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گددرایش خددانوادهأهدددپ پددژوهش حاضددر بررسددی علددل تهییرف   هددای  هددا بدده رسددانه ثیرگددذار بددر 
: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه وبندای  بدرای بررسدی در  و رو  بود.وجازی 

بدا ، وجازی استفاده شد.جاوعه ایدن پدژوهشهای به رسانه ها گرایش خانوادهبر وؤثر  تفسیر علل
سدا  سدن داشدتند کده  56توجه به اهداپ تحقیق انتخاب شدند و شاول افرادی بودند که بداالی 

وددورد وصدداحبه نیهدده سدداختار یافتدده عهیددق  ددرار هددا نفددر بددا توجدده بدده اشددبا  داده 12آنهددا  از ویددان
بررسددی ، وجددازیهددای رسددانهبدده سددهت هددا ا  پددژوهش در وحددور علددل گددرایش خددانوادهؤگرفتنددد. سدد

هدای طبدق یافتده  هیایاهتیهوحدوری و انتخداب  بدرای سدوا  ودذکورانجام شدد. ، و کدکذاری بداز، شد
زیدر عبدارت بودندد از: ، وجدازیهدای در رابطه بدا علدل گدرایش بده رسدانهعهده های وقوله، پژوهش
، عواودل فرهنیدی ودرنیتده، دولدت و رسدانه، عواول درون شخصدی، علهی و تفریحیهای ساخت

 عواودل ارتبداطی وددرن. و ، ولزوودات زنددگی وددرن، عواودل خدانوادگی، عواول اجتهداعی ودرنیتده
هدای پدژوهش ایدن با توجه بده یافتده :گیری نتیجه .ودرنیته عواول :عبارت بود ازای هستهی هوقول

هدای وجدازی  هدا بده سدهت رسدانهدسدت آودد کده دو دسدته از عواودل در گدرایش  خدانواده نتیجه به
 شخصدی و ساختاری وانند: عواول ارتباطی وددرن، عواودل درون وؤثر بوده است. او  عواول درون

هددای علهددی و سدداختاری خددانواده واننددد: زیرسدداخت دوم عواوددل بددرون عواوددل خددانوادگی ودددرن، و
تفریحی، دولت و رسانه، عواودل فرهنیدی ودرنیتده، عواودل اجتهداعی ودرنیتده، ولزوودات زنددگی 

 .ودرن
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 مقدمه
حممه دلیمم  وتفمماوتی اػدواح همما انسممان. حاشممدوممی اػدواح وههتممرین قممرار داد ػنممدگی هممر فممرد

کممه اػ وسمماج  اولیممه تشممکی  ، دهنممدوممی کممرده و تشممکی  ظممانواده کنممار تهمماخالت ضنسممی  در 
اونیممم  ، وحافظممم ، اونیممم  اقتصممادی، عواوممم  دخگمممری واننممد عشممم ، حاشممدومممی ػنممدگی
کمردن اػ تنهمایی اػ دخگمر عواوم  اػدواح، عاطفی و  1همرخ )حاشمد ومی احساس آراوش و فرار 
کممه اههیمم  دارد بوضممود  (.2632 ،ههکمماران حممه هممر حممال و حممه هممر دلیلممی حعممد اػ اػدواح آنشممه 

که  آودن نهادی اس  حه نام ظانواده.  آن در فمرد کمه یکمانون نیاول عنوان حه ظانوادهنهادی 

 اػ کند وی اف خدر فرد که اتتأثیر نیاول. اس  یان توضهخشا  یاهه یدارا، ردیگوی قرار
کمه همر فمرد اػ وحمیطتمأثیر یحتم و اسم  ظمانواده طیوحم  توانمد یگیمرد ومومی دخگمرهمای اتی 

حعمد اػ تشمکی   (.3122، شمه  المدخنی و ههکماران) حاشمد ظانواده طیوح اػ گرفته نشأت
کمه الگوهمای رفتماری و تعماولی ظمانواده را شمک  دهمد سماظتار ظممانواده ومی ظمانواده طیمزی 

کمه ، هاظواستهنه لزووا عینی اػ ای ساظتار ظانواده وسهوعهاس .  ضواحط و رواحمط اسم  
وعممر   ایممن سمماظتار اساسمما  ، دهممدوممی نحمموه تعاومم  و تبممادل اعضممای ظممانواده را سمماػوان

کارکردهمای وهمن ای وسهوعه که ظانواده برای تحق  حصشمیدن حمه  اػ قواعد عهلیاتی اس  
کرده اس ، آنها ظود گلمدنبر  و ؛ وینوطین  حه نقم  اػ 2633، و ههکاران 2هوخنیک) را وضع 

کممم  اػ اههیممم  بیشمممتری نسمممب  حمممه  ،(. در سممماظتار و انسمممسام ظمممانواده2632، 3گلمممدنبر 
حاشممد. حسممیاری اػ وسمماج  وهممن ومی روانممی و درونممی تمک تممک اعضممای آن برظمموردارهممای  پوخمه

و حتمی پیشمرف آنهما  و فرػندانشمان و رشمد و تعمالیػن و شموهر وثم  سمطح رفماه هما  ظمانواده
کمه در آن بمزر  شمده اقتصمادی در وقماطهای  ع وصتلمف ورهمون سماظتار ظمانوادگی اسم  
که ظمود را ونطبم  هایی وث  تهاوی ارگانیسنها (. ظانواده2632، و ههکاران 4تاوپسون) اند

کمه حمه ،کنند وی حا شراخط کار درونی نیماػ دارنمد  ، حگوخمد ططمورآنهما  حه نوعی ساػوان و ساػ و 
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کننمم کسممی راحطممه برقممرار  د و الگوهممای تعمماولی و تبممادلی وتعاقممب آن نیممز طممه ػوممان و حمما طممه 
(. این نکته را حاخد ود نظمر داشمته حاشمین 3223، 1کولپینتو) ساػنده ساظتار ظانواده هستند

  دهنمدهیتشمک یو روند نسبتا  ثاحِ  رواحط فرد حما واحمدها یساػوانده ،که هر طند ساظتار
کنممخممنبا، کنممد وین یظممانواده را تنظمم ی سممتا و ثاحمم  اسمم  حلکممه خلزوومما  ا ن سمماظتارید تصممور 

 یهمماظمماهر و سممپ  حممه شممک  یظمماب حممه شممک  ومموقت یهمما یممتوانممد در ووقعیسمماظتار ومم
کممه ظممانواده در حممین تعاومم  اسمم خر ییممتغ یگممرخد  آشممکار، احممد. ایممن سمماظتار تنهمما ػوممانی 
هممای  فعالی تعرخممف سمماظتار خممک ظممانواده ظمماب قبمم  اػ وشمماهده ، . حممه عبممارتیشممود وی

، اسممهعیلی) غیممروهکن اسمم ، الگوهممای تعمماولی تکممرار شممده بممین اعضممای آنظممانواده و 
تممأثیر  کممه خمما تحمم هممایی ظممود را بممر اسمماس قاعممدههممای فعالیمم همما  (. اصممول ظممانواده3121

گمماهی اوقممات البتممه . کنممد وی سمماػواندهی، بیممرون اسمم  و خمما سمماظته ظممود ظممانواده اسمم 
کمارکرد کند وی شراخط ظانواده تغییر کهنمه همای ولی ظمانواده هنموػ  قبلمی را بمر اسماس قواعمد 

عنموان خمک واحمد  حه ضرر ظانواده حه، . وفادار واندن اعضا حه طنین قواعدیکنند ویدنبال 
که قواعد درون ظانواده وهکمن اسم  آشمکار خما پنهمان حاشمند، کننده اس  عه  ، در حالی 

حممه عنمموان  ظممانوادهضوخنممد. نهمماد وممی ی سمموداػ قمموانین آشممکارترکارآوممد عهوومما  هممای ظممانواده
که  ای پاخه هما ظمانواده ثمرکا درترین نهاد اضتهاعی، ههواره این وضعی  وضود داشته اس  
 در هکم داشمته وضود فیظف هرطند ینابرابر و ش قدرتکشهکی، سنت طه و ودرن طه_ 
 و  کشم یوردسمالر و وردانمه قمدرتهمای هخمپا و دهیرسم تعمادل حمه ومردان نفمع حمه ثر وواردکا
که ظانواده دستصوش تغییر شمده  اس  افتهخ نیکتح و این ظود خکی اػ دلخلی بوده اس  

 ومورد در ریماظهمای در دهمه شمده انسمام وطالعمات .(3125، حهیمدخان و یوسمفوند) اسم 

 و یروانم یسمتخبهز و بهداشم ، سمالو  بمر آن  یمدهنمده اهه نشمان ظمانواده سماظتار
 حما یظمانوادگ یههبسمتگ یونفم راحطمه و یعماطف سمالو  و یلیتحصم شمرف یپ، یکمخزیف

 و یبزهکمار و پرظاشمگرانه یرفتارهما، یافسمردگ احسماس و ظمانواده طیوحم شمدن آشمفته

                                           
1. Colapinto, J. 
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(. 2630، 2راخممم  و روسمممال، ؛ وولینممما2661، و ههکممماران 1ریمممورا) درظودپنمممداره دارد اظمممتالل
 رفتمهیظمانواده پغ وضمود ضمرورت هکمنخا حاتوضمه حمه، و پیشمرفته یصمنعت ضواومع در، اومروػه

 . دهای حسیاری روبرو اس خترد و پرسش حا آن نقش و ساظتار، شده اس 
تحمممولت . نهممماد ظمممانواده اػ حمممدو پیمممداخش دسمممتصوش تغییمممرات شمممگرفی شمممده اسممم 

گممراخش ظممانواده کشمماورػی حممه صممنعتی شممک همما اقتصممادی و  فممرم و ظواسمم  ، اػ وشمماغ  
گرفتمه اسم . ها در ظانواده را تغییرداد. اوروػه تغییراتها ظانواده سرع  بیشمتری حمه ظمود 

کمرد. ها اػ طرفی حا صنعتی تر شدن ػندگی که ههگام حا ظهور تکنولوؼی بود رواحط هن تغییر 
کممه ای بممرای وثممال حمما اظتممراا وسممای  ارتبممای ضهعممی و برقممی واننممد تلفممن و تلویزیممون نحمموه

کمردومی قمرارو حا همن ارتبمای بر گغراندندوی ظانواده اوقات ظود را ورود  .کردنمد تغییمر شماخانی 
 رسانه تصویری وث  تلویزیون حاعث شمد افمراد در خمک ظمانواده دور همن ولمی وتهرکمز بمر تقطمه

در واقمع ضاوعمه . شمدآنهما  و سماظتارهما و ههه اخنها ونسر حه تغییمر ظمانواده، وسزا حاشندای 
تممأثیر  ود خعنممی ظممانوادهبممر روی وههتممرین عنصممر ظمم، تسرحممه نوسمماػیتممأثیر  در هممردوره تحمم 

کممه در ای خکممی اػ عواومم  احتممدایی تغییممرات ظممانواده نوسمماػی شمماخانی داشممته اسمم . بمموده 
کالسممیک اػ نوسمماػیسممطح ضاوعممه رد داده اسمم .  ویتمموان آن را حممدین ، در خممک تعرخممف 

کممرد ، دگرگممونی خممک ضاوعممه سممنتی خمما واقبمم  وممدرن حممه خممک ضاوعممه وممدرن :صممورت بیممان 
 (.2631، 3آبراهام) ساػوان اضتهاعی. نظیر ضواوع غربیتکنولوژخک و دارای 

، شهرنشمممینی، رشمممد صمممنع  :تغییمممرات عهمممدتا اػ طریممم  نشمممانگرهای نوسممماػی خعنمممی
 .شمود وی ضدخمد تببمینهای ارتباطات و اشکال وتعدد تکنولوؼی، درآود و وصر ، آووػش

ر عهمدتا حممه دلیمم  اوعممه ایمران نیممز ظمانواده در ظممالل طنممد دهمه اظیمم(.در ض2631، 4اوزبمودان )
شماهد ، نوسماػی و تغییمرات فرهنگمی وتماثر اػ آنهمای وبتنی بمر برناومههای اضرای سیاس 

گونی بموده اسم  گونما ی هظمانواد ریماظی هدسم در ینوسماػ انخمضر در. تغییمرات وتفماوت و 
                                           
1. Rivera, V. 
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 ضمهن ظمانواده در شده سادخا راتییتغ .اس  دهخگرد یرات اساسییتغ دستصوش یرانیا

 واقمع ومثثر زیمن ینهماد نیبم یارتبماط یسمازوکارها در، افتمهخ حاػتماب روػومره یػنمدگ در نکمهخا

( حمه انمواا نوسماػی3123) وحهمد پمور (.3122، عرفمان ومنش و صمادقی فسمایی) .شده اس 
کلمی در ایمران انسمام  شمده اسم همایی   را حمه انمواا زیمر تقسمینآنهما  پمرداػد وومی کمه در احعماد 
. 1. نوسممماػی در حممموػه ابمممزار و فنمممون تکنولممموؼی 2اقتصمممادی . نوسممماػی در حممموػه 3: کنمممد وی

. نوسماػی در حموػه ظمانواده و تغییمرات در سماظتار 5نوساػی در نظمام قشمرحندی اضتهماعی 
نوسماػی  .7. نوسماػی در تعماوالت اضتهماعی 0. نوسماػی در حموػه بهداشم   1 ها ظانواده
کمه رشمد ارػشی و اعتقادی و اضتهاعی. خکی اػ عواو  ها در حوػه نوسماػی و توسمعه را وهمن 

در واقممع خکممی اػ  ورود تکنولمموؼی آن هممن اػ نمموا ارتباطممات بمموده اسمم .، در ایممران حاعممث شممد
. حاشمدوی وصادی  وهن توسعه و ودرنیته بودن در ضواوع فعلی ویزان استفاده اػ تکنولوؼی

کممه در حمال عکمر شمد دطمار  تغییمرات سممرخعتری ضاوعمه ایمران اػ اوایم  دهمه هفتماد در ومواردی 
 و« ومماهواره»، تکنولمموؼی آن هممن در حصممش ارتباطممات اػ طریمم  وههتممرین عناصممر ظممود. شممد
حممه ، ظممود قممرار داده اسمم تممأثیر  واهیمم  و سممرع  نوسمماػی در ضاوعممه را تحمم ، «اخنترنمم »

بمی نصمیب ای فراظور این وسجله ظانواده و ساظتارش حه عنوان سنگ زیرحنایی هر ضاوعه
 . غییرات نبوده اس اػ دگرگونی و ت
حمه ، آن یفروپاش یغرب ه پرداػاِن خنظر یبرظۀ دیعق حه و ظانواده ساظتار و نهاد یدگرگون
 ه پمرداػانخمنظر اػ یاریحسم توضمه انونکم ریماظهمای دهمه یطم غرب در تهیودرن اودیپ عنوان

گمود2631) 2(. ویمرػ2631، 1سمید و اسمتوک) اسم  گرفتمه قمرار یضاوعمه شناسم  3(حمه نقم  اػ 
 یوم وقاووم  یرونمیب یفشمارها برابمر در اغلمب ظمانواده یالگوهما هک کند وی( اعالم 3206)
 یػوان یحت و اس  وتفاوت وصتلف ضواوع در ظانواده راتییضه  تغ نیههشن. نندک
. بمود نصواهمد سمانکخ رییمتغ نیما ذخنتما، ننمدک یو رییتغ ضه  کخ در ظانواده نظام دو هک
 رییمتغای گونمه حه ودرنۀ ضاوع پیشرف  حه سه   یبرا را ظانواده ظود نظام، گود ریتعب حه

                                           
1. Cid, A., & Stokes, C. E 
2. Myers, M. J. 
3. Goode, W.J. 
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ۀ ضاوعمدر ههمین حمین  اسم . نهموده  یرا تسمه تمهیودرن و شمدن یصمنعت رونمد هکم داده
 ومدرن راه در قمدم هکم اسم  دهمه طنمد، توسمعه حمال در ضواومع اػ یاریحس ههشون، رانیا

 ظمود ینهادهما و سماظتارها یمۀلک بمر را یوارداتم و نوپماۀ تمیودرن نیما اثمرات و گغاشمته شدن

 در هکم هماییدهخمپد و رونمدها یبرظم هکم اسم  آن اػ یکحما ووضمود شمواهد. نمدک یو تسرحه

 حمه، اومروػه، شمده انمد یغربم ضواوع در ظانواده یدگرگون و تحول حه ونسر گغشتههای  دهه

 و ییفسما یصمادق، هایدیضهشم) انمد افتمهخ ظهور و بروػ یرانیاۀ ظانواد در، وصتلف درضات
 (.  3123، لولآور
له یوسم، رسمانه، تهاوی این وسای  ارتباطی زیر وسهوعه وفهمووی حمه نمام رسمانه هسمتند 

گیحاو  پ و  ینوار صوت، لنیف،  کع، وسّله، روػناوه، تابکرنده اس . یام اػ فرستنده حه 
خممدوت و ههکمماران) اػ رسممانه هسممتندهممایی ومماهواره نهونممهو  ونیممزیتلو، ویممرادی، ریتصممو ، 1ر
گسممتردههمما نشممان دادهبرظممی پممژوهش (.2636 کممه تلویزیممون  کممن تصصصممیانممد  تممرین تممرین و 

کرد اسم . در وقابم  کار  کمه در ، رسانه اس . رادیو نیز دارای ههین  کتماب حمه عنموان اومری 
همما حممه عنمموان وسممیله ارضممای روػناوممه، دهممداصمم  حممه نیاػهممای هوخمم  شصصممی پاسممز وممی

. کننمد ویای برای ارضای نیماػ سمرگروی عهم  عنوان وسیلهو سینها حه ، نیاػهای اطالعاتی
فوق ابمزار و ظمود خمک ، گاه رسانه حه قول وارشال وک لوهان .رسانه ههیشه خک ابزار نیس 

کمه در خمک ضما تهمماوی هما حما ظهمور اخنترنم  رسمانه .پیمام اسم  کمرده انمد  تمما ضمایی پیشمرف  
کردوی ووارد عکر شده را خکمی اػ وههتمرین نظرخمه. (2631، 2و طمانلن ، آیو) توان دخد و له  

کاش  اس .، در راحطه حا رسانهها  گرحنر نظرخه  کاش  را ضرح  وطمرح  3206در دهه  3نظرخه 
 که هستند یوستعد نیػو وانندها رسانههای  مایپ اف خدر در وصاطبانطب  نظر او ، کرد

هما رسمانه توسمط وعنما نیحنمابرا. داد و پمرورش کاشم آنهما  در ظواسم  را طمه همر تموان یوم
، 4پموتر) شموندوی کترخنزد گرخههد حه ییوعناها نیرش طنیپغ حا وصاطبان و شود وی دیتول

                                           
1. Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. 
2. Au, M., Lam, J., & Chan, R. 
3. George Gerbner 
4. Potter, W. J. 
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ادواردػ و . اسممم  1یسممماظتارحند هخمممنظر هممما (.دخگمممر نظرخمممه وهمممن در راحطمممه حممما رسمممانه2635
گیمدنز 2630) 2ههکماران  سمال در سماظتارحندی اصمطالحکمه   کننمد ویاعمالم  3( حمه نقم  اػ 

ومی ارتبمای پوخایی روند حه را آن و خاف  رواح طبقه گیریشک  فراخندهای ححث در 3271
 نقمش حاخمد سماظتارها تبیمین در اسم  وعتقمد او .شمود وی سماظتار اخسماد حاعمث کمه دهمد

 اسم  رسمیده نقطه این حه اضتهاعی نظرخه و دهین قرار را ودنظر فاعلی عواو  و کنشگران

 و انسمانها ضاخگماه حمه بررسمی سماظتارها در و بپمغیرد را انسمانها بمودن فاعم  اندخشمه حاخد که
 علمومهمای دگرگمونی فهمن بمرای کلیمد شمود. وههتمرین قاجم  ضاخگماهی و شمأنآنهما  کمنش

 حموػه در تحقیقمی هر در و اضتهاعی اس  ساظ  و انسانی کنش حه پرداظتن، اضتهاعی

اوما  حاشمد سماظتار و عاولیم  بمین راحطمه بیمان حمدنبال نموعی حمه حاخمد اضتهماعی علموم
کیمد ( ساظتار کنش) دو این اػ خکی بر شناسی ضاوعهی ها ککالسی  خکمی و انمد داشمته تأ

 اسم . ػوینمه دو ایمن اػ ترکیبمی حنمدی سماظتار نظرخمه اوا، دانسته اند کننده تعیین عاو  را
ػوممانی هممای حشممر حممه اخنترنمم  در وقیاسممی حسممیار عظممین و در واحسممته شممدن تهمماوی فّعالیمم 

کوتمماه گون علممومحکاخمم  اػ آغمماػ خممک دوران تممارخصِی نمموین در عرصممه، طنممین  گونمما ، هممای 
که اػ آنشمه ، فناوری خادی در دس  اس   و حه ظصوب در نحوه تفّکر انسان دارد. شواهد ز

کممرد تنهمما وقممدار حسممیار انممدکی حممه واقعیمم  ، اخنترنمم  بممرای حشممر ظواهممد سمماظ  و ظواهممد 
 یبمرا یضمد یعهموو ن حموػهیاولم را نترنم خا حتموان دخشما(. 2630، 4کموران) اسم درآومده
 حمه وعطمو  اوال  کم هکم آن 5یهابرواسم یوعنما حمه نه یحوػه عهوو اوا دانس ؛ رانیا ضاوعه

 یوعنما حمه وتفماوت ییوعنما حمه هکمحل و....اسم ؛ یاضتهماعی، اسمیسهمای نقمد طمالش
 شمهار حمه گرخدکمحما خ افراد وناسبات و رواحط  ختقو گسترش و و گیری شک  یبراای عرصه
گ ) رودوی  (.3125، گ  

 حصمش و افتمهخ یعیوسم اربردکم اومروػه آنشمه، ن ابزارهمایما عیوسم اربردکم اػ نظمر صمر 

                                           
1. Structuration 
2. Edwards, J. 
3. Giddens, A. 
4. Curran, J. 
5. Habermas. 
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 یفضما آن تبمع و حمه نترنم خا، دهمد یوم پوشمش را افمرادی هروػومرهمای  یمفعال اػ یعیوسم
ی هوسهوعمممم وسمممماػیهممممای رسممممانهنترنمممم  و خا. اسمممم وسمممماػی هممممای و رسممممانه یوسمممماػ

 یضهعم و یفمرد و وتنموا وصتلمف اطالعمات هکم اسم  دادههمای گماهخپا اػ یریناپمغ انخمپا
ختمراس) احمدخ یوم گسمترش زیمن روػ هر و اس  آورده ضهع ظود در راها انسان ، و ههکماران 1و
، وماهواره ایهمای شمبکه حما وواضمه ظمود فرهنگمی سمبد در ایرانمی ظمانوادۀ اومروػه .(2631
 فراخنمد حصشمی اػ ظمود نوحمه حمه کمدام همر کمه اسم  پیشمرفتههمای رسمانهو  وسماػی فضمای

گرفتمه انمد را ظانواده در اثرگغاری گسمترش فضمای وسماػی در حموػه راحطمه فرػنمدان و .هد  
کماهش نقمش ظمانواده حمه عنموان  کمه اػ ضهلمه آن حمه  والدین نیمز تغییراتمی بوضمود آورده اسم  

اػ بمین رفمتن ، حه دلی  رشمد تکنولموؼیشکا  نسلی ، کاهش ارتبای والدین حا فرػند، ورضع
خکمی  (.3125، سهیعینانی و حماضی وحهمد) توان نام بردحرخن بین فرػندان و والدین را وی

کممه وممی گممراخشهمما تمموان بممرای تغییممر سمماظتار ظممانواده اػ عللممی  هممای حممه سممه  رسممانهآنهمما  و 
کمرد در راحطمه حما پمژوهش  کمه 2661) 2تورنتمون و هوسمروساػی  بیان  ، کننمد وی اشماره ( اسم  

کشممماکش تغییمممرات فرهنگمممی کمممه ظمممانواده و حمممه تبمممع آن سممماظتار همممر ظمممانواده در  ، ویزانمممی 
کمه همر ظمانواده اػ تغییمرات ، کند وی اضتهاعی و سیاسی تغییر حه ویزان درکی حسمتگی دارد 

کمه حماور تغییممر قبم  اػ ظممود تغییمر بوضمود آخممد اػ همر طیممزی  اضتهماعی  و ظمانوادگی دارد و ایممن 
ی، نیشهرنشم شختموان حمه افمزاومی هماتغییرات در ساظتار ظانوادهعل   اػ دخگر . تر اس  وهن

کمرد اقتصماد ومدرن حصمش در ػنمان وشمارک  و دظتران یبرا گسترش آووػش ، ضمونز) اشماره 
 (.2631، 3هال و وحهد

 ( حه نق  اػ تورن2631) 4بیسرو 
گمغاریپای وطالعه در5  یسمنت شمک  اػ ظمانواده راومون 

 حمه .اسم  پرداظتمه ظمانواده یالگوهما ا حفم خ و رییتغ در وثثر یروهاین حه، ودرن شک  حه

 وقابم  در کمه یعمواول .کننمد یوم عهم  ظمانواده حما در راحطمه وتضماد یروین نوا دو یو نظر

                                           
1. Voutyras, O., Bourelos, P., Gogouvitis, S., Kyriazis, D., & Varvarigou, T. 
2. Thornton, P., & Houser, C. 
3. Jones, G. W., Hull, T. H., & Mohamad, M. 
4. Bystrov, E. 
5. Toren, N. 
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 کمه یعمواول و یاسمیس  یووقع و ییگراظانواده، وغهب ههشون، کند وی وقاوو  رییتغ

 راتییمتغ نیمای هطهمر، سهینت در ی.ضهان فرهنگ اتتأثیر ههشون، ر هستندییتغ وحرک

 وشماهده د ظانوادهخضد یهایتبند صور و یحارور، طالق، اػدواحهای دهخپد در توان یرا و

 احتهمال، انمهخفردگرا یارػشمها رشمد و ینیشهرنشمی هسینت در یظانوادگ اقتصاد کرد.افول

(. 3111:10، ههکمارانحسمتان و ) اسم  داده اهشکم را گسمتردههمای  ظانواده گیری شک 
 آشمنا یػنمدگ اػ نموهمای وهیشم حما افمراد انقمالب فنماوری اطالعماتی و ارتبماطیتمأثیر  تحم 

 افمراد در  خمهو یدگرگمون حمه کمه شموند یوم وواضمه یشمهار یبم یتخهمو ونماحع حما و شوند یو

تغییمر ی، هما سماوانه یدگرگمون، طندگانه یفرهنگهای  خهو شخدایپی، سنت  خهو احعاد
(. حما اوکانمات و 366:3117، ادیبمی و دخگمران) شمود وی وصر  و سمبک ػنمدگی ونسمرشیوه 
که رسانه گزخنه آنمان ، گغارنمد ها  عهووی اػ ضهله اخنترن  در اظتیمار افمراد ومی ها  فراوانی 

شمموند. طنممین فضممایی هوخمم     ضدخممد و انممواا وصتلممف رفتممار آشممنا وممیهمما کداجهمما  حمما وحر
که »خعنی ، آفرخندیو ناوشصص و پیوسته وتحولی را اخنترن  خک صحنه اضتهاعی اس  

تممأثیر  دهممد و اػ آنوممی قممرار، ػنممدگیی ها کو سممبهمما وتنمموا نقممشهممای فممرد را در ووقعیمم 
کبری) «پغیرد وی  (.302:3126، ا

 بمر یوبتنمهمای اسم یس یاضمرا  یمدل حمه ظمانواده نهاد، ریاظی هده طند در، رانیا در

 کمه شمده یوههم راتییمدسمتصوش تغ، آن اػ وتمأثر یفرهنگم راتییتغ و ینوساػهای برناوه

. اسم  داده قمرار یرانمیای هظمانواد یسمنت سماظتار برابمر در راهمایی طمالش، راتییمتغ نیما
گمراخش  یبررسم، اسم  نظمر ومد پمژوهش نیما در آنشمه گمر در  حمه هما ظمانواده علم  وداظلمه 

 اس . وساػیهای سه  رسانه

 روش
تحقیم  برظاسمته اػ  روش اػ اسمتفاده حما تما بمود صمدد در وحقم  حاضمر پمژوهش در
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کیفمیهمای نظرخمه وبنمایی( و پتانسمی ) 1هما داده  بررسمی وموردۀ پدخمد اػ یبهتمر کدر، روش 
گراخش ظانواده) گمراخش . آورد حدسم وسماػی( همای حه سه  رسانهها عل   علم  و عواوم  

 و اس  یوفهووی فراخند تغییرات ظانوادهو حه تبع آن  حه سه  فضای وساػیها ظانواده
کمه  اسم همایی ووضموا در کماوشای ػوینمهی هنظرخم رهیافم ی هعهمد همد  که ضا آن اػ

 انسمام یبمرا کیفمی روش بهتمرین حنمابراین، دارنمد شمدن حال در و سیالی، فراخند واهی 

ری و ظمحا حساسمیتی ن تا تالش پژوهشگران برای این بود. بودای ػوینهی هنظرخ، پژوهش این
د و نمظمود را حمه حالم  تعلیم  حگغارهمای پیش فمر  و دنگشوده حه سراغ وطلعان برو عهنی

کالوی دخگران داشته حاش در ایمن روش  اند. هنمر اصملی پژوهشمگرنسعی در فهن وحتوخات 
و حمه  یکدگمغاری، ادداشم  بمردارهما، خداده آوری، ضهعحه طور ظالصه.بودظوب پرسیدن 

کمار صمورت هما ادداشم خ یادسمپارخ کمه تهممام  دادرد  یػومان ی. دسمته حنمدپمغیرف اػ آغماػ 
 شد.ر یاوکان پغ یو نوشتن وطالب حعد اػ دسته حند بودنداشباا شده ها وقوله

ضاوعه آواری این پژوهش شاو  تهام افراد اعن اػ وسرد خا وتاه  و حما وحمدودخ  سمنی 
شمتن شمراخط حمداقلی در درک و این وحدودخ  سمنی حما توضمه حمه دا. سال بودند 16حالتر اػ 

کنشگران وطالعه حا تغییرات ظانواده . وسماػی انتصماب شمدی هماو ظهور رسمانهها وواضهه 
 آوریهمای ضهمعرار(دادهکمت) داشم . یارتبمای تنگماتنگ یریحسن نهونه حا سطح اشباا پغ

   بود. بمراین اسماس وصماحبهیاػ تحقیوورد نهای ننده تعداد نهونهکوشصص ی، شده قبل
کمه وحققم خمک نموا خکسمانی و تکممرار در  انحما افمراد ضاوعمه ومورد پمژوهش تما آنسما اداوممه خافم  

کرهمما  پاسممز کممه دادهگیر نهونممهد. دنممرا وشمماهده  هممد  ) دطممار اشممباا شمموندهمما ی تمما ػوممانی 
کمردگیر نهونمه کیفمی( اداومه پیممدا  وممورد همای در واقمع حسممن نهونمه حمه اشمباا نظممری سموال. ی 

سمال  16حمالی آنهما  سمن :ورود حمه نهونمه عبمارت بودنمد اػی ها کبررسی حستگی داشم .وال
دارای اطالعممات و شممناظ  وناسممب در راحطممه حمما ووضمموا ، اػ هممر دو ضممن  حاشممند ،حاشممد

گاهانممه بممرای شممرک  در پممژوهش داشممته حاشممند و بممرای وطهممجن  حاشممند و تهایمم  و رضمماخ  آ

                                           
1. grounded theory 
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ظمروح ی هما کوال، همانحدس  آوده و طبیعی بمودن آهای شدن اػ صح  و سالو  داده
 ه وواد وصدر و الک . حروانی و عدم اعتیاد های بودند اػ عدم احتال حه بیهاری عبارت
در ایمن . شمد آوریضهمعحه روش وصاحبه عهی  و حه شمیوه نیهمه سماظتار خافتمه ها داده

 پرداظتمه شمد.درهما داده آوریضهمعدان حمه یمروش حه وسیله وصاحبه ههراه حما  حضمور در و
کمم انکنممار وصمماحبه پژوهشممگر گممروه  خمم  سمموال  0وتشممک  اػ  نونیاحمما تشممکی   نفممر حمما وحور

گممراخش  :سمموال پممژوهش عبممارت بممود اػ.نممدپرداظتاطالعممات  آوریضهممعنیممز حممه  پممژوهش علمم  
ومرتبط حما ووضموا همای ن اػ ومتنیههشنم وساػی طیس ؟های حه سه  رسانهها ظانواده
کمدام ط یتا حد کمه همر  در .را حمه دسم  دادنمدهما اػ داده یف وتفماوتیمظماب اسمتفاده شمد 
گف : در تهام وراح  تحق ی  وخنها حمه ، شمدظوانمده طنمدین حار  ومواد طماپ شمده یتوان 
حه ونظمور حفم  صمح  شد.  وقاخسهدسته اول های حا دادهآنها  که سثالت و رواحط یطور

کمماهش احتهممال داده و در ایممن پممژوهشهمما و اسممتحکام داده   اػ سمموی نادرسممهممای بممرای 
پرسممیده وصتلممف و حما توضمیحات ضمانبی همای گان سموالت تحقیمم  حمه شمیوهکننمدشمرک 
کمه بمرای شد  گردخمدهما داده آوریضهمعو حا توضه حمه ایمن   اػان وحققم، اػ وصماحبه اسمتفاده 

گاه ظودهای فر  وها یسوگیر  و کننمدگان وشارک ، تحقی  ووضوا حه نسب  وند بود آ
کمه وصماحبه وتند داشم حمالیی حساسمی هما داده حمدون سموگیری و حما دقمم  همما سممعی شمد 

 و ظالقانمه صمورت حمه آومده حدسم همای خافتمه تما سعی بر این بوده ههشنین. انسام پغیرد
 تحقیم  ایمن در گانکننمدی شمرک هتسرحم حما نیمز و شموند حاػنهمایی و ومنعک  وبتکرانمه

در ایمن پمژوهش حمه ونظمور کهک شمود. ها و اػ این طری  حه ثبات داده حاشند داشته انطباق
گرف ، رعاخ  اصول اظالقی هما اطالعات حدس  آوده اػ وصماحبه :ووارد عی  ود نظر قرار 

 افمراد حهعکمر شمد.هما حدون عکر نام استفاده شمد. وحروانمه بمودن اطالعمات در اول وصماحبه

دادن اطهینمان .شمد داده تحقی  اهدا  وورد در کلی توضیحات تحقی  در کنندهشرک 
که پژوهشگران  واودار اطالعات ارػشهندکنندشرک حه   . هستندآنها  گان 
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 ها یافته
گروه اػ استفاده حا در این پژوهش   پمژوهش سموالت کانونی حههای وصاحبه و تشکی  

گرفم .شمد داده پاسمز کننمدگان ومورد بررسمی قمرار   و ونطم . و درک و تسربیمات وشمارک  
 ییوبنما خمۀنظر در شمده انسمامهمای پمژوهش یعهموو یالگمو اسماس بمرهما افتمهخ هاراجمۀ ویش

 شماو  اول حصمش :دو حصمش عرضمه شمده انمد ایمن قسمه  در تحقیم  درهای خافته .اس 

 .اسم   یمتحق یفمیکهمای داده وهما افتمهخ هاراجم دوم و حصمش  یمتحق یفیتوصمهمای داده

 قالمب در گانکننمدشمرک  ی  شمناظتیمضهعهمای یژگیو شاو  یفیتوصهای داده احتدا

، احتمدا  یمتحقهمای افتمهخی هاراجم یبمرا، اسم  شده اراجه  یتحقهای افتهخ سپ  و ضدول
 اػ دسم  آومده حمههمای داده حه وربوی ینشخگز و یوحور یکدگغار، حاػ یکدگغار ضداول

 اس  شده شوندگان اراجه وصاحبه پاسز

 شوندگانوصاحبه شناختیجهعیتهای ویژگی. 1جدول 
 شغل تحصیال  سن جخسی  ردیف
 صندوقدار فوق دیپلن 16 ػن 3
 کاروند لیسان  13 ػن 2
 کاروند فوق دیپلن 02 ػن 1
 حاػنشسته نف  دیپلن 07 ورد 5
 نقاشی و طراحی دیپلن 11 ورد 1
 وهندسی وعهاری فوق لیسان  12 ػن 0
 آػاد دیپلن 03 ورد 7
 دانشسو لیسان  11 ػن 1
 ظانه دار فوق دیپلن 52 ػن 2
 حاػنشسته فوق دیپلن 11 ػن 36
 پرستار لیسان  11 ػن 33
 آػاد دیپلن 13 ورد 32
 ودرس هنر لیسان  50 ػن 31
 کاروند فوق لیسان  10 ػن 35
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 شغل تحصیال  سن جخسی  ردیف
 دبیر فوق لیسان  51 ورد 31
 پرستار لیسان  52 ػن 30
کاوپیوتر لیسان  11 ورد 37  وهندس 
 تیای کاروند لیسان  17 ورد 31
 دانشسو دیپلن 12 ورد 32
 آػاد فوق لیسان  56 ورد 26
 آػاد لیسان  06 ورد 23
 کاروند فوق لیسان  12 ورد 22
 کاروند فوق دیپلن 52 ورد 21
 ظانه دار دیپلن 11 ػن 25
 کاروند لیسان  53 ػن 21
 کاروند لیسان  10 ػن 20
 آی تی کارشناسی 16 ورد 27
 کاروند لیسان  10 ػن 21

 
کمه  تعمداد ومی گان نشانکنندشرک ضدول های داده  31ومرد و  31نفمر اعمن اػ   21دهمد 

کرده انمد کم  . ػن در این پژوهش شرک   کمه در ومردان ایمن ومی 51.5ویمانگین سمنی  حاشمد 
  1 ،نفمر حما تحصمیالت دیمپلن 0اػ نظمر تحصمیالت نیمز . حاشمدوی 52.0و در ػنان  55.1عدد 

نفممر حمما تحصممیالت فمموق  1تحصممیالت لیسممان   و  نفممر حمما 32، نفممر حمما تحصممیالت فمموق دیممپلن
 . لیسان   در وصاحبه شرک  داشتند  

گمراخش ظمانواده کمه حاعمث  کمه وههتمرین عمواولی  هما  در پاسز حه سوال پژوهش وبتنی بمر ایمن 
گمروه، حما اسمتفاده اػ وصماحبه انپژوهشمگر، طیسم ؟، وساػی شده اسم های رسانهحه سه  
کدگمغاری حماػ آوریضهمعحمه ، کانونی و خادداشم  بمرداریهای  ، اطالعمات  و ههشنمین اػ طریم  

گزخنشی حه تحلی  پاسز  .اند هوصاحبه شوندگان پرداظتهای وحوری و 
هممای رسمانه حمه سمه هما گمراخش ظمانواده ویممزانطمه عمواولی حاعمث ایمن  :ال پمژوهشثسم
 شده اس ؟  وساػی
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 وجازی های رسانهبه سهت ها گرایش خانوادهدر وؤثر  عواول .2جدول 
 کرگذاری باد کرهای واقعی() متمهای ع ار  ردیف

3 

خن، علهیهای کهبود که در ضاوعه دار  فرهنگی و تفرخحی 
 عدم دسترسی حه اوکانات تفرخحی وناسب

 تفرخحیهای عدم وضود زیر ساظ 
 شده ریزیبرناوهکهبود اوکانات تفرخحی و 

 ریزیبرناوهعدم 
 تفرخحی

گغرانیحه دلی  سرگرم شدن  2  سرگروی و وق  

1 
کنند حه سه  شبکه وقتی اػ اوکانات رفاهی و تفرخحی وناسب نتوانند استفاده 

 آورندوی وساػی رویهای 
 تفرخحی

های احساسی شده اس  و این حاعث رفتن حه سه  رسانههای دطار ظالها ػندگی 5
 وساػی شده اس 

های ظالء
 احساسی

 کاهش تفکر کردن  ندارندوردم دخگر وقتی برای فکر  1
کرده اخنوی وا اػ طیزی ضرحه، ظود فرد ظیلی وهن اس  0 که ظودوان انتصاب   ظود بینین 
که استفاده 7 کاو  اػ آن طیزی  گاهی  گاهی کنند وی نداشتن آ  عدم آ
که نهیتوانین برای ظود  1  ریزیبرناوه کنین ریزیبرناوهخکی اػ دلی  این اس  

کردن ظال  2  اعتهاد حه نف  و عزت نف  در اعضای ظانوادهپر 
عدم اعتهاد حه 

 نف 
کننده ضاخگزین وث  انواا برناوه 36  کهبود ضغابی  تفرخحی و آووػشیهای نبود عواو  ضغب 

33 

 وربوی حه فرهنگ ساػیهای ههدل نبودن دول  و وردم در راستای برناوه
 وحتوا و آووػشعدم وضود فضای آػ اد شنیداری و دخداری در ححث 

کردن اوقات فراغ های ضعف رسانه  داظلی در پر 
 بی توضهی وسوولین در ساظتن و تبلیغ افکار نز نها و تکراری

های سیاس 
کارآود  نا

کرده اس ، ونع حدون برناوه 32  ونع وردم را حرخص تر 
کردن وحتواها حدون  31  فیلترخنگ و نیاػ سنسی ریزیبرناوهسانسور و فیلتر 

35 
کاراود بودن رسانه  داظلیهای بی وحتوا بودن و نا

 علهی و تفرخحی وناسب داظلیهای عدم برناوه
 داظلیهای رسانه

گونه رسانههای سیاس  31  حاعث این حسن واحستگی شده اس ها پش  پرده این 
های رسانه

 ظارضی

30 
کننده غرب بوده اس  و وسای  ارتباطی نیز اػ این قاعده  شرق ههیشه استفاده 

 وستسنی نیس 
 غربزدگی
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 کرگذاری باد کرهای واقعی() متمهای ع ار  ردیف

37 

خن خن، وقتی وا آوادگی فرهنگی ندار  در نتیسه هنر استفاده اػ این وساج  را هن ندار
 را پیدا نکرده اندها وردم فرهنگ استفاده اػ رسانه

 نداشتن فرهنگ استفاده
 حه عاته حد نیستند ولی نوا استفاده وا حد اس ها این رسانه

 فرهنگ استفاده

 فرهنگ تقلید گرفتن اػ فرهنگ ضواوع دخگر اثر 31

32 
که دین و دنیا را اػ ، وا دطار فقر فرهنگی هستین کرده اند حه طیزی  گرم  حواسهان را 

 خاد برده اخن
 فقر فرهنگی

 ظودنهایی نیاػ حه ظود نهایی و نشان دادن حه روػ بودن 26
گاهی وردم 23 کتاب ظوانی و آ  کتاب کاهش ساع  

 سنتی در ابران حاعث این حسن اػ استقبال شده اس های وحدودخ  22
های وحدودخ 
 سنتی

 کنند وی ههیشه اػ ههه طیز حد استفادهها ایرانی 21
 وا استفاده بهینه را حلد نیستین

 نوا استفاده

25 
 در ظانوده هاها کن شدن ارػش وعنوخات و سن 

 و ساظتار ظانواده هاها اػ بین رفتن قداس  راحطه
 وعنوخ 

 وغهب کاهش اعتقادات وغهبی 21
کنترل والدین بروی فرػندان 20  کنترل عدم 
 اصال  ظانوادگی فرهنگ و اصال  ظانوادگی ظیلی تاثر در نوا استفاده اعضای ظانواده دارند 27
 تربی  سنتی داردتأثیر  و تفاوت فرهنگی ظیلیها نو ا تربی  سنتی ظانواده 21
کشورنبودن قانون  22  اخساد و وصر  در 

 قانون
 شود وی وقتی نهد و قنون وشصصی برای پیشگیری و دروان نباشد ههین 16
کردن وق  رو حه این رسانه 13  بیکاری آورندوی هابیکاری خکی اػ عواو  وهن اس  و برای پر 

12 

کردن وردم اػ هن  حاشدوی خکی اػ عواو  طشن و هن طشهی 
کردن حاعثوث  ها برظی رفتار کردن و طشن و هن طشهی  استفاده اػ این     تقلید 
 ووارد اس 

 ظواهند اػ قافله عقب نهانندوی هاظیلی اػ وردم و ظانواده

 تقلید

 نیاػ احتیاح حشر حه حه روػ بودن و نوشدن  و تغییر 11
که ونع شده اس  15  برون ریزی برون ریزی آن طیزی 
که  11 گریبان هستندفشارهای روحی و روانی   فرار، افراد ضاوعه و ظانواده حا آن دس  حه 
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 کرگذاری باد کرهای واقعی() متمهای ع ار  ردیف
کنند اػ اخنها  حاعث شده فرار 

10 
کنسکاوی حه سه  فضای وساػی  ظیلی اػ  افراد حه دلی  سر در آوردن اػ وساج  و 

 روندوی
کنند، افراد دوس  داند بیشتر و بیشتر حدانند  ببینند و تسرحه 

 ضستسوگری

که وشتاق دانستن هستند ب سه  فضای وساػیخه دلی  افزاخش  17  اطالعات و این 
 روندوی

ضستسوی 
 اطالعات

 کنسکاوی کنسکاوی بیش اػ حد حاعث شده استاندارد استفاده در ایران حال رود 11

12 
 ضغاب بودن تکنولوػی

کردن استفاده اػ این رسانه  در ضهان سومها ودرن فر  
 ودرن بودن

 آووػش اووػشی بودن کننده بودن وسرگرم 56
 نو بودن هر طیز ضدخد و نویی اولش ههه حه سهتش هسوم ویبرن 53
 حهباران اطالعات ضهان سومهای حهباران  اطالعاتی اػ طری  غرب بر ول  52

51 
رسیدن حه ، در رواحط اخساد شده اس ها که در دول هایی حه دلی  وحدودخ 
کاعب ، فضای حاػ اطالعاتی کرده اس نوعی هیسان   اخساد 

وحدودخ  در 
 رواحط

55 
گغشته وضود داشته اس  که در  افراد ، حه دلی  رواحط ظشک و طهارطوب داری 

 گردندوی دنبال وصالف آن و حه نوعی رهایی
رواحط ظشک 
 گغشته

51 
گغشته حه فناوری و تکنولوؼی اطالعات حاعث کاهش  عدم دسترسی والدین و نس  

وی ها بیشتر اػ وادر واقع آ ن، شده اس آنها    ضدخد اػپغیری فرػندان و نستأثیر
 دانند

تفاوت دانستن 
 نس  ها

 
گممغاری  کممد  کدگممغاری وحمموری  ، وفهمموم اولیممه  51حمماػ در ورحلممه  وقولممه    1در ورضلممه 

کدگغاری انتصابی   آود. حدس ای وقوله هسته 3عهده  و در 
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گرایش خانوادهعهده وربوط به ی هاستخراح شدهای وقوله .3جدول   وجازیهای به سهت رسانهها علل 
 مقو ه مفاهیم ردیف

 سرگروی، تفرخحی ریزیبرناوهعدم  3
علهی های زیر ساظ 

 و تفرخحی

گاهی، ظود، تفکر، احساسیهای ظالء 2  عواو  درون شصصی عدم اعتهاد حه نف ریزی، ، برناوهعدم آ

1 
کارآودهای سیاس ، کهبود ضغابی  ، داظلیهای رسانه، فیلترخنگ، ونع، نا

 ظارضیهای رسانه
 دول  و رسانه

5 
، کتاب، ظودنهایی، فقر فرهنگی، فرهنگ تقلید، فرهنگ استفاده، غربزدگی

 وغهب، وعنوخ ، نوا استفاده، سنتیهای وحدودخ 
عواو  فرهنگی 
 ودرنیته

 فرار، برون ریزی، نیاػ، تقلید، بیکاری، قانون 1
عواو  اضتهاعی 

 ودرنیته

 عواو  ظانوادگی تربی  سنتی، اصال  ظانوادگی، کنترل 0

7 
، نو بودن ،آووػش، ودرن بودن، کنسکاوی، ضستسوی اطالعات، ضستسوگری

 ولزووات ػندگی ودرن حهباران اطالعات

گغشته، وحدودخ  در رواحط 1  عواو  ارتباطی ودرن تفاوت دانستن نس  ها، رواحط ظشک 

 
توانممد وممی ایممن وقولممه. انتصمماب شممدای ودرنیتممه حممه عنمموان وقولممه هسممتهوقولممه عواومم  

کثر فضممای وفهممووی وقولممه در واقممع . فمموق را اشممباا نهمموده و در ظممود ضممای دهممدهممای حممدا
تهمماوی علمم  طممه در حعممد درون سمماظتاری و طممه در حعممد بممرون سمماظتاری حممه نمموعی ورهممون 

کلی تر و انتزاعی تر حه نمام ودرنیتمه اسم  کنمدگی در حسمتر ػومان و . عاولی  خعنمی نموعی اػ ضا
گردهای نوین و ودرن  . وکان و رفتن حه سه  فرا
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گرایش خانوادهای وقوله هسته .4جدول   وجازیهای به سهت رسانهها وربوط به علل 
 ایمقو ه هسته عمرههای مقو ه ردیف

 علمی و تفریحیهای ساختزیر 1

 عواو  ودرنیته

 عوامل درون شخصی 2

 دولت و رسانه 3

 عوامل فرهنگی مذرنیته 4

 عوامل اجتماعی مذرنیته 5

 عوامل خانوادگی 6

 ملسومات زنذگی مذرن 7

 عوامل ارتباطی مذرن 8

 

 
گرایش خانوادهای ودل زوینه .1شکل  وجازی با های به سهت رسانهها درک علل 

 ودرنیته(عواول ) تعاولی و پیاودی توجه به سه عواول شرایطی؛

 عمده تحقحقهای مقوله
یررر سرراخت سممرگروی و تفرخحممی اػ ، تفرخحممی ریممزیبرناوممهعممدم : علهرری و تیری رریهررای ز
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کممه بیممان هممای زیممر سمماظ  هممای  موفهو نبممود اوکانممات  کنممد ویعلهممی و تفرخحممی هسممتند: 
گممراخش حممه سممه  رسممانهناسممب حمما شممراخط ضاوعممه خکممی اػ عواومم  تفرخحممی وت هممای وهممن 
کهبممودهممای عممدم وضممود زیممر سمماظ »اسمم : ارتبمماطی  فرهنگممی و ، علهممیهممای تفرخحممی و 

که افراد حه دلی  سرگرم شدن و وقم  خن حاعث شده اس   که در ضاوعه دار گمغرانی تفرخحی 
کنند گراخش پیدا  گه حه حشن حگن طرا اخنقد سرت تمو تبلم  . حه سه  فضای وساػی  الن ا

کنن؟ ، اس   «.ویگه ظوب طیکار 
گممردد حاعممث  :عواوررل دنون شخصرری کممه حممه درون ظودوممان بروممی  عواومم  درون شصصممی 

که در وواقعی حه سه  رسانه کنمینهمای و شبکهها شده اس   گمراخش پیمدا  ایمن ، وسماػی 
گماهی، ظمود، تفکمر، احساسمیهمای وقوله شاو  وفماهین ظمالء و  عمدم  ریمزی، برناومهعمدم آ
که برقرار شده اس  بین ا» اعتهاد حه نف  اس : عضای ظمانواده حاعمث شمده نوا ارتباطی 

که  ػندگی همای احساسی شده و این حاعمث رفمتن حمه سمه  رسمانههای دطار ظالها اس  
کهبود کنندهای و نیاػهای وساػی شده اس   و ویصواهند   .«ظودشان را آنسا برآورده 

کهبممود ضممغابی :دولررت و رسررانه هممای سیاسمم ، وقولممه دولمم  و رسممانه شمماو  وفمماهین 
کارآود کمه ووخمد ایمن ، حاشمدوی ظارضیهای داظلی ورسانههای رسانه، فیلترخنگ، ونع، نا

کممه سیاسمم  اشممتباه و عممدم نیمماػ سممنسی در غالممب وممدیرخ  دولتممی و هممای وطلممب اسمم  
گراخش حه سه  فضای وساػی شده اس : ای رسانه   و ومردم لمههمدل نبمودن دو»حاعث 

فضممای آػ اد شممنیداری و وربمموی حممه فرهنممگ سمماػی  و عممدم وضممود هممای در راسممتای برناوممه
 .«دخداری در ححث وحتوا و آووػش

گفمم  عواومم  فرهنگممی خکممی اػ اصمملیوممی خممه ضممراتعواوررل هرهن رری ودرنیترره: ترین  تمموان 
گراخش حه سه  فضای وساػی و رسانهوعوا این وقوله وهمن شماو  وفماهین ، اس ها   در 

، کتممممماب، ظودنهمممممایی، فقمممممر فرهنگمممممی، فرهنمممممگ تقلیمممممد، فرهنمممممگ اسمممممتفاده، غربزدگمممممی
کمه حمه : »وعنوخ  و وغهب  اس ، نوا استفاده، سنتیهای  وحدودخ  گفم   شماخد حتموان 

خن اػ حموػه کمه وما احسماس رضماخ  نمدار اػ ػنمدگی بیشمتر حمه سمه  فضمای همایی دلی  این 
، کماری تبمدی  شمده اسم  پنهماننوا استفاده وا اػ این وسای  حه نموعی ». «روخنوی وساػی
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کنیممد وثمم  رسممانه حممال حممه ایممن ووضمموا نداشممتن هممای فرهنممگ اسممتفاده صممحیح را اضممافه 
، طمالق، کنین:فسمادومی واهواره و اخنترنم  و در نتیسمه حاػتماب آن را اومروػ وشماهده، گروهی

 .«دظتران فراری
همای  مبمرون ریمزی و فمرار اػ وفهو، نیماػ، تقلیمد، بیکماری، قمانونعواول اجتهاعی ودرنیته: 

گردهمای اضتهماعی دظیم  در ویم  حمه تکنولموؼی اضتهاعی ودرنیته هسمتند. و اشماره  حمه فرا
در ، ومما اػ لحمماو حقموق اضتهمماعی و نحمموه اسممتفاده اػ ایمن ومموارد نممادان هسممتین» :حاشممندومی

کودکی برای وا حاػ نشده اس  خن در قموانین، واقع اػ  بیکماری ». «الن وا قانون وصر  را ندار
کممار ندارنممد کممردن وقمم  ظممود رو حممه ایممن ، خکممی اػ عواومم  وهممن اسمم  و ضوانممان طممون  بممرای پممر 

کننمده صمر  تبمدی ، آورندوی هارسانه کننده حه خک وصر   که حسای تولید  ومی تاحدی 
 «.شوند

کنتممرلعواوررل خررانوادگی:  اصممال  ظممانوادگی و تربیممم   ، ایممن وقولممه عهمممده اػ وفمماهین 
کشممش کممه ظیلممی اػ  در دوران همما سممنتی تشممکی  شممده اسمم  و دللمم  بممراین ووضمموا دارد 

خکمی اػ وشمکالت ایممن »گیمرد. ومی شمک کمودکی و در حسمتر ظمانواده و نموا و سماظتار تربیمم  
کمار فرػنمدان اػ طمر  والمدین وضمود نمدارد کنترل درس  و ونطقی بمر  که  در واقمع ومرػ ، اس  

تمأثیر و اصمال  ظمانوادگی  فرهنمگ» .«ووضود نیسم ها انسام دادن و ندادن در این ظانواده
خادی و هما در نموا اسمتفاده اعضمای ظمانواده دارنمد و ههشنمین نمو ا تربیم  سمنتی ظمانواده ز

 «.داردتأثیر  تفاوت فرهنگی ظیلی
، ومدرن بمودن، کنسکماوی، ضسمتسوی اطالعمات، ضسمتسوگریولزووات زندگی ودنن: 

ػ وصممادی  پیشممرف  تکنولمموؼی در ػنممدگی انممو بممودن و حهبمماران اطالعممات ههگممی  ،آومموػش
کممه وممدرن اوممروػ ا خن: سمم   گریممزی اػ آن نممدار ظیلممی اػ  افممراد حممه دلیمم  سممر در »گمماهی توقممات 

کنسکاوی حه سه  فضای وساػی نمد بیشمتر و رافراد دوسم  دا، روندوی آوردن اػ وساج  و 
کنند، بیشتر حدانند کمه بوضمود آومد » «.ببینند و تسرحه  کماوپیوتر اػ ػومانی  کمال نشسمتن پشم  

کمار داشمتن حما تکنولموؼیفعالی  ودرن و حاکالس بودو ههشنم ظصوصما در ، ین اخنکمه سمرو 
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 «.ضهان سوم نشانی اػ پیشرف  بود
کمه همای ایمن وقولمه خکمی اػ وقولمه :عواول ارتباطی ودنن عهمده اػ عواوم  ودرنیتمه اسم  

گغشته و تفاوت دا، شاو  وفاهین  وحدودخ  در رواحط ، اسم ها تن نس شرواحط ظشک 
کممه تحممول در راحطممهوممی و نشممان و حدسمم  آوردن اطالعممات نیممز خکممی اػ عواومم  وهممن همما دهممد 
رسیدن حه فضای حماػ ، که در رواحط اخساد شده اس هایی هایدلی  وحدودخ  حه» :اس 

خمایی اػ ارتبمای و ا ، اطالعاتی کمرده اسم  و حاعمث هسموم حمه در کماعب اخسماد  نوعی هیسان 
گ» «.طالعممات شممده اسمم  کممه در  غشممته وضممود حممه دلیمم  رواحممط ظشممک و طهممارطوب داری 
افممراد دنبممال وصممالف حمما آن و حممه نمموعی رسممیدن حممه ، ناوتعممار هممای داشممته اسمم  و برظممورد

گغشمته حمه فنماوری و تکنولموؼی وی رهایی گردند و ههشنین عدم دسترسی والدین و نسم  
کاهش در واقمع آ نهما ، شمده اسم آنهما  پغیری فرػندان و نس  ضدخد اػتأثیر  اطالعات حاعث 

 .«دانندوی بیشتر اػ وا

 گحری نتحجهبحث و 
گمراخش  کمه حاعمث  کیفی  حه بررسمی عمواولی   در این پژوهش حا استفاده اػ رهیاف  روش 

هممد  درک و حاػسمماػی . پرداظتممه شممد، وسمماػی شممده بممودهممای حممه طممر   رسممانههمما ظممانواده
گراخش و تغییرات  وربوی حه رسانه  در ظمانواده وساػی بود. نهادهای وعنایی وردم اػ عل   

همای برناومه بمر یوبتنمهمای اسم یس یاضمرا  یمدل حمه شمتریب ریماظی هدهم طنمد در رانیما
 نیما کمه شمده یوههم راتییمتغ دسمتصوش، آن اػ وتمأثر یفرهنگم راتییمتغ و ینوسماػ
ایمن تغییمرات اػ ػومان .اسم  دهیشمک طمالش حمه را یرانمیای هظمانواد سماظتار، راتییمتغ

شمک  و سمرعتی ، دهکمده ضهمانی ارتبماطیپیداخش اخنترن  و تبدی  شمدن ضهمان حمه خمک 
گمغاری حماػ  کمد  گرفته اس .در این پژوهش در ورحلمه  در ، وفهموم اولیمه 51وتفاوت حه ظود 

کدگمغاری کدگمغاری انتصمابی  1وحموری    ورضله  حمه  ای وقولمه هسمته 3وقولمه  عهمده  و در 
 عنوان عواو  ودرنیته حدس  آود.
کدگغاری گمراخش همن در های پ  اػ بررسی و تحلی   کمه علم   گردخمد  پژوهش وشمصص 
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عواومم  ، حعممد  درون سمماظتاری ظممانواده اتفمماق افتمماده اسمم  واننممد: عواومم  ارتبمماطی وممدرن
زیممر و هممن در حعمد بممرون سمماظتاری ظممانواده وثمم : ، درون شصصمی وعواومم  ظممانوادگی وممدرن

اعی عواوم  اضتهم، عواو  فرهنگی ودرنیتمه، دول  و رسانه، علهی و تفرخحیهای ساظ 
 ولزووات ػندگی ودرن.، ودرنیته
گفمم  عهممدهوممی در وسهمموا  کممه در ضاوعممه ایممران در ترین  و اصمملیترین  تمموان  عممواولی 

کممالن حممه وقمموا پیوسممته وممدرن  یگممام نهممادن در وسممیر صممنعتی شممدن و ورود حممه دنیمما، سممطح 
که اػ وصادی  آن ، ونتلویزیم، تموان حمه ورود وسمای  ارتبمای ضهعمی واننمد روػناومهوی اس  ؛ 

کمردهای واهواره و شبکه، تلفن ضاوعمه وتمأثر اػ  یدر سمطحی ظردتمر اعضما. اخنترنتی اشماره 
گمماه تممر شممده نهادخنممه شممدن ایممن . دهنممدوممی تغییممر رفتممار و تغییممر نگممرش، ایممن ضرخانممات آ

در نهاخم  ونسمر حمه تغییمرات ، تشمکی  دهنمده ظمانواده یتغییرات در افراد حمه عنموان اعضما
 .شود وی ظانواده

گفممم  ومممی ههگمممام حممما نتممماخذ پمممژوهش فممموق در ومممورد فعالیتهمممای  هممما هرطقمممدر زوحتممموان 
کننمد و حمه ایممن نیماػ خکمدخگر بیشممتر  اضتهماعی و تفرخحمی واقعمی ػوممان بیشمتری حماهن صممر  
کمرد  و سماظتار ظمانواده انسمسام بیشمتری  پاسز دهند صهیهی  شان افزاخش پیدا ظواهد 

کرد و در عو  ارتبمای کمه در فضمای وسماػی شمک ظهمای پیدا ظواهد   شمک و بمی روحمی 
حمات و ) ػنمدومی گیرد فاقمد صمهیهی  و تعلم  درونمی اسم  و حمه سماظتار ظمانواده لطهمهوی

 اسمتفاده رونمد و تکنولموؼی در رظداده انقالبهای و تحولت و تغییر اثر بر(. 2635، 1اپیلوس

 وصتلف سنی اقشار وق  گغران روند، ارتباطات و اطالعات ظهور فناوری و دنیا در آن اػ

 کمه هسمتند اقشماری اولمین ضمزء نوضوانمان و ضوانمان ایمن ویمان در، اس  پغیرفته تغییر نیز

 رونمد، گردنمدآنهما ومی ضمغب و داده اشمتیاق نشمان و اقبمال ضدخمد تکنولوژیهمای حه نسب 

 و اس  خافته افزاخش شدت اظیرا حه وساػیهای رسانه ظصوب حه و اخنترن  اػ استفاده
خمادی شمباه  کمه اضتهماعیهمای رسمانه اػ ظابهای گونه  اضتهماعی حمه ػنمدگی حسمیار ز

                                           
1. Bott, E., & Spillius, E. B. 
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خمادی تاحمد اضتهماعی تعماوالت و رواحمط آن در و داشمته حشمر واقعمی  سماػی شمده شمبیه ز

 قمرار وصاطبمان فزاخنمده اقبمال ومورد، ویباشمد وسماػ اضتهماعیهمای شمبکه ههان که اس 

کبمری تبمار) گرفتمه اسم   خکسمری آػادهمای انسمان تهمام در هابروماس ػعمن (. حمه3122، ا

وارد  صمهیهانه دخگمران حما فمرد کمه ػومانی نیاػهما ایمن و دارد وضمود اصمی  و اساسی نیاػهای
، وحمال ، اخهیم ( اخنترنتمی تعماولیهمای وحمیط در .شمد ظواهمد کشمف شمود گفتگمویی
 ظموبی حه« هابرواس نظر وورد آروانی شراخط» واقع در و...( روم ط ، وصتلفهای ساخ 

 وطمرح را ظمود نیاػهمای تواننمدومی تمرراحم  وعهمول   افمرادها وحیط در این_  خاحدوی تحق 

_  شمود وی وباحثه و گو و گف  فضای خک گیریشک  نیاػها حاعث کردن طرح این و کنند
 خکمدخگر اػ و کنند وی ابراػ را ظود احساسات، پرداػندوی گو و گف  حه شبکه آن در کاربران
 (.3115، ػنسانی ػاده) پغیرندتأثیر وی

 بمرای اخنترنتمی کماربران تهاخالت و انگیزه بررسی عنوان تح  پژوهشی(3123) آقانوری

 پمژوهش نتماخذ .اسم  داده انسمام اضتهماعی سمرواخه بمر آنتمأثیر  و فیسمبوک در عضموخ 

هما  اسمتفادۀ آن ویزان حا اضتهاعی شبکه کاربران اضتهاعی سرواخه ویزان بین که داد نشان
 ههشنمین، اسم  حمالیی حمد در ههبسمتگی ایمن و دارد وضمود وعنمادار تفاوت ها اػ شبکه

 ویمزان و دارد وضمود ارتبمای اضتهاعی سرواخه و ) اضتهاعی شبکه(اخنترن  اػ استفاده بین

کمه توسمط فرػانمه و فالحتمی .دارد قمرار وتوسمطی حمد در نیز ارتبای این  شمهاب در تحقیقمی 

که بین3125) الدخنی گمراخش ویانگین ( انسام شد حه این نتیسه رسیدند  شمبکه حمه ویزان 
 اظمتال  خما تفماوت اضتهماعی اقتصمادی حسماب پاخگماه بمر وسماػی اضتهماعیهمای 

 اضتهماعیهمای شمبکه گمراخش حمه ویمزان دخگمر عبمارت حمه .شمود وی وشماهده وعنماداری

 اػ خکمدخگر وتفماوت حمال و پمایین اضتهماعی اقتصمادی پاخگماه اػ گمروه دو بمین در وسماػی

 وسماػی اضتهماعیهمای شبکه حه ضوانان گراخش و دخنی اعتقادات بین اس  و ههشنین

 .دارد ودوض وعناداری راحطه
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 ومورد سماختهای در طیزی طه که هد  این دنبال حهای وطالعه در( 2661) 1ضوخنسون

 حمه اقمدام، کنمد وی شمبکه فضمای در وانمدن حمه تحرخمک را شمصص کمه وضمود دارد نظمر

خابی، حاورها، شصصی ظصوصیات و نهودهها شبکه کاربران حا وصاحبه  نیاػهما، رفتمار ارز

 ایمن .کمرده اسم  شناسمایی افمراد راحمه عنموان عواوم  درون شصصمی انگیزشمی عواوم  و

 وسماػیی همارسمانه اػ افمراد اسمتفاده اصملی دلیم  تهماس حفم  کمه نهمود تعیمین وطالعمه

گریبمان هسمتینهای وحدودخ  .اس  کمه حما آن دسم  حمه  بمروی تغییمرات ، درون شصصی 
 گغارد و حه تبع ظمانواده و سماظتار آن را وتماثرتأثیر وی وا حه عنوان عضوی اػ سیستن ظانواده

کممه در  گیممریشممک .این عواومم  فممردی در کنممد وی و انممداره تغییممرات وهممن اسمم  تمما ضممایی 
خشممه اصمملی آن دسممته اػ کممه ر کممه حممه هسممته  پژوهشممی عنمموان شممد  وسمماج  اضتهمماعی سممنتی 

گماهی و تعرخمف، هاوستقیها اػ برداش  شود وی اصلی وشکالت ظانوادگی وربوی سطح آ
؛حممه نقمم  اػ 2633، سممباتیر و ههکمماران) گیممردوممی ظممود ظممانواده و اعضممای آن سرطشممهههممای 

 (.3221، سوییتینگ و وس 
گمغاری اػ طریم  ، در ححث فرهنگ پغیری  همای ریمزیبرناومهدول  و وتولیان سیاس  

زیرحنایی اػ خک طر  حه تبلور هر طه بیشتر فرهنگ غنی ظودومان و اػ طمر  دخگمر حما اخسماد 
گام ووثری در این راستا بردارند.ظانواده نیز حمه عنموان وههتمرین ، ویفرهنگ استفاده توانند 
اخسممماد ضممموی صمممهیهی بمممر پاخمممه ، دتوانمممد سمممهن وممموثری داشمممته حاشمممومممی عنصمممر فرهنگمممی

کنمد.طیزی هما تواند حه انسسام و اصال  بیش اػ پمیش ظمانوادهوی پغیری وسولی  کهمک 
 ن قمدر و قیهم  فرهنگمی و سمنتی نشماتتاػ نداتسم، شود وی که اػ آن حه عنوان غربزدگی خاد

گفم  ومی اػ دخمدگاه ومرتبط حما عواوم  ظمانوادگی گیمرد.وی  ظمانوادههمای دخمدگاه طمه همر کمهتموان 

 اضتهماعیهمای شمبکه حه گراخش ویزان، حاشد تر ونفی وساػی اضتهاعیهای شبکه حه نسب 

 اضتهماعیهمای شمبکه حمه نسمب  ظمانوادههمای دخمدگاه طمه هر برعک  و شود وی کهتر وساػی

 ظواهمد افمزاخش وسماػی اضتهماعیهای شبکه حه ضوانان گراخش ویزان، حاشد تر وثب  وساػی

 (.3125، الدخنی شهابفرػانه و فالحتی ) خاف 
                                           
1. Joinson, A. N. 
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کمممه ظواهمممد وفهممموم ونسمممسن بمممودن را خمممدک حکشمممد اول اػ ههمممه حاخمممد ومممی خمممک ظمممانواده 
اوممروػی روی ایممن هممای ومموح بزنممد و تکنولمموؼیآنهمما  احسمماس و عاطفممه و تعلمم  در ارتباطممات

گغاشمته انمد  ارتبماطی ومدرنپیمرو عواوم   (.2662، 1ویاضیهما و واتانبمه، اختمو) نقطه حسماس اثمر 
کمه وی کمرد طمرا  ، ظمانواده یاعضما انیمو یعماطف رواحمط فیتضمع توان حه نقش وهن ارتبای اشاره 

و  نینمو ینظماو افتنخم  یموقبولی، نخگزخضما حمدونهما نقمش نیتقسمی، سمنت نظمام صمتنخر درهمن
گراخش حه سه  رسانهها دهخپد و عوار  یاریحس بروػ و، ارآودک  نوینی هاونسرحه این حسن اػ 

 را تحمولت نیما اػ یناشم یاحتهالهای بیوآس آثار یداجه رصد نهودن ه ههزوانک اس  شده
همای یدگرگمون زیمن توسمعه در حمال و یرغربمیغ ضواومع در انمد و اػ طرفمیخنها یوم ریزناپمغیگر

 فرهنمگ گسمترش و  یشهرهای طیوح در ژهیو حه  یساػ ودرن ندخفرا و یاقتصاد  یاضتهاع

ضهشمیدیها و ) اسم  داده قمرارتمأثیر  تحم  را ظمانواده، ضاوعمه وصتلمفهای هخل انیو در ودرن
 (.3122، ههکاران
کثمر عواوم  در ظمالل دگرگمونی ضاوعمهرسد یو نظر حه نیطن، دروسهوا  ظمانواده و ، که ا

گردهمای ومدرنآنهما  اضمزای  انخمضر در و قابم  تبیمین اسم ، اػ سمه  سمنتی حمه سمه  فرا

 نظمر حاشمد و حمه شمده رتریپمغ بیآسم ظمانواده، ومدرن فرهنمگۀ اشماع و ضاوعمه ودرن شمدن
 و اس  گغرانده سر اػ را تغییراتیها، حوػه سایر اػ بیش فرهنگی حیات، در ایران رسد وی

 انمد کمرده حماػ وتنموا همای ظواسمته حماهمایی گمروه ظهمور بمرای را راه اساسمی حعضمی تحمولت
کمه ههسمو نبمودن نموکتموان اضمافه ومی (. ایمن را همن3117، شمکربیگی و تنهمایی) کمه   کمرد 

کممه عهممدتا اػ سممه  هممای پیکممان فرهنممگ و اصممال  و حافمم  ایرانممی حمما تکنولمموؼی ارتبمماطی 
کممرده اسمم . کنممدگی فرهنگممی   غممرب وارد شممده اسمم  نسمم  فعلممی و ظممانواده را دطممار اػ ضمما 

که ظمانوادهای عاو  هسته گغارهایی اس   در تهماوی احعماد هما ودرنیته در برگیرنده تهاوی 
کرده اند. اقتباس  حمال در درکشمورهای غمربای توسمعه تسرحمه درونی و بیرونی ظود تسرحه 

بیشمتر ، شموندومی تلقمی اقتباسمی الگوهمایی و نبوده ػا درون فرآخندی آنکه لحاو حه توسعه
 وسمماله آفممرین و وشممک  ػا بمموده انممد تمما سممعادت آفممرین و رفمماه حصش.دنیممای اوممروػه ظممانواده
                                           
1. Itoh, Y., Miyajima, A., & Watanabe, T. 
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کنشمممی نممماهن  سممماػ بمممین برظمممی اػاضمممزای ومممرتبط حممما ظمممانواده سمممنتی و پممماره اػ شممماهد بمممرهن 
ات تمأثیر اومروػی بمر حسمبهمای ظمانوادههمای هوثلفبرظاسمته اػ ودرنیتمه اسم .های  ارػش

، ػاهمممدی و ههکممماران) ودرنیتمممه و وتعلقمممات آن در حمممال پوسممم  انمممداػی و تحمممول هسمممتند
سممطح اضتهممماعی اضتهممماعی طممه در سممطح فمممردی و طممه در هممای (. اػ طرفممی شممبکه3122

کممماری و  توانمممایی اخسممماد تغییمممرات وههمممی را دارا هسمممتند و وههتمممرین تغییمممرات در رواحمممط 
 (.2662، 1لهپ و استین فیلد، الیسون) ظانوادگی اس 

گمممراخش ظمممانوادهدر ححمممث در ومممورد  شمممود وی در نهاخممم  پیشمممنهاد حمممه سمممه  هممما علممم  
کن طخشرا حه وساػیای ه رسانه  زیمن طخشمرا نیمحما ا ظمانواده انطبماق زانیمو و ضاوعمه بمر حا
گمراخش حمه فضمای . شمود توضه کمار و  کمه عواوم  فرهنگمی و اضتهماعی در فراخنمد  اػ آن ضمایی 

وبتنممی بممر ایممن دوعاومم  و حمما دخممد وثبمم  نگممر هممای آومموػش، هسممتندوممثثر  وسمماػی دظیمم  و
خادی اػ آسیب وی کنمد و نحموه اسمتفاده را سماوان بیشمتری دهمد.ها تواند تا حد ز  ضلوگیری 
کیفممی اسمم  تهممام وحممدودخ ه کممه روش پممژوهش حاضممر  روش هممای هشنممین اػ آن ضممایی 

کیفی اػ ضهله غیر وهکن بودن حغ  سوگیری  کنتمرل اعتبمار ، گران وشاهدهپژوهش  عمدم 
وحق  و عدم قاحلی  تعهین پغیری بر آن وارد اس  و نتاخذ حاخد حا احتیمای در  گیری نتیسه

گرفته شموند کنشمگران . نظر  کمه   ومورد وصماحبه عهمدتا اػ قشمر شهرنشمین و تحصمی اػ آنسما 
گزارش و بررسی، کرده بودند گرف .ها لغا در   حاخد این وورد را در نظر 

 منابع
 بمر آنتمأثیر  و فیسمبوک در عضموخ  بمرای اخنترنتمی کماربران تهماخالت و انگیمزه بررسمی (3123) .س، آقمانوری 

 اسمالوی دانشمگاه آػاد، اضتهماعی ارتباطمات در تحقیم  رشمته ارشمد کارشناسمی ناومه پاخان، اضتهاعی سرواخه

 .ورکزی تهران واحد
 کبری کبریا، ا  (. آسیب شناسی اضتهاعی. تهران: انتشارات رشد و توسعه.3126) م.، ؛ ا
 کبری  سمبک بمر اضتهاعی وسماػیهای شبکه اتتأثیر حاب درای وطالعه( 3122) ح، هزارضریبی و .ا .ا، تبار ا

 اضتهماعی علموم پژوهشمکده. و شمیراػ ضوانمان و ورػش کم  اداره ولمی کنگمره، ضوانمان فراغم  اوقمات ػنمدگی

                                           
1. Ellison, N. B., Lampe, C., & Steinfield, C 
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 شیراػ. دانشگاه
 ین انتشارات :تهران، انی اض نیحس ترجهه، خانواده وطالعات حه یدرآود .(3126 .(ح، برناردػ. 

 علموم یتصصصم فصملناوهی، نوسماػ و توسمعه حما زختمار راحطمه بمر یلمیتحل (.3122) .ر، شعبانی، ش، پهنادخان 

 .25 شهاره، نهن سالی، اسیس
 پاشمی خما گمغار) تسمددگرایی و ظمانواده در ایمران، (.ضهمانی شمدن3117) ا، کربیگمی ش و .ح .ا، تنهمایی  (فرو

 .33 شعاره، آػاد دانشگاه شناسی ضاوعه وسله
 ونظر اػ ودرن فرهنگتأثیر  بر یهشناظت ضاوع (.نگرش3123) .م، لولآور، سیی، فسا یصادق، غ، هایدیضهش 

 .2شهارة، 1ۀ دور، هنر و فرهنگ در ػنخۀ نشر تهران. در ظانواده تحولت بر یتیضنس
 ظمانواده در قمدرت ینمابرابر بمر یضنسم  یمووقع زیتهما رشیپمغ یبررسم (.3125) .؛یوسمف ونمد ح ا، حهیمدخان 

 .25بهار . 3(.شهاره 17) .شهاره پیاپییاربردک یشناس ضاوعه.فصلناوه ) آحاد ظرم شهر نهونه(
 فصملناوه -121- .یهما وماهوارهمای پصمش برناومه برابمر در ظمانواده (. حقموق3122) .م، ػاده  یمظل .م، روشمن 

 .16ب، 5ش، 2س، یظانواده پژوه
 در ینوسماػ نمدخفرای تمأثیر شمناظت ضاوعمه نیمی ت (.3122) ح، پ. و ناػکتبمار، دانمش، ه، نمایبی، ػاهمدی م 

 . 03ظانواده.سال شانزدهن.ش  و ػنان یاضتهاع یفرهنگ یشورا فصلناوه ظانواده. ساظتار
 یفضماهمای وکمارکردهما طمالشهما، فرصم  نیمیتب. (3125) ح.، ظشمکه، ح.، وحهمد یحماضم. ، سمهیعیانی 

ػوسمتان ، 11شمهاره ی،   اسمالویمرت و تربیصملناوه حصماضتهماعی. ف و یاسمیس  یمترب سماح  در یوسماػ
 .  351-322 صص  3125

 حمه نسمب  زوضمین ػناشویی حه تعهدات (.وقاخسه3122) وحهودی وهران، لبا  سینا، شه  الدخنی علیرضا 

 .25شهاره، سال هشتن، تربیتی ػنان و ظانواده.فصلناوه فرهنگی _ کوشتر ػندگی ظالل ظود در وعلول ههسر
 گه. انتشارات، تهران، شدن یضهان و توسعهی، نوساػ (.3123) ر.ی، رػادیش  آ
 ات ومدرن شمدن بمر ظمانواده ایرانمی و تمأثیر (.تحلی  ضاوعمه شمناظتی3122) ا، و عرفان ونش. س، صادقی فسایی

گوی ایرانی   .15-01، بهار، 3شهاره ، 1دوره، وسله ػن در فرهنگ و هنر. اسالوی _ضرورت تدوین ا
 236ش ، واهناوه استاندارد، اضتهاعیهای شبکههای (.ویژگی3111) ح.، ضیایی پرور. 
  گمم واهناوممه ، وسمماػی بممر هوخمم  سیاسممی و اضتهمماعی ضاوعممههممای نقممش اخنترنمم  و شممبکه (.3125) ب.، گمم  

 .337شهاره ، کودک
 اضتهاعیهای شبکه حه گراخش بروثثر  اضتهاعی عواو  (. بررسی3125) ر.، فالحتی شهاب الدخنی، س، فرػانه 

 ػوستان. و پاییز، خک شهاره، اول سال، اضتهاعی توسعه و وشارک  فصلناوه دو، وساػی

 انتشمارات ، ای(ػوینمهای وطالعمه تغییمر و توسمعه در هوراومان حما روش نظرخمه) (.تسرحه نوسماػی3122) ا.، وحهدپور
 طاپ اول.، ضاوعه شناسان

 و  تمداومی هوطالعم :ظمانواده و ینوسماػ، (.سمن 3111) ل.ی، پرتمو و م.؛یی، رضما  ؛ری، صراد ، ا، وحهمدپور
 ػنمان پمژوهش؛ فصملناوهی، بمیکتر  یمتحق روش افم یره اػ اسمتفاده حا یلّ خا یاضتهاعها در ظانواده راتییتغ

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6767&Number=35&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6767&Number=35&Appendix=0
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 .73-21 صص، ػوستان() 5 شهاره، 7دوره. ،اس یوس توسعه
 هممما، یراهبردهممما و اسمممتراتژی، اضتهممماع  یممماونی، وسممماػ ی(. فضممما3123) م.یی، ا ؛ اوممموی، ا.؛ آػاد، نمممژاد یاسمممهخ
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