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چکیده
جریان ارتباطات و موج عظیم اطالعاتی، تغییراتی در تعامالت و روابط افراد با یکدیگر 
شده  خانواده  در  نگرش ها  و  زندگی  سبک  در  تفاوت  موجب  امر  این  و  آورده  وجود  به 
در  دیجیتالی  خانواده  زندگی  سبک  کمی  و  کیفی  تحلیل  هدف  با  پژوهش  این  است. 
شهر تهران (با رویکرد آینده پژوهی) انجام و از نظریه های گیدنز، پی یر بوردیو و یورگن 

هابرماس بهره گرفته شده است. 
متوالی(کیفی(مصاحبه  ترکیبی  روش  مطالعه  این  ماهیت  به  توجه  با  تحقیق  روش 
عمیق)- کمی (توصیفی- پیمایشی) است. مشارکت کنندگان در مرحله اول شامل ۲۹ 
نفر از متخصصان در زمینه موضوع پژوهش با نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند و 
ابزار گردآوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بهره گرفته شده است. 
جامعه آماری در بخش کمی کلیه شهروندان باالی ۱۸ سال مناطق ۲۲ گانه شهرتهران 
و نمونه آماری ۳۸۴ نفر از شهروندان باالی ۱۸ سال ساکن در مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران 
در سال ۱۳۹۸ است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 
و ابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس 
اولویت و اهمیت از دیدگاه صاحبنظران،۴ سبِک خانواده شامل: خانواده شبه رسانه ای، 
گردید.  تدوین  رسانه ای  آشفته  خانواده  و  رسانه ای  ناپایدار  خانواده  رسانه ای،  خانواده 
بر اساس سناریوهای شکل گرفته پرسشنامه ای تهیه و در دو منطقه ۱و ۱۵ شهر تهران 
اجرا شد. نتایج نشان داد که ورود فن آوری های نوین ارتباطی در شهر تهران، تغییرات 
متفاوتی را در ساختار خانواده و سبک زندگی در زمان حال و آینده ایجاد خواهد کرد. که 
دامنه این تحول از مرحله همسریابی و همسرگزینی، تداوم زندگی خانوادگی، روابط بین 
اعضای خانواده، نگرش جامعه به نهاد خانواده، کارکردهای آن، انگاره های روابط بین 
زن و مرد، طالق، انگاره های جنسیتی، ایجاد مشاغل اقتصادی نوین، اوقات فراغت، 

مصرف گرایی و بسیاری مسائل را در برگرفته است. 
کلیدواژگان: سبک زندگی، خانواده، سبک زندگی خانواده، خانواده دیجیتالی
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۱- مقدمه و بیان مسئله
رشد سریع فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی و گسترش 
انسان،  زندگی  شئونات  تمامی  در  آن  اثرگذاری  حوزه های 
تغییر و تحوالت شگرفی را پدید آورده است. جامعه شناسان، 
می دانند  فرایندی  را  شدن  یا «الکترونیکی»  شدن  دیجیتالی 
دیجیتالی  رسانه های  و  فنون  ابزارها،  طریق  از  انسان  که 
مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار 
را  خود  زندگی  آن ها  طریق  از  و  می پردازد  معانی  و  نمادها 
سامان و معنا می بخشد. در نتیجه رشد و گسترش رسانه های 
تمام  در  آن ها  کاربرد  افزایش  و  الکترونیکی،  و  دیجیتالی 
ابعاد زندگی روزمره عادات بنیادین ما در زمینه های مختلف 
ارتباطی  فناوری های  همگرایی  و  ترکیب  است.  یافته  تغییر 
نوین  سبک های  شدن،  دیجیتالی  عبارتی  به  یا  اطالعاتی  و 
انسان  زندگی  از  جدایی ناپذیر  و  اساسی  جزئی  به  را  زندگی 
اجتماعی  سبک  زندگی،  سبک  نوع  این  است.  کرده  تبدیل 
نوینی است که تنها در متن تغییرات فرهنگی و تکنولوژیکی 
این  در  می یابد.  معنا  مصرف گرایی  فرهنگ  رشد  و  مدرنیته 
ارزش ها،  تعریف  برای  است  راهی  زندگی  سبک  معنا 
برای  آن  اهمیت  که  افراد  (هویت)  رفتارهای  و  نگرش ها 
مفهوم  این  می یابد.  افزایش  روزبه روز  اجتماعی  تحلیل های 
پایه و اساس فهم وضعیت فرهنگی موجود و تحوالت پیشرو 
در حوزه فرهنگ و تکنولوژی تلقی می شود و نشان می دهد 
فرهنگی  خرده نظام  یک  در  موجود  ارزش های  بطن  در  که 
و  زندگی  سبک  مفهوم  به کارگیری  با  واقع  در  می گذرد.  چه 
تعمق در آن، می توان از هنجارهای پنهان در ذهن ها و باورها 
از  و  آورد  دست  به  نتیجه ای  جامعه،  یک  مردم  رفتارهای  و 
تفسیر  شکل گیری  حال  در  یا  موجود  الگوهای  و  سوگیری 
 .(۴۵ چاوشیان،۱۳۸۱:  و  (اباذری  کرد  ارائه  واقع بینانه ای 
دیجیتالی شدن زندگی با فراهم کردن امکان پیدایش جامعه 
شبکه ای که افراد و جوامع را در قالب های تازه، هویت های 
نوین بخشیده (کاستلز۱، ۱۳۸۰: ۲۱)، نه تنها قواعد و قوانین 
حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان ها، بلکه نگرش نس بت 
می توان  بنابراین  داده اند؛  تغییر  را  جهان  و  دیگران  خود،  به 
اذعان داشت که امروزه بیش از هر چیز، این روابط خانوادگی 
است که در بحران فرهنگی ناشی از ژرفای تغییرات بی وقفه 
است.  شده  آفرین  مسئله  جامعه،  تکنولوژیکی  و  اجتماعی 
یکدیگر  به  شدت  به  که  است  نقش هایی  از  ترکیبی  خانواده 
و  ارتباطات  جریان  اما  یکدیگرند،  با  تعامل  در  و  وابسته 

افراد  روابط  و  تعامالت  در  تغییراتی  اطالعاتی،  عظیم  موج 
در  تفاوت  موجب  امر  این  و  می آورد  وجود  به  یکدیگر  با 
بدین  می شود.  خانواده  در  آن ها  نگرش های  و  زندگی  سبک 
دگرگونی های  و  تغییرات  جریان  در  خود  که  پدیده ای  ترتیب 
دچار  نیز  را  خانواده  و  جامعه  است،  گرفته  شکل  اجتماعی 

دگرگونی می کند.(رابرتسون۲، ۱۳۷۲: ۱۳۱). 
مولد  می تواند  شدن  دیجیتالی  که  نکته  این  درک  شاید 
کمی  ابتدا  در  باشد،  خاصی  زندگی  سبک  و  فرهنگ  نوع 
این  که  کرد  تلقی  گونه  این  می توان  زیرا  آید،  نظر  به  دشوار 
تکنولوژی ها صرفًا ابزارهای ایجاد ارتباط و انتقال پیام هستند 
و نقشی در تعیین محتوا یا تولید پیام ندارند. به تعبیر دیگر، 
این تکنولوژی ها و چگونگی کارکرد و تأثیر آن، تابع محیط 
همان  آن ها  فرهنگی  محتوای  و  است  آن  از  استفاده  نحوه  و 
لوهان  مک  مارشال  اما  است؛  موجود  فرهنگ  بازتولید 
۳(۱۹۶۴) با طرح این ایده که «رسانه همان پیام است، زیرا 
را  انسانی  تعامل  و  کنش  شکل  و  میزان  که  است  رسانه  این 
سال ها  را  تلقی  نحوه  این  می دهد»  شکل  و  می کند  کنترل 
پیش به چالش کشید و نشان داد که هر رسانه ای نوع خاصی 
تأثیرات  هم  انتقال  فرایند  در  و  می کند  گزینش  را  پیام ها  از 
بسیاری بر شکل و محتوای پیام می گذارد. این تغییرات روابط 
همسران،  (روابط  خانواده  در  را  شخصی  بین  تعامالت  و 
والدین با فرزندان، فرزندان با یکدیگر، ارتباط با خویشان و 
بین  روابط  فراغت،  اوقات  گذران  دوستی)،  روابط  بستگان، 
نسلی فرزندان و والدین و... را به نوعی متأثر کرده و ساختار 
سنت و فرهنگ تثبیت شده خانواده ایرانی- اسالمی را تغییر 
داده است. با  وجود آنکه دیجیتالی شدن یک فرایند جهانی 
را  فرایند  این  جامعه ای  و  کشور  هر  حال  عین  در  اما  است، 
خود  خاص  فرهنگی  و  اجتماعی  تاریخی،  بستر  درون  در 
تجربه می کنند. با توجه به این امر، دیجیتالی شدن به سبک 
ایرانی و در چارچوب بستر فرهنگ معاصر ایران ویژگی های 
چالش های  است  ممکن  که  داشت  خواهد  را  خود  خاص 
فردی، اجتماعی، کارکردی و ساختاری، احساسی، عاطفی 
و زیبایی شناسی را به وجود آورد (فاضلی، ۱۳۸۵: ۲۷-۲۶) 
بر این اساس نادیده انگاشتن اهمیت تغییرات تکنولوژیکی، 
فرهنگی در جامعه و سبک های زندگی منبعث از آن، ممکن 
است به از دست رفتن فرصت ها و پیش بینی ناپذیری تهدیدها 

منجر شود.
نو  بافرهنگ  تحوالت  این  سایه  در  خانواده  عبارتی  به   
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سیال  و  یافته  تحول  تعاریف  و  شده  دگرگون  ارزش های  و 
روبه رو است و با حرکت های پرفراز و نشیب در زیر الیه های 
که  چرا  می باشد.  مواجه  معاصر  انسان  فرهنگی  و  فکری 
را  فرد  یک  هویت  که  نیستند  سنتی  منش های  دیگر  امروزه 
می سازند؛ بلکه این رویدادهای پیش بینی ناپذیر روز هستند 
به  و  می دهند  قرار  خود  تأثیر  تحت  سریع  و  ساده  را  فرد  که 
هر سو متمایل می کنند. این امر بیش از هر چیز سبب شده 
گاه و کمتر انعکاس  است تا مقوله خانواده، از امری ناخودآ
و  شود  تبدیل  تأمل  و  بحث  برای  مهم  موضوعی  به  یافته 
اهمیت  معاصر  ایران  و  امروز  جهان  در  آن  مسائل  شناخت 
همچون  شاخص هایی  در  تحول  و  تغییر  عبارتی  به  یابد. 
تربیت  و  والدگری  خانواده،  انواع  همسرگزینی،  الگوهای 
فرزند، کسب درآمد، مصرف، انتخاب فعالیت های تفریحی 
و چگونگی گذران اوقات فراغت، انگاره های جنسیتی و ... 
زیستی  شرایط  بیانگر  ارتباطی،  نوین  فناوریهای  تاثیر  تحت 
تصاویر  نشانه ها،  سلطۀ  نتیجه  در  معاصر  انسان  در  نوین 
شبکه های  و  است  بوده  رسانه ای  دنیای  بازنموده های  و 
از  کنده  آ اجتماعی،  امر  بستر  مثابۀ  به  نوین  اجتماعی 
«فرصت و تهدید» بوده؛ و خا نواده ها در نظام کنش اجتماعی 
با مختصات و نمودارهایی حاکی از نوعی نظم در بی نظمی 
مزمن و تیرگی  و خاکستری سازی نقش ها روبه رو هستند. لذا 
با تکیه بر این دو جنبه نیز می توان تحقیق حاضر را هدایت 
و  دیجیتالی  خانواده  آینده  به  تازه  نگرشی  راستا  این  در  کرد. 
مناسبات درون آن جهت برنامه ریزی با توجه به الگوی ایرانی 

اسالمی ضروری است.

۲- اهداف تحقیق
۲-۱- هدف اصلی

تحلیل کیفی و کمی سبک زندگی خانواده دیجیتالی در شهر 
تهران 

۲-۲- اهداف فرعی
دیدگاه  از  دیجیتالی  خانواده  مختلف  اشکال  تم های  ـ 

خبرگان
اولویت گذاری تم های اشکال مختلف خانواده دیجیتالی  ـ 

از دیدگاه خبرگان
از  دیجیتالی  خانواده  زندگی  سبک   سناریوهای  انواع  ـ  

دیدگاه خبرگان
سبک های مختلف خانواده دیجیتالی از دیدگاه شهروندان  ـ 

مناطق ۱ و ۱۵ شهر تهران
به  نسبت  شهروندان  و  خبرگان  دیدگاه های  مقایسه  ـ 

سبک های مختلف خانواده دیجیتالی

۳- پیشینه پژوهش
در سال های اخیر، تحقیقات داخلی  در حوزه خانواده و روند 
تغییرات آن نشان از مشکالت و چالش های گسترده ای دارد 
فناوریهای  ورود  با  خانوادگی  روابط  دگرگونی  از  حاکی  که 
اشاره  آن ها  از  برخی  به  ادامه  در  که  است  ارتباطی  نوین 

می شود.
در  مهربان (۱۳۹۸)  زهرا  نیازی،  محسن  گنجی،  محمد  ـ 
کید  تحقیق خود با عنوان «گونه شناسی سبک زندگی با تأ
با  نمودند  بیان  شیراز»  شهر  زنان  میان  در  رسانه  نقش  بر 
عصر  تعبیری  به  که  عصری  در  متعدد  رسانه های  ظهور 
فرصت های  پیشرفت ها و  اگرچه  رسانه ها نام گرفته،  دوم 
چالش ها  ناگزیر  اما  است،  آمده  وجود  به  انکارناپذیری 
ایجاد  انسان ها  زندگی  ارکان  در  نیز  شگرفی  تغییرات  و 
مطالعه ای  هر  می رسد  نظر  به  راستا  این  در  است.  شده 
و  نقش  به  نگاهی  باید  ناگزیر  انسان ها،  زندگی  متن  در 
تأثیرات رسانه ها داشته باشد؛ در این پژوهش با استخراج 
ابعاد  با  زندگی،  سبک  متفاوت  گونه های  تشخیص  و 
انجام  مصرف  و  خوراک  بدن،  مدیریت  فراغت،  اوقات 
زندگی  سبک  متفاوت  گونه ی  ده  نهایت  در  و  است  شده 
از قبیل مدگرا، ورزشی، مذهبی، فضای مجازی، علمی 
فراغتی  سبک  مدرن،  فراغتی  سبک  موسیقیایی،  هنری، 
محور  سالمت  و  روزانه  معمول  فراغتی  سبک  ناسالم، 
به  یافته های  با  منطبق  که  طوری  به  است،  شده  معرفی 
آن  بر  متفاوتی  تأثیرات  مختلف،  رسانه های  آمده،  دست 

گونه های سبک زندگی داشته اند. 
عنوان  تحت  تحقیقی  در  مختارپور(۱۳۹۷)  و  فتحی  ـ 
سبک  تغییر  در  نوین  رسانه های  تأثیر  و  نقش  «برسی 
و  علوم  دانشگاه  دانشجویان  مطالعه:  زندگی(مورد 
رسانه های  از  استفاده  که  دادند  نشان  تهران)»  تحقیقات 
ویژه ای  زندگی  سبک  شکل گیری  به  تصویری  نوین 
سبک  مختلف  جنبه های  از  یک  هر  در  و  می انجامد 
ایجاد  را  متفاوتی  جهان بینی  و  ارزشی  نظام  زندگی، 
افراد  جانب  از  گوناگونی  کنش های  به  منجر  که  می کند 
مختلف  حوزه های  در  افراد  تا  می شود  باعث  و  می شود 
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آن،  گذران  شیوه  و  فراغت  اوقات  جمله  از  خود  زندگی 
و  دینی  رفتارهای  همسرگزینی)  (شیوه  ازدواج  به  نگرش 

مدگرایی از الگوهای متفاوتی پیروی کنند.
بر  مؤثر  بررسی»عوامل  به  تحقیقی  (۱۳   ۹۳)در  پرهام  ـ 
کید بر شبکه های مجازی» پرداخته  انسجام خانواده با تأ
مجازی  شبکه های  که  است  داده  نشان  نتایج  است. 
موجب کم شدن انسجام خانواده و از بین رفتن صمیمت 

بین افراد آن شده است(پرهام، ۱۳۹۳).
عنوان  تحت  خود  تحقیق  در  رومرو۴(۲۰۱۷)  کارن  ـ 
روابط  بر  ارتباطات  و  شکل گیری  فن آوری های  «تأثیر 
اطالعات  فناوری  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خانوادگی»، 
و ارتباطات به گردش گسترده ای از اطالعات کمک کرده 
باعث  اما  می کند،  تقویت  را  هسته ای  خانواده  و  است 
تضعیف  در روند ارتباطات و زندگی خانوادگی آن ها شده 

است.
عنوان  با  خود  تحقیق  در   (۲۰۱۷) همکاران  و  گونزالو۵  ـ 
اذعان  خانوادگی»  ارتباطات  و  نوظهور  «فن آوری های 
پذیرفته اند،  را  نوظهور  فناوری های  نموده اند:خانواده ها 
اطالعات  خانواده ها  این  میان  واسطه  ارتباط  تأثیر  از  اما 
خانواده ها  اعضای  تجربه  درک  است.  دست  در  کمی 
به  شکل دهی  در  نوظهور  فن آوری  اتخاذ  چگونگی  در 
نتایج  کلی،  طور  به  است.  بوده  مؤثر  خانوادگی  روابط 
برقراری  امکان  نوظهور،  فن آوری های  که  می دهد  نشان 
را  دانش  تقویت  و  اتصال  حس  ایجاد  نزدیک،  روابط 
نظر  به  می کند.  فراهم  جدید  محیط  با  بهتر  سازگاری  در 
می رسد با روابط متقابل واسطه فن آوری در حال ظهور، 
شده  دگرگونی  و  تحول  دچار  خانواده  اعضای  روابط  نوع 
است. از آنجایی که اعضای نسل جوان نسبت به والدین 
 خود از نظر فناوری باسوادتر هستند، لذا شکاف عمیقی 

میان نسل جدید و نسل پیشین به وجود آمده است. 
که  یافت  دست  نکته  این  به  می توان  جمع بندی  یک  در 
که  شده  انجام  پژوهش  مسأله  پیرامون  فراوانی  تحقیقات 
محقق،  اما  داده اند،  قرار  بررسی  مورد  را  ابعادی  کدام  هر 
با  سناریونویسی  نوع  از  پژوهی  آینده  نگاه  با  که  پژوهشی 
به  رشته ای  میان  رویکرد  با  بتواند  که  ترکیبی  تحقیق  روش 
جنبه های مهم تغییرات سبک زندگی خانواده با رویکرد ورود 

فناوریهای نوین ارتباطی بپردازد، نیافت.

۴- مالحظات نظری
در این تحقیق ما از نظریه های گیدنز، بوردیو و هابرماس به 
عنوان چارچوب نظری استفاده کرده ایم.که اینک به اختصار 

به شرح آنها می پردازیم.

آنتونی  بازاندیشی:  و  زندگی،هویت  سبک  مدرنیته؛   -۱-۴
گیدنز۶

مدرنیته،  خاص  ویژگی   ،(۱۹۳۸) گیدنز  دیدگاه  از 
سنتی  رسوم  عمیق  دادن  تغییر  و  گستر  جهان  تاثیر  پویایی، 
قید  بیشتراز  چه  هر  افراد  که  می شود  سبب  مدرنیته  است. 
قرار  آنان  اختیار  در  معمول  طور  به  سنت  که  انتخاب هایی 
تنوع  روی  در  رو  را  فرد  ترتیب  بدین  و  شوند  رها  می دهد 
آن  دلیلی  به  و  می دهد  قرار  ممکن  انتخاب های  از  ناامنی 
که دارای کیفیتی غیر شالوده ای است، چندان کمکی به فرد 
ارائه نمی دهد تا وی را در گزینش هایی که باید به عمل آورد 
آسیب  فرد  شناختی  هستی  امنیت  میان  این  در  دهد.  یاری 
می بیند. از نظر او، رسانه ها نقش مهمی در تبلیغ سبک های 
گونه های  با  زندگی  سبک  طیف های  دارند.  مختلف  زندگی 
باشند  محدود  شاید  می شوند  طرح  رسانه ها  در  که  آرمانی 
در  افراد  که  هستند  زندگی  سبک های  از  تر  گسترده  ولی 
جهان  در  می گیرند.  جا  آنها  قالب  در  خود  روزمره  زندگی 
ما  و  میشود  بازاندیشانه  پروژهای  شخصی  هویت  مدرن، 
«چه  اینکه  می کنیم.  تصحیح  و  خلق  را  خود  هویت  دائمًا 
می کنیم.  مرور  دائمًا  را  شدیم»  این  چرا  و  هستیم  کسی 
شکل  را  آن  سنتها  و  عادتها  که  گذشته  برخالف  ما،  هویت 
می داد، در جامعۀ مدرن باید دائمًا طراحی شود و این زمینه 
عین  در  ولی  می کند  فراهم  پوچی  احساس  و  شک  برای  را 
حال امکان انتخاب سبک زندگی را هم برای ما بیشتر فراهم 
می کند (گیدنز، ۱۳۸۴). به عبارتی یکی از مفاهیم محوری 
نظم  در  او  نظر  به  است.  «بازاندیشی»  گیدنز،  اندیشه  در 
پساسنتی، هویت شخصی بازاندیشی می شود و انسانها دائمًا 
یک  در  بازاندیشی  می کنند.  تصحیح  و  خلق  را  خود  هویت 
جمله بدین معناست: «بازاندیشی فرایند تعریف و بازتعریف 
و  روانشناختی  اطالعات  بازتاب  و  مشاهده  طریق  از  خود 
اجتماعی درباره مسیرهای ممکن زندگی است. حتی سنتها 
بازاندیشی می شوند و دوباره در جریان  هم در جهان مدرن 

زندگی فرد قرار می گیرند» (گیدنز، ۱۳۸۴).
اندیشه  ترکیِب  در  حاضر،  پژوهش  با  نظریه  این  پیوند 
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منابع  عبارتی،  به  بسترمدرن  است.  و  شرایط  تحت  کنش  و 
فضاهای  جهانی،  رسانه های   : همچون  تازه ای  بسترهای  و 
اطالعاتی و دانش های  مجازی، فناوریهای نوین ارتباطی و 
اجتماعی  زندگی  در  نظِر  تجدید  و  تردید  موجبات  جدید 
و  مراجع  تکثر  باعث  بسترها  و  منابع  این  می کنند.  فراهم   را 
زمینه های عمل شده و در نتیجه بازاندیشی را به دنبال خواهد 
جدید  عصر  انسان  مدرن،  و  جدید  فضاهای  این  داشت. 
را،اقدام به تأمل و بازاندیشی می کند. بر این اساس، می توان 
حامالن  معرض  در  بیشتر  افراد  هرچه  که  کرد  پیش بینی 
مدرنیته و منابع بازاندیشی قرار می گیرند، بیشتر به بازاندیشی 
در سبک زندگی می پردازند. در واقع جامعه و خانواده ایرانی 
در  تازه ای  شناخت های  و  گاهی ها  آ معرض  در  روز  هر  نیز، 
زندگی،  مناسبات  و  ساختار  ازدواج،  مختلف  زمینه های 
بهداشت،  تغذیه،  فراغت،  و  خرید  الگوی  فرزندپروری، 
درمان، مسکن، اشتغال، پوشش و لباس، آموزش و پرورش 
و دیگر موضوعات زندگی قرار دارد. این تغییرات در الگوی 
اطالعاتی،  و  ارتباطی  نوین  رسانه های  واسطه  زندگی  به 
عادات،  تغییر  و  زندگی»  «سبک  تغییر  باعث  تدریجا 
چگونگی  نوع،  بر  و  شده  افراد  زندگی  الگوی  و  روحیات 
هویت و فرهنگ جامعه ایرانی تآثیر گذاشته است. همچنین 
شبکه های  انواع  در  عضویت  به  توجه  با  خانواده  اعضای 
در  متفاوت  و  متکثر  هویت های  از  برخورداری  و  اجتماعی 
این فضا به ایفای نقش می پردازند و به نوعی در سبک زندگی 
رسانه ای ما با هویت های متغیر و شناور در فضای مجازی 

مواجه هستیم.

یه عرصه و میدان: پی یر بوردیو (۱۹۳۰)۷ ۴-۲- نظر
را  جدیدی  دیدگاه  زندگی،  سبک  و  فراغت  اوقات  عرصۀ  در 
هر  با  مطابق  می کند.  توجه  میدان  و  عرصه  به  او  پدیدآورد 
میدان، سرمایه هایی شکل می گیرد که سبک زندگی گوناگونی 
و  نوری  (خواجه  می آورد  وجود  به  عادت واره  صورت  به  را 
دارای  می تواند  سرمایه  بوردیو،  اعتقاد  به  مقدس،۱۳۸۷). 

شکل های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد:
ـ سرمایه اقتصادی: درآمد پولی و سایر منابع مالی و دارایی ها 

و نیز تجلی نهادی آن، یعنی حقوق مالی را دربرگیرد.
طی  که  دیرپا  عادت های  و  گرایش ها  فرهنگی:  ـ سرمایه 
فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند و نیز اهداف فرهنگی 
را  فرهیختگی  و  تحصیلی  صالحیت های  نظیر  ارزشمند، 

دربرگیرد(شارع پور و خوشفر،۱۳۸۱).
ـ سرمایه اجتماعی: مجموع منافع بالفعل و بالقوه که کنشگران 
به  سازمان ها  و  اجتماعی  شبکه های  در  عضویت  طریق  از 

دست می آورند(تاجبخش، ۱۳۸۴).
می تواند  فراغت  اوقات  گذران  بوردیو،  دیدگاه  مبنای  بر 
متمایز  به  که  باشد  خاص  ذائقه های  و  زندگی  سبک  بیانگر 
از  یکی  واقع،  در  شود.  منجر  یکدیگر  از  افراد  شدن 
برای  بوردیو  است.  تمایزبخشی  فراغت،  اوقات  کارکردهای 
تبیین نظری خود از مفهومی به نان«ذائقه» بهره می برد. ذائقه 
از  ادراکی  دادن  آن  کارکردهای  از  یکی  که  است  عملکردی 
دقیق  معنای  .به  اوست  به  اجتماعی  نظام  در  فرد  جایگاه 
و  مختلف  زندگی  سبک های  بازنمایی  اجازه  مصرف  تر، 
ذائقه های متفاوت را می دهد و در نهایت، سبک های زندگی 
می گیرند،  شکل  باال  سرمایه های  مبنای  بر  که  ذائقه هایی  و 
ایجاد  اجتماعی  تمایز  که  می انجامند  کاالهایی  مصرف  به 

می کنند(کوزر،۱۳۸۴).
گزینه های  مورد  در  افراد  انتخاب های  بوردیو،  نظر  به 
و  زندگی  سبک های  مردم  و  است  اجتماعی  اساسا  فراغت، 
سرمایه های  به  توجه  با  و  می آموزند  را  فراغتی  فعالیت های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگب، نحوه اوقات فراغت متفاوت 
جایگاه  به  حاضر  پژوهش  با  بوردیو  نظریه  پیوند  در  است. 
اوقات فراغت در سبک زندگی خانواده پرداخته شده است. 
که  است؛  فرهنگی  و  اجتماعی  برساخته ای  فراغت  اوقات 
امروزه متاثر از فضاهای رسانه ای شده است. میدانها درحال 
تغیر هستند و رابطه بین عادت و میدان در معرض گسست 
است؛ زیرا انتخاب وجود دارد. بدین ترتیب استنباط می شود 
شرایط،  به  باتوجه  و  دارند  وجود  انتخاب  در  نیز  کنشگران 
و  می کنند  گزینش  را  خود  فراغت  اوقات  مندی  از  بهره  نوع 
می کنند؛  فراغت  واقعی  شرایط  جایگزین  را  مجازی  فراغت 
در واقع می توان اذعان داشت که سیر فعالیت ها و برنامه های 
اوقات فراغت در جامعه، نشانگر نوعی دگرگونی و دگردیسی 
در شکل و محتوای آن است. البته خود این دگرگونی، متاثر 
درآمد،  میزان  اجتماعی،  طبقه  جمله  از  چندگانه  عوامل  از 
اقتصادی)،  اجتماعی،  (فرهنگی،  اختیار  در  سرمایه های 
از  است.جدای   ..... و  بودن  روستایی  و  شهری  جنسیت، 
متغیرهای دخیل در نحوه غنی سازی اوقات فراغت، واقعیت 
از  حاکی  پژوهش  این  میدانی  بررسی های  و  جامعه  موجود 
آن است که مصرف منفعالنه و خانگی فراغت در حال شکل 
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کننده  تقویت  و  بازتاب  نوعی  به  که  است،  جامعه  در  گیری 
خانواده  اعضای  رسانه ای  فراغت های  در  فردگرایی  روحیه 

است.

یه کنش ارتباطی: یورگن هابرماس۸ ۴-۳- نظر
مختلف  جنبه های  مطالعه  در   (۱۹۲۹) هابرماس  یورگن 
اشاره  مرتبط  حال  عین  در  و  مختلف  سطح  سه  به  زندگی 

می کند که کامال با سبک زندگی در ارتباط هستند: 
ساختاری  سطح  در  می تواند  فرد  هر  ساختاری:  ـ سطح 
فرهنگ ها  و  جوامع  کشورها،  میان  تشابهات  و  تفاوت ها 
جوامع  در  و  زمان  طول  در  که  تفاوت هایی  همچنین  و  را 
مختلف روی داده است، مورد آزمون و مطالعه قرار دهد.این 
اشکال  درقالب  جوامع،  و  ساختارفرهنگ ها  میان  تفاوت ها 
می توانند  و  می شوند  زندگی) دسته بندی  زندگی (سبک های 

بازگوکننده اشکال مختلف جامعه و فرهنگ رایج آن باشند.
تفاوت های  و  شباهت ها  به  سطح  این  موقعیتی:  ـ سطح 
تر  وسیع  طبقه بندی های  میان  در  زندگی،  مختلف  جوانب 
می پردازد. مانند: طبقات و گروه هایی که در ساختار جامعه، 
از  که  دسته بندی  این  دارند.  مختلفی  و  متنوع  موقعیت های 
تعریف  خاص  اجتماعی  ساختار  در  فرد  موقعیت  طریق 
مثال  برای  می شوند.  نامیده  زندگی،  سبک های  می شود، 
سبک زندگی فردی از طبقه مرفه یک جامعه، با سبک زندگی 

کارگران همان جامعه تفاوت دارد.
را  تشابهات  و  تفاوت ها  تا  دارد  سعی  فرد  هر  فردی:  ـ سطح 
واقعیات  با  آنها  طریق  از  افراد  که  مختلفی  روش های  میان 
و  کند  درک  می کنند،  اداره  را  خود  زندگی  و  می شوند  روبرو 
بداند افراد چگونه شخصیت و هویت خود را رشد می دهند و 
با دیگر افراد ارتباط برقرار می کنند. ذات و هویت فرد همواره 
در حال تغییر و تحول است. به همین دلیل سبک زندگی افراد 

نیز همواره ثابت و یکنواخت نمی ماند(هابرماس،۱۹۸۴).
شکل گیری  با  زندگی  شدن  سبکی  اینکه  به  توجه  با 
شناخت  می توان  این  بنابر  دارد.  نزدیک  رابطه  مردم  فرهنگ 
الزم در مورد فرهنگ یک جامعه را از طریق شناخت سبک 
زندگی آن جامعه به دست آورد. به این معنی که باید نسبت 
جامعه،  آن  در  مردم  زندگی  شده ی  داده  سبک  اشکال  به 
زندگی  سبک  که  گفت  میتوان  نهایت  در  کرد.  پیدا  شناخت 
مبتنی بر منابعی است که توسط انتخابها در زمینه ی مصرف 
فراهم میشود، در واقع سبک زندگی مبتنی بر اوقات فراغت، 

سبک  همچنین  است.  مصرف  الگوهای  و  فرهنگی  صنایع 
کنش  الگوهای  با  رفتارها  از  منظمـی  مجموعـه ی  زنـدگی 
زندگی  در  کنششان  و  کرده  انتخاب  را  آن  افراد  که  است 
تحقیق،  دراین  می شـود.  هدایت  آنها  به واسطه ی  روزمره 
شیوه ی  از  عبارتند  که  است  مؤلفه هایی  شامل  زندگی  سبک 
شیوه ی  و  فرهنگی  کاالهای  مصرف  فراغت،  اوقات  گذران 

همسرگزینی، والدگری رسانه ای و...

۵- روش شناسی
۱-۵- روش تحقیق

صورت  به  کمی)  (کیفی-  ترکیبی  روش  از  مطالعه  این  در 
متوالی استفاده شد. از این رو مطالعه حاضر دارای دو بخش 

است:
به  توجه  با  مرحله  این  در  تحقیق  روش  اول:  ـ بخش 
پژوهشی کیفی (روش آینده پژوهی) با بهره گیری  هدف های 

از سناریونویسی است.
کمی  (توصیفی- مرحله  این  در  تحقیق  روش  دوم:  ـ بخش 
پیمایشی)؛ در این مرحله، دستیابی به دیدگاه شهروندان در 
سناریوهای (آینده های  به  نسبت  تهران   شهر   ۱۵ ۱و  مناطق 
بدیل) پژوهش و سنجش هم جهتی رویکردها در هر سناریو  

بوده است. 

۵-۲- جامعه آماری
و  خبره  افراد  شامل  آماری  جامعه  پژوهش،  اول  مرحله  در 
مالک  است.   بوده  پژوهش  موضوع  زمینه  در  متخصص 
شرح  به  منتخب   متخصص)  و  خبره  خبرگان (افراد  انتخاب 

زیر است:
جامعه شناسی،  اجتماعی،  علوم  زمینه  در  تخصص  ـ دارای 
و  زنان  مطالعات  و  فرهنگی  مدیریت  رسانه،  مدیریت 

خانواده؛
موضوع  با  رابطه  در  پژوهشی  سابقه  سال    ۱۰ حداقل  ـ با 

پژوهش ؛
ـ دارای حداقل ۲ مقاله پژوهشی در رابطه با موضوع پژوهش؛
از این رو، با توجه به ویژگی های فوق، ۲۹ نفر افراد خبره 
و متخصص از مراکز علمی و پژوهشی کشور انتخاب شدند. 

در مرحله دوم پژوهش، مناطق ۱و۱۵ به دلیل حائز بودن 
شرایط تنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان نماینده 



۵۳ فصلنامۀ رهپویۀ ارتباطات و فرهنگ، دورۀ اول، شمارۀ سوم، بهار ۱۴۰۱

جدول ۱- توزیع ویژگی های جمعیتی خبرگان

سابقه کار تخصصجنسیتردیف
محل کار(سال)

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۰جامعه شناسیمرد۱

دانشگاه تبریز هیأت علمی۱۰جامعه شناسیمرد۲

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۰جامعه شناسیزن۳

هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا(س)۲۰مطالعات زنانزن۴

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۵علوم ارتباطات اجتماعیزن۵

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۸مدیریت رسانهزن۶

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۰مدیریت فرهنگیزن۷

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۲جامعه شناسیزن۸

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۲جامعه شناسیزن۹

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۰جامعه شناسیمرد۱۰

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۵مطالعات زنانزن۱۱

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین۱۸مدیریت فرهنگیمرد۱۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۰جامعه شناسیزن۱۳

مدیر بخش انفورماتیک۲۵مهندس کامپیوترمرد۱۴

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۵مردم شناسمرد۱۵

مدیر بخش پژوهش و سنجش دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه۲۷علوم ارتباطات اجتماعیمرد۱۶

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۳۰علوم ارتباطات اجتماعیمرد۱۷

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۴علوم ارتباطات اجتماعیمرد۱۸

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۳مطالعات خانوادهزن۱۹

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۰علوم ارتباطات اجتماعیمرد۲۰

هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تربیت مدرس۱۰مطالعات خانوادهزن۲۱

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۰علوم ارتباطات اجتماعیمرد۲۲

هیأت علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (انسان شناس)۱۸مطالعات خانوادهمرد۲۳

هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تربیت مدرس۲۹مطالعات خانوادهزن۲۴

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۰علوم ارتباطات اجتماعیمرد۲۵

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۵جامعه شناسیمرد۲۶

هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۲۳مطالعات زنان و خانوادهزن۲۷

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی۲۹علوم ارتباطات اجتماعیمرد۲۸

هیأت علمی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی۲۰علوم ارتباطات اجتماعیمرد۲۹
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مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، جهت مطالعه مقایسه ای (هدف 
گرفتند.  قرار  پژوهش  مورد  و  انتخاب  پژوهش)،  شماره ۵ 
شهروندان  پژوهش،  مرحله دوم  آماری در  جامعه  از این رو 
باالی ۱۸ سال تهرانی  ساکن در مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران در 

سال ۱۳۹۸ تشکیل می دهند.

۵-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
در مرحله کیفی، با توجه به ماهیت روش آینده پژوهی، از  ـ 
به  وابسته  هدفمند  نوع  از  غیراحتمالی  نمونه گیری  روش 

معیار، ۲۹ نفر افراد خبره و متخصص انتخاب شدند.
مرحله  در  مطالعه  مورد  نمونه های  انتخاب  برای  ـ 
خوشه ای  تصادفی  نمونه گیری  روش  از  پژوهش  دوم 
جمعیت  حجم  عبارتی  به  گردید.  استفاده  چندمرحله ای 
جامعه آماری در مرحله دوم پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از 

شهروندان تهرانی ساکن در مناطق ۱و ۱۵ بوده است.

۵-۴-روش و ابزار جمع آوری اطالعات و داده ها
در مرحله کیفی جهت گردآوری داده ها ابتدا از مصاحبه نیمه 
ساختار یافته و سپس در بخشی از تحقیق از ابزار پرسشنامه 
بهره گرفته شد.  از این رو  مصاحبه هایی با توجه به اهداف و 
سؤال های پژوهش تدوین و تنظیم گردید.  محور سؤال های 

پژوهش به شرح زیر بوده است.
زمان گذشته: چگونگی ارتباطات رسانه ای در ایران؛

زمان حال: برخورد با رسانه های نوین ارتباطی در ایران؛
ورود  رویکرد  با  زندگی  سبک  و  خانواده  ساختار  روندها: 

فن آوری نوین ارتباطی؛
ترس ها و تهدیدها: شناسایی نقاط ضعف و تهدید ها با ورود 

رسانه ها در خانواده؛
امید بخشیدن: توجه به فرصت ها با ورود رسانه ها در خانواده؛

تغییر  در  می تواند  آن  تدوین  با  که  رویکردهایی  باورها: 
مطلوب کمک کند؛

به  دستیابی  و  رویکردها  تحقق  به  منجر  الزاماتی  چه  اقدام: 
سناریو مطلوب می گردد.

مصاحبه ها در چند مرحله و به صورت رفت و برگشت 
انجام گرفت.  پس از شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و زیرمولفه و 
و  رفت  بار  چند  طی  و  ارسال  خبرگان  برای  نتایج  مفاهیم، 
مؤلفه ها  و  ابعاد  اهمیت  درجه  شد  خواسته  آنان  از  برگشت 
تعیین  از  پس  مصاحبه،  سوم  مرحله  در  گردد.   مشخص 

دیدگاه  به  توجه  با  سناریوها  مؤلفه ها،  و  ابعاد  اهمیت  درجه 
از  مصاحبه،  چهارم  مرحله  در  گردید.   تنظیم  و  تدوین  آنان 
الزام های  و  سناریو  هر  رویکردهای  شد،  خواسته  خبرگان 
دیدگاه  به  توجه  با  سپس  کنند.  بیان  را  رویکردها  تحقق 
مرحله  در  و  گردید  تنظیم  و  تدوین  پرسشنامه ای  خبرگان 
پنجم، پرسشنامه ها برای خبرگان ارسال گردید و هم جهتی 
قرار  بررسی  مورد  آنان  دیدگاه  از  سناریو  هر  در  رویکردها 

گرفت. 
پژوهش گر  سناریو،  هر  در  رویکردها  تدوین  از  پس 
خبرگان  دیدگاه  از  رویکرد ها  این  جهتی  هم  بررسی  درصدد 
برآمد.  از این رو، پرسشنامه ای محقق ساخته (پرسشنامه ای که 
با همکاری و همفکری خبرگان تهیه و تنظیم شده بود) با ۸۶ 
گویه تنظیم شد. گویه های پرسشنامه با توجه به رویکردها و 
الزام های تحقق آن ها تدوین شد.  امتیاز گویه های پرسشنامه 
از کمترین تأثیر (۱ امتیاز) تا بیشترین تأثیر (۷ امتیاز) در نظر 
وقوع  احتمال  امتیازی،   ۷ مقیاس  این  به  توجه  با  شد.   گرفته 

این رویکردها از دیدگاه خبرگان  بررسی گردید. 
در مرحله کمی ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه ای 
همفکری  و  همکاری  با  که  (پرسشنامه ای  ساخته  محقق 

خبرگان تهیه و تنظیم شده بود)، بوده است. 

۵-۵- روایی و ابزار اندازه گیری
روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری در مرحله کیفی پژوهش  ـ 
از روش زاویه بندی روش شناختی و زاویه بندی تحلیلی یا 

پژوهش گر استفاده گردید.
بهره گیری  با  پژوهشی  کمی  مرحله  در  اعتبار  یا  روایی  ـ 
قرار  بررسی  و  سنجش  مورد   (CVR) محتوایی  اعتبار  از 

گرفت. 

۶-۵- روش پایایی ابزار اندازه گیری
اعتماد  قابلیت  ضریب  محاسبه  جهت  کمی  مرحله  در 

(پایایی) از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

۷-۵- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطالعات و داده های این پژوهش در دو 
سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است.  برای تجزیه و 
 Amos Graphics و Nvivo10 تحلیل داده ها از نرم افزارهای

با سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد. 
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۵-۷-۱- آمار توصیفی 
نظیر  آماری  شاخص های  از  استفاده  با  توصیفی  سطح  در 
فراوانی، درصد، میانگین و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها 

پرداخته شد.  

۲-۷-۵ -آمار استنباطی
استفاده  ابزارها  پایایی  محاسبه  برای  کرونباخ:  آلفای  ضریب 

شد. 
جهتی  هم  (بررسی  فرضیه ها  آزمون  برای  اسپیرمن:  آزمون 

رویکردها در هر سناریو)
اهمیت  درجه  میزان  به  دستیابی  برای  یدمن:  فر آزمون 

رویکردها

آزمون یومان ویننی: برای مقایسه دیدگاه خبرگان و شهروندان 
نسبت به هم جهتی رویکردها در هر سناریو

و   spss23 نرم افزار  طریق  از  تائیدی:  و  اکتشافی  عامل  تحلیل 
حیطه های  تائید  جهت  آماری  روش  این   Amos Graphics

مختلف پرسشنامه ها استفاده شد.  

۶- یافته های تحقیق
۱-۶- بخش کیفی (روش تحقیق آینده پژوهی؛ سناریونویسی)
ضبط،   mp3 player وسیله  به  خبرگان  مصاحبه های  ابتدا، 
تایپ  کامپیوتری  نرم افزارهای  وسیله  به  پیاده سازی  از  پس  و 
گردید. کدهای اولیه در محیط word و لیست کدها۹ و طبقه 

بندی در محیط nvivo  انجام شد.
استخراج  مطاحبه ها  کل  از  مطالعه  این  در  زیرمقوله ها   
و بصورت مکرر مورد بررسی مجدد خبرگان قرار گرفته و به 
متون  و  بیانات  از  عناوین  یا  جمالت  صورت  به  ترتیب  این 
استخراج  آنها  از  اصلی  مقوله های  و  مشخص  مصاحبه ها 
شد.  انتزاع  تم ها  مقوله های  اصلی،  مبنای  بر  سپس  گردید. 
با  خانواده  مختلف  اشکال  تم های  و  مولفه ها  ترتیب،  بدین 
شناسایی  مورد  ارتباطی  نوین  فن آوری های  ورود  رویکرد 
و  اهمیت  خبرگان  دیدگاه  به  توجه  با  سپس  و  گرفت  قرار 
اولویت بندی این مولفه ها و تم ها بررسی گردید که نتایج به 

ترتیب در زیر آورده شده است:
۱-۱-۶- سوال اول پژوهش: تم های اشکال مختلف خانواده 

دیجیتالی از دیدگاه خبرگان کدامند؟
۶-۱-۱-۱- تدوین مقوله ها و استخراج ۶ تم اصلی

تم اصلی اول: دوره های ارتباطی در ایران

به  توجه  با  پژوهش  سناریوهای  رویکردهای  توزیع   -۲ جدول 
تعداد گویه ها

یوها گویه هارویکردهاسنار

یو ۱ سنار
خانواده 
شبه رسانه ای

روابط و مناسبات خانواده مدرن در نسل 
۱۴اول و دوم

۵روابط و مناسبات خانواده سنتی
۴ارتباط زوجین در خانواده مدرن و سنتی

۲۳جمع

یو ۲ سنار
خانواده رسانه ای

تقویت تعامل خانواده به ارتباطات 
۶الکترونیکی در خانواده

۷بازتعریف والدگری
۱۰والدگری رسانه ای

۸واکسیناسیون رسانه ای
۳۱جمع

یو ۳ سنار
خانواده ناپایدار

۸ارزش های فرهنگی-اجتماعی
۳فرهنگ پدرساالری-مردساالری

۳کلیشه های جنسیتی
۱۴جمع

یو ۴ سنار
خانواده آشفته

۳الگوهای رفتاری ذهنی و عینی
۳تغییر هویت

۶بازشناسی والدگری
۶الگوی مصرف

۱۸جمع
۸۶جمع کل

جدول۳- فرایند دسته بندی مقوالت و زیرمقوله ها تم اول

یرمقوله تم مقولهز

برنامه خبری رادیو، سخنرانی، و 
ارتباطات شفاهیتلویزیون

دوره های 
ارتباطی در 

ایران
ارتباطات مکتوبمطالعه روزنامه و مطالعه مجله

اینترنت، موبایل، تبلت، و 
شبکه های اجتماعی

ارتباطات 
الکترونیکی
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تم اصلی دوم: مواجهه با تکنولوژی ارتباطی در ایران

جدول ۴- فرایند دسته بندی مقوالت و زیرمقوله ها تم دوم

یرمقوله تممقولهز
ابتدا نهادهای رسمی، دوم مراکز علمی کشور، سوم ورود 

تدریجی به خانه ها

تبادالت علمی و آموزشی

سیر حضور در رایانه

تسهیل زندگی با تکنولویی

مواجهه با تکنولویی ارتباطی در ایران گاهی نسبت به رسانه ها، ارتقا بینش انسان نسبت  افزایش آ
به تکنولویی

به خدمت گیری تکنولویی و افزایش کیفیت زندگی
سبد ارتباطی رسانه (ارتباط اطالعاتی، ارتباط بین نسلی، 

گاهی دهنده آ

خدمت دهنده

توجه صرف به معایب

تم اصلی سوم: روایط و مناسبات دورن خانواده

جدول ۵- فرایند دسته بندی مقوالت و زیرمقوله ها تم سوم

یرمقوله تممقولهز
تفاوت بین نسلی، تمرکز برمحور عاطفه، شیوه فرزند پروری استبدای، مشترک بودن همه 

چیز در خانواده، اقتدار والدین(محدود بودن حیطه اختیارات و روابط فرزند) و تامین 
اقتصادی خانواده توسط پدر

روابط و مناسبات 
در خانواده سنتی

روابط و مناسبات درون خانواده والدین به عنوان مهاجران دیجیتال و فرزندان به عنوان بومیان دیجیتال، کاهش گردهمایی و 
دورهمی های خانوادگی، کاهش تعامل و گفتگو و همدلی خانواده، شکاف دیجیتالی والدین 

و فرزندان، پیدایش و احساس نیاز به نظارت رسانه ای در خانواده(گام مقدماتی مدیریت 
مصرف رسانه ای در خانواده)

روابط و مناسبات 
در خانواده مدرن

تم اصلی چهارم: پیکره بندی نوین خانواده 

جدول ۶- فرایند دسته بندی مقوالت و زیرمقوله ها تم چهارم

یرمقوله تممقولهز
زندگی تک زیستیجمع گریزی، باالرفتن سن ازدواج، ترجیح زندگی مجردی، رسیدن به تجرد قطعی، و زنان مطلقه جدا از خانواده

پیکره بندی 
نوین خانواده

فقدان بهداشت روانی، عدم تامین نیازهای طبیعی و الزم زندگی، حضور فیزیکی و تشریفاتی زن و مرد، گرایش 
به اولین فرد خارج از محور خانواده، رابطه نامشروع و پنهانی در دو طرف، نبود کانونی مناسب برای آموزش 

فرزندان و طالق عاطفی.

زندگی با روابط موازی 
زوجین

(تهی/ طالق عاطفی)
تمرکز بیشتر زنان، کانون خانواده بر تصمیمات زن، عمل خانواده بر اساس سلیقه زن، کاهش خشونت مردان 

زندگی زنانه شدنعلیه زنان، شی پرستی بیشتر زنان، ترفیع یافتن وضعیت زنان، شوهر تابع همسر

تغییر کیفیت زندگی، کم رنگ شدن مرزبندی جنسیتی(ایجاد احساس عدالت جنسیتی، تغییر کلیشه های 
زندگی فراجنسیتیجنسیتی، تغییر در هنجارهای جنسی، و زنان نوگرا. 

عدم پیوند رسمی ازدواج، هم خانگی بدون ازدواج، عدم پیوند رابطه زن و شوهری، عدم وجود مسئولیت پذیری 
زندگی باهم باشیبین زن و مرد، عدم وجود تعهد بین زن و مرد.
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تم اصلی پنجم: تعامل خانواده با رسانه

جدول۷- فرایند دسته بندی مقوالت و زیرمقوله ها تم پنجم

یرمقوله تم مقولهز
بهبود فرزندپروری، مدیریت رسانه در خانواده، برخورد کاربردی –عملی صحیح با جهان 

رسانه، افزایش هوش پیامدی فرزند، آشنایی با فضای سایبر، ارتباطات الکترونیکی، افزایش 
گاهی رسانه ای فرزند، افزایش مهارت خواندن و نوشتن الکترونیکی، حضور پررنگ رسانه در  آ

جامعه پذیری فرزندان، شکل گیری حافظه خانوادگی 

والدگری رسانه ای

تعامل خانواده با رسانه آموزش سواد رسانه ای(آموزش بیشتر معلمان، کتب درسی، آموزش بیشتر والدین)، و آثار 
آموزش(همکاری و همفکری دانش آموز-نهاد آموزشی، کاهش آسیب های احتمالی، همکاری و 
همدلی و همفکری والدین-فرزند، بهره مندی بیشتر از فضای مجازی)، استفاده از کلینیک های 

رسانه ای 

واکسیناسیون رسانه ای

توسعه مشاغل خانگی، نقش آفرینی اقتصادی زنان در فضای مجازی، هزینه اینترنت در سبد 
اقتصاد الکترونیکیفرهنگی خانواده

یدشیوه و میزان خرید اینترنتی، حرکت از اقتصاد فیزیکی به اقتصاد دیجیتالی در الگوی خرید آنالین  تغییر الگوی خر
تعامالت انسانی و اجتماعی درالگوی فراغت رسانه ای، کاهش فراغت واقعی،تقویت منافع 

تغییر الگوی فراغتفردی(پیدا کردن دوستان خوب، دریافت پیشنهادهای کاری، منافع مادی، راهنمایی های علمی)

حضور نرم افزارهای مختلف در زندگی(در حوزه های بهداشت، سالمت، آموزش، ورزش، 
گاهی زنان، بهره مندی از زبان های  همسرداری، فرزندپروری،آشپزی، مدیریت بدن و...)، ارتقاء آ

متکثر برای برقراری ارتباط خانوادگی(زبان های مکتوب، دیداری و شنیداری)
تعامل دانشی با رسانه

رویت پذیری زوایای زندگی (درهم آمیختگی فضاهای عمومی و خصوصی)، مستند شدن حافظه 
تعامل ابزاری با رسانهخانوادگی، خوانا و نویساشدن خانواده (بی سوادی سفید/توهم دانایی)

تم اصلی ششم: همسریابی   

جدول۸- فرایند دسته بندی مقوالت و زیرمقوله ها تم ششم

یرمقوله تممقولهز
ارائه شخصیت خود تمایلی، تغییر قلمرو همسرگزینی، تسهیل برای 
یافتن عشق، الگوی هنجاری ازدواج، کاهش فاصله مکانی ازدواج، 

موسسات اینترنتی دوست یابی و همسریابی
ازدواج اینترنتی

همسریابی

معرفی الگوهای جدیدظهور ولنتاین، و ظهور کلینیک های مشاوره ازدواج

۲-۱-۶- سوال دوم پژوهش: اولویت گذاری تم های اشکال 
مختلف خانواده دیجیتالی از دیدگاه خبرگان کدامند؟

و  تم ها  اهمیت  درجه  خبرگان،  دیدگاه  از  مرحله  این  در 
از  ابتدا  مرحله  این  در  گرفت.   قرار  بررسی  مورد  مؤلفه ها 
خبرگان خواسته شد، هر فرد ۳ عامل برای هر تم و مؤلفه به 
خواسته  خبرگان  از  بعد  مرحله  در  کند.  بیان  اهمیت  ترتیب 

آنان  نظر  از  که  عامل  دو  آمده،  دست  به  نتایج  بین  از  شد، 
رویکرد  با  خانواده  زندگی  سبک  تغییر  در  عوامل  مهم ترین 
فن آوری های ارتباطی نوین است را انتخاب نمایند که نتایج 

به شرح زیر آورده شده است.
تسهیل زندگی با تکنولوژی ـ 
تحکیم پیوند والد- فرزند   ـ 
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سبک های  یوهای  سنار پژوهش:  سوم  سوال   -۶-۱-۳
مختلف خانواده دیجیتالی از دیدگاه خبرگان کدامند؟

در  خبرگان  دیدگاه  از  اثرگذار  و  مهم  مقوله  دو  جایگذاری  ـ 
یونویسی و تدوین ۴ سناریوی پژوهش: الگوی رایج سنار

در این گـام، این دو عامل در مـاتریس ۲×۲ جایگذاری 
نیاز  مرحله  این  عبارتی  به  می شوند.  تشکیل  سـناریوها  و 
همکاران،  و  (رایت  دارد  خالقیـت  و  شـهود  بیشـترین  به 
اثرگذار،  و  مهم  عامل  دو  این  جایگذاری  طی   .(۲۰۱۳
سناریوها  از  هریک  پیشران  و  موثر  نیروهـای  کـه  عوامـلی 
هستند،  خانواده  زندگی  سبک  تغییرات  آینده  شکل دهنده  و 

تشکیل می شوند.
خانواده شبه رسانه ای. ـ 

خانواده پایدار رسانه ای ـ 
خانواده ناپایدار رسانه ای ـ 

خانواده آشفته رسانه ای  ـ 

یو ۱: خانواده شبه رسانه های سنار
ویژگی های عمده این خانواده شامل:

تعامل با رسانه ها به ویژه اینترنت و شبکه های مجازی و  ـ 
استفاده از موبایل؛

در  ویژه  به  باالتر  جایگاه  از  مردان  برخورداری  ـ 
تصمیم گیری های مهم اقتصادی؛

رویکردهای این سناریو عبارت اند از:
روابط و مناسبات خانواده مدرن در نسل اول و دوم؛ ـ 

روابط و مناسبات خانواده سنتی؛ ـ 

ارتباط زوجین در خانواده مدرن و سنتی؛ ـ 
یو ۲: خانواده رسانه ای سنار

ویژگی های عمده این خانواده عبارت اند از:
شبکه های  و  اینترنت  ویژه  به  رسانه ها  با  سازنده  تعامل  ـ 

مجازی و استفاده از موبایل؛
خوی  و  خلق  با  پدر  والد-فرزند،  پیوند  تحکیم  ـ 

انعطاف پذیر، بهبود وضعیت زنان؛

رویکردهای این سناریو عبارت اند از:
در  الکترونیکی  ارتباطات  به  خانواده  تعامل  تقویت  ـ 

خانواده؛
بازتعریف والدگری؛ ـ 
والدگری رسانه ای؛ ـ 

واکسیناسیون رسانه ای؛ ـ 

یو ۳: خانواده ناپایدار سنار
ویژگی های عمده این خانواده عبارت اند از:

در  ویژه  به  باالتر  جایگاه  از  مردان  برخورداری  ـ 
تصمیم گیری های مهم اقتصادی؛

کلیشه های  به  باور  (مردساالری)،  پدرساالر  فرهنگ  ـ 
جنسیتی، پافشاری به ارزش های فرهنگی و اجتماعی؛

رویکردهای این سناریو عبارت اند از:
ارزش های فرهنگی-اجتماعی؛ ـ 

فرهنگ پدرساالری-مردساالری؛ ـ 
کلیشه های جنسیتی؛ ـ 

جدول ۹- الزامات قابل پیش بینی برای سناریو ۱(خانواده شبه رسانه ای)

الزامات تحققرویکرد

روابط و مناسبات 
مدرن در نسل اول 

و دوم

ــ نیاز به معرفی و آشنایی نسل اول به فضای مجازی و عملکرد آن
ــ نیاز به چگونگی استفاده مناسب نسل دوم از فضای مجازی و عملکرد آن

ــ نیاز به بازتعریف حریم خصوصی و عمومی 
ــ نیاز به بازتعریف وظایف و نقش های والدین و فرزند در خانواده

روابط و مناسبات 
خانواده سنتی

ــ نیاز به معرفی آثار منفی شیوه فرزندپروری استبدادی در خانواده (در زمینه کنترل شدید فرزند 
نسبت به رسانه مجازی، وجود فرهنگ اطاعت از والدین و عدم گفتگوی والد-فرزند) به والدین

ــ نیاز به بازتعریف و آموزش حیطه، اختیارات و روابط فرزند-والد به والدین و فرزندان

ارتباط زوجین در 
خانواده مدرن و سنتی

ــ نیاز به بازتعریف وظایف زن و مرد در خانواده به زوجین
ــ نیاز به معرفی مشاوران خانواده و نوع خدمات آنان برای حل مشکالت خانواده به زوجین
ــ نیاز به معرفی و چگونگی استفاده صحیح از شیوه ارتباطی جدید (مجازی) به زوجین
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جدول ۱۰- الزامات قابل پیش بینی برای سناریو ۲ (خانواده رسانه ای)

الزامات تحققرویکرد

تقویت تعامل 
خانواده به 
ارتباطات 

الکترونیکی در 
خانواده

ــ نیاز به آشنایی خانواده ها به محتوای فضای سایبر از نظر هنجارهای فرهنگی و اخالق جهانی
ــ نیاز به افزایش هوش پیامدی فرزند در زمینه چگونه اندیشیدن صحیح به واکنش های یک کنش

ــ نیاز به تعریف و آشنایی با ارتباطات الکترونیکی در رابطه با چگونگی دستیابی خانواده به دانش های روز، یافته های علمی، بهداشت و 
سالمت و شیوه همسرداری مناسب

ــ نیاز به آشنایی به آثار مثبت و منفی گفتگوی های الکترونیکی در خانواده
ــ نیاز به افزایش سطح آگاهی رسانه ای فرزند در زمینه قدرت مدیریت، انتخاب گری و تشخیص محتواهای مناسب ارائه شده از سوی 

رسانه ها
ــ نیاز به تعریف و آشنایی اعضای خانواده نسبت به شکل گیری حافظه خانوادگی در فضای مجازی و آثار مثبت و منفی آن

بازتعریف والدگری

ــ اختصاص دادن وقت به فرزند، آشنایی به روان شناسی کودک (در زمینه خواست ها، نیازها، فرصت ها و روحیات کودک)
ــ نیاز به باز تعریف والدگری در زمینه توجه به فرزند، اصالح عملکرد والدین

ــ نیاز به آشنایی والدین و فرزند نسبت به چگونگی کنترل مناسب نسبت به استفاده از رسانه
ــ نیاز به افزایش سطح آگاهی رسانه ای فرزند در زمینه قدرت مدیریت، انتخاب گری و تشخیص محتواهای مناسب ارائه شده از سوی 

رسانه ها
ــ نیاز به بیان میزان اهمیت نقش خانواده در جامعه پذیری فرزندان

والدگری رسانه ای

ــ نیاز به آشنایی والدین به درک و چگونگی تمرکز بر موفقیت های فرزندانشان
ــ نیاز به تحکیم آشنایی والدین و فرزند نسبت به چگونگی تحکیم پیوند بین آنان در زمینه مراقبت از کودک

ــ چگونگی ایجاد گفتمان مشترک بین آنان و تحکیم روابط عاطفی بین آنان
ــ نیاز آشنایی به چگونگی بازتولید روابط عاطفی بین والدین و فرزندان در زمینه شکل دادن به احساسات، ایجاد حس همراهی، چگونگی 

فرم و محتوای عواطف، شکل دادن به ساختارهای ادراکی و شناختی، ایجاد حس همراهی و تقویت اعتماد والد-فرزند و برعکس
ــ نیاز به آشنایی والدین به چگونگی پرورش کودک در زمینه موقعیت های مناسب برای رشد عاطفی، جسمی و اخالقی آنان

ــ نیاز به معرفی و آشنایی والدین به چگونگی پیوند والدگری با رسانه
ــ نیاز به آشنایی در رابطه با چگونگی مدیریت رسانه در خانواده در زمینه پیوند بیشتر با طبیعت، تقویت مناسبات خانوادگی، مدیریت 
مصرف (برجسته کردن نقش والدین در مدیریت رسانه، پر کردن تنهایی فرزند، ایجاد خود کنترلی در مصرف و تدوین برنامه از سوی فرزند)
ــ نیاز به افزایش بینش رسانه ای والدین در زمینه سازگاری کودک با جهان رسانه ای، نقش والدین و فرزند مبتنی بر گردش اطالعات در 

رسانه ها و بازشناسی جهان رسانه ای
ــ نیاز به مسلح شدن والدین در سواد رسانه ای در زمینه شناخت فضای مجازی، ارتقاء سواد دیجیتالی و سواد رسانه ای

واکسیناسیون 
رسانه ای

ــ نیاز به آموزش معلمان در زمینه سواد رسانه ای به ویژه در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی
ــ نیاز به اختصاص یک مواد درسی در زمینه سواد رسانه ای در مقاطع تحصیلی

ــ نیاز به آموزش والدین در زمینه چگونگی همراهی رسانه با خانواده
ــ نیاز به آموزش والدین در زمینه تقویت رابطه والد-فرزند در زمینه چگونگی ایجاد گفتگوی صمیمانه، رفاقت با فرزند و مهارت گوش 

دادن و همدلی کردن
ــ نیاز به برجسته کردن آثار آموزش در زمینه همکاری و همفکری دانش آموز با نهاد آموزشی، کاهش آسیب های احتمالی، همفکری و 

همدلی و همکاری فرزند-والدین و بهره مندی بیشتر و سودمند از فضای مجازی

جدول ۱۱-الزامات قابل پیش بینی برای سناریو ۳ (خانواده ناپایدار)

الزامات تحققرویکرد
ارزش های فرهنگی-

اجتماعی
ــ نیاز به آموزش ضرورت تغییر ارزش های فرهنگی و اجتماعی حاکم در بقا و پایداری خانواده و جامعه

ــ نیاز به آموزش چگونگی ارزیابی ارزش های فرهنگی و اجتماعی حاکم در خانواده و جامعه
فرهنگ

 پدرساالری-مردساالری
ــ نیاز به بازتعریف فرهنگ پدرساالری و مردساالری در خانواده

ــ نیاز به معرفی آثار منفی فرهنگ پدرساالری و مردساالری به والدین
ــ نیاز به اصالح و باز تعریف کلیشه های جنسیتی در خانواده و جامعهکلیشه های جنسیتی
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یو ۴: خانواده آشفته سنار
ویژگی های  عمده این خانواده عبارت اند از:

چالش در وظایف والدگری و چالش در الگوهای رفتاری  ـ 
و ارزش های فرهنگی –اجتماعی حاکم؛

تعامل دوگانه با رسانه و چالش در الگوی مصرف. ـ 

یو عبارت اند از: رویکردهای این سنار
الگوهای رفتاری ذهنی و عینی؛ ـ 

تغییر هویت؛ ـ 
بازشناسی والدگری؛ ـ 

الگوی مصرف؛ ـ 

یو ها تحلیل رویکردهای سنار
پس از تدوین رویکردها در هر سناریو، پژوهش گر درصدد 
برآمد.   خبرگان  دیدگاه  از  رویکرد ها  این  جهتی  هم  بررسی 
فرضیه هایی  سناریو،  هر  رویکردهای  به  توجه  با  این رو،  از 
 ۸۶ با  پرسشنامه ای  آن،  اساس  بر  سپس  و  گردید  مشخص 

گوی تنظیم شد. 

۲-۶- بخش کمی(روش تحقیق پیمایشی)
یوهای سبک های  ۱-۲-۶- سوال چهارم پژوهش: انواع سنار
و   ۱ مناطق  شهروندان  دیدگاه  از  دیجیتالی  خانواده  مختلف 

۱۵ شهر تهران کدامند؟
تعیین  هدف  بررسی  درصدد  پژوهش گر  قسمت  این  در 
سناریوهای  به  نسبت  منتخب  مناطق  در  شهروندان  دیدگاه 
چشم انداز آتی تغییرات در سبک زندگی خانواده با رویکرد 

ورود فن آوری های نوین ارتباطی در شهر تهران بوده است.  
شناختی  جمعیت  ویژگی های  ابتدا  گردید،  تالش  این رو  از 
شهروندان در مناطق منتخب در شهر تهران(مناطق ۱ و ۱۵) 
سناریوها  رویکردهای  به  نسبت  افراد  این  دیدگاه  سپس  و 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 ۱۵ ۱و  مناطق  در  شهروندان  جمعیت شناختی  ویژگی های 
شهر تهران 

در این قسمت ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی (متغیرهای 
که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مطالعه  مورد  جامعه  زمینه ای) 

نتایج به شرح زیر است:

و  تاهل  سنی،  گروه های  جنسیت،  ۱-۱-۲-۶-وضعیت 
تهران  شهر   ۱۵ ۱و  مناطق  در  شهروندان  تحصیالت  سطح 

مور د مطالعه
بر اساس نتایج جدول، از مجموع ۳۸۰ نفر از شهروندان در 
مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران،۲۹٫۷ درصد مرد و ۷۰٫۳درصد 
و  مرد  ۶۴درصد  برابر  میزان  این   ،۱ منطقه  در  بوده اند.   زن 
۶۶٫۷ درصد مرد بوده است و در منطقه ۱۵ نیز مردان معادل 

۲۶ درصد و زنان برابر ۷۴ درصد بوده است. 
طبق نتایج جدول از مجموع ۳۸۰ نفر از شهروندان در 
گروه  به  مربوط  درصد  بیشترین  تهران،  شهر   ۱۵ ۱و  مناطق 
سنی ۴۰-۴۹ سال (۲۷٫۳ درصد) و کمترین درصد مربوط 
است.  بوده  درصد)   ۰٫۶) بیشتر  و  سال   ۶۰ سنی  گروه  به 
و  سال   ۲۰ سن  حداقل  با   سال   ۳۸ برابر  آنان  سنی  میانگین 

حداکثر سن ۶۱ سال بوده اند. 

جدول ۱۲-الزامات قابل پیش بینی برای سناریو ۴ (خانواده آشفته)

الزامات تحققرویکرد

الگوهای رفتاری ذهنی 
و عینی

ــ نیاز به اصالح و باز تعریف الگوهای رفتاری ذهنی در زمینه نگرش ها و ارزش ها
ــ نیاز به اصالح و بازتعریف الگوهای رفتاری عینی در زمینه نمادسازی (تولید، توزیع و به کارگیری نمادها)

ــ نیاز به اصالح و بازتعریف الگوهای عینی در زمینه هنجارسازی فرهنگی
ــ نیاز به معرف انواع هویت و اهمیت هویت اجتماعی، فردی و کالبدی (بدنی) در بقا و پایداری خانوادهتغییر هویت

ــ نیاز به بازشناسی مفهوم والدگری در بین خانواده هابازشناسی والدگری
ــ نیاز به نمایش آثار منفی و مثبت مناسبات بین والدین و فرزند در سبک های سنتی و مدرن

الگوی مصرف

ــ نیاز به باز تعریف مدیریت بدن در بین اعضای خانواده
ــ نیاز به معرفی انواع الگوی مدیریت بدن در جامعه ایرانی به ویژه شهر تهران

ــ نیاز به معرفی و بازتعریف مدیریت مصرف در زمینه اوقات فراغت، سرگرمی ها، رسانه ها، مد و مدگرایی، پوشاک 
و ظاهر بدن در ساختار خانواده ها
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جدول ۱۳-فرضیه های استخراج شده از رویکردها در سناریوها

یوها فرضیه هاسنار

سناریو ۱
(خانواده شبه رسانه ای)

بین روابط و مناسبات مدرن در نسل اول با روابط و مناسبات خانواده سنتی رابطه وجود دارد. 
بین روابط و مناسبات مدرن در نسل اول با ارتباط زوجین در خانواده سنتی رابطه وجود دارد. 
بین روابط و مناسبات مدرن در نسل دوم با ارتباط زوجین در خانواده مدرن رابطه وجود دارد. 

سناریو ۲
(خانواده رسانه ای)

بین تقویت تعامل خانواده به ارتباطات الکترونیکی در خانواده و والدگری رسانه ای رابطه وجود دارد.
بین تقویت تعامل خانواده به ارتباطات الکترونیکی در خانواده و واکسیناسیون رسانه ای رابطه وجود  دارد.

بین بازتعریف والدگری و والدگری رسانه ای رابطه وجود دارد. 

سناریو ۳
(خانواده ناپایدار)

بین ارزش های فرهنگی-اجتماعی با فرهنگ پدرساالری (مردساالری) رابطه وجود دارد.
بین ارزش های فرهنگی-اجتماعی با کلیشه های جنسیتی رابطه وجود دارد. 

بین فرهنگ پدرساالری (مردساالری) با کلیشه های جنسیتی رابطه وجود دارد. 

سناریو ۴
(خانواده آشفته)

بین الگوهای ذهنی و عینی با تغییر هویت رابطه وجود دارد. 
بین الگوهای ذهنی و عینی با بازشناسی والدگری رابطه وجود دارد. 

بین تغییر هویت با الگوی مصرف رابطه وجود دارد. 
بین بازشناسی والدگری و الگوی مصرف رابطه وجود دارد.

جدول ۱۴-توزیع فراوانی نسبی شهروندان در مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران  برحسب جنسیت، گروه سنی، وضعیت تأهل، تحصیالت
منطقه ۱۵منطقه ۱کل 
درصددرصددرصد

جنسیت
۲۹٫۷۳۳٫۳۲۶مرد
۷۰٫۳۶۶٫۷۷۴زن

گروه سنی
۲۰۲۵٫۵۲۱٫۹۲۹٫۲-۲۹ سال
۳۰۲۷٫۱۲۶۲۸٫۱-۳۹ سال
۴۰۲۷٫۳۳۰٫۷۲۴-۴۹ سال
۵۰۱۹٫۵۲۰٫۸۱۸٫۱-۵۹ سال
۶۰۰٫۶۰٫۶۰٫۶ سال و بیشتر

وضعیت تأهل
۳۳٫۳۳۹٫۱۲۷٫۶مجرد
۶۶٫۷۶۰٫۹۷۲٫۴متأهل

سطح تحصیالت
۱۱٫۲۳٫۱۱۹٫۳زیر دیپلم
۲۱٫۷۱۸٫۲۲۵دیپلم

۱۰٫۵۱۰٫۴۱۰٫۴فوق دیپلم
۳۶٫۸۴۴٫۸۲۸٫۶لیسانس

۱۹٫۸۲۳٫۵۱۶٫۱فوق لیسانس باالتر
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گروه  در  درصد  بیشترین  داد،   نشان  ۱،نتایج  منطقه  در 
در  درصد  کمترین  و  درصد)   ۳۰٫۷) سال   ۴۹-۴۰ سنی 
است.  بوده  درصد)    ۰٫۶) بیشتر  و  سال   ۶۰ سنی  گروه 
 ۲۴ حداقل  با  سال   ۳۹٫۷ برابر   ۱ منطقه  در  سنی  میانگین 

ساال و حداکثر ۶۱ سال بوه است. 
در  درصد  بیشترین  داد،  نشان  تتایج  نیز   ۱۵ منطقه  در 
گروه سنی ۲۰-۲۹ سال (۲۹٫۲ درصد) و کمترین درصد 
در گروه سنی ۶۰ سال و بیشتر بوده است. میانگین سنی  در 
این منطقه برابر ۳۷٫۷ سال با حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۶۰ 

سال بوده است. 
از مجموع ۳۸۴ نفر از شهروندان در مناطق ۱و ۱۵ شهر 
تهران،۳۳٫۳ درصد از آنان مجرد و مابقی (۶۶٫۷ درصد) 
متأهل بوده اند.  این میزان در منطقه ۱، ۳۹٫۱ درصد مجرد و 
۶۰٫۹ درصد متاهل بوده و در منطقه ۱۵ به ترتیب ۲۷٫۶. 

درصد (مجرد) و ۷۲٫۴ درصد (متاهل) بوده است. 
 ۱۵ ۱و  مناطق  در  شهروندان  از  نفر   ۳۸۴ مجموع  از 
تحصیالت  سطح  به  مربوط  درصد  پایین ترین  تهران،   شهر 
فوق دیپلم (۱۰. ۵ درصد) و باالترین درصد مربوط به سطح 
منطقه  در  است.   بوده  درصد)   ۸ لیسانس (۳۶.  تحصیالت 
دیپلم  زیر  تحصیالت  سطح  به  مربوط  درصد  ترین  پایین  ا، 
(۳٫۱ درصد) و باالترین درصد مربوط به سطح تحصیالت 
پایین   ،۱۵ منطقه  در  است.  بوده   ( درصد  لیسانس (۴۴٫۸ 
فوق  مدرک  با  تحصیالت  سطح  به  مربوط  درصد  ترین 
سطح  به  مربوط  درصد  باالترین  و  درصد)   ۱۰٫۴) دیپلم 

تحصیالت با مدرک لیسانس (۲۸٫۶درصد) بوده است. 

نظرسنجی از دیدگاه شهروندان در دو منطقه ۱و۱۵ شهر 
تهران بر اساس پرسشنامه مورد تایید خبرگان در بخش کیفی 

که به نوعی پیوند نتایج بخش کیفی با بخش کمی است.
دیدگاه  ابتدا  پژوهش  سوال  این  به  پاسخگویی  برای 
یومن  آزمون  از  بهره گیری  با   ۱۵ ۱و  مناطق  در  شهروندان 
ویتنی(Mann-Whitney U) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
نشان داد، بین دیدگاه شهروندان منطقه ۱ با منطقه ۱۵ نسبت 
به سناریوهای پژوهش تفاوت معنی داری مشاهده شده است. 
 (Mann-Whitney U) به طوری که با محاسبه یومان ویتنی
و   ۱ بررسی(مناطق  مورد  منطقه  دو  در  رتبه ای  میانگین  بین 
۱۵) می توان به وجود تفاوت میانگین رتبه ای در بین این دو 
شهروندان  نگرش  و  نگاه  نوع  عبارتی،  به  کرد.   اشاره  منطقه 

بوده  متفاوت  پژوهش  سناریوهای  به  نسبت   ۱۵ ۱و  منطقه 
است. هم چنین برای دستیابی به نتایج دقیق تر با بهره گیری 
نیز  منطقه  هر  در  شهروندان  دیدگاه  ساختاری  معادالت  از 

مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد:
رابطه  در  تهران  شهر   ۱ منطقه  در  شهروندان   دیدگاه 
سناریو  با  دیجیتالی  خانواده  زندگی  سبک  چشم انداز  با 
دیدگاه  دارد.  هم خوانی  رسانه ای)  التقاطی  (خانواده   ۱
شهروندان در منطقه۱۵ شهر تهران در رابطه با چشم انداز آتی 
آشفته  (خانواده  سناریو۴  با  دیجیتالی  خانواده  زندگی  سبک 

رسانه ای) هم خوانی دارد.
بین   (Mann-Whitney U) ویتنی  یومان  محاسبه  با 
(۱۵ و   ۱ بررسی(مناطق  مورد  منطقه  دو  در  رتبه ای  میانگین 

در  رویکردها  کاربرد  رتبه ای  میانگین  نتایج  ۱۵-مقایسه  جدول 
سناریوها با توجه به شهروندان در مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران

یوها رویکردهاسنار
میانگین 
رتبه ای
منطقه ۱

میانگین 
رتبه ای

منطقه ۱۵

سناریو ۱
(خانواده 

شبه رسانه ای)

روابط و مناسبات مدرن 
۱۲٫۰۱۱٫۷۱در نسل اول و دوم

روابط و مناسبات 
۱۰٫۳۳٫۲۴خانواده سنتی

ارتباط زوجین در 
۱۱٫۴۹۲٫۱۱خانواده مدرن و سنتی

سناریو ۲
(خانواده 
رسانه ای)

تقویت تعامل خانواده 
با ارتباطات الکترونیکی 

در خانواده
۸٫۴۲۶٫۱۹

۷٫۰۱۵٫۴۱بازتعریف والدگری
۹٫۴۲۷٫۰۱والدگری رسانه ای

۸٫۹۱۸٫۱واکسیناسیون رسانه ای

سناریو ۳
(خانواده 
ناپایدار)

ارزش های فرهنگی 
۱٫۸۴۲٫۹۱-اجتماعی

فرهنگ مردساالری 
۲٫۴۸۱٫۸۲(مردساالری)

۶٫۹۶۲٫۳۴کلیشه های جنسیتی

سناریو ۴
(خانواده 

آشفته)

الگوهای رفتاری ذهنی 
۸٫۳۱۱۲٫۱و عینی

۷٫۱۴۱۱٫۸تغییر هویت
۲٫۸۴۱۰٫۱بازشناسی والدگری
۳٫۱۰۹٫۱الگوی مصرف
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مورد بررسی می توان به وجود تفاوت میانگین رتبه ای در بین 
 .(Sig=001 .0 و =Z.2.571) این دو منطقه اشاره کرد

۲-۲-۶-  سوال پنجم پژوهش: مقایسه دیدگاه های خبرگان 
و شهروندان نسبت به سبک های مختلف خانواده دیجیتالی 

چگونه است؟
۱و ۱۵  دو منطقه  شهروندان  و  خبرگان  دیدگاه  دو  مقایسه  ـ 
شهر تهران، بر اساس آزمون آماری یومان ویتنی که نشان 
دهنده تفاوت معنادار نسبت به سبک های زندگی خانواده 

با ورود فناوری های نوین ارتباطی است.
با بهره گیری از معادالت ساختاری، سناریوهای مناسب  ـ 
طور  به   ۱۵ و   ۱ مناطق  شهروندان  و  خبرگان  دیدگاه  از 
موارد  شامل  نتایج  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  جداگانه 

ذیل است:
خانواده   ۲ سناریوی  خبرگان:  دیدگاه  از  مطلوب  سناریوی  ـ 

پایدار رسانه ای
سناریوی   :۱ منطقه  شهروندان  دیدگاه  از  مطلوب  سناریوی  ـ 

شماره ۱ خانواده التقاطی رسانه ای
 :۱۵ منطقه  شهروندان  دیدگاه  از  مطلوب  سناریوی  ـ 

سناریوی شماره ۴ خانواده آشفته رسانه ای
تفاوت  دقیق تر،  نتایج  به  دستیابی  برای  مجموع،  در 
دیدگاه خبرگان و کل شهروندان در مناطق منتخب  نسبت به 
Mann-Whit-) ویتنی یومان  آزمون  با  پژوهش  سناریوهای 

وجود  تائید  به  نتایج  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد   (ney U

تفاوت معنی دار میانگین رتبه ای در بین دیدگاه خبرگان و کل 
شهروندان در مناطق منتخب نسبت به سناریوهای پژوهش 
اشاره کرده است. به طوری که خبرگان به سناریو ۲ (خانواده 
۱(خانواده  سناریو  ۱به  منطقه  شهروندان  و  رسانه ای)  پایدار 
سناریوی  به   ۱۵ سناریو  منطقه  شهروندان  و  التقاطی) 

۴(خانواده آشفته رسانه ای) تاکید کرده اند. 
و  خبرگان  دیدگاه  محاسبه  از  بعد  پژوهش  این  در 
به  نسبت  تهران   شهر   (۱۵ ۱و  (مناطق  منتخب  شهروندان 
تالش  جداگانه،  صورت  به  تحقیق  سناریوهای  رویکردهای 
گردید، یک مقایسه نیز بین این دو گروه به عمل آید که نتایج 

در جدول زیر آورده شده است.
بین   (Mann-Whitney U) ویتنی  یومان  محاسبه  با 
وجود  به  می توان  بررسی  مورد  گروه  دو  در  رتبه ای  میانگین 
 Z=2.126) تفاوت میانگین رتبه ای در این دو گروه اشاره کرد

 .(Sig=001 .0 و

در  رویکردها  کاربرد  رتبه ای  میانگین  نتایج  ۱۶-مقایسه  جدول 
سناریوها با توجه به دیدگاه خبرگان و شهروندان در مناطق منتخب 

شهر تهران (مناطق ۱و ۱۵)

یوها رویکردهاسنار
میانگین 
رتبه ای 

(خبرگان)

میانگین 
رتبه ای مناطق 

منتخب 
(مناطق ۱و 

(۱۵

سناریو ۱
(خانواده 

شبه رسانه ای)

روابط و مناسبات مدرن در 
۱۱٫۰۲۱۱٫۳۹نسل اول و دوم

روابط و مناسبات خانواده 
۳٫۹۷۱۲٫۱۲سنتی

ارتباط زوجین در خانواده 
۶٫۲۴۱۲٫۶۹مدرن و سنتی

سناریو ۲
(خانواده 
رسانه ای)

تقویت تعامل خانواده با 
ارتباطات الکترونیکی در 

خانواده
۱۲٫۳۸۱۰٫۱۸

۱۲٫۲۴۳٫۴۶بازتعریف والدگری
۱۳٫۶۴۵٫۰۱والدگری رسانه ای

۸٫۹۷۶٫۳۹واکسیناسیون رسانه ای

سناریو ۳
(خانواده 
ناپایدار)

ارزش های فرهنگی 
۱۰٫۴۱۲٫۱۷-اجتماعی

فرهنگ مردساالری 
۲٫۵۳۱٫۷۳(مردساالری)

۲٫۰۰۷٫۱۳کلیشه های جنسیتی

سناریو ۴
(خانواده 

آشفته)

الگوهای رفتاری ذهنی 
۵٫۰۵۷٫۳۱و عینی

۱٫۸۳۸٫۴۹تغییر هویت
۶٫۴۵۷٫۷۳بازشناسی والدگری
۸٫۲۸۹٫۲۰الگوی مصرف

جدول ۱۷-نتایج آزمون یومان ویتنی بین خبرگان و شهروندان در مناطق 
منتخب

آماره ضرایب
Mann-Whitney U 5133.500

Wilcoxon W 6832.500

Z 2.126

(Asymp.  Sig.  (2-tailed 0.001
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۷- بحث و نتیجه گیری
امری  سایبر  فضای  در  زندگی  خبرگان  دیدگاه  به  توجه  با 
"اجتناب ناپذیر" است و فرزندان با ورود به این فضا و زندگی 
خطا  و  آزمون  برمبنای  الزم  توانمندی های  به  آن،  در  دوم 
والدین  حضور  به  لزوم  آن  کنار  در  و  یافت  خواهند  دست 
به  خانواده ها  آتی  چشم انداز  در  آنان  رو  این  از  می باشد. 
سبک زندگی خانواده رسانه ای  تاکید کرده اند و در این سبک 
"مصونیت بخشی  دیدگاه  و  واقع بینانه  رویکرد  نوعی  زندگی، 
و  هدایت  با  که  فرزندان  و  خانواده ها  توانمندسازی"  و 
هم چنین  کرده اند.  مطرح  است،  همراه  هوشمندانه  مدیریت 
ویژگی هایی از قبیل تعامل سازنده با رسانه ها به ویژه اینترنت 
پیوند  تحکیم  و  موبایل؛  از  استفاده  و  مجازی  شبکه های  و 
والد-فرزند، پدر با خلق وخوی انعطاف پذیر، بهبود وضعیت 
زنان برای این سبک زندگی(خانواده رسانه ای) در نظر گرفته 
این  به  دستیابی  برای  کرده اند  مطرح  ضمن  در  است.  شده 
تعامل  تقویت  جهت  استراتژی هایی  باید  زندگی  سبک  نوع 
بازتعریف  خانواده؛  در  الکترونیکی  ارتباطات  به  خانواده 
رسانه ای  واکسیناسیون  و  رسانه ای؛  والدگری  والدگری؛ 
صورت گیرد. به عبارتی با تدوین و اجرای این استراتژی ها 
نوعی مصونیت بخشی و توانمندسازی در خانواده رسانه ای 
استفاده  نحوه  در  خانواده  توانمندسازی  می گردد.  ایجاد 
از  حرکت  معنای  به  است  مجازی  فضای  از  فرزندانشان 
استراتژی های سلبی به سوی استراتژی های ایجابی است که 
سواد  مهارت های  آموزش  مستلزم  امر  این  مدل،  به  توجه  با 
است. حوزه  این  در  خانواده ها  برای  آن  اهمیت  و  رسانه ای 
سواد رسانه ای به عنوان یک دیدگاه و یک بینش کلی درباره 
است،  مطرح  ایران  در  و  دنیا  در  رسانه ای؛  دنیای  در  زندگی 
اما آنچه که در این مدل قابل تامل است آن است که تالش 
شده تا سواد رسانه ای را از یک دیدگاه کلی به یک استراتژی 
راهبردی برای تنظیم روابط میان والدین و فرزندان در مواجهه 
با تولیدات رسانه ای تبدیل گردد. همچنین با توجه به رسانه ای 
آوردن  فراهم  امروز  اطالعاتی  جامعه  در  والدگری  شدن 
آموزش  برای  مداخله ای  برنامه های  و  موثر  استراتژی های 
والدین در حوزه بازتعریف والدگری اهمیت پیدا کرده است. 
والدگری  بحث  و  خانواده  توانمندسازی  به  مدل  رو  این  از 
رسانه ای  محتوای  از  استفاده  در  والدین  ارتباط  و  رسانه ای 
و  تاکید  با  سایبری  فضای  در  مفید  و  ایمن  سالم،  حضور  و 
تمرکز بر مهارت های سواد رسانه ای و والدگری رسانه ای به 

شیوه های هدفمند و رفتار والدین در تعامل با فرزندانشان در 
مورد نحوه استفاده از رسانه ها اشاره شده است. لذا در این 
بر  والدین  میانجی گری  مختلف  استراتژی های  اتخاذ  مدل 
مثبت  و  فعاالنه  مشارکت  صورت  به  فرزندان  استفاده  نحوه 
می توانند  والدین  و  است  شده  مطرح  آنها  شناختی  رشد  بر 
با سطح باالیی از مهارت سواد رسانه ای، سواد اطالعاتی و 
واکسینه  فضا  این  در  حضور  برای  را  خود  فرزندان  انتقادی، 
کنند. از آنجا که وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات 
دیگر، مقایسه دیدگاه خبرگان و شهروندان در مناطق ۱و ۱۵ 
از  است.   بوده  پژوهش  سناریوهای  به  نسبت  تهران   شهر 
شهروندان در مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران   این رو، ابتدا دیدگاه 

به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.
شهر   ۱ منطقه  در  شهروندان  دیدگاه  نتایج،  به  توجه  با 
زندگی  سبک  در  تغییرات  آتی  انداز  چشم  با  رابطه  در  تهران 
خانواده با رویکرد ورود فن آوری های نوین ارتباطی با سناریو 
بیشترین  اوًال  زیرا  دارد.  هم خوانی  شبه رسانه ای)  ۱ (خانواده 
میانگین رتبه ای را به خود اختصاص داده است. ثانیًا با استفاده 
از  دیگر  سناریوهای  به  نسبت   ۱ سناریو  ساختاری،  مدل  از 
برخوردار   ٪۱ معنی داری  سطح  در  بیشتری  بتای  ضرایب 
شبه رسانه ی)  (خانواده   ۱ سناریو  در  که  طوری  به  بوده اند. 
ویژگی هایی  است.  بوده    ٪۱ معنی داری  در سطح   β=۰٫۵۶
که در این سبک زندگی (خانواده شبه رسانه ای) وجود دارد، 
از یک طرف،  تعامل با رسانه ها به ویژه اینترنت و شبکه های 
مجازی و استفاده از موبایل؛  و از طرف دیگر، برخورداری 
مهم  تصمیم گیری های  در  ویژه  به  باالتر  جایگاه  از  مردان 
خانواده ها  زندگی،  سبک  این  در  عبارتی  به  است.  اقتصادی 
مواجه با دو رویکرد بوده اند. در رویکرد اول، تعامل و زندگی 
رویکرد  در  و  است  شده  تاکید  مجازی  و  سایبر  فضای  در 
دوم، ادامه سبک زندگی سنتی و پذیرش نسبی سبک زندگی 
که  طوری  به  است.  گردیده  مطرح  خانواده ها  بین  در  مدرن 
به چگونگی روابط و مناسبات خانواده مدرن در نسل اول و 
دوم؛ و روابط و مناسبات خانواده سنتی؛ و هم چنین به ارتباط 
زوجین در خانواده مدرن و سنتی پرداخته شده است. سپس 
دیدگاه شهروندان در منطقه۱۵ شهر تهران در رابطه با چشم 
انداز آتی تغییرات در سبک زندگی خانواده با رویکرد ورود 
آشفته)  (خانواده  سناریو۴  با  ارتباطی  نوین  آوری های  فن 
هم خوانی دارد. زیرا اوًال بیشترین میانگین رتبه ای را به خود 
ساختاری،  مدل  از  استفاده  با  ثانیا   . است  داده  اختصاص 



۶۵ فصلنامۀ رهپویۀ ارتباطات و فرهنگ، دورۀ اول، شمارۀ سوم، بهار ۱۴۰۱

سناریو ۴ نسبت به سناریوهای دیگر از ضرایب بتای بیشتری 
در سطح معنی داری ۱٪ برخوردار بوده اند. به طوری که در 
سناریو ۴ (خانواده آشفته) β=۰۶۷ در سطح معنی داری ٪۱  
(خانواده  زندگی  سبک  این  در  که  ویژگی هایی  است.  بوده 
آشفته) وجود دارد، از یک سو، چالش در وظایف والدگری 
ارزش های  و  رفتاری  الگوهای  در  چالش  دیگر،  سوی  از  و 
خانواده  این  چنین  هم  است.  حاکم  –اجتماعی  فرهنگی 
از  که  طوری  به  است،  مواجه  رسانه  با  دوگانه  تعامل  با 
را  خود  نتوانسته  شرایط  این  با  هنوز  ذهنی  نگرش های  نظر 
سازگار کند، اما الگوی مصرف خانواده، تحت تاثیر شرایط 
از  آن  استقبال  و  نوین  فن آوری های  (ورود  حاکم  اجتماعی 
سوی برخی از خانواده ها) دستخوش تغییراتی شده است. از 
این رو در این سناریو(خانواده آشفته)، رویکردهای متعددی 
و  خانواده ها  عینی  و  ذهنی  رفتاری  الگوهای  به  توجه  نظیر 
الگوی مصرف تاکید شده است. هم چنین با توجه به تعامل 
و  والدین  خاص  دیدگاه  ویژه  به  رسانه ها  با  خانواده  دوگانه 
نوین،  فن آوری های  و  رسانه  به  نسبت  فرزندان  از  یک  هر 
می گردد،   فرزندان  در  ویژه  به  هویت  در  تغییر  به  منجر  که 
نماید. ایجاد  خانواده  برای  را  مشکالتی  می تواند  امر  این  و 

از این رو رویکرد، تغییر هویت مدنظر قرار گرفته است. به 
وظایف  آشفته)،  سناریو(خانواده  این  در  که  آنجا  از  عالوه، 
رویکرد  رو،  این  از  می گردد،  مواجه  مشکالتی  با  والدگری 
بازشناسی والدگری نیز مدد نظر قرار گرفته است. هم چنین 
برای دستیابی به نتایج دقیق تر، در این مطالعه تالش گردید، 
به  نسبت  نیز  مطالعه  این  در  منتخب  شهروندان  کل  دیدگاه 
چشم انداز آتی تغییرات در سبک زندگی خانواده با رویکرد 
گیرد.  قرار  بررسی  مورد  ارتباطی  نوین  آوری های  فن  ورود 
سناریو  با  منتخب  شهروندان  کل  دیدگاه  داد،  نشان  نتایج 
هم  آشفته)  سناریو۴(خانواده  و  شبه رسانه ای)  (خانواده   ۱
به   را  رتبه ای  میانگین  بیشترین  اوًال  زیرا  است.  داشته  خوانی 
ترتیب سناریو ۱(خانواده شبه رسانه ای) و سناریو ۴ (خانواده 
مدل  از  استفاده  با  ثانیا   . داده اند  اختصاص  خود  به  آشفته) 
ساختاری، این روابط مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان 
داد، سناریوهای ۱ و ۴ نسبت به سناریوهای دیگر از ضرایب 
بتای بیشتری در سطح معنی داری ۱٪ برخوردار بوده اند. به 
در   β=0.49 شبه رسانه ی)  (خانواده   ۱ سناریو  در  که  طوری 
سطح  در   β=0.40  ،۴ سناریو  در  و    ٪۱ معنی داری  سطح 
معنی داری ۱٪ بوده است.  از این رو می توان نتیجه گیری کرد 

که از دیدگاه شهروندان سناریوهای ۱ و ۴ و رویکردهای آن 
نسبت به دیگر سناریو ها مناسب تر بوده اند.

تفاوت  دقیق تر،  نتایج  به  دستیابی  برای  دیگر،  سوی  از 
دیدگاه خبرگان و کل شهروندان در مناطق منتخب  نسبت به 
Mann-Whit-) ویتنی یومان  آزمون  با  پژوهش  سناریوهای 

وجود  تائید  به  نتایج  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد   (ney U

خبرگان  دیدگاه  بین  در  رتبه ای  میانگین  دار  معنی  تفاوت 
سناریوهای  به  نسبت  منتخب  مناطق  در  شهروندان  کل  و 
سناریو  به  خبرگان  که  طوری  به  است.  کرده  اشاره  پژوهش 
۲ (خانواده رسانه ای) و کل شهروندان به سناریو ۱(خانواده 
کرده اند.  تاکید  آشفته )  ۱۵(خانواده  سناریو  و  شبه رسانه ای) 
دیدگاه  تفاوت  مقایسه  بر  عالوه  مطالعه،  این  در  چنین  هم 
در  شهروندان  بین  دیدگاه  تفاوت  شهروندان؛  کل  و  خبرگان 
آزمون  با  پژوهش  سناریوهای  به  نسبت  نیز   ۱۵ ۱و  مناطق 
یومان ویتنی (Mann-Whitney U) مورد بررسی قرار گرفت 
رتبه ای  میانگین  بین  معنی داری  تفاوت  داد،  نشان  نتایج  و 

دیدگاه شهروندان در مناطق۱و ۱۵ وجود داشته است. 
قرار  توجه  مورد  می تواند  مطالعه  این  نتایج  در  آنچه 
در  ایرانی  خانواده  هویت  گرفتن  قرار  تحت الشعاع  گیرد، 
مواجه با ورود فن آوری های نوین ارتباطی است که این امر 
به معنای سیال بودن هویت خانواده ایرانی در اثر متغیرهای 
ارتباطی  نوین  فن آوری های  ورود  چون  هم  مداخله گری 
نظریه پردازان  از  بسیاری  و  گیدنز  آنتونی  روایت  به  است.  
اجتماعی دیگر، هویت انسان معاصر خصلت «بازاندیشانه 
بودن  سیال  معنای  به  هویت  بازتابندگی  دارد.  بازتابی۱۰»  یا 
هویت و تغییر آن در نتیجه تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی 
تکنولوژی های  خصوص  به  و  دانستنی ها  دانش ها،  ظهور  و 
هویت  دیگر،  تعبیر  به  است.   جدید  رسانه ای  و  ارتباطی 
می گیرد  و  گرفته  خود  به  مختلفی  رنگ های  ایرانی  خانواده 
و  ظهور  آن  از  تازه ای  اشکال  تازه،  شرایط  با  متناسب  و 
و  گاهی ها  آ معرض  در  روز  هر  خانواده  و  می یابد؛  بروز 
شناخت های تازه ای در زمینه های مختلف تغذیه، بهداشت، 
تربیت فرزند، اشتغال، پوشش و لباس، موضوعات جنسیتی و 
جنسی، آموزش و پرورش قرار می گیرد؛ و این فرایند تدریجًا 
و  عادات  تغییر  و  خانواده  در  زندگی»  «سبک  تغییر  باعث 
روحیات افراد و اعضای خانواده می شود.  به عبارتی، نه تنها 
سبک زندگی خانواده ایرانی به سبک دیجیتال در حال تغییر 
است، بلکه الیه های عمیق تری از فرهنگ و هویت ایرانی- 
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اسالمی در معرض دیجیتالی شدن قرار می گیرد. این نتیجه 
زهرا  نیازی،  محسن  گنجی،  محمد  به  مربوط  مطالعات  در 
(۱۳۹۳) همکاران  و  فرهمند  همچنین  و   (۱۳۹۸) مهربان 
نیز مطرح گردیده است. .اما آنچه در این امر حائز اهمیت 
است، چگونگی بازتعریف سبک زندگی و ساختار خانواده 
از سوی متخصصان و کارشناسان است.  زیرا همان طور که 
در نتایج مشاهده گردید، خبرگان چشم انداز آتی تغییرات در 
نوین  فن آوری های  ورود  با  مواجه  در  خانواده  زندگی  سبک 
و  می بینند؛   (۲ (سناریو  رسانه ای  خانواده  در  را  ارتباطی 
معتقدند، این فرایند را باید «دیجیتالی شدن خانواده» نامید، 
هر چند در مسیر دیجیتالی شدن یا الکترونیکی شدن کمی 
لنگان لنگان راه را می پیمایند، اما جهت و جاده در راه آینده 
منظور  البته  است.  شدن  الکترونیکی  ارتباطی  بزرگراه  همان 
آنان شکل گیری، رشد و گسترش فرهنگ دیجیتالی شدن در 
خانواده و ایجاد و شکل گیری انواع سبک های زندگی منبعث 
از آن است.  گونزالو و همکاران (۲۰۱۷)  نیز در تحقیق خود به 
این مسئله اشاره داشتند. اما از دیدگاه کل شهروندان منتخب 
زیرا  است،  متفاوت  حدودی  تا  فرایند  این  تهران،  شهر  در 
مواجه  در  خانواده  زندگی  سبک  در  تغییرات  آتی  چشم انداز 
۱(خانواده  سناریو  در  را  ارتباطی  نوین  فن آوری های  ورود  با 
نظر  به  می بینند.   آشفته)  ۴(خانواده  سناریو  و  شبه رسانه ای) 
می آید، کل شهروندان در مناطق منتخب شهر تهران درگیر با 
تکنولوژی، دریافت های بسیار متفاوتی از فناوری های نوین 
با   جهت  هم  دیدگاهی  این رو،  از  کرده اند،  کسب  ارتباطی 
خبرگان در رابطه با تغییرات سبک زندگی خانواده نداشته اند.  
کید  تأ با  خود  مطالعات  در  نیز  وایکمن  و  مک کنزی  البته 
سازوکارهای  نقش  به  تکنولوژی۱۱،  اجتماعی  ساخت  بر 
اشاره  نوین،  فناوری های  مصرف  و  تولید  در  اجتماعی 
به  می کند.   پررنـگ  را  جامعه  عاملیت  امر  این  که  کرده اند 
نظر آن ها، گـروه های مختلـف مـردم درگیـر بـا تکنولـوژی 
می تواننـد دریافت های بسیار متفاوتی از آن تکنولوژی داشته 
نیز  متفاوتی  راهکارهای  دریافت ها،  این  به  توجه  با  و  باشند 
برای مقابله با آن مطرح کنند. از این رو، در تدوین و تنظیم 
سبک  در  تغییرات  آتی  چشم انداز  و  سناریوها   در  رویکردها 
زندگی خانواده با ورود فن آوری های نوین ارتباطی، باید این 
قرار  متخصصان  و  کارشناسان  مدنظر  دریافت ها،  تفاوت 

گیرد.  
مفهوم سازی  و  بازشناسی  چگونگی  دیگر،  سوی  از 

عادت های جدید نیز از سوی کارشناسان و متخصصان حائز 
مفهوم سازی  و  بازشناسی  هنگامی که  زیرا  است،  اهمیت 
اجتماعی  مختلف  گروه های  مشارکت  با  جدید  عادت های 
مناسب  جابه جایی های  به  منجر  می تواند  گیرد،  صورت 
در  سازنده  عینی  و  ذهنی  رفتاری  الگوهای  به  دستیابی  و 
خانواده ها گردد.  بوردیو نیز در مفهوم سازی از عادت و میدان 
در تحلیل فرهنگی و ساختاری به این امر اشاره کرده است.  
شکل گیری  زمینۀ  مجازی،  ارتباط های  است،  معتقد  وی 
و  کنش  به  خود  که  می کند  فراهم  را  جدیدی  عادت های 
نوع  ترتیب،  بدین  می شود.   منتهی  متفاوتی  انتخاب های 
انسان ها  عادات  نوع  و  ارتباطی  فناوری های  این  از  استفاده 
در مواجهه با این فناوری ها، خود مشخص کنندۀ نوع روابط 
در  نتیجه  این  است.  خانواده  در  ویژه  به  جامعه،  سطح  در 
مطالعه گونزالو و همکاران (۲۰۱۷) نیز یافت شد. به عبارتی 
فن آوری  اتخاذ  چگونگی  در  خانواده ها  اعضای  تجربه  درک 
نوظهور در شکل دهی به روابط خانوادگی و ایجاد سبک های 

جدید مؤثر بوده است.
هم چنین با توجه به مقایسه دیدگاه شهروندان در مناطق 
خانواده  بر  (تاکید   ۱۵ و  شبه رسانه ای)  خانواده  بر  ۱(تاکید 
آشفته) نسبت به سناریوهای پژوهش، می توان به سه سطح 
حال مرتبط اشاره کرد که کامًال با سبک  مختلف و در عین 
زندگی در ارتباط هستند که آنها عبارتند از سطح ساختاری، 
این  احتماًال  واقع  در  است.  فردی  سطح  و  موقعیتی  سطح 
می تواند   ۱۵ ۱و  مناطق  در  شهروندان  بین  در  دیدگاه  تفاوت 
ناشی از سطوح ساختاری، موقعیتی و فردی باشد. این تمایز 
میان سطوح کامًال مشابه، تمایزی است که هابرماس، میان 
قائل  شخصیت  و  جامعه  فرهنگ،  یعنی  ساختاری  جزء  سه 
شده است. وی به هرکدام از این اجزا مرحلۀ «بازتولید» را نیز 
اضافه می کند و معتقد است بازتولید هر یک از این اجزا در 
نوع سبک زندگی تأثیرگذار خواهد بود .این سه جزء به ترتیب 
اجتماعی  و  اجتماعی  بازتولید  فرهنگ،  بازتولید  از:  عبارتند 
کردن. از این رو، می توان این امر را در بین شهروندان مناطق 
سطوح  در  تمایزی  که  آنجا  از  کرد.  مشاهده  نیز   ۱۵ و   ۱
ساختاری، موقعیتی و فردی در بین شهروندان مناطق ۱و ۱۵ 
وجود دارد، بازتولید فرهنگ، بازتولید اجتماعی و اجتماعی 
نوین  فن آوری های  ورود  با  مواجه  در  خانواده ها  شدن 
ارتباطی در این مناطق متفاوت خواهد بود. به طوری که این 
تفاوت ها میان ساختار فرهنگ ها و جوامع، در قالب اشکال 
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زندگی (سبک های زندگی) دسته بندی می شوند و می توانند 
بازگوکنندۀ اشکال مختلف جامعه و فرهنگ رایج آن باشند. 
تفاوت های  و  شباهت ها  به  موقعیتی،  سطح  چنین  هم 
وسیع تر  طبقه بندی های  میان  در  زندگی،  مختلف  جوانب 
می پردازد؛ مانند طبقات و گروه هایی که در ساختار جامعه، 
موقعیت های متنوع و مختلفی دارند. برای مثال سبک زندگی 
شهروندی از طبقۀ مرفه یک جامعه، با سبک زندگی شهروند 
دیگر در طبقه پایین همان جامعه تفاوت دارد. (و در سطح 
میان  تشابهات  و  تفاوت ها  تا  دارد  سعی  فرد  هر  نیز  فردی 
روبه  واقعیات  با  آنها  طریق  از  افراد  که  مختلفی  روش های 
رو می شوند و زندگی خود را اداره می کنند، درک کند و بداند 
با  و  می دهند  رشد  را  خود  هویت  و  شخصیت  چگونه  افراد 
ذات  و  هویت  رو  این  از  می کنند.  برقرار  ارتباط  افراد  دیگر 

فرد(شهروند) سیال است.
در یک جمع بندی کلی، با توجه به نتایج به دست آمده 
از دیدگاه خبرگان و شهروندان در مناطق ۱و ۱۵ شهر تهران، 
دو  یا  شدن  جهانی  دو  یافت،  دست  حقیقت  این  به  می توان 
و  طبیعی  و  واقعی  فضای  و  (جهان  زندگی  شدن  فضایی 
دو  در  امروز  انسان  تا  شده  باعث  مجازی)  فضای  و  جهان 

آورنده  وجود  به  مجازی  فضای  کند.   زندگی  مو ازی  جهان 
هر  که  است،  جدیدی  ارتباطات  همراه  به  جدید  دنیای 
تبع  به  و  شود،  جهان  این  وارد  می تواند  بخواهد،  فردی که 
از  است.  شده  فضایی  دو  خانواده ها  بر  حکمرانی  نظام  آن 
این رو، خانواده های ایرانی در سبد فرهنگی خود با شبکه های 
مواجه  و .. .  مدرن  رسانه های  مجازی،  فضای  ماهواره ای، 
می گردد که هرکدام به نوبه بر ساختار خانواده و سبک زندگی 
تأثیرگذار هستند.  بنابراین یکی از واقعیت های انکارناپذیر و 
همانطور  است.  خانواده  در  دگرگونی  شدن،  دیجیتالی  مهم 
که مالحظه گردید، چشم انداز آتی تغییرات در سبک زندگی 
در  ارتباطی  نوین  آوری های  فن  ورود  رویکرد  با  خانواده 
سناریو ۱(خانواده شبه رسانه ای)، سناریو ۲(خانواده رسانه ای) 
شهروندان  و  خبرگان  سوی  از  آشفته)   (خانواده   ۴ سناریو  و 
از  تحول  این  دامنه  است.  شده  مطرح   ۱۵ ۱و  مناطق  در 
خانوادگی،  زندگی  تداوم  همسرگزینی،  و  همسریابی  مرحله 
خانواده،  نهاد  به  جامعه  نگرش  خانواده،  اعضای  بین  روابط 
طالق،  مرد،  و  زن  بین  روابط  انگاره های  آن،  کارکردهای 
اوقات  نوین،  اقتصادی  مشاغل  ایجاد  جنسیتی،  انگاره های 

فراغت، مصرف گرایی و بسیاری مسائل را در برگرفته است. 
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