماید .در چنی

انوادهای عالوه بی ام اب اسبب فاده ان فضببای مجانی ،مدیییت

ای فضببا در ا یار انواده اسببت و در حقیقت به عنواب یک ابزار که وظیفهی خب
کمک به انواده است ،مورد اس فاده قیار م گیید (.)A2*H10
در چنی

انوادهای ،اسبب فاده ان بسبب ی فضببای مجانی جهت پیشبب ید امور

خمونش  ،اش یال و کسب و کار ،مشارکتهای اج ماع و معیشت و تعامالت ،نه
تنها سخت ن وده با ه به عنواب ابزاری جهت به ود کیفیت نندگ و س ک نندگ
در دوراب شیوع وییوس کیونا است ( .)D1*G2لاا چنی
و ضع موجود ندارند و اح ساس ب عدال
دارند.

جمعبندی و نتیجهگیری

انوادههای نارضای

نم کنند ،با ه اح ساس ر ضایت ن س

ان
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پا سخ به سؤال اول :در ن س ت تعامل انوادهها با ف ضای مجانی در دوراب کیونا،
چه گف ماب های انوادهای قا بل فحص اسبببتی ویژگ های انواده های ای
گف مابها کدامندی
همابگونه که در بخش یاف ههای تحایا به صورت مف صل مطیح گیدید ،در
ن س ت تعامل انوادهها با ف ضای مجانی در دوراب کیونا ،شاهد سه د س ه انواده
هس یم؛ دس هی اول انواده سن

است .ای نوع ان انواده پایی تیی سطح تعامل

با فضبببای مجانی را دارد و عمدهی دمات و میاودات اج ماع را به صبببورت
حضببوری دریافت م کند .به همی جهت در دوراب کیونا و بیچیده شببدب حجم
باالی ان دمات حضوری ،با مصائب و مش الت فیاوان مواجه واهد شد.
د س هی دوم را انواده کاربیِ پییو ت ش یل م دهد .منظور ان انوادهی کارب ِی
پییو ،انوادهای اسببت که پیش ان شببیوع کیونا نیز در سببطح باالی ان اس ب فاده ان
این ینت قیار داش ه و در حقیقت غیق در ای عالم است و س ک نندگ
ای فضا اق اس م کند .چنی

ود را ان

انوادهای ان غییحضوری شدب دمات و میاودات

اج ماع به واسطهی شیوع کیونا اس ق ال م کند .اما دس هی سوم را انواده کارب ِی
فعال ت ش یل م دهد .انوادهی کاربیِ فعال ،انوادهای ا ست که نه مانند انوادهی
سن  ،بیگانه با ف ضای مجانی ا ست و نه مانند انوادهی کاربیِ پییو ،غیق در ای
فضا است ،با ه در حال

میانه قیار دارد و بنا بی مصاحت و م ن بی رفع نیانهای

ود ،ان فضای مجانی اس فاده النم را واهد داشت.
در پاسخ به سؤال دوم که بیای بسط عدالت و حیکت در راس ای تحقق هدف
چهارم بیانیهی گام دوم انقالب ،بیای تیمیم کاس های ای گف مابها چه باید کید،
ن ایج تیل به دست خمد.
گام دوم انقالب ا سالم  ،عمالً با ح ضور وییوس کیونا در ساحات مخ اف
نندگ بشببی شببیوع شببد .هدف چهارم بیانیه ،اشبباره به بسببط عدالت در جامعهی
اییان دارد .عدالت در تعامل با فضبببای مجانی و در دوراب کیونا بدوب توجه به
تالق اج اری انوادهها با خب ،قابل پیگییی نیسببت .م ناسببب با خنچه در قسببمت
یاف هها بیاب شببد ،عدالت در گف ماب انواده سببن

جز با ارتقای سببواد رسببانهای
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ایشببباب میسبببی نم شبببود .ارتقای سبببواد رسبببانهای مورد تأکید پژوهش های
)(Livingstone, S., & Van der Graaf, S, 2008

و

)(Aufderheide, 1993

نیز بوده

ا ست .هزینهکید در ای حونه که بی ش ی شامل افیاد پایی د ست جامعه ا ست ،باید
توسببط ح ومت اسببالم ان من ع بیتالمال تأمی شببود .ن ایج ای پژوهش نشبباب
م دهد که همابگونه در پژوهش

(Livingstone, 2004

ص )7 .خمده اسبببت ،عدم

تأمی هزینههای میبوط به ایجاد سواد ر سانهای در کوتاهمدت ،موجب نار ضای
واهد شد.

ای قشی و بیون ناهنجاریهای اج ماع

انوادههای کاربیِ پییو ،گف ماب غالب در کشور است .عموم میدم سالها ق ل
ان همهگییی وییوس کیونا همهگییانه به سمت ای نوع گف ماب حیکت کیدند .ای
گف ماب م تواند در میابمدت ،جمهوری اسببالم اییاب را ان اهداف باندمدت ود
دور ساند .لاا ،در رابطه با انوادهی کاربیِ پییو ،نم تواب گفت که مورد ب عدال
واقع شدهاند و ح
گفت که در ق ال چنی

خنها ان وضعیت موجود ود ،نارضای

هم ندارند .اما م تواب

انوادهای ،نیانمند فیهنگسببانی درسبب

هسبب یم تا خنها

ب وانند مدیییت فضای مجانی را در ا یار ود بگییند.
انوادهی کاربیِ فعال ،گف مان با جمعی
منا س

بی

ود و ف ضای مجانی (بی

کم ،فیهیخ ه و خگاه است که نس ت

سنت و مدرنی ه) تعییف کیدهاند .ن هی

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

ان مهمتیی اقدامات خب

است که سیاستگااراب فیهنگ و دس گاههای حاکمی

تیربط ،ب وانند بیاساس

الگوی گف ماب انوادهی کاربیِ فعال ،اوالً به انوادههای سبببن  ،خمونبهای النم
را ارائه دهند و در وهاهی دوم ،به انواده های کاربیِ پییو ،فیهنگ اسببب فاده ان
فضبببای مجانی را خمونب دهند .پژوهش های نیز به ن ایج مشبببابه در رابطه با
ساولهای ایجاد در بیرس تالق جدول  6به صورت مجزا رسیدهاند که تا حدی
مؤید ن ایج پژوهشگیاب نیز م تواند باشد.
جدول  .6بررسی تالقی انواع سه گانهی خانواده و حوزههای متأثر از ویروس کرونا (نوروزی و همکاران)
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خانواده کارب ِر پیرو

خانواده کارب ِر فمال

متوسط و احتمال به حاایه
رفتن دمو ش

حرکت به سمت دمو ش هدفمند
()Sanborn, 2002

ااتغال و
کسبوکار

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

مشارکتهای
اجتماعی

حداگلی

حداکثری ،بیگید و ارط

در حد ممقول و مورد نیا

ممیشت و
تمامالت

ادامه تمامالت حضوری و انتشار
ویروس کرونا

وارد کردن حریم خ وصی در
انظار عمومی و هر هنگاری و
)Kang, 1997( ...

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

رضایتمندی کلی

نارضایتی ادید ( Richins,
)1987

رضایت کاذب باال

نسبی

دمو ش

خانواده سنتی
احتمال بیسوادی و ترک
تم یل (غالمپور ،میثم ،دیتی،
ممسن)1398 ,
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پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
با توجه به ن ایج پژوهش ،مشبببخص اسبببت که سبببطح رضبببایتمندی در انواع
انوادههای احصببا شببده در حد مناس ب
موج ات پدید خمدب انگیزهی جدای طا

قیار ندارد و ود ای مسببئاه م تواند؛
در اقوام م س ضعف مینن شی را در پ

داش ب ه باشببد .النم اسببت پژوهشهای در رابطه با نوع نیانمندی ایشبباب به سببواد
رسانهای و سطوح خب شناسای شده و در ا یار میاجع مسئول قیار گیید .همچنی
پیشببنهاد م شببود؛ پیمایشبب بیای شببناسببای عال بیون مشبب الت فیهنگ در
انوادههای کاربی پییو انجام شود و دس ورالعمل ارتقا سطح فیهنگ بیای ای شاب
تدوی گیدد .راه های حمای

ان انواده های کاربی فعال نیز م تواند ،رهتوشبببهی

دیگیی بیای پژوهشهای خت دربی داش ه باشد.

پینوشت
 .1نظیی اس فاده ان هینهنگاریها ،ولگیدی در وب ،اش یاک حییم صوص در انظار و ...

منابع و مآخذ
قیخب کییم
نهجال الغه
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ادواردن ،ر & ری نز مک کارت ج ،)1390( .مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده ،تهیاب:
عام.
ت ،)1392( .جامعهشناسی خانواده ،تهیاب :سمت.
خناد ارم
ت & .هم اراب ،)1391( .هم انگ  ،پیدایش شبب لهای جدید انواده در
خناد ارم
تهیاب .جامعهپژوهشی فرهنگی .77 - 43
اسپیای ب ،)1386( .پیش درخمدی بی سای ین یک .فصلنامه هنر.
خوین س ،)1390( .آغازی بر یک پایان ،تهیاب :واحه.
خوین س ،)1390( .توسعه و مبانی تمدن غرب ،تهیاب :واحه.
بان پورفید ا .مؤمن راد ف & .صبببدری س ،)1396( .عوامل تعال بخش مؤثی در
تح یم بنیاب انواده در خرای مفسبیاب و اندیشبمنداب معاصبی مسباماب ،ف صنامه
فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.90 - 69 ،
چیاغ کوتیان ا ،)1388( .روی ید اسالم به چهار کارکید مهم انواده ،معرفت .54-35
امنهای س ،)1392( .خانواده ،تهیاب :صه ا.
دادگیاب س ،)1385( .مبانی ارتباطات جمعی ،تهیاب :فییونه.
رشیدپور ا ( ،)1391آیینههای جیبی آقای مک لوهان ،تهیاب :سیوب.
رلف ا ،)1389( .مکان و بیمکانی ،تهیاب :خرمابشهی.
ژیانی ع خ ( ،)1393فضا و نظریه اجتماعی ،تهیاب :مدییاب امیون.
سبببوری و & .تان ارد ج ( ،)1393نظر یههای ارتباطات ،تهیاب :موسبببسبببه چا و

گونهشناسی رویارویی انواع خانوادههای ایرانی با فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا

651

ان شارات دانشگاه تهیاب.
سیاه ا ل ( ،)1392ر سانههای جدید و قدرت ح ضور در سطوح گوناگوب اج ماع ،
مطالعات ماهواره و رسانههای جدید .106 - 95
ط اط ای س ( ،)1393آغاز فلسفه ،قم :بوس اب ک اب.
طوس م1385( .ق) ،تفسیر التبیان ،قم :دارال ب العامیه.
عدل پور ص & .اک سار ف ( ،)1391ش ههای اج ماع مجانی و بحیاب هویت (با
تأکید بی بحیاب هوی اییاب) ،ف صلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،
.176 - 155
غالمپور ،میثم ،خی  ،محسببب ( ،)1398روا یت پژوه تیک تحصببب یل دانش خمون د ی
روس ای  ،پژوهشنامه زنان.100-77 ،)4(10 ،
ف وه  ،ب & .مییدامادی م ( ،)1381ف ضای سی ین یک به مثابه ف ضای شهیی :مطالعه
موردی شهی تهیاب ،مجله انسانشناسی (نامه انسانشناسی) .119 - 89
کاس از ،م ( ،)1380عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،تهیاب :طیح نو.
ک ییی ن ( ،)1391بیر س مؤلفههای س ک نندگ در سییال ماهوارهای «ع شق ممنوع»،
مطالعات ماهواره و رسانههای جدید.104 - 83 ،
کاین م .ی (1383ق) ،اصول کافی ،ج ،6بییوت :دارال ب االسالمیه.
گیدنز خ ( ،)1382چشماندان انواده .آفتاب.57 - 54 ،
گیدنز خ ( ،)1386جامعهشناسی ،تهیاب :ن .
محمدی ریشهیی ،م ( ،)1387تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ،قم :مشعی.
مطهیی ،م ( ،)1390مجموعه آثار  ،19تهیاب :صدرا.
نوغان  ،م .و ( ، )1391تأثیی فیع بوک بیکاهش سبببیما یه اج ماع پیوندی در انواده،
نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید.
Afzali Gorouh, M., Azari, H., & Farajiha (2021). Analyzing the Role of Media
in Preveing Sexual Abuse of Girls in Cyberspace. The International
Journal of Humanities, 28(2), 26-43.
Aufderheide, P. (1993). Media Literacy. A Report of the National Leadership
Institute,

Aspen

Washington:

Literacy.

Media

on

Conference

Communications and Society Program.
Aytac, P., Demirbas-Celik, N., & Kiracioglu, D. (2019). Effectiveness of family
involvement activities in pre-school education. Global Journal of
Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives, 9(3), 131137.
Dyreson, M. (2013). The republic of consumption at the Olympic Games:
globalization, Americanization, and Californization. Journal of Global

1400  ♦ پاییز40  ♦ شماره10 راهبرد اجتماعی – فرهنگی ♦ سال

652

History, , 8(2), 256
Kang, J. (1997). Information privacy in cyberspace transactions. Stan. L. Rev,
50.
Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and
communication technologies. The communication review, 7(1), 3-14.
Livingstone, S, & Van der Graaf, S. (2008). Media literacy. Birmangam: The
international encyclopedia of communication.
Richins, M. L. (1987). A multivariate analysis of responses to dissatisfaction.
Journal of the Academy of Marketing Science, 15(3), 24-31.

Sanborn, J. (2002). Targeted training. School Administrator, 59(11), 16-19.
Yucedal, B. (2010). Victimization in cyberspace: An application of Routine
Activity and Lifestyle Exposure theories. Doctoral dissertation, Kent
State University, 31-56.

Referencs
The Holy Quran
Nahjolbalagha
Aaron Dennis, M. (2016, Apr

08). Internet. Encyclopædia Britannica:

http://www.britannica.com/
Adlyopour, P., & Khaksar, F. (1391). Virtual social networks and identity crisis
(with emphasis on Iran's identity crisis), Quarterly Journal of Social
Studies and Research in Iran, PP 155-176.) In Persian(

Avini, S. (1390). A beginning to an end, Tehran: Vahe. )In Persian(
Avini, S. (1390). Development and foundations of Western civilization, Tehran:
Vahe.) In Persian(
Aytac, P., Demirbas-Celik, N., & Kiracioglu, D. (2019). Effectiveness of family
involvement activities in pre-school education. Global Journal of
Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives, 9(3), 131137.
Azad Armaki, T & Partners. (1391). Household, the emergence of new forms of
family in Tehran, Cultural Research Society, PP 43-77. )In Persian(

Azad Armaki, T. (1392). Sociology of the family, Tehran: Samt. )In Persian(
Banki Pourfard, A, Momeni Rad, F & Sadri. S. (1396). Factors of Enlightenment
in Strengthening the Family Foundation in the Opinions of Contemporary
Muslim Commentators and Thinkers, Cultural and educational magazine
for women and family, PP 69-90.) In Persian(

Boundas, C. (1993). Editor as introduction. New York: Columbia University.
Castells, M. (1380). Information Age: Economy, Society and Culture, Tehran:
New design. )In Persian(
Cheraghi Kotiani, A. (1388). Islam's approach to the four important functions of
the family, Maarefat, PP 35-54. )In Persian(

1400  ♦ پاییز40  ♦ شماره10 راهبرد اجتماعی – فرهنگی ♦ سال

654

Dadgaran, S. (1385). Fundamentals of Mass Communication, Tehran: Firouzeh.

)In Persian(

Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A THOUSAND PLATEAUS. (b. Massumi,
translator) London: Minneapolis.
Duncan, S., & Edwards, R. (1999). Lone Mothers, paid work and gendered moral
rattionalities. London: Macmillan.
Ebrahimpour, komele, s, khazaee, k. (1394). Emerging injuries, Virtual social
networks in the ambush of the Iranian family, 2nd International Congress
of Religious Thought and Research.
Edwards, R & Rebens McCarthy, G. (1390). Key concepts in family studies,
Tehran: Elm. )In Persian(
Fakouhi, N & Mirdamadi, M. (1381). Cybernetic space as urban space: A case
study of Tehran, Journal of Anthropology (Anthropology Letter), PP 89119.) In Persian(

Ghilenits, A. (1393). Space and social theory, Tehran: Managers today. )In
Persian(

Giddens, A. (1382). Family perspective, Aftab, PP 53-57.
Giddens, A. (1386). Sociology, Tehran: Ney.
Gough, N. (January 2005). Geophilosophy and methodology: science education,
research in a rhizomatic space. Canberra: UNESCO.
Hewitt, B., & Vaus, D. (2009). The association between premarital cohabitation
and marriage breakdown: Continuity and change in Australian marriages

1945 –2000. Journal of Marriage and Family.

Heylighen, F. (2001). Cybernetics and Second-Order (in Encyclopedia of
Physical Science & Technology). New York: Academic Press.
Kabiri, Z. (1391). Investigating the components of lifestyle in the satellite series
"Forbidden Love", Satellite studies and new media, PP 83-104.
Khamenei, S. (1392). Family, Tehran: Sahba. )In Persian(

Koleini, M. (1383Gh). Osoule Kafi, V6, Beirut: Islamic Library.) In Persian(
Mohammadi Ray Shahri, M. (1387). Strengthening the family from the
perspective of Quran and Hadith, Qom: Mashar.) In Persian(

Motahari, M. (1390). Collection of works 19, Tehran: Sadra.) In Persian(
Noghani, M. (1391). The Impact of Facebook on Reducing Linked Social Capital
in the Family, The first national congress on cyberspace and emerging
social harms.

655

گونهشناسی رویارویی انواع خانوادههای ایرانی با فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا

Rashidpour, A. (1391). Mr. McLuhan's pocket mirrors, Tehran: Soroush.) In
Persian(

Relf, A. (1389). Location and impossibility, Tehran: Armanshahr.) In Persian(
Siahkali, L. (1392). New media and the power of presence at various social
levels, Satellite studies and new media, PP 95-106.) In Persian(

Spiller, N. (1386). An Introduction to Cybernetics, Art Quarterly.) In Persian(
Statistical Center of Iran. (1390). Excerpts from the results of the general
population and housing census, Tehran: Statistics Center of Iran. (In
Persian(
Surin, W. & Tancard, J. (1393). Communication theories, Tehran: Institute of
Printing and Publishing, University of Tehran. (In Persian(
Tabatabai, S. (1393). The beginning of philosophy, Qom: Book Garden. (In
Persian(
Tousi, M. (1385Gh). Interpretation Altebyan, Qom: Dar al-Kitab al-Alamiya. (In
Persian(

