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 Information and communication technology may 
penetrates the family in a useful or harmful way to the 
functioning and growth of family members or the 
family system. But why are the research results so 
contradictory in examining the impact of information 
and communication technology on family 
relationships? There are many reasons for this 
discrepancy. One reason for this lack of consensus is 
the absence of a coherent model. More research on the 
impact of ICT on the family are performed with 
accepted models and with known independent 
variables and they often Ignored the impact of 
complex human, textual, cultural, and technological 
issues. So, a model is needed to properly examine the 
impact of technology on the structural and emotional 
relationships of the family. The conceptual model of 
the impact of information and communication 
technology on the family seeks to organize existing 
literature, direct future research, and apply existing 
results and information. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

عملکـرد و  یمضر برا ایو  دیاطالعات و ارتباطات ممکن است به صورت مف یآور  فن
 جینتـا لیـ؛ اّمـا بـه چـه دلکنـد نفـوذ وادهنظام خـانواده در خـان ایخانواده  یرشد اعضا

 نیـبـه ا هـا خانواده روابـطاطالعات و ارتباطات بـر  یآور  فن ریتأث یبررسدر  قاتیتحق
 لیـدل کیـشـده اسـت.  انیتناقض ب نیا یبرا یادیز  لیهستند؟ دال  ناسازگار زانیم

 یمـدل مفهـوم کیـبـر  قـاتینبودن تحق یمبتن قات،یتحق یها افتهیمتناقض بودن 
  ان است. پژوهشگر  نیب یمناسب و اجماع

 یرهـایمتغ بـا و قبول مورد یهافاوا بر خانواده، با مدل ریدر مورد تأث قاتیتحق شتریب
 ،یانسـان ۀدیـچیپ مسـائلو تـأثر  ریتـأث از غالبـاً  و شوند یم انجام شده شناخته مستقل

 سـتا ازیـن یمـدلبـه  لیدل نی. به همکنند یم یپوش چشم یآور  فن و یفرهنگ ،یمتن
. کند یبررس یدرست به را خانواده یعاطف روابط و یساختار  روابط بر یآور  فن ریتأث که
ــا بررســ درصــدد مقالــه نیــا  یمــدل نــه،یزم نیــامطالعــات انجــام شــده در  یاســت ب

اطالعـات و ارتباطـات بـر روابـط خـانواده را  یآور  فن ریتأث یبررس یشناسانه برا روش
 دنبـال بـه خانواده، بر ارتباطاتاطالعات و  یآور  فن ریتأث یمفهومکند. مدل  یطراح

 و جینتـا کـردن یکـاربرد و ندهیآ قاتیتحق به یده جهت موجود، اتیادب یسازمانده
 .است موجود اطالعات

   
  ٩/٣/١٣٩٩دریافت: تاریخ 
  ٢١/۵/١٣٩٩ پذیرش:تاریخ 
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  مقدمه. ١
 اطالعـات یها یآور فنو  نترنتیدر حال چرخش به سمت ا جوامع

 بـه یابیدست منظور به شهروندان یدسترس یبرا تا هستند ارتباطات و
 یاجتمــاع یزنــدگ دیــجد ســبک در مشــارکت و اطالعــات منــابع،
). cf: Kavanaugh & Patterson, 2001( ندیبگشـا را ییهـا دروازه

اطالعات و ارتباطـات شـهروندان را  یآور فنبه  یتوجه اجتماع نیا
. مقامـات کنـد یم فاواموارد مجبور به استفاده از  یو در برخ بیترغ
و  یبهداشـت خـدمات دهنـدگان ارائه ،یاجتماع یها سازمان ،یدولت

ــ ــگاه یآموزش ــدارس و دانش ــهها)  (م ــدهیفزا طور ب ــرا ن ــه یب  لیتس
اعتمـاد  ها تیسا وب و ها رسان امیپ ،یکیارتباطات، به پست الکترون

 ابـزار ییگـوندارنـد  نترنـتیبه ا یکه دسترس ییها . خانوادهکنند یم
  .  دهند یرا از دست م یارزشمند یارتباط

اسـت کـه اطالعـات در  جیـدر فرهنگ جوانان و نوجوانان، را
 امیـپ ایـو  یوب شخصـ ۀرا در صـفح یاجتماع دادیرو کیمورد 
؛ اّمـا ندیمکان خاص ارسال نما کیمالقات در  یبرا یگروه یمتن

اطالعات و ارتباطات  یآور فنبه  یدسترسکه  ینوجوانانو  جوانان
 ,.cf: Carroll & et al( شوند یمگذاشته  کنار ندیفرا نیا از ،ندارند

2002; Lenhart & Madden, 2005 .(یهنجارهــاو  مقــررات 
اسـتفاده از  یبرا یاجتماع یها که جوامع مختلف و گروه یفرهنگ
 رشیبر پـذ کنند،  یمو برقرار  وضعاطالعات و ارتباطات  یآور فن
 نیبنـابرا ؛)cf: Venkatesh & et al., 2003( گـذارد یم ریتأث فاوا

اطالعات و ارتباطات بر استفاده  یآور فنرواج و در دسترس بودن 
 است. گذار ریتأث فاوا رشیو پذ

و  یریکـارگ مکان به ننخستی عنوان بهمحل کار  ،یخیلحاظ تاربه
. اســـت بــوده ارتباطــات و اطالعــات یهــا یآور فناســتفاده از 

بـه  هابعـد شـدند، یمـ اسـتفادهکار  طیکه ابتدا در مح ییها یآور فن
 ها، انـهیرامورد  درنفوذ کردند. نفوذ از محل کار به خانواده  ها دهخانوا

 ).cf: Chelsey, 2006( افتاد اتفاق همراه تلفن یها یآور فنو  نترنتیا
و  یشخص منافعو کسب و حفظ  ارتباطات لیتسه یبرااز آن  پس

به دسـت آمـده از  یها مهارت از خانواده ییکارآ شیافزا نیهمچن
 بـرآوردن یبرا است ممکن افراد. شد استفادهکار  طیدر مح یآور فن
 بـه انیـکارفرما ایـکننـد  اسـتفادهفاوا  از ،یخانوادگ و یکار یازهاین
را خـارج  یآور فناست استفاده از  ممکندر وقت  ییجو صرفه لیدل

اطالعـات و  یآور فـن به یدسترس شیافزا. کنند هیتوص کار محلاز 
  .است داده رییتغ را خانه و کار رابط اساساً ارتباطات 

 و اطالعـات یآور فن از ها خانواده استفاده نحوه درباره اگرچه
 موجود یادیز اطالعات روزمره یها تیفعال انجام یبرا ارتباطات
. ندارد وجود یچندان اطالعات ریز یها پرسش مورد در اامّ  است،

 و عملکـرد شیافـزا بـه واقعـاً  ارتباطـات و اطالعـات یآور فـن ایآ
بـه  تیدر نها یآور فن نیا نکهیا ای و شود یم منجر خانواده ییکارآ

 و اطالعـات یآور فن از استفاده ایآ شود؟ یم تمامها  ضرر خانواده
 بـه زمـان نیا ایآ دهد؟ یم شیافزا را ها خانواده آزاد زمان ارتباطات
 ایـآ ابـد؟ی یم اختصـاص کـار ایـ یشخص امور ،یخانوادگ روابط
 از کـه آورنـد دست به نترنتیا از را یاطالعات توانند یم ها خانواده
   کند؟ یبانیپشت خانواده توسعه و ها نقش ها، یریگ میتصم

و  دیاطالعات و ارتباطات ممکن است به صورت مف یآور فن
 در خـانواده،نظـام  ایخانواده  یو رشد اعضا ردعملک یمضر برا ای

 ریدر مـورد تـأث قـاتیتحق جینتا لیچه دل به؛ اّما کند نفوذ خانواده
متنـاقض  زانیم نیها به ا اطالعات و ارتباطات بر خانواده یآور فن

 لیـدل کیـشده است.  انیتناقض ب نیا یبرا یادیز لیهستند؟ دال
 بر ارتباطات و اطالعات یآور فن ریتأث به مربوط متناقض یها افتهی

  . است همگن و ستایا واحد کی عنوان بهخانواده 
ــ هنگــام انپژوهشــگراز  یبعضــ ــأث یبررس ــن ریت ــر  یآور ف ب
 خـانواده رشد مراحل و فردمنحصربه یازهاین و مسائل ،ها خانواده

 یفـردرشـد  خـاص یازهـاین ن،یبـراافـزون. اند نگرفتهنظر  مد را
. شود ارتباطات و اطالعات یآور فن از استفاده باعث است ممکن
 یآور فـن ریتأث مورد در یمهم لیدل یخانوادگ و یفرد رشد اگرچه

 که را ییسازوکارها توانند ینم آنها اامّ  ،اطالعات و ارتباطات است
 خـانواده عملکـرد بـراطالعات و ارتباطات  یآور فن آنها قیطر از
 نشـان را ریتـأث نیـا در یآور فن یها یژگیو نقش و گذارد یم ریتأث

  ). cf: Watt & White, 2000دهند (
نبودن  یمبتن قات،یتحق یها افتهیمتناقض بودن  گرید لیدل کی
ان پژوهشگر نیب یمناسب و اجماع یمدل مفهوم کیبر  قاتیتحق

 یها مـدلفاوا بر خانواده، بـا  ریدر مورد تأث قاتیتحق شتریباست. 
 و شـوند یمـ انجـام شـده شناخته مستقل یرهایمتغ با و قبول مورد
 و یفرهنگـ ،یمتنـ ،یانسـان ۀدیـچیپ مسـائلو تـأثر  ریتـأث از غالباً 
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 کـه سـتا ازین یمدلبه  لیدل نی. به همکنند یم یپوش چشم یآور فن
 نـدها،یفرا خـانواده،(عملکـرد  یسـاختار روابـط بـر یآور فن ریتأث

 ،یاورعـ قی(صد کند یبررس را یعاطف روابط و) ها نقش ارتباطات،
اطالعــات و ارتباطــات بــر  یآور فــن ری). مــدل تــأث٣٢، ص١٣٩٨

و روابـط  یبر روابـط سـاختار یآور فن ریتأث بر طورخاص بهخانواده 
ــتأک ی/عاطفیانســان ــ دی ــد یم ــأث یمفهــوم. مــدل کن  یآور فــن ریت

 اتیــادب یســامانده دنبــال بـه خــانواده، بــر ارتباطــاتاطالعـات و 
 و جینتـا کـردن یکـاربرد و نـدهیآ قـاتیتحق به یده جهت موجود،
  ).cf: Lanigan, 2009( است موجود اطالعات
 بـر فـاوا ریتـأث یبـرا یمطالعـات مدل کی یطراح ضرورت در
 یآور فـن کـه کـرد اشـاره زین نکته نیا به توان یم یخانوادگ روابط

 مانند یخانوادگ یزندگ مختلف یها جنبه بر ارتباطات و اطالعات
 خـانواده عملکـرد و حـدود و مرزهـا حفظ خانواده، زمان روابط،

 یهـا یآور فـن کـه ندارد وجود یاجماع چیه یول ؛گذارد یم ریتأث
 بـر مخـتلط ایـ یمنفـ مثبـت، ریتـأث یدارا ارتباطـات و اطالعات
 مـدل کیـ نبـود اجمـاع عـدم نیـا لیدال از یکی. هستندخانواده 
 یزنـدگ یآور فـن یهـا یدگیـچیپ و هـا ظرافت کـه اسـت منسجم
  .کنند یم ستیز آن در ها خانواده که کند نییتب را یاجتماع

  
  قیتحق ۀنیشیپ. ١−١
بـر  یخانگانهیاز رااز استفادهشدهدرک ریتأث«در همکاران و گانیالن

 یبررسـ یبـرا) cf: Lanigan & et al., 2009(»یروابط خـانوادگ
 یسازگار و انسجام ارتباطات، و یخانگ انهیرا از استفاده نیب رابطه

 نیـآنال ی. نظرسنجاند کرده استفاده یبیترک روش کی از یخانوادگ
 یهـا خانواده انجـام شـده اسـت. مـدل آنـان نـوع داده ٩٧توسط 
آنهـا  یبالقوه را برا لیو تحل هیو تجز یبند شده را دسته یآور جمع

 هرچـهبـود کـه  نیـقابـل توجـه، ا جی. از جمله نتاکند یم شنهادیپ
سـطح  کننـد، یمـ انهیرا با کاروقت خود را صرف  شتریها ب خانواده

 اتیـ. با توجه بـه ادبشود یم شتریآنها ب یارتباط، انسجام و سازگار
بعـد  کیـبه  هیاول لیو تحل هیبود. تجز رمنتظرهیغ جهینت نیا ،یفعل

ــانوادگ ــدی(فرا یخ ــا  ن ــه ب ــانواده) در رابط ــخ ــد کی ــن بع  یآور ف
 شـامل لیـتحل و هیـتجز گسـترش بـا. است) پرداخته ی(نابسامان
روشـن شـد.  رمنتظـرهیغ ۀجـینت علـت دامنه، و ها نگرش اهداف،

باعـث  انـهی٪) گفتنـد کـه اسـتفاده از را۶٨کنندگان ( ر شرکتبیشت
بهبـود  جـهیاحساس اتصال بـه دوسـتان و خـانواده و در نت شیافزا

 یکـینامـه الکترون کـه سـوم گفتنـد کی .شود یارتباط و انسجام م
 یامـر بـرا نیکه ا کند یم بیرا ترغ یشتریب حیارتباطات رک و صر
حاصل از اسـتفاده از  یور بهره لیدل . بهشد یم یخانواده خوب تلق

 کیـ عنوان بـه انـهیاسـت. را افتـهی شیزمـان خـانواده افـزا انه،یرا
منبـع عالقـه  نیکودکان در خانه و همچنـ ینگهدار یبرا تیجذاب

 دهیخانواده د یها تیفعال یزیر برنامه یبرا یمتقابل، تعامل و ابزار
 تیـآمـوزش، تقو یریگیپ یدهندگان برا از پاسخ یاری. بسشد یم

 یمانند همسـر یمهم زندگ یها نقش یفایو بهبود ا یرشد شخص
عامل  کی عنوان به انهیرا ییاستفاده کردند. کارآ انهیاز را ینیوالد ای
خـانواده در معـرض  یداده اسـت. اعضـا رییرا تغ یسازگار ر،ییتغ

ــات جد ــاطالع ــد، نقش دی ــرار گرفتن ــا ق ــاوت یه ــه  یمتف از جمل
 بـا رابطه در را یدیجد نیرا بر عهده گرفتند و قوان انهیرا یکارشناس

  .کردند جادیا یآور فن
فـاوا بـر نظـام آمـوزش  ریتـأث ۀدربار یاریبس ی فارسیها مقاله
موضـوع مقالـه  ۀدربـار میمسـتق طور بـه کهاز آنجا  اامّ  ؛دارد وجود

نظر شد. فقـط  آنها صرف انیاز ب د،یافزا یو بر حجم مقاله م ستین
  . دشو یم یشد که معرف افتیبا موضوع  وندیدر پ ریمقاله ز

اطالعات و ارتباطـات  یفناور ریتأث یبررس« در یفتح سروش
)ICTاسـتفاده نـوع و زانیشناخت م یبررس به »ی) بر شکاف نسل 

 شـکاف بـر آن ریتأث و ارتباطات و اطالعات یآور فن از ها خانواده
 نیـا در. روش پـژوهش پردازد یمو فرزندان)  نی(والد ها نسل نیب

 محقـق پرسشـنامه یابزارها از و است یشیمایو پ یگزارش اسناد
 اسـتفاده اطالعات و ها داده یآور جمع یبرا یبردار شیف و ساخته
بـه  یا حجم نمونه ،یجامعه آمار یاست. با توجه به گستردگ  شده

از فرزنـدان  یتصـادف−یا چند مرحلـه یا خوشه یریگ روش نمونه
  است.  نفر) انتخاب شده ٢١۵( نینفر) و والد ٢١۵(

ــت تجز ــجه ــتحل و هی ــا داده لی ــات و ه ــا آماره از اطالع  یه
 بهـره ها هیفرضـ و رهـایمتغ نـوع بـا متناسـب یاسـتنباط و یفیتوص

ــژوهش، د ی. چــارچوب نظــراند جســته ــپ  ینســل شــکاف دگاهی
ــتون« ــ، د»بنگس ــن دگاهی ــات یآور ف ــات و اطالع  (ICT) ارتباط
پژوهش  یها افتهی. شود یرا شامل م» کاستلز«، »تافلر« »زمنیرا«
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 زانیـو فرزندان در م نیوالد نیب یدارااز آن است تفاوت معن نشان
اطالعات و ارتباطات وجود  یآور شناخت، عالقه و استفاده از فن

از  یا حرفـه مهیو ن یا فرزندان بـه صـورت حرفـه که یطور به ؛دارد
بـه  زیـن نیو والـد کننـد یاطالعات و ارتباطات استفاده م یآور فن

 درصد٩٩ نانی. در سطح اطمکنند یاز آن استفاده م یصورت مبتد
 یرابطه معنادار یاطالعات و ارتباطات و شکاف نسل یآور فن نیب

و مثبت وجـود  میرابطه مستق ر،یدو متغ نیب نیوجود دارد و همچن
باعـث  رهـایمتغ دیگردر کنار  اطالعات و ارتباطات یآور دارد. فن

 یفاصله سـن نیب نیشده است. همچن یوجود آمدن شکاف نسل به
 رابطــه ینسـل شـکاف و فرزنــدان و نیوالـد یلیو اخـتالف تحصـ

  .شد مشاهده دارامعن
 

  نیشیپ قاتیتحق لیتحل مدل. ٢−١
بـر روابـط خـانواده  یآور فن ریتأث لیمدل مطالعه و تحل یها مؤلفه
  :است گرفتهبراساس چهار مدل شکل  نیشیپ قاتیدر تحق
 ایـ فـرد کیـ چگونـه :کاربر یسو از یآور فن رشیپذ مدل. ١

 براساس سخن،گرید به. کند یم انتخاب را یخاص یآور فن خانواده
 یآور فــن کیــ هــا خانواده ایــ افـراد ییهــا یژگــیو و ســازوکار چـه

 براسـاس یآور فن. رندیپذ یم ای و انتخاب را ارتباطات و اطالعات
 کـار کیـ انجـام در یآور فـن نیـا ییتوانـا ای ،یسودمند یابیارز

 و یآور فـن نفـوذ یبـرا تـالش ای آن، از استفاده سهولت ای خاص،
 احسـاس جملـه از یآور فـن آن بـا کار و استفاده به نسبت نگرش
  شود؛ یم انتخاب آن، از استفاده لیدل به لذت و یندیخوشا
 نیـا :رشیپـذ مـورد یهامدل یساز کپارچهی و قیتلف مدل. ٢
 و اطالعـات یآور فـن کـاربرد و هـدف یاصـل عامـل چهار مدل

: کنـد یمـ قیـتلف ورا مشـخص  رشیمورد پـذ ۀشبک در ارتباطات
 یبـرا(تالش  تالش نیانگیم)، استفاده(سهولت  عملکرد نیانگیم

 و »عملکرد نیانگیم«. کننده لیتسه طیشرا و یاجتماع ریتأث)، نفوذ
 در »نفـوذ یبـرا تـالش« و »استفاده سهولت« با »تالش نیانگیم«

 یاجتماع ری. تأثدارد مطابقت کاربر یسو از یآور فن رشیپذ مدل
. دارد اشاره یآور فن با رابطه در یاجتماع یهنجارها و تیوضع به

 یآور فن کی نفوذ از یساختار یبانیپشت شامل کنندهلیتسه عوامل
  است؛ احساس و نگرش کی در خاص

 :cf( ارتباطـات و اطالعـات یآور فـن یشناسـ گونه مـدل. ٣

Perry and Doherty, 2003 چهـار یشناسـ نوع کیـ مـدل نیا)؛ 
 را خـانواده نظـام بـا تعامـل و وندیپ یبرا یآور فن تیظرف از یُبعد
 یآور فـن از ییهـا یژگـیو آن به یریپذ انعطاف: کند یم یبند طبقه
 یکـاربرد یها برنامـه در یآور فـن شـود یمـ سـبب که دارد اشاره
 یها بیآسـ ،ینیبـدب. باشـد اسـتفاده قابـل خانواده ریمتغ و متعدد
 یبررسـ را یآور فـن کیـ یاجتمـاع−یروانـ و یجسم ،یاجتماع

 و اتصـال، و یآور فـن از اسـتفاده نـهیهز به منبع ی. تقاضاکند یم
  دارد؛ اشاره ارتباطات لیتسه به آن ییتوانا

 و اطالعات یآور فن ریتأث با رابطه در مطالعات از گرید یکی. ۴
 اسـت) cf: Lanigan, 2009( گانیالن قیتحق خانواده، بر ارتباطات

 ریتأث که است دوطرفه یساز مفهوم و یشناخت جامعه کردیرو کی که
 و ها خانواده بر را ارتباطات و اطالعات یا چندرسانه یآور فن عوامل

 اسـتفاده یچگونگ در را یفرد و یفراخانوادگ ،یخانوادگ عوامل ریتأث
 سـه از مـدل نی. اگذارد یم شینما به خانواده بستر در ها یآور فن از

: عوامـل است شده لیتشک خانواده نظام درون متداخل عوامل دسته
  .  یخانوادگ عوامل و یفرد عوامل ،یآور فن

 یترعیوس طیمح ریتأث تحت خانواده نظام عوامل دسته سه نیا
 سـطح سـه یدارا فراخانواده عوامل. است فراخانواده عوامل نام به

 نظـامو  ٢)سـتمیکـالن نظـام (ماکروس ١)،ستمی(اگزوس نظام برون
 کیهر  توانند یم یگداست. عوامل فراخانوا ٣)ستمی(کرونوس زمان
 کـه دهنـد رییـتغ یروشـ بـه را خـانواده نظـام عوامل و ها مؤلفه از

 ارتباطـات و اطالعـات یآور فـن اثـر کـاهش ایـ شیافـزا موجب
 ریتـأث دهنده نشـان خـانواده نظـام در یهمپوشـان حـوزه. شـود یم
 خـاص خانواده روابط کی یرو بر ارتباطات و اطالعات یآور فن

 از) گـانیالن(مدل  یاجتماع−یفن مدل یآور فن یها . مؤلفهاست
 یهـا یژگـیو تاشده است  بیترک یادشدهسه مدل  یها مؤلفه ۀهم
 خـانواده یکـاربرد یالگوهـا بـر یرگذاریتأث تیظرف با را یآور فن

  .کند ییشناسا
                                                           

کنند اّما بر  . ساختارهای اجتماعی که تا حد زیادی مستقل از فرد عمل می١
 گذارند. های او تأثیر می تجربه

ها و امکانات یک  ها، قوانین، سنت است که ارزشترین سطح محیط  . بیرونی٢
  شود. فرهنگ خاص را شامل می

افتد؛ از  های محیطی است که در طول زندگی اتفاق می . زمانی از وقایع و انتقال٣
  تاریخی.−جمله هرگونه وقایع اجتماعی
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   قیتحق هدف. ٣−١
 در که ییها راه از دیجد یها یآور فن ظهور که دهد یم نشان خیتار
 ریتـأث جوامـع و هـا خانواده افـراد، یزنـدگ بـر ستند،ین آشکار ابتدا
 خـانواده مطالعـات انپژوهشـگر ریـاخ یها سـال. در گذارنـد یم
 یآور فـن ریتـأث مـورد در قـاتیتحق شـتریب توجـه خواستار یادیز

 cf: Hughes( اند شـده یخانوادگ یزندگ بر ارتباطات و اطالعات

& Hans, 2001; Meszaros, 2004; Watt & White, 2000 .(
ــا ــود ب ــا وج ــدان ن،ی ــ فق ــدل کی ــوم م ــانواده یمفه  محور خ
 است شده ذکر معاصر خانواده رشدشناخت موانع از یکی عنوان به
)cf: Meszaros, 2004; Perry & Doherty, 2003 .(وجــود بــا 

 یها رشـته از یادیـز اطالعـات نـه،یزم نیا در قاتیتحق  تیمحدود
 )١٣۵٩ ،یست (ر.ک: مالک بن نبادر دسترس  یعلوم انسان مختلف

 یبـرا هیاول و یمقدمات یمفهوم مدل کی آنها، بر یمبتن توان یم که
ــ ــأث یبررس ــن ریت ــات  یآور ف ــات واطالع ــر ارتباط ــانواده ب  را خ

ــا هــدف. کــرد یبند صــورت ــأث یبررســ مقالــه، نی  یآور فــن ریت
ــات ــات و اطالع ــط در ارتباط ــاختار رواب ــان و یس  ی/عاطفیانس
 شـده، یکـیشـده (تکن یآور فـن ۀخـانواد مـدل ارائـه وها  خانواده

 یهـا یآور فـن درک یبـرا یچـارچوب کـه) اسـت محـور یآور فن
 دو ونـدیپشـده،  یآور فـن ۀمدل خانواد. کند یم فراهم افتهی توسعه
 چگونـه کـه دهـد یمـ نشـان را رگـذاریتأث مؤلفـه چهـار نیب یۀسو
: اسـت گذاشـته ریتـأث خـانواده بـر ارتباطات و اطالعات یآور فن

 ۀمؤلفــ و یخــانوادگ ۀمؤلفــ ،یفــرد ۀمؤلفــ ،یآور فــن ۀمؤلفــ
 . یفراخانوادگ

  
  قیتحق ینظر اتیادب. ٢
 خانواده ساختار. ١−٢

ارتباط، شـامل سـه نـوع  یاجتماع یۀنظر براساس خانواده ساختار
و  ی/عاطفیروابط انسان ،یروابط در خانواده است: روابط ساختار

 یبا هدف انسجام، روابط عاطف یارتباط ساختار ؛یآور روابط فن
 ,cf: Olson( ارتبـاط هدفآورانه با  و روابط فن یبا هدف سازگار

Portner, & Lavee, 1985 .(انیـب کـه اسـت یمفهـوم انسـجام 
و  هـاتیموقع ف،یوظا ها،نقش انیم ینحو چه به خانواده کند یم

 ونـدیامـر شـامل پ نی. ادینما یبرقرار م وندیپ یخانوادگ کار میتقس

 هـا تیموقع یوستگیپ خانه، خارج و داخل فیوظا نییها، تعنقش
 یها مؤلفــه از نیقــوان و هــا نقش ،یرهبــر. اســت یریگ  میتصــم و

 تیشخصـ نیبـ تعـادل انگریـب خـانواده یسازگار. هستند انسجام
 روابـط جـادیا و انزجـار، و محبـت خوهـا، و خلق افراد، متفاوت
 محبت، عشق، ،یریپذ انعطاف. است خانواده یاعضا نیب یعاطف

 ارتباطـات. هستند یسازگار یها مؤلفه از یجنس روابط اختالف،
 و یسـاختار ارتباطـات کنندهبیتخر ای کننده لیتسه بعد آورانه فن

  تیــموقع و تیــتثب در آورانـه فن روابــط. هسـتند خــانواده یعـاطف
 اطالعات یآور فن. است گذار ریتأث یسازگار و انسجام یها مؤلفه

 در را خـانواده عملکـرد که دارد را امکان و تیظرف نیا ارتباطات و
 ۀگان سـه روابـط. کنـد فیتضـع را آن ایـ ببخشد بهبود بعد سه هر

اطالعـات و ارتباطـات در نظـام  یآور فـن نفوذبر نحوه  یخانوادگ
  . گذارد یم ریخانواده تأث

  
  خانواده در یآور  فن کاربرد. ١−١−٢

 قیـتحق روابط، تیتقو ای جادیا یبرا است ممکن خانواده یاعضا
 یحتـ و سـفر کیـ یبـرا یزیر برنامـه مشترک، موضوع کی درباره
 یآور فـن از روزانـه صـورت به یخانوادگ وب صفحه کی ساختن

رسـان امیپ ،یکیالکترون پست(تلفن همراه،  ارتباطات و اطالعات
 رسـد ی) استفاده کنند. به نظـر مـیمجاز یاجتماع یها شبکه ها،

در اسـتفاده از  یذاتـ یو چهـره بـه چهـره امـر یکیزیعدم تماس ف
اطالعات و ارتباطات اسـت تـا صـراحت و رک بـودن در  یآور فن

کـه در حـال  ییها خانواده یبرا نیکند. همچن لیارتباطات را تسه
اطالعات و ارتباطات  یآور ارتباط هستند، فن یبرقرار یتالش برا

  آزاد فراهم کند.  یبحث و گفتگو یبرا یا نهیزم تواند یم
ارتبـاط بـا  ،یارتبـاط یآور فاقد فـن ۀخانواد درکه نیا سرانجام

ــران،ید ــدود  گ ــتمح ــاب و اس ــتین یانتخ ــه ؛س ــاط بلک ــا ارتب  ب
که امروزه فـرد بـا  ی. در صورتشود یم لیبه فرد تحم شاوندانیخو
را  یو برخـ ردیپـذ یرا م یرا انتخاب، بعض گرانیارتباط با د یآزاد
اطالعات و ارتباطات اجازه و قـدرت  یآور رو فن نیا. ازکند یرد م

  . دهد یانتخاب در ارتباط را به فرد م
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  فاوا. ٢−٢
سـخت و  یآور شامل فـن یوارتباط یاطالعات یها یآور فن از منظور
 یارتبـاط و یاطالعـات ۀمنظور چند یها دستگاهنرم است. به  یآور فن
 شـرفتیپ حـال در سـرعت بـه کـه شـود یم اطالق سخت یآور فن
 یها انـهیرا و تـاپ لپ تبلـت، همراه، تلفن یها دستگاه مانند ؛ندهست

  . دارند را خانواده و جامعه بر شگرف یرگذاریتأث تیظرف که یشخص
رسان امیپ ها، سامانه ها،تیسا نترنت،یا شامل نرم یآور فن اامّ 

 لیوسـا ۀهم با توانند یم کاربران که شود یم یمجاز یفضاها و ها
نرم خـود بـه دو  یآور به آنها وصل شوند. فن دیجد یها و دستگاه
از  هستند و کـاربر صـرفاً  هیسو کی ی: گروهشوند یم میدسته تقس
گـاه یمحتوا  گـرید ۀو دسـت کنـد، یکسـب مـ یآنها اطالعات و آ
به اشتراک  گرانیاطالعات خود را با د توانند یهستند که م هیدوسو

 همراه، تلفن یها دستگاه ۀهم شامل سخت یآور فن؛ اّما بگذارند
اتصـال بـه  ۀلیوسـ کـه اسـت یشخص یها انهیرا و تاپ لپ تبلت،
  هستند. یمجاز یفضاها
  

  فاوا یها یژگیو . ١−٢−٢
 یابزارهـا و هـا راه نیگزیجـا صرفاً  ارتباطات و اطالعات یآور فن
 یآور فـن. سـتندین هـا خانواده یاعضـا نیبـ ارتباط یبرقرار یسنت

ــ دهنده نشــان نینــو ارتباطــات و اطالعــات  در یفــیک رییــتغ کی
 زیـن ریـمـوارد ز در هـا خانواده ارتباطـات یبرقرار نحوه یچگونگ
 نیارتباطـات بـ دیـجد ارتباطـات و اطالعات یآور . فن١: هست
 ایــ یگفتــارکــرده و ســطح آن را از  یهــا را دائمــ خانواده یاعضــا
 ۀنامــ یهــا یژگــی. و٢ انــد؛ داده ارتقــا یا چندرســانه بــه ینوشــتار
 سراسـر در خـانواده یاعضا به یفور یهارسان امیپ و یکیالکترون
 بـا کـم نسـبتاً  نـهیهز بـا و ریتأخ نیکمتر با تا دهد یم اجازه جهان

 نامـه یهـا یژگـی. و٣ کنند؛ برقرار ارتباط دلخواه زمان در گریکدی
 عیسـر یلیخ دهد، یم امکان کاربران به ها رسان امیپ و یکیالکترون

صـورت  به ندارد، وجود مکالمه امکان که ییها زمان و ها مکان در
 و یکـیالکترون نامـه یهـا یژگـی. و۴ کنند؛ برقرار ارتباط همزمان

 درناهمزمــان  طور بــه دهــد، یمــ امکــان کــاربران بــه ها رســان امیپ
 برقـرار ارتبـاط یهنگـام تـا نباشد، برخط مقابل طرف که یصورت
  . کند یم دایپ حضور یبرا مناسب زمان یارتباط طرف که کنند

  همراه تلفن. ٢−٢−٢
ــا تلفن ــراه یه ــقابل یدارا هم ــانه تی ــت یا چندرس ــه از ثاب  جمل

 یها رسان امیپ ،یمجاز یاجتماع یهاتیسا نترنت،یا به یدسترس
 خانواده روابط ییایپو شدت و سرعت با ک،یالکترون پست ، یفور
 ارتباط یبرقرار امکان همراه تلفن یها یآور فن. دهند یم جهترا 

 فـراهم را خـانواده یاعضـا نیبـ تیمحدود بدون و مکرر مستمر،
 همچـون استفاده، رقابلیغ یها زمان همراه تلفن نیهمچن. کند یم

 در ایـدر خودرو، و  ،یزیچ ای یکس یبرا انتظار حال در یها زمان
 و دوسـتان بـا ارتبـاط یبـرا یفرصـتبه  را، ییجا به یرو ادهیپ حال

 ,cf: Geser, 2006; Rainie & Keeter( کنـد یمـ لیتبد خانواده

 یهــاستمــا یاز زمــان بــه دســت آمــده بــرا فــرد ی). وقتــ2006
 بـهخـود را  ی، تعهد و وابستگینگران کند، یاستفاده م یرضروریغ

 ونـدیهـا در واقـع ارتبـاط و پسماتنوع  نیدهد، ا یمخانواده نشان 
  .کند یم تیرا تقو یخانوادگ
 یبـرا دیـمف یا لهیوسـ را همراه تلفن) ٢٠٠١( همکارانش و پالن
). cf: Palen & et al., 2001( داننـد یمـ فرزنـدان اسـتقالل و رشـد

 یاز روابط خـانوادگ شوند، یکه صاحب تلفن همراه م یفرزندان زمان
. رندیگ یم قرار استقاللرشد و  ریو در مس دهیاز خانواده بر ایو  گسسته

 دیـجد مرحله به حرکت ،یخانوادگ روابط یجیتدر شدن سست نیا
  .کند یم زا بیآس کمتر فرزندان یبرا را یخانوادگ یزندگ

 مختلف صور شیافزا باعث یطورکل به همراه یها تلفن اگرچه
 یامـدهایپ مطالعـات یبرخـ در ااّمـ اند، شده  یخانوادگ ارتباطات
 قطـع. اسـت گرفتـه قـرار توجه موردارتباط  ۀنیزم ای محتوا کاهش
ــاط ــ ارتب ــ یکالم ــ ای ــیغ یهــا عالمت از اســتفاده و یمتن  یرکالم
 ,cf: Pratt( شـود منجـر تفـاهم سـوء بـه توانـد یمـ) کرهای(اسـت

Wiseman, Cody, & Wendt, 1999 .(یهـا تلفن از افراد یبرخ 
 کـردن ور شعله و زیآم خشونت یها عالمت ارسال یبرا خود همراه

 بـرخالف). cf: Fox, 2000( کننـد یم استفاده هانزاع و اختالفات
 اســتفاده آن ازمشـترک  طور بــه خـانواده یاعضــا کـه ثابــت تلفـن

 رو نیازا. شوند یم استفاده فرد کی توسط همراه یها تلفن کنند، یم
 یافراد چه با خانواده یاعضا کهبفهمند  توانند یم کمتر ها خانواده

 اسـت شـده مشاهده جوانان نیب در رفتارها نیا. هستند ارتباط در
گاه عدم و خود یخصوص میحر شیافزا یبرا که  از نشـانیوالد یآ
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 :cf( آورند یم رو همراه یها تلفن به شان،یهامعاشرت و ارتباطات

Lenhart & Madden, 2005 .(از گسـترده استفاده نکهیا سرانجام 
 از خـانواده یاعضـا اگر. شود ساز مشکل است ممکن همراه تلفن
 خـانواده، از خـارج افـراد بـا ارتباط یبرقرار یبرا همراه یها تلفن
 اسـتفاده دوسـتانه، ارتباطـات ای یارتباطات کار یمثال برا طور به

 ارتباطـات حضورشـان، در خانواده یاعضا با ارتباط یبرا نه کنند
  .ابدی یم کاهش یخانوادگ یعاطف

  
  انهیرا. ٣−٢−٢
 از درصــد۵٨ ،)٢٠٠٠( زریکــا خــانواده ادیــبن ینظرســنج در

 وقـت مـردم کـه است شده باعث ها انهیرا که گفتند دهندگان پاسخ
 از یمقـدمات جینتـا. کنند یسپر دوستانشان و خانواده با را یکمتر

 مقابـل در را یشـتریب زمـان افـراد هرچه که کرد دییتأ ١مطالعه کی
 خـود یاجتمـاع طیمح با یکمتر ارتباط کنند، یسپر انهیرا صفحه
 مطالعــات ن،یاوجودبــا ).cf: Nee & Erbring, 2000( دارنــد

 مـدت ایـ خانواده یاعضا با گفتگو یبرا شده صرف زمان یگرید
 نسـبت را خـانواده یاعضا با تیفعال انجام یبرا شده صرف زمان
 :cf( انـد کرده گـزارش رییـتغ بـدون انـهیرا از اسـتفاده از قبـل بـه

Kayany & Yelsma, 2000; Lanigan & et al., 2009.( 
 نحـوه در تفـاوت لیـدل بـه است ممکن قیتحق متناقض یها افتهی

 ایـ شـده یآور جمـع یهـا داده تیماه خانواده، زمان یساز مفهوم
  .باشد یخانوادگ و یفردهای  ویژگی گرفتن نظر در عدم

  
 یکیالکترون پست. ۴−٢−٢
 پسـت کـه داشـتند اظهـار نترنـتیا کـاربران چهل درصد از شیب

 داده شیافـزا دوستانشـان و خانواده با را شانیا ارتباط یکیالکترون
 یبـرا را یکمـ وقـت کـه کردنـد گـزارش ینترنتـیا کاربران. است

 سـاعت سـه و دارنـد چهره به چهره صورت به دوستان با معاشرت
 وقـت یحضور صورت به خانواده با معاشرت یبرا هفته در شتریب
 یکـیالکترون  اسـتفاده از پسـت زانیدر م زین تی. جنسرنداگذ ینم

 اسـتفاده یکیالکترون پست از مردان از شتریبزنان  رایز ؛مؤثر است
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 کنند تیتقو و حفظ را خود یخانوادگ ارتباطات بتوانند تا کنند یم
)cf: Wasserman & Richmond-Abbott, 2005.(  

 حفـظ یکـیالکترون پست دهد یم نشان که دارد وجود یشواهد
 نظـارت و دخالـت و یبـان دروازه نقش و شیافزا را یخصوص میحر
 بدون نفره دو روابط و رساند یم حداقل به را کاربر یزندگ در گرانید

 و دختـران نیبـ در ویـژهبه را خانواده یاعضا دیگر و نیوالد دخالت
  ).  cf: Mayer, 2003; Rainie, 2000( دهد یم شیافزا پسران
  

  نترنتیا. ۵−٢−٢
 توانـد یمـ نترنـتیا از اسـتفاده دهـد یم نشان که دارد وجود یجینتا

 ارتباطـات کـاهش باعـث و کنـد جدا خانواده یاعضا از را کاربران

منحصـر  نی(البته ا ،)cf: Kraut & et al., 2002( شودآنان  یکیزیف
اثـر را دارد).  نیـا زیتلفن همراه ن انه،یاستفاده از را ست،ین نترنتیبه ا

 کـاربران ارتباطات بر یکم ریتأث نترنتیا داده نشان یگرید مطالعات
 زمـان یحتـ ای و داشته) CDF, 2005( بودن خانواده با زمان زانیم و
 جینتا نیچن). cf: CDF, 2008( است داده شیافزا را بودن خانواده با
ــهی و ــ اســت ممکــن یمتناقضــ یها افت ــه نکــردن توجــه از یناش  ب
 ,cf: Swickert, Hittner, Harris( کـاربران یتیشخصـ یها یژگیو

& Herring, 2002 (خانوادگ نهیزم ای و) یcf: Lanigan, Bold, & 

Chenoweth, 2009( .آنان باشد  
  
   یمجاز  یها  شبکه. ۶−٢−٢

 و تلگـرام نسـتاگرام،یا ماننـد یمجاز یاجتماع یها شبکه گسترش
 نامناسب جهینت و امدیپ کی آنها، بر نظارت عدم لیدل به بوک سیف
 در یمجـاز طور بـه افراد که لیدل نیا به نامناسب. دارد همراه به را

 قـرار ییمحتواهـا معـرض در احتمـاالً  و هستند ها بهیغر با ارتباط
 :cf( اسـت یخـانوادگ دیـعقا و هـا ارزش بـا متنـاقض کـه دارند

Lenhart & Madden, 2005 .(و هـا گروه در شـرکت و تیعضو 
 یبـرا را یزنـدگ دیـجد سبکو  تفکر تواند یم رسان امیپ یهاکانال

 قابــل اطالعــات). cf: Whitty, 2002( آورد وجــود بــهکــاربران 
 شـبهات شیافزا به یمجاز یاجتماع یها شبکه قیطر از یدسترس

. اسـت شـده منجر خانواده یها نقش و ها ارزش بردن سؤال ریز و
 خیتـار در اطالعـات و ها دگاهیـد انـواع به نامحدود یدسترس نیا

  . است سابقه یب انسان



      ٨٩  خانوادهروابط  برارتباطات (فاوا)  واطالعات  یآور فن ریتأث ۀشناسان روش مدل ارائه 

 

  خانواده. ٣−٢
  خانواده زمان. ١−٣−٢
 وقـت صـرف باعـث ارتباطات و اطالعات یآور فناستفاده از  ایآ

مسـلم  نیـا خانواده؟ اوقات ییجو صرفه باعث ای شود یم خانواده
 یزیر برنامه ،یبند زمان بر ارتباطات و اطالعات یآور فناست که 

 ی. شـواهداسـت رگـذاریتأث خـانواده زمـان گذرانـدن یچگونگ و
 و اطالعـات یآور فـن از هـا خانواده دهـد یم نشان که دارد وجود

 باعـث کـه کنند یم استفاده ییها تیفعال ییشناسا یبرا ارتباطات
 آوردن دسـت به یبرا ها خانواده. شود یم آنها مشترک زمان شیافزا

 و یملـ یدهایـبازد و دیـد و مجـالس  مراسـم، مورد در اطالعات
 نترنـتیا از التیتعطـ و ها مسـافرت یبرا یزیر برنامه ای یا منطقه

 ن،یاوجودبـا). cf: Lanigan & et al., 2009( کننـد یمـ اسـتفاده
 خانواده یاعضا با یهمکار ای گفتگوزمان  کاهش گرید مطالعات

 & cf: Kayany( انــد  نکرده گــزارش را انــهیرا بــا کــار لیــدل بــه

Yelsma, 2000; Lanigan & et al., 2001 .(متنـاقض یها افتهی 
 زمـان یسـاز مفهوم در تفـاوت لیـدل بـه اسـت ممکـن قاتیتحق

 گـرفتن نظـر در عـدم ای شده یآور جمع یها داده تیماه خانواده،
  ).cf: Lanigan, 2009( باشد یخانوادگ و یفرد های ویژگی

  
  یخصوص میحر . ٢−٣−٢

 فیتضع و مرزها یرینفوذپذاطالعات و ارتباطات بر  یآور فن چگونه
 تلفـن از مـداوم اسـتفاده گذارنـد؟ یم ریتأث خانواده یخصوص میحر

 باعـث یشخصـ و یخصوصـ اطالعـات یگذار اشـتراک به و همراه
از  استفاده. شود یم یخصوص و یعموم جهان نیب مرز شدن رنگ کم

ــا ــن لیوس ــل تضــع یآور ف ــات و ارتباطــات عام  میحــر فیاطالع
 کـاهشو  ١خانـه در کـار و یدورکـار گسترش نیهمچن و یخصوص
-cf: García-Montes, Caballero( است بوده خانواده با زمان صرف

Muñoz, & Pérez-Álvarez, 2006 .(و اطالعـــات یآور فـــن 
 داده رییتغ را خانواده یمرزها و میحر یرینفوذناپذ نیهمچن ارتباطات

 بـهیغر افراد به نظارت، بدون و تیمحدود بدون ،یآور فن رایز ؛است
                                                           

خاطر نشان کرد که استفاده از تلفن همراه سبب ورود ناشایست کار ) ٢٠٠۵. چسلی (١
به حریم خانواده بوده و به افزایش پریشانی کارگران و کاهش رضایت خانواده منجر 
شده است. امکان دورکاری و ایجاد دفاتر کار در منـزل نیـز مسـائل روانـی را بـرای 

انواده در منـزل کاربران به وجود آورده است. ممکـن اسـت جسـم یـک عضـو خـ
 حضور داشته باشد؛ اّما وی از لحاظ روانشناختی خارج از خانه باشد.

 ینیوالـد ۀهم ینگران نی. ادهد یم را خانواده یاعضا با ارتباط امکان
 یآور فن از که هستند ییها بهیغر با کودکانشان ارتباط نگران که است

  .کنند یم استفاده ارتباطاتاطالعات و 
 نیوالـد گـرید ینگرانـ خـانواده یخصوص میحر از محافظت

 مکالمـات شـنود و همـراه یهـا تلفن و ها انـهیرا کردن هک. است
ــ ــول روش کی ــه اســت معم ــا ک ــرا هکره ــدف یب ــرار ه  دادن ق

 سـر مـردم یمجـاز صـفحات و ها تیسا وب به خاص، یتیجمع
 د،یخر لیتسه یبرا یآور فناز  استفاده). cf: Fox, 2000( زنند یم

 یخصوص میحر زیو پرداخت قبض ن یبانکدار ،یخدمات پزشک
 یدر سـرورها یاطالعات خصوصـ رایز ؛کند یم دیتهد را خانواده

 ،یاطالعـات شخصـ تیامنبمانند.  یباق توانند یم اه همؤسس نیا
ــوگ ــالاز  یریجل ــردارو  اغف ــتیدر ا یکالهب ــوگ نترن از  یریو جل

 دهـد یمـ شیافـزا را یاجتماع یها ینگران ،یتیهوو  یمالسرقت 
)cf: CDF, 2005 .(زیـن ها خانوادها امّ  ران،یفتا در ا سیپل وجود با 
 یاطالعات و ارتباطات بـه روشـ یآور فناز  استفاده یچگونگ در

را  یخانوادگ یخصوص میحر یمرزهاو  تیها، امنشارز بتواندکه 
  دارند.  ازین ییحفظ کند، به راهنما

 رییـتغ بـا توانـد یمـ ارتباطـات و اطالعات یآور فنکه نیا جهینت
 ,cf: Kommers & Rainie( یخصوصـ میحر و مرزها یرینفوذپذ

2002; Mayer, 2003; Oravec, 2000; Valcour & Hunter, 

 & cf: Smith, 1999; Turow( اطالعات تراکم و انباشت ،)2005

Nir, 2000 ( یخانوادگ و یرونیب یها طیمح بیترک) وcf: Colvin, 

Chenoweth, Bold, & Harding, 2004; Hughes, Ebata, & 

Dollahite, 1999; Swickert & et al., 2002 یساختار روابط) بر 
ــ. ابگذارنــد ریتــأثنظــام خــانواده  ی/عاطفیانســان و  هــا یآور فن نی

 را خـانواده یاعضـا از کیـ هـر گفتار و رفتار است ممکن نیهمچن
 :cf( کننـد متحـول را یاجتمـاع ۀمبادلـ یالگوها یحت ای داده رییتغ

Kaiser Family Foundation, 2000; Kraut & et al., 2002; 

Nie & Erbring, 2000; Strasburger & Wilson, 2002 .(
 از اسـتفاده و یدسترس نحوه همراه، یها تلفن و ها رسان امیپ نترنت،یا

 :cf( انـد داده رییـتغ را هـا خانواده یساز میتصم ندیفرا در اطالعات

Kommers & Rainie, 2002; Rainie & Keeter, 2006 .(  
 و مخـاطرات ارتباطـات و اطالعـات یها یآور فنمجموع  در

. اســت داشــته همــراه بــه هــا خانواده یبــرا ینامناســب یامــدهایپ
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هـا در دفـاع از  خانواده دهـد یوجـود دارد کـه نشـان مـ یشواهد
اطالعات و  یآور فنخانواده در مقابل مخاطرات رسانه و  یمرزها

محافظـت از  هنگـامی ویژه بـه ؛دارند یکمتر یاریارتباطات هوش
 نیکه والد ١شود یتر م سخت ها یآور فنخانواده در مقابل  یمرزها

گاه ،نسبت به کودکان اطالعـات  یآور فناز  یکمتر یشناخت و آ
 رسـد یاست. به نظر م نیو ارتباطات داشته باشند که غالبًا هم چن

 یآور فـناسـتفاده از  یکمتـر نظـارت بـرا یرانـیا یها در خانواده
 یوجـود دارد، و اگـر هـم وجـود داشـته باشـد، اثربخشـ یارتباط
  ندارند.  یچندان
  

  خانواده در فاوا کارکرد. ٣−٣−٢
خـانواده  کیـکـه  شـود یمـ اطـالق ینـدیخانواده بـه فرا عملکرد

 یریگ میتصـم کنـد، یآن بـرآورده مـ قیـرا از طر یاساسـ یازهاین
و  یرشـد فـرد تیـو ضـمن تقو کنـد یم نییرا تع ینیقوان کند، یم

 یآور فن. کند یو دنبال م میرا تنظ یاهداف خانواده، یاعضا یجمع
 گسترده و جیرا یابزار به شدن لیتبد حال در اطاتاطالعات و ارتب

  ).cf: Lanigan, 2009( هستند ها خانوادهعملکرد  تیریمد یبرا
در  ویژه اطالعـات و ارتباطـات (بـه یآور فـنمـردم از  امروزه

 د،یـخر یکرونـا) بـرا روسیـو وعیمثل زمان ش یبحران یها زمان
(کـار و  یدورکـار ،یاطالعات یازهاین ٢،یبهداشت یهاملدستوالع

 ;cf: CDF, 2005( کننـد یاستفاده م یخانواده) و انجام امور بانک

Madden, 2006 .(فـاوا در  کـارکردنقش و  توان یخالصه م طور به
 های نیازمنـدی دیخر نترنتیا. ١: کرد انیب ریخانواده را در موارد ز

 ؛)cf: Madden, 2006ها آسان کرده است ( خانواده یروزانه را برا
منبع  نیترمهم عنوان به نترنتیاها  از خانواده یمیاز ن شیب یبرا. ٢

. ٣ ؛)cf: CDF, 2005( شـود یمـ محسـوب خـانوادهاطالعـات 
 یاساسـ یاز کاربردها یکی دهد یوجود دارد که نشان م یشواهد

 :cfاسـت ( یو بهداشـت یدرمـان اطالعـات یآور جمـع نترنـتیا

Malone, Mathes, Dooley, & White, 2005 .(یدرمان کاربرد 
 تاکند  کمک ها خانوادهدارد تا به  را ییتوانا نیا نترنتیا یو بهداشت

                                                           
ها مانند  . نظارت والدین بر فناوری اطالعات و ارتباطات از نظارت بر دیگر رسانه١

 ). Schmitt, 2000تر است ( تلویزیون سخت
وس کرونا بـه . در زمان نوشتن این مقاله که در قرنطینۀ خانگی به دلیل شیوع ویر ٢

های اجرایی مقابله با این  بردم، بسیاری از اخبار، اطالعات و دستورالعمل سر می
 گرفتم. ویروس شوم را از اینترنت می

در  بهتر یآگاه کسب و مارانشانیب از یپزشک یها مراقبتدر  بتوانند
 نیهمچنـ. ۴ ٣کننـد؛ عمـل بهترو سالمت  یمورد اقدامات بهداشت

 بهبـود و اصالح یبرا گرفتن مشاوره یبرا نترنتیا از تواند یم خانواده
ــط ــم رواب ــا مه ــانواده، یاعض ــد خ ــه مانن ــو رابط ــه ،ییزناش  رابط
 & cf: Laniganفرزندان استفاده کند ( نیو رابطه ب یفرزند−نیوالد

et al., 2001; Smith, 1999(کـاربرد خـانواده یمـال تیریمـد. ۵ ؛ 
 شیدر افـزا نترنتی. استفاده از ا۶ هاست؛ خانواده یبرا نترنتیا گرید

 یسـاز نهیدر حـال حرکـت و به یخانواده حتـ یزیر برنامه یتوانمند
  ).cf: Daly, 1996زمان خانواده نقش داشته است (

  
  خانواده یبرا فاوا یهابیآس. ۴−٣−٢
 یآور فـن یریکارگ به دهد یهم وجود دارد که نشان م یقاتیتحق اامّ 

 بیـتخر ایـ فیاطالعات و ارتباطات، عملکـرد خـانواده را تضـع
 توانـد یمـ یآور فـن یریکارگ ). بـهcf: Oravec, 2000( کنـد یمـ

نظـام خـانواده باشـد.  یبرا یبروز مشکالت جد یبرا یسازوکار
رفـع  یبـرا ینیگزیاطالعات و ارتباطات ممکن است جا یآور فن
در خانواده  دیکاربران باشد که با یو محبت یعاطف ،یجنس یازهاین

بــرآورده شــود. تــراکم و انباشــت اطالعــات و کســب اطالعــات 
 یرا بــرا یخطرنــاک های میتصــم توانــد یمــ نترنــتیاز ا نادرســت

از  یا حجـم گسـترده یآور خانواده به همـراه داشـته باشـد. جمـع
به انباشت  تواند یهستند، م زیاز آنها متناقض ن یاطالعات که برخ

  اطالعات منجر شود. 
 یآور اطالعـات جمـع براساسدارد  احتمال مارانیمثال ب طور به

 بدانند اعتبار یب را پزشکانمعتبر  صیمعالجه و تشخ نترنت،یشده از ا
)cf: Malone & et al., 2005; Nettleton, Burrows, O'Malley, 

& Watt, 2004 .(نترنـت،یا از اطالعات کسب به عادت صورت در 
 توانـــد یمـــ هـــا،تیســـا طـــرف از اطالعـــات ارســـال در وقفـــه
 ریتـأخ بـه را مهـم های تصـمیم و داده قـرار فشـار تحت  را  ها خانواده

 مهـارتخـانواده کـه  یاعضا). cf: Hwang & Lin, 1999( ندازدیب
 نفوذ و ریتأث است ممکن دارند، را نترنتیا ازدر استفاده  یشتریببهتر و 
باشــند. مطالعــات  داشــتهخــانواده  یهــا یریگ میتصــم در ینامناســب
 نترنتیاستفاده از ا در نوجوانان شتریب مهارت کهاند  نشان داده یمتعدد

                                                           
البته این احتمـال نیـز وجـود دارد کـه افـراد بـه اطالعـات نادرسـت درمـانی و  .٣

 تر شدن اوضاع خانواده شوند. بهداشتی عمل کنند و باعث وخیم

                                                        

                                                           



      ٩١  خانوادهروابط  برارتباطات (فاوا)  واطالعات  یآور فن ریتأث ۀشناسان روش مدل ارائه 

 

 ؛اسـت شـده  منجـر خـانواده های تصـمیم در آنـاننفـوذ  شیبه افـزا
 دارنـد مهـارت و یآگـاه دیجد یها یآور فنبه  نسبت شتریب  آنها  رایز
)cf: Belch, Krentier, & Willis-Flurry, 2005 .(  

 

  قیتحق لیتحل مدل. ٣
 :گرفت نظر در توان یم خانواده بر فاواها ریمدل تأث یکاربرد برا دو
. درمـان یبـرا یابـزار یۀته گرید و قاتیتحق شبردیپ به کمک یکی

کمـک  قیـتحق شـرفتیبر خـانواده چگونـه بـه پ فاواها ریتأث مدل
و تحقق  شبردیآن در پ ییبا توانا یلیمدل تحل کی ییکارآ کند؟ یم

 رگـذاریگر تأث عوامـل مداخلـه تیو کنتـرل و هـدا قیـاهداف تحق
 فاواهااستفاده از  نیرابطه ب یبررس یمدل برا نی. اشود یم یابیارز
)، انسـجام و یو روابـط عـاطف یسـاختار (روابـط سـاختار نیب و

 یفـیک یها و هم با روش یکّم  یهاخانواده، هم با روش یسازگار
شـده  یآور جمع یها داده نوع ها فاوا »لیمدل تحل. «دیآ یبه کار م
. کنـد یمـ شـنهادیآنهـا پ یرا بـرا یلـیو تحل هیو تجز یبند را مقوله
خـانواده  یبـرا یابـزار توانـد یمـ قیـتحق لیـمدل تحل ،نیهمچن
و  یشـناخت و مشـاوران روان یزنـدگ یهامهارت انیو مرب یدرمان

  خانواده ارائه کند.  یاجتماع
 نیا قیتحق ینظر اتیادب در که خانواده ارتباط یاجتماع هینظر
 اشـتراک بـه ینـدهایفرا بـر گرفـت، قـرار اسـتفاده مـورد زین مقاله

 در کـردیرو نیـا. اسـت متمرکز خانواده یاعضا نیب معنا گذاشتن
اطالعـات و  یآور فـن ریتأث دیجد نسبتاً  موضوع رامونیپ یا مطالعه

 یمعـان کشـف بـه رایـز ؛اسـت دیـمف خانواده روابط برارتباطات 
 یهـا خانواده یبـرا نیهمچنـ و هـا خانواده یاعضـا یبرا یآور فن

ارتباط  یاجتماع یۀنظر از استفاده ن،ی. بنابراکند یم کمک مختلف
ــأث یبررســ درخــانواده  ــا فاوا ریت ــر ه  خــانواده نظــام و ســاختار ب
 محکـم یا هیـپا تا شد موجب) یعاطف روابط و یساختار (روابط

 علـت کننـدهانیـب کـه شـود فـراهم لیـتحل مدل کی توسعه یبرا
 و خانواده یاعضا توسطاطالعات و ارتباطات  یآور فن از استفاده

  .است یخانوادگ ارتباطات بر آنها ریتأث
 یبـرا خـانواده یارتبـاط یاجتمـاع مـدل ازکمتر  انپژوهشگر

 روابـط بـراطالعات و ارتباطات  یآور فن ریتأث یچگونگ شناخت
خـانواده  یارتبـاط یاجتمـاع. در مـدل اند  کرده استفاده یخانوادگ

ــاف ــۀنظر ،ی(ک ــاع ی ــاط یاجتم  خــانواده ،)٨ فصــل، ١٣٩۴، ارتب
 و  انسان مدل نیا در. است  شده فیتعر یارتباط نظام کی عنوان به
 درون وستهیپ هم به عناصر عنوان بهاطالعات و ارتباطات  یآور فن
 یشناسـ نوع کی قیتحق نی. در ااند شده یساز مفهوم خانواده نظام
 بـر یرگـذاریتأث یبـرااطالعـات و ارتباطـات  یآور فـن تیظرف از

مـورد  در قـاتی. تحقاسـت شـده ارائـه هـا خانواده روزمـره روابط
 و یفرد راتیتأث که است داده نشاناطالعات و ارتباطات  یآور فن

 اسـتفاده در ها  خانواده یریرپذیتأث یچگونگ نییتع در یفراخانوادگ
  .دارند تیاهم اندازه کی بهاطالعات و ارتباطات  یآور فن از

اطالعات و ارتباطات  یآور فن ریتأث لیمدل تحل یها مؤلفه اامّ 
خانواده  یو روابط عاطف یروابط ساختار یعنیساختار خانواده  بر

که مـا در  ی. به عبارت رساتر مدلردیگ یبراساس سه مؤلفه شکل م
مسـتقل بـا  ۀمؤلف کی یدارا م،یهست آن یطراح درصدد مقاله نیا

 و دارد عامـل پـنج کـهاطالعات و ارتباطات  یآور فن ۀعنوان مؤلف
 یآور فـنبا پنج عامل که از  یفرد ۀوابسته با عنوان مؤلف ۀمؤلف کی

خـانواده اثـر  ۀمؤلفـ بـر و ردیپـذ یمـ ریتـأثاطالعات و ارتباطـات 
 زیـن نیـکـه ا گذارد یخانواده اثر م ۀبر مؤلف یفرد ۀ. مؤلفگذارد یم

داده خواهد  حیها و عوامل آنها توض پنج عامل دارد. در ادامه مؤلفه
 یـۀنظر بـر یمبتنـ مقاله نیا لیگفت مدل تحل توان یم آشکاراشد. 

 یآور فـن ریتـأث یارتباطات خانواده و منحصر بـه بررسـ یاجتماع
 یعـاطف روابـط و یسـاختار(روابط  آنها براطالعات و ارتباطات 

  .است) خانواده
  

  ارتباطات و اطالعات یآور فن ۀمؤلف. ١−٣
 روابـط در بر ریتأث سبب ارتباطات و اطالعات یآور فن ۀمؤلف عوامل
 چگونه نکهیا قیدق یبررس ن،یبرا افزون. شود یم ها خانواده یساختار
 نظـام تعادل عدم باعث ارتباطات و اطالعات یآور فن ۀمؤلف عوامل

 :cf( اسـت یضـرور شود، یم آن بر یمنف ریتأث و خانواده ساختار و

Lanigan, 2009 .(و اطالعـات یآور فن ۀمؤلف در موجود عامل پنج 
 ،ییکــارآ ،یو کــاربر ینــد از: ســهولت دسترســا عبارت ارتباطــات

  .یو سرگرم حیتفر و نهیهز زانیم ،یمنف یامدهایپ
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  یکاربر  سهولت. ١−١−٣
اشاره  یآور فناستفاده از  یراحت و بودن پسندمورد  کاربر به عامل نیا

 کـاربران یازهـاین بـه پاسـخ در ارتباطـات و اطالعات یآور فندارد. 
 کـردن کیـکل و دنیـد بـا دیـجد یهـا عامل ستمیس. ابدی یم تکامل
 شیافـزا را استفاده سهولت که اند شده یسینو برنامه و پیتا نیگزیجا
 در کننده  نییتع یاصل عامل کی یآور فن از استفاده سهولت. دهند یم

 ;cf: Bruner & Kumar, 2005( هاسـت خانواده در یآور فـننفـوذ 

Venkatesh & et al., 2003 .(شـرح داده  گونـهنیا یکاربر سهولت
 ارتباطـات، و اطالعـات یآور فـن از اسـتفادهبودن  آسان که شود یم

  . شوند یم یخانوادگ یزندگ در آنها نفوذ سبب
  
  ییکارآ قلمرو. ٢−١−٣
 یبـرا یـیقلمرو و وسـعت چـه در ارتباطات و اطالعات یآور فن

 یآور فـن ییکـارآ زانیـم گـریعبـارت د بهکاربرد دارد؟  ها خانواده
 ههـا را بـرآورد خانواده یازهـایچـه حـد ن تااطالعات و ارتباطات 

 کی که دهد یم نشان را یآور فن ییکارآقلمرو  عامل نیا کند؟ یم
 نیهمچنـآن نفوذ کند.  در تواند یم ارتباطات و اطالعات یآور فن
 بـا یآور فـن کیـ یریپـذ انعطاف تیقابل و یسازگار زانیم انگریب
 همچنـان ارتباطـات و اطالعات یآور فن. هاست خانواده یازهاین

متعـدد  مـوارد و ازهاین ۀهم تا ابدی یم گسترشو  توسعهبه روز  روز
 ارتباطـات و اطالعـات یآور فـن. دکنـ برآورده را خانواده ۀاستفاد
 یاصل هدف از فراتر اریبس اهداف یبرا و مردم اقشار توسط اکنون
  . ردیگ یم قرار استفاده مورد یآور فن کنندگان دینظر تول مورد
 بـا همـراه تلفـن کیـ یطراحـ حال در طراحان مثال، عنوان به

 اسـتفاده بر نیوالد کنترل که هستند یا ماهواره یابی تیامکان موقع
 نیوالـدآن،  براسـاس. دهـد شیافـزا را همراه تلفن از فرزندانشان

 کننـد، کنتـرل را کودک هر توسط شده استفاده یها قهیدق توانند یم
 تلفـن و کنند محدود را شده فهرست یها تلفن شماره به یدسترس
 یابیـ تیـموقع مـاهواره قیـطر از را کودک احتماالً  و کودک همراه
 و اطالعـات یآور فـن کیـ چگونـه کـه دهـد یمـ نشان نیا. کنند

 داده قیـتطب خـانواده یازهـاین بـا را خـود یعملکردهـا ارتباطات
از  کیـهـر  یور بهـره زانیـم ایـ ییکـارآ قلمرو که یهنگام. است
 نظـام در یآور فن کی ابد،ی شیافزا یتوجه قابل طور به ها یآور فن

  . است کرده نفوذ خانواده

  یمنف امدیپ. ٣−١−٣
و  یجســـم یمنفـــ یامـــدهایچـــه پ یآور فـــناز  اســـتفاده

 شـامل عامـل نیها به همراه دارد؟ ا خانواده یبرا یاجتماع−یروان
 خانواده بر که است یاجتماع−یروان هم و یجسم هم ،یمنف آثار
 و همـراه یهـا تلفن ،یکیزیف و یجسم لحاظ به. است مانده جا به
 یآور فـن ،یروانـ نظـر از. اند شـده کوچـک اندازه نظر از ها انهیرا

. باشـد کننـده گمراه و بندهیفر اریبس تواند یاطالعات و ارتباطات م
 مختـل یبرا را یثابت تیظرف کی یآور فناز  استفاده بودن ریگ همه
 ییکارآ و زمان از استفاده ،یزندگ یعاد روال خانواده، نقش کردن

 ییتوانـادر خانواده بـه  یآور فن نفوذ. امکان کند یم فراهم خانواده
 از یناشــ یاحتمــال مخــرب اخــتالالتکنتــرل  بــه خــانواده نظــام
  ).cf: Lanigan, 2009( است وابسته ها یآور فن
  
   نهیهز  زانیم. ۴−١−٣
 هـا خانواده یور بهـره یالگوهـا بر یآور فناز  استفاده یمال نهیهز
 ازیـامت خـانواده یاعضا شود یم موجب ،نیهمچن. گذارد یم ریتأث

 و نهیهز زانیم نیب معکوس رابطه. کنند یداریخر را آنها از استفاده
 هرچـه ؛وجـود دارد ارتباطـاتاطالعات و  یآور فن از یبردار بهره
 هرچـهخواهـد بـود.  شـتریب یبـردار بهره زانیکمتر باشد، م  نهیهز
. با رندیگ یقرار م دییأو ت رشیمورد پذ شتریکمتر باشد، آنها ب نهیهز

 ارتباطـات و اطالعات یآور فن شود یم ینیب شیپ ها، نهیهز کاهش
اسـتفاده  تیـجمع از یشـتریب یهـا بخش توسـط و شتریب زانیم به

  . کردند ینم استفاده آن از تر پیش کهشود 
 یشـغل ابـزار کیـ عنوان بـه نخست همراه تلفن مثال، عنوان به
 وارد تلفـن اپراتور نیبزرگتر صورت بهبعد  یول ؛کرد کار به شروع
 و افتی گسترش نوجوانان انیم درزمان  آن از و شد خانواده طیمح

 لیتبـد مدرسـه سن در کودکان یبرا یاساس یابزار عنوان به اکنون
 یاعضـا از کیـ هـر کـه سـتین رمتعـارفیغ امـروزه. است شده

 بـه یآور فـن کیـ کـه یهنگـام. باشـند داشته همراه تلفن خانواده
 آن رشیپـذ که ییجا تا کند یم نفوذ خانوارها در نییپا نهیهز لیدل
 اسـت گرفتـه صـورت نفوذ شود، یم لیتبد یفرهنگ هنجار کی به
)cf: Lanigan, 2009.(  

  



      ٩٣  خانوادهروابط  برارتباطات (فاوا)  واطالعات  یآور فن ریتأث ۀشناسان روش مدل ارائه 

 

  یسرگرم و حیتفر . ۵−١−٣
 هـا یآور فن یبخشـ لذت ای یسرگرم ح،یتفر یها یژگیو عامل نیا
 اطالعـات یآور فن کی از استفاده یبرا می. تصمکند یم یبررس را
 یژگـیو بلکـه ؛سـتینآن  ییکـارآ بـه محـدود شهیهم ارتباطات و
 یذهنـ شیگـراابزار،  نیدتریداشتن جد رش،یپذ به لیتماو  قهیسل
ــه ــاهر ب ــن ظ ــ یآور ف ــل ای ــب« عام ــودن جال ــ و ،»ب  نیهمچن
 هست زین یسرگرمو  حیتفر جادیا یبرا یآور فن ییتوانا و تیظرف

)cf: Bruner & Kumar, 2005; Venkatesh & et al., 2003 .(
 اسـت جوانان یها کننده جذب نیاول جمله ازهمراه  تلفن سبک ومد 
 نیـیتع را لیـموبا دیجد یآور فناز  استفاده مورد در یریگ میتصم که
 ).cf: Carroll, Howard, Peck, & Murphy, 2002( کنــد یمــ

  . است یفرهنگ یباورها ریتأث تحت یآور فناز  تیرضا
  
  یفرد ۀمؤلف. ٢−٣

 اهـداف، ت،یند از: شخصا عبارت یفرد ۀمؤلف در موجود عامل پنج
  .یاجتماع تیموقعو  یرکالمیغ یهاسبک ،یفرد یها نگرش

  
  تیشخص. ١−٢−٣

 یامــدهایمختلــف پ یهــاتیشخصــ یبــرا یآور فــناز  اســتفاده
 بـا اغلـب نترنـتیاز حـد از ا شیداشته است. استفاده بـ یمتفاوت
 بـوده همـراه ییتنهـا و یافسـردگ شیافـزا و یاجتماعروابط  کاهش
ــا). cf: Kraut & et al., 2002( اســت  شــده باعــث امــدیپ نی

 یهــا یژگــیو چگونــه کــه بپردازنــد موضــوع نیــا بــه ینپژوهشــگرا
 و ارتباطات و اطالعات یآور فنانتخاب و کاربرد  در فرد یتیشخص
 را یاجتمـاع هیسـرما انـهی. راگـذارد یمـ ریتأث یو یزندگ در آن نفوذ
 بهبـود گسـترده یاجتمـاع روابـط یدارا افـراد و برونگـرا افـراد یبرا
 جمله از یمنف یامدهایپ به انهیرا درونگرا، افراد یبرا؛ اّما دیبخش یم

 شـود یمـ منجـر ادیـاعت و یافسردگ ،یستیبهز کاهش انزوا، شیافزا
)cf: Kraut & et al., 2002; Swickert & et al., 2002.(   

 ،یاضـطراب رفتـاراستفاده در محل کار، تجـارت،  ،یخودکار
بـه بـه نسـبتمثبـت  ایـ یمنفـ نگرش ر،ییتغ به نسبت یناسازگار

با  هافراد در مواجه یتیشخص یامدهایپ از دیجد یآور فن یریکارگ
 یاز اعضـا یکـی یتیشخص های ویژگی ،نیهمچناست.  یآور فن

 استفاده از خانواده یاعضا ریتفس و درک نحوه در تواند یمخانواده 
ــأث ارتباطــات و اطالعــات یآور فــن از دیگــر . ماننــد بگــذارد ریت

 اسـت ممکن که یخو و خلق یها یژگیو و یتیشخص های ویژگی
 یزنـدگ در ارتباطات و اطالعات یآور فن نفوذ یچگونگ نییتع در

  .باشد رگذاریتأث یخانوادگ
  

  اهداف. ٢−٢−٣
اسـتفاده  ارتباطـاتاطالعـات و  یآور فـناز  یبا چـه هـدف کاربر

 انتخـاب در خاص یآور فن کی یها یژگیومسلم  طور به کند؟ یم
 یازهـاین و اهداف بلکه دارد؛ یکم و یزیناچ ریتأث آن از استفاده و

 کیــدر انتخــاب و اســتفاده از  یادیــز ریاســت کــه تــأث یشخصــ
 ارتباطـاتاطالعـات و  یآور فن. افراد با کند یم نییتعرا  یآور فن
 بـرآورده را آنهـا یفـرد یازهـاین کـه شـوند یم سازگار لیدل نیا به
  .کنند یم استفاده آن از و کند یم

ــراد ــتیا طیمحــ از اســت ممکــن درونگــرا اف ــه نترن در آن  ک
 ؛کنند استفاده یاجتماع شیآسا توسعه و ارتباط یبرااند،  ناشناخته

 گسـترش و حفـظ یبـرا اسـت ممکـن برونگـرا افراد که یحال در
 همـراه. تلفـن کننـد اسـتفاده رسانه همان از خود یاجتماع روابط
 ایـ یارتبـاط یاصـل لهیوسـ ،یاضـطرار مواقـع یبـرا است ممکن
 یآور فـن. باشـد چهـره به چهره ارتباط از یریجلوگ یبرا یا لهیوس

 یهـا زنگ لیـقب از ییها یژگیو از استفاده با ارتباطات و اطالعات
 و رد یبـرا رنـدهیگ تماس لیـپروفا ومشخصات  شینما ،یشخص
 تیـقابل ،)cf: Carroll & et al., 2002( ارتباطـات کردن محدود
 بـه نترنـت،یا بـه یدائمـ یو دسترس ،یشخص میتقو و یزیر برنامه
 و حرکت خود یاجتماع یزندگ در تا دهد یم را امکان نیا کاربران

  داشته باشند.  ییایپو
  

  یفرد یها نگرش. ٣−٢−٣
 یآور فـن نفـوذتفاوت نگرش نسبت به  براساسکاربران را  توان یم

 نظــر بــه. کــرد میتقســ یمتعــدد یهــا گروه بــهدر خــانواده 
 کنندگان راستفادهیغ انیم در یمهم عامل یمنف یها نگرش رسد یم
 ,cf: Wheeless, Eddleman-Spears( هستند نترنتیا ای انهیرا از

Magness, & Priess, 2005 .(ــرش ــه نگ ــتفاده، ب ــامل اس  یع
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 دارد وجـودکـاربر  یاز سو یآور فن رشیپذ مدل ۀهم در که است
)cf: Bruner & Kumar, 2005; Venkatesh & et al., 2003 .(

 بـا رابطـه در خـانواده یاعضا از کی هر که یذهن یمعناو  نگرش
و اسـتفاده  انتخاب یالگوها ،اطالعات و ارتباطات دارند یآور فن
  .کند یم نییتع یآور فن آن با را آنها

  
  یرکالمیغ یها سبک. ۴−٢−٣

 کسـب یکالم ای یبصر صورت به را اطالعات که دارند لیتما افراد
 لحـاظ از جـذاب یطـیمح ،اطالعـات و ارتباطـات یآور فن. کنند
ــرا را یبصــر ــاربران یب ــراهم ک ــ ف ــد یم ــه کن ــاربران آن در ک ــا ک  ب
) ارتبــاط برقــرار کرهای(اســت یرمتنــیغ و یمتنــ یها نشــانه و نمادهــا

 یها ). عـدم وجـود نشـانهcf: Bruner & Kumar, 2005( کنند یم
اطالعـات و  یهـا یآور فـنبرقـرار کـردن رابطـه در  یبرا یرکالمیغ

 ,cf: Bargh & McKenna( است توجه قابل استثناء کیارتباطات 

 یصـوت ارتباطات از ارتباطات و اطالعات یآور فن کاربران). 2004
 یدسترســ و رشیپــذ اســت ممکــن و کننــد یمــ یکمتــر اســتقبال

  .  شود محدودکاربران  یسو از یصوت یها یآور فن
  
  یاجتماع تیموقع. ۵−٢−٣

 ارتباطات و اطالعات یآور فن صاحب شتریب تر مرفه افراد احتماالً 
 یبـردار بهره و دیـخر یها نـهیهز کـاهش بـا ن،یاوجودبـا. هستند
ــ شــکاف ارتباطــات، و اطالعــات یآور فــن  و مرفــه کــاربران نیب
). cf: CTIA, 2006; NTIA, 2004( شـود یمـ کمتـر درآمـد کم

 از اسـتفاده بـا تیجنسـ و یاجتماع تیموقع درآمد، و التیتحص
 یهمبسـتگ مـداوم طور بـه هـا یبررس. دارد ارتباط نترنتیا و انهیرا

. اسـت داده نشان را انهیرا داشتن و یرسم آموزش سطح نیب مثبت
دو طرف شـکاف مرفـه و  نیکه ب ی(گروه یخاکستر ۀرد نیهمچن
 ارتباطـات و اطالعات یآور فن از استفاده دردرآمد قرار دارند)  کم

  . شد مشاهده
 هستند یمساو مرد، و زن ۀانیرا و نترنتیا کاربران تعداد اگرچه

)cf: Haythornwaite, 2001(،  ّبـر تیجنسـ رسـد یمـ نظر بها ام 
 از ادیـز احتمـال بـه زنان. گذارد یم ریتأث یآور فن از استفاده نحوه
 کردنـد یمـ استفاده یخانوادگ روابط تیتقو یبرا یآور فن ییکارآ

)cf: Lanigan & et al., 2001 .(است ممکن تیجنس ،نیهمچن 
 یزنــدگ در یآور فــن ییکــارآ ایــ یآور فــن کــدام نکــهیا نیــیتع در

 زنـان که است توجه انیشا. باشد داشته نقشکند،  نفوذ یخانوادگ
 یبـرااسـت  یا لهیوسـ شـود یتصور م که یآور فن یها جنبه آن از

. کننــد یمــ اســتفاده کمتــرخــانواده،  یاعضــا تیریمــد و تســلط
 یریادگیـ یبـرا تـالش بـه لیـتما عدم و سن نیب مثبت یهمبستگ

 .است شده مشاهده دیجد یها یآور فن

  
  یخانوادگ ۀمؤلف. ٣−٣

 یتـیجمع بیترک: از نداعبارت خانواده ۀمؤلف در موجود عامل پنج
سـکونت و  محـل اعضـا، ۀاسـتفاد خانواده، رشد مرحله خانواده،

  .هخانواد یندهایفرآ
  
  یتیجمع بیترک. ١−٣−٣

داده شـد، در  حیتوضـ یفرد ۀمؤلف در که یاجتماع تیموقع عامل
 ب،یـاسـت. ترک یعامل قابل بررس کی عنوان به زیسطح خانواده ن

 یاعضـا ییایـجغراف یکـینزد نیخـانواده و همچنـ یتعداد اعضا
ــر اســتفاده از  ــأث یآور فــنخــانواده، ب  ریاطالعــات و ارتباطــات ت

تعـداد و  شی). افـزاcf: Lanigan & et al., 2009( گـذارد یمـ
 یکـیزیروابـط ف یخـانواده، و سـخت یاعضا ییایجغراف یپراکندگ

اطالعــات و  یآور فــن رشیپــذ یهــا را بــرا ممکــن اســت خانواده
  کند.  قیارتباطات تشو لیتسه یارتباطات برا

  
 رشد ۀمرحل. ٢−٣−٣

در  یآور فـن نفـوذ یاسـت بـر چگـونگ ممکـن خانواده رشد مراحل
 لیتشک عمرمرحله خاص از  کیها در  . خانوادهبگذارد ریخانواده تأث
هـا و سـاختار  نقش ف،یوظـا دادها،یـرو دراسـت  ممکن شدنشان،
 ریتحت تأث توانند یاز آنها م کیکه هر  باشند هیشب گریکدیبا  یمشابه
کـه  ییهـا . خانوادهرندیاطالعات و ارتباطات قرار بگ یآور فن ییکارآ
 نیشـتریب ،یو ارتبـاط یآموزشـ یایـمزا لیـفرزند هستند، به دل یدارا

  ). cf: Turow & Nir, 2000هستند ( یآور فنکاربران 
 بـه ازدواج هیاول یهالسا مرحله از خانواده گذر، با نیاوجودبا

اسـتفاده از  تیـماه ،یدبسـتان شیفرزند بـه پ نیاول دنیرسمرحله 
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. کنـد یمـ رییتغ یریاطالعات و ارتباطات به طرز چشمگ یآور فن
 عنوان بـهاطالعات و ارتباطـات  یآور فنبازنشسته از  یها خانواده
 ,cf: AARP( کننـد یم استفاده خانواده با عکس تبادل ای و ارتباط

2000; Whitty, 2002 .(  
  

  اعضا ۀاستفاد. ٣−٣−٣
 یاز اعضا یکیاطالعات و ارتباطات توسط  یآور فن کی رشیپذ

 ریبـه خـانواده تـأث یآور فـننفـوذ آن  بـرفرزنـدان،  ویژه بهخانواده 
از همسران بر استفاده  یکی. استفاده از تلفن همراه توسط گذارد یم
 کودکـان). cf: Chelsey, 2006( گـذارد یمـ ریتأث ندهیدر آ یگرید
 عمـل خانه در انهیرا رشیپذ ی) برازوریدهنده (کاتال شتاب عنوان به
ــ ــدیم ــز ؛کنن ــهیرا یازهــایامتدرک  رای ــدان،  در ها ان آمــوزش فرزن

 :cf( کندیم بیترغ یخانگ یها انهیرا دیخرها را به  خانواده اغلب

NTIA, 2004قیتشـو یآور فـن رشیدر پذ ا). نوجوانان خانواده ر 
را بـه  یآور فـنو منبع اطالعـات،  آموزگار عنوان بهو غالبًا  کنند یم

  ).cf: Carroll & et al., 2002( دهند یبزرگساالن آموزش م
  
 خانواده سکونت محل. ۴−٣−٣
روستا سکونت داشته  ایحومه  ،یمنطقه شهر کیکه خانواده در نیا

در  نیاطالعات و ارتباطات و همچن یآور فن یباشد، بر کاربردها
 ریتــأث یآور فــنخــدمات  یهــاشــرکت تیــفیدســترس بــودن و ک

در منـاطق  میسـ یبـ یها پرسـرعت و شـبکه نترنـتی. اگـذارد یم
  . ستندیدورافتاده در دسترس ن

  
  خانواده یندهایفرا. ۵−٣−٣

 یبررسـ بعد سه در را خانواده رفتاربر خانواده،  یآور فن ریتأث مدل
 & ,cf: Olson, Portner( ارتباطات و یسازگار انسجام،: کند یم

Lavee, 1985خـانواده  کنـد یمـ انیاست که ب ی). انسجام مفهوم
 امـر نیـا. دینما یم برقرار توازن بودن هم با و ییجدا انیم چگونه
 هـا یوستگیپ ها، بهیغر با خانواده میحر حفظ ،یعاطف وندیپ شامل

 و ثبـات نیب تعادل انگریب خانواده یسازگار. است یساز میتصم و
 یها مؤلفـه نیقـوان و هـا نقش ،یرهبر ،یریپذ انعطاف. است رییتغ

 تیـتثب در که است کننده لیتسه یبعد ارتباطات. هستند یسازگار

 ارتباطات و اطالعات یآور فن. گذارد یم ریتاث یو سازگار انسجام
 رییـتغ نـدیفرا سـه هـر در را خانواده ییکارآ که دارد را تیظرف نیا

 نظـام در فـاوا نفـوذ نحـوه بـر موجـود یخانوادگ یندهای. فرادهد
  . گذارد یم ریتأث خانواده

  
  یفراخانوادگ عوامل. ۴−٣
اطالعات و ارتباطـات بـر خـانواده ممکـن  یآور فن ریمدل تأث در

خـارج از نظـام  ییها از نظام خـانواده بـا مؤلفـه ییها است بخش
در  یتالقـ نیـا یباشـند. بررسـ  داشـته ی) تالقیخانواده (فراخانوادگ

 دهـد یدر خانواده را نشان مـ یآور فن نفوذضرر  ایو  یمدل، سودمند
  خانواده). یاعضا ایبر نظام  یآور فن ریشدت و جهت تأث انی(ب
  
  فاوا »ریتأث مدل« کاربرد. ۵−٣
 کمـک یکـی :گرفت نظر در توان یم فاوا ریتأث مدل یبرا کاربرد دو
فاوا  ریدرمان. مدل تأث یبرا یابزار یۀته گرید و قاتیتحق شبردیپ به

مـدل  کیـ ییکـارآ کنـد؟ یکمـک مـ قیـتحق شـرفتیچگونه به پ
و کنتـرل و  قیو تحقق اهداف تحق شبردیآن در پ ییبا توانا یمفهوم
 یمدل برا نی. اشود یم یابیارز رگذاریگر تأث عوامل مداخله تیهدا
 یو روابط، انسجام و سازگار یآور استفاده از فن نیرابطه ب یبررس

بـه  یفیک یها و هم با روش یکّم  یها روش یکه هم برا یخانوادگ
شـده را  یآور جمـع یهـا فـاوا نـوع داده »ریمدل تـأث«. دیآ یکار م
 .کند یم شنهادیآنها پ یرا برا یلیو تحل هیو تجز یبند مقوله

و  یخـانواده درمـان یبـرا یابزار تواند یم ریمدل تأث ،نیهمچن
 یو اجتمـاع یشـناخت و مشـاوران روان یزندگ یهامهارت انیمرب

بـه  یخـانگ انهیکنندگان از را از استفاده یخانواده ارائه کند. درصد
 بیآســ یکــه بــه روابــط خــانوادگ کننــد یاســتفاده مــ ییهــا روش

بـه  ادیـاعت گـاه ن،یـآنال یآور فـن کیـ عنوان به نترنتی. ارساند یم
را  یو سرگرم یارتباط با گروه قمارباز ،یوسواس فکر ،یپورنوگراف

علت  عنوان به یآور موارد، فن نیها به همراه دارد. در ا خانواده یبرا
کـه  دهـد ینشان مـ هابیآس نیشناخته شده است. ا هابیآس نیا

اطالعات و ارتباطات ممکن است موضوع درمان باشـد.  یآور فن
کـه  دهـد ینشـان مـ یو فرد یعوامل خانوادگ ی، بررسنیاوجودبا

 ،یفــرد یهــابیعامــل مســائل و آســ یآور کــاربرد نادرســت فــن
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 ماننــد یآور فــن عوامــل. اســت یاساســ یو اجتمــاع یخــانوادگ
 و یمنفـ یامـدهایپ ، نـهیهز زانیـم ،یکـاربر و یدسترسـ سهولت

 نیـا نیبـ در تعـادل عـدم سـبب اغلـب یسرگرم و حیتفر تیظرف
 یضرورموضوع  نیا قیدق یبررس ن،یبرا افزون. شود یم ها خانواده
 یمنفـ ریتـأث خـانواده نظـام بـر یآور فـن عامـل چگونـه که است

  ).cf: Lanigan & et al., 2009( گذارد یم
درمـانگران،  روان یبـرا توانـد یو اطالعـات مـ جینوع نتـا نیا

ارزشـمند باشـد.  یخانوادگ یزندگ یهامهارت انیمشاوران و مرب
اطالعات و ارتباطات بـر  یآور استفاده از فن ریمدل تأث« قیتحق جینتا

در مورد  یمهم یها نشیب تواند یدرمانگر م ایمشاور  کیبه » خانواده
 انـهیچرا استفاده از را نکهیخانواده ارائه کند. درک ا یدگید بیآس ندیفرا
و  زا بیآسـ گـرید یا پـاره یهـا سـودمند و بـرا از خانواده یبرخ یبرا

 انیـدرمانگرها، مشاوران و مرب را به روان ییها وهیساز است، ش مشکل
بـه  تواننـد یمـ یوادگخـان یزنـدگ یهـامهارت انی. مربدهد یارائه م
اطالعــات و  یآور فــن رامــونیهــا کمــک کننــد کــه مســائل پ خانواده

 نیـا کـهل کننـد ّمـأتموضـوع  نیارتباطات را کشف کنند و در مورد ا
را به خطـر انـدازد و باعـث  یخانوادگ یزندگ تواند یمسائل چگونه م

  ).cf: Lanigan & et al., 2009( شودخانواده  یفروپاش
 مـورد در را یعـوامل و ها مؤلفـه فـاوا، »ریتأث مدل« نکهیا تینها

 آن بـا تـوان یمـ کـه دهـد یم شنهادیپ فراخانواده و خانواده ،یآور فن
و  ییرا شناســا یآور اســتفاده از فــن ۀتجربــ در موفــق ییهــا خانواده

 تـوان یمـ ،نیکرد. همچن یبه جامعه معرف یاجتماع یالگو عنوان به
را  یآور کمتر موفق در استفاده از فن یها خانواده مسائلمشکالت و 

 یعالئم هشـداردهنده و مشـکالت احتمـال عنوان بهکرد و  ییشناسا
 کرد. یرسان آن اطالع یبه جامعه، خانواده و اعضا یآور فن

 

  یریگ جهینت
اطالعات و ارتباطات بـر خـانواده  یآور فن ریبراساس مدل تأث اگر
 یآور فـنو  یخـانوادگ ،یفراخانوادگ یها مرتبط به مؤلفه یها داده
 یآور فـن نفـوذبودن  زیآم تیشوند، علل موفق لیو تحل یآور جمع

 یا بـودن آن در پـاره زا بیو آسـ  هـا و مشـکل از خانواده یدر بعض
  . شود یها درک م از خانواده گرید

 »خـانواده روابطاطالعات و ارتباطات بر  یآور فن ریتأث« مدل
تعامـل  یدگیـچیپ ییبازگشـا یبـرا یمقاله، تالش نیشده در ا ئهارا

محققــان،  یاســت کــه بــرا یبــه روشــ یآور فــنخــانواده و 
اندرکاران امـور خـانواده و دست انیدرمانگرها، مشاوران، مرب روان
 یآور فـنهـا و  جامع به فـرد، خانواده یمدل نگاه نیباشد. ا دیمف

هـا و  متقابل آنها (فـرد، خانواده یو وابستگ ایپو تیدارد که بر ماه
خانواده  ت،یشخص ،یآور فن. چهار مؤلفه کند یم دی) تأکیآور فن

 یا دسـته قیرا از طر یخانوادگ یو عواملشان، زندگ یو فراخانوادگ
 یآور فـن ریتـأث«. مـدل دهـد یاز روابط متقابل و دو طرفه شکل م

اصـالح  ینظـر ادیـبن »خـانواده روابـطاطالعات و ارتباطات بـر 
 دیـانجام شـده، تول قاتیدرک تحق یمحور را برا خانواده یاجتماع
  . کند یکردن علم فراهم م یو کاربرد ،یعلم بوم
 کیـخـانواده و فـرد را در  ،یآور و تأثر فـن ریارائه شده، تأث مدل

که متشکل از محل کـار، فرهنـگ،  کند یم یبررس یاجتماع یفضا
آورانـه،  عوامل فن ندیاست. برآ یو نظام اجتماع یعوامل فراخانوادگ

شده اسـت کـه خـاص  دهینام» اثر«مدل  نیدر ا ،یو فرد یخانوادگ
 طیمحــ یاگــر بــرا ؛ یعنــیاســت یاجتمــاع یو فضــا طیمحــ نیــا

 یو نظام اجتمـاع یمحل کار، فرهنگ، عوامل فراخانوادگ ،یاجتماع
 م،یاز آنها کن یبعض نیگزیرا جا یگریعوامل د ایو  میریرا در نظر نگ

  را به همراه خواهد داشت.  یگریکرده و اثر د رییتغ» اثر«
 ریتـأث یبررسـ یشـناخت روش مـدل تـوان یمـ نکـهیا سرانجام

 بـه را خـانواده روابـط بـر(فـاوا)  ارتباطـات و اطالعـات یآور فن
 :کرد میترس ریز صورت
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