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 Assessing the impact of information and communication 

technology on the family system (structural and 

emotional relationships) in order to predict the structure 

of families in the future can be the subject of an applied 

research. Iranian families in metropolitan areas face 

structural problems and a lack of emotional relationships 

due to the use of ICT, as almost all family members, 

regardless of gender, age and status, are considered users. 

This study seeks to investigate the effects of information 

and communication technology on the structural 

relationships and emotional relationships of the family 

members according to the social theory of 

communication. So the research question is how the 

structure of the family (structural relationships and 

emotional relationships) will be constructed by the 

influence of information and communication 

technologies? According to the social theory of 

communication, the change in structural and emotional 

relationships is due to the influence of technological 

relationships in the family. The difference in the forms of 

the family in the future is due to the influence of 

communication technology, due to the difference in the 

amount and manner of using technology between family 

members and at different stages of life. The main 

conclusion and idea of this paper is that the structure of 

the contemporary family will change in new ways due to 

the influence of ICT according to the social theory of 

communication in near future. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

سنجش تأثیر فناوری  طالعااوو ر طیتطوالاوو نار  خاوو داو رطاب  یرطنار ساود وی  ر 
ترط د مرضرع یک تحقیق هو ای آیندب مینینی سود وی دو رطابمنخری پیشاوالفی( نه

هو  طیرط ی ای کعن شهرهو نه الیل طس فواب طز فورط نو مشکل کوینرا  نوشد. دو رطاب
کمطرا یرطنر اوالفی مرطجه هس ند، چرط کاه تقریطاوا طک ار طا او  یرطنر سود وی  ر 

شر د. طین تحقیق فویغ طز جنس، سن ر مرقعیت، طز کوینرطن آن محسرب می دو رطاب
ایصدا طست تأثیرطو فنوری  طالعااوو ر طیتطوالاوو یط نار یرطنار ساود وی  ر یرطنار 

نرطین مسالۀۀ تحقیاق اوالفی دو رطاب الطق  خریۀ طج موای طیتطاو  نریسای کناد. نناو
اطویو طست طز طینکه سود وی دو رطاب  یرطنر ساود وی  ر یرطنار ااوالفی( نرطثار  فار  

هو  طالعاوو ر طیتطوالوو چگر اه ساود وی  درطهاد ناراا نرطساوی  خریاۀ فنوری 
طج موای طیتطو ، تحرل ای یرطنر سود وی  ر اوالفی نه الیل  فر  یرطنر فنوریط اه ای 

هو  دو رطاب ای آینادب نرطثار  فار  فناوری  طیتطوالاوو، ناه شکل دو رطاب طست. تفورو
هاو ر ای الیل تفورو ای میزطن ر چگر گی طس فواب طز فناوری  ناین طا او  داو رطاب

مرطحل مخ ۀف ز دگی طست.   یجه ر طیدۀ طصۀی ر طسوسی طین  رش وی طین طسات کاه 
طیتطو  ای آیندب  ه چندطن سود وی دو رطاۀ معوصر نرطثر  فر  فورط الطق  خریۀ طج موای 

 شرا.هو  جدید  م حرل میاری، نه شکل

  
 4/6/1399دریافت: تاریخ 
 6/2/1400 پذیرش:تاریخ 

 
  واژگان کلیدی:

 ، فنوری  طالعاوو ر طیتطوالوو
 ، سود وی دو رطاب

 ،  یرطنر سود وی 
 ،یرطنر اوالفی
  یرطنر فنوریط ه
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دو رطاب( خوو)سود وی   

 یرطنر سود وی 

اوالفی/یرطنر ط سو ی  

یرطنر فنوریط ه

 مقدمه

ایرانی معاصر هر چند هنوز مأمن و پناهگاه اعضای خـود  خانواده
هـایی از فروپاشـی خـانواده براســا  اسـ،، امـا مشـاهدش نشــان 

طـال،، بـاب بـودن ناسـاز اری آمارهای کـاه  ازدوا،، افـیای  
ــری(  ــانواده همس ــدری و در خ ــانواده پ ــ  در خ ــانواد ی )چ خ

کننده اس،. نتایج تحقیقات و شواهد زیادی وجـود دارد کـ  نگران
شـهرها بـا خصـو  در کـالنهای ایرانی ب دهد خانوادهنشان می

مشکل نقص روابـ  سـاختاری و کمدـود روابـ  عـاطفی مواجـ  
طـور طدیعـی از روابـ  سـاختاری انواده بـ هستند؛ چرا ک  یک خ

شود و عامل استحکام آن رواب  عـاطفی نـابرابر اسـ،، ساخت  می
این نیی ب  این دلیل اس، ک  ا ر هم  افراد فق  اهل رابط  عـاطفی 

(. 39،  1398شود )اورعـی، برابر باشند، خانواده تضعیف می
ختاری و ترین عامل تضعیف رواب  سـایکی از عوامل و شاید مهم

 ها اس،. کمدود رواب  عاطفی، نفوذ فاوا در خانواده
اطالعـات و ارتداطـات )فـاوا( در ن ـام  ینفوذ فنـاور شدیمنشأ ا

 یروزافــیون اعضــا شاســتفاد لیــبـ  دل هــا، تحــول خــانوادهخـانواده
اطالعـات و ارتداطـات  یها از فاواها اس،. استفاده از فناور خانواده

ناخواسـت   اینوع و ضرورت استفاده از آنها، خواست   گاه،یفارغ از جا
 ریخـانواده( تـأ  یو روابـ  عـاطف یبر ن ام خانواده )رواب  ساختار

داشـت  اسـ،. از  یرا در پـ از خـانواده یدیجد یها ذاشت  و شکل
نـوع روابـ   نیـیک  صرفًا محدود بـ  تع یقاتیانجام تحق گرید یسو
 دینوع رواب  جد شدهندمسلم نشانطور افراد خانواده اس،، ب  یفعل

 ،یریمـد یکـ  بـرا ینخواهد بـود. در صـورت ندهیافراد خانواده در آ
 یبســترها جــادیخــانواده و ا یو عــاطف یروابــ  ســاختار حیصــح

 یهـاشـکل یپژوهندهیآ ازمندیاز فاوا ن حیاستفاده صح یمناسب برا
 یفنـاور روزافـیون ۀتوسـع ب  توج  با نیبنابرا. میخانواده هست دیجد

آنهـا بـر  ریو تأ  یمجاز یاجتماع یهاشدک  و ارتداطات و اطالعات
 یاعضــا نیدر بــ دیـروابــ  جد یریــ و شـکل ،یخــانواد  یزنـد 

ــا ۀهــا در جامعــخــانواده ــأ  ران،ی ــاور ریشــناخ، ت  یاســتفاده از فن
روابـ   ینـیب یمن ـور پـاطالعات و ارتداطات بر ن ام خـانواده بـ 

 اس،. یمهم و کاربرد ی ام ندهیها در آخانواده
در این تحقیق، تأ یر فناوری اطالعات و ارتداطـات بـر روابـ  

شـود. ساختاری و رواب  عاطفی )سـاختار( خـانواده بررسـی مـی

بنابراین مسـئلۀ تحقیـق عدـارت اسـ، از اینکـ  سـاختار خـانواده 
هــای )روابــ  ســاختاری و روابــ  عــاطفی( برا ــر نفــوذ فنــاوری

 شود. خوش تغییر میات چگون  دس،اطالعات و ارتداط
کنندش این تحقیـق ن ریـۀ اجتمـاعی ارتدـا  اما ن ریۀ حسا 

اس،. براسا  ن ریۀ اجتماعی ارتدا  ک  ارتدا  را مدنای شـناخ، 
کنـد، سـاختار خـانواده بـا جامع  و واقعی، اجتماعی معرفی مـی

شـود. بـ  عدـارت رواب  ساختاری و رواب  عـاطفی تعریـف مـی
تا قدل از خـانگی شـدن فنـاوری اطالعـات و ارتداطـات،  تر،ساده

سـاختار خــانواده در دو بعــد روابـ  ســاختاری و روابــ  عــاطفی 
شد. اما در دو دهۀ اخیر با خانگی شدن فـاوا، بررسی و تحلیل می

عنوان رواب  فناوران  وارد ساختار خانواده شده اس،. نفوذ آن نیی ب 
ه تأ یراتی نیی بر رواب  ساختاری و رواب  فناوران  در ساختار خانواد

رواب  عاطفی خـانواده داشـت  اسـ،. امـا اینکـ  ایـن تـأ یر بـرای 
ساختار خانواده سودمند یا مضر بـوده اسـ،، پرسشـی اسـ، کـ  

طلدـد. در ایـن جسـتار بـر آنـیم تـا براسـا  پژوهشی مستقل می
ساختار خانواده را با روابـ  سـاختاری، « ن ریۀ اجتماعی ارتدا »

 اب  عاطفی و رواب  فناوران  بازتعریف کنیم. رو
هـای هـا و نقـ رواب  ساختاری خانواده بـ  پیونـد موقعیـ،

اعضای خانواده اشاره دارد، در حالی ک  رواب  عاطفی خانواده بـ  
مییان رضای، از زناشویی، اوقات فراغ،، امنی، و اعتماد خانواده 

های نگی نفوذ فناوریبستگی دارد، اما رواب  فناورانۀ خانواده چگو
 دهد.توضیح می اطالعات و ارتداطات را در خانواده
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اطالعـات و ارتداطـات  یاس، ک   سـترش فنـاور نیفرض بر ا
بـر روابـ  افـراد در  ،یاارتداطـات چنـد رسـان  لی)فاوا( و نفوذ وسا
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 ذاشـت  و سـدک  .. ا رو بازار، و. یانواده، مراکی تجارکار، خ  یمح
 ون  ک  با ها ب  وجود آورده اس،؛ همانفناوران  را در خانواده یزند 
 ش سـترده بـ  خـانواد شخـانواد ،یمحل کـار از محـل زنـد  ییجدا

اطالعـات و ارتداطـات )فـاوا( و  ینفوذ فنـاور اف،،ی رییتغ یاهست 
سـاختار و ن ـام  رییـ)شـام( عامـل تغ یمجـاز یاجتماع یهاشدک 

 خواهد شد. یدر رواب  خانواده منته دیجد یهاخانواده ب  شکل

 
 نظریۀ اجتماعی ارتباط

های مختلف علـوم انسـانی چندین ده  اس، توج  محققان حوزه
شناسی، اقتصاد، مدیری،، علوم تربیتـی( بـ  روان شناسی،)جامع 

جلـب پردازی در خصو  ابعاد پیچیدش زنـد ی خـانواد ی ن ری 
هـای متعـددی در مـورد شناسی نیـی ن ریـ شده اس،. در جامع 

هـای هستی خانواده، انواع خانواده، کارکردهـای خـانواده، آسـیب
هایی ک  اخیـرًا بـ  موضـوع خانواده و... وجود دارد. یکی از ن ری 

خانواده توج  ویـژه کـرده اسـ،، ن ریـۀ اجتمـاعی ارتدـا  اسـ، 
 (.  40،  1394)کافی، 

مثل خـانواده  یاجتماع ،یواقع چیارتدا ، ه یاجتماع ۀیطدق ن ر
وجود ندارد ک  بتواند مستقل از ارتداطات انسان وجود داشت  باشـد. از 

 شاز افـراد، خـانواد یاریبسـ یبرا یاجتماع  یمح نیترکیآنجا ک  نید
اسـ، کـ  خـانواده  نیارتدا ، تصور بر ا یاجتماع یۀآنهاس،، در ن ر

خـود، چـ   یاعضـا نیدر بـ یمعان دییساخ، و تأ یبرا یغن یان یزم
(. Sharaievska, 2012کنـد )یکودکان و چ  بیر سابن، فـراهم مـ

 یفرزندان خود را بـا آمـوزش قواعـد و هنجارهـا نیعنوان مثال، والدب 
(. White & Klein, 2008, 156کننـد )یمـ ریپـذجامع  یاجتماع

 دیـها، هنجارهـا، عقاد اهید گریکدیخانواده در رواب  خود با  یاعضا
هــا، دار، جنــد یمشــتر) )کلمــات معنــ یخــا ، نمادهــا و معــان

 نیچنـ ن،یو کلـ ،یـوا ۀکنند. ب   فتیم جادیها( را امصنوعات، مکان
ــد ــا، عقاد اهی ــا، هنجاره ــه ــان دی ــا و مع ــا ، نماده ــتر)  یخ مش

کـ  امکـان  کیـارتداطات مؤ ر اس،. فرصـ، ارتدـا  نید شدهندنشان
خـانواده فـراهم  یاعضا یرا برا یخانواد  ۀرواب  و فلسف نیچن ۀتوسع

بـا هـم بـودن و اوقـات فراغـ، مشـتر)  یشتریکرده، ب  کمک زمان ب
 (.  Sharaievska, 2012شده اس، ) جادیا

طـور شـناختی و بـ ن ریۀ اجتماعی ارتدا  یک ن ریۀ جامعـ 

شناسی اجتماعی همچون ن ریـۀ های روانمسلم متفاوت از ن ری 
متقابل نمادین اس،. در ن ریۀ کن  متقابل نمـادین محقـق  کن 

مجـری نقـ  و انت ـارات دیگـران از اجـرای « در)»و « معنا»بر 
عنوان عامل اصلی های خانواد ی )همسر، والدین، فرزند( ب نق 

شـود، در کننده رضای، زناشـویی و خـانواد ی متمرکـی مـیتعیین
بر رفتار، معنـا و هـد   حالی ک  در ن ریۀ اجتماعی ارتدا  تمرکی

 نها اس،. ها و انت ارات دیگران از آیا آرمان اجرای نق 
 نیـخانواده بـ  ا ۀرواب  فناوران لیارتدا  در تحل یاجتماع یۀن ر

ن ام خـانواده کمـک خواهـد کـرد.  یهافرض یپ قیاز طر قیتحق
انـد از  الـف( تمـام ن ـام خـانواده عدـارت یاصـل یهـافرض یپ

در) ن ام خـانواده  ین ام ب  هم متصل هستند؛ ب( برا یهاقسم،
بـ  هـم   یکل مطالع  کـرد؛ ،( ن ـام و محـ کیعنوان آن را ب  دیبا
 ـذارد یم ریتأ  یو اجتماع یعیطد  یاند  ن ام خانواده بر محوست یپ

 ی ـذارد؛ د( ن ـام موجـود واقعـیمـ ریبر ن ام خانواده تأ   یو مح
 ,White & Kleinشـناختن اسـ، ) یبـرا یبلکـ  روشـ سـ،،ین

ارتدـا ،  یاجتمـاع یۀها، ن رفرض یپ نی(. براسا  ا156 ,2008
کند ک  بـدون در ن ـر یم یمعرف دهیچین ام پ کیعنوان خانواده را ب 

 گریکـدیو فناوران ( آنک  با  یعاطف ،ی ان  )ساختار رفتن رواب  س 
 .س،یدارند، قابل در) ن  یچندسو ۀرابط

اجتمــاعی ارتدــا  ضــمن تعریــف خــانواده و بیــان در ن ریــۀ 
های خانواده و رواب  عاطفی )رضای، زناشویی ها و موقعی،نق 

شود. رواب  فناوران  و خانواد ی(، ب  رواب  فناوران  نیی پرداخت  می
هـای چارچوبی ن ری بـرای تجییـ  و تحلیـل تغییـرات و آسـیب

هـای طـات و شـدک خانواده بر ا ر نفوذ فنـاوری اطالعـات و ارتدا
کنـد. چنـین اجتماعی مجازی بـین اعضـای خـانواده فـراهم مـی

تـر از هـر سـۀ تر و غنیای ب  تضمین در) عمیقرشت رویکرد میان
این رواب  پیچیده )ساختاری، عاطفی و فناوران ( و تأ یرات آنها بر 

 کند.یکدیگر کمک می
 

 ساختار خانواده

ند ب  بهتـرین شـکل نیازهـای توانترین کسان یا  روهی ک  میمهم
انسان را تأمین و برای او کسب لذت و دفع رنـج کننـد، خـانواده و 
اعضای آن اس،. خانواده متشکل از اعضایی با رواب  متفاوت بـ  
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لحاظ ساختاری )موقعیتی، نقشی و پایگاهی( اس، ک  این رواب  
 با احسا  همدستگی و رابطۀ عاطفی همراه اس،. 

جامع  اسـ، کـ  تکامـل آن در  کریپ شدهندلیخانواده سلول تشک
دهد، الدت  خـانواده صـرفًا یرخ م یاجتماع ۀهمان جه، رشد و توسع

انحطـا   ایـتواند عامل رشد یو م س،ین یمنفعل اجتماع گریباز کی
از آن اسـ،. از آنجـا کـ  تصـور و  یباشـد کـ  خـود بخشـ یاجامع 

خـانواده  یواحـد اجتمـاع نیتـراس، کـ  مهـم نیغالب بر ا ،یواقع
 نیو بـ  هنجـار بـودن جامعـ  بـ  همـ یاس،، بقا،  دـات، همدسـتگ

 ییـخـانواده ن کیها در خانواده وابست  اس،. اما انسجام و  دات یژ یو
 اس،. یاعضا نیب ششد فیبهنجار و تعر بر رواب  درس،، یمدتن

شناسی خانواده، بحـث سـاختار یکی از مداحث اصلی جامع 
کند  خانواده اس،. پارسونی خانواده را ب  دو نوع تقسیم مییا ن ام 

کنــد )خــانواده نخســتین یــا ای کــ  فــرد در آن رشــد مــیخــانواده
دهـد و ای ک  فـرد خـود آن را تشـکیل مـیو خانواده 1یاب(جه،

)پارسـونی،  2شامل همسر و فرزندان او هستند )خانواده فرزندیاب(
 ایپیوست هم ب  مجموعۀ (. ن ام خانواده ب 718−719،  1363

 آن هـایهـا و پایگـاهبـا نقـ  یک خانواده همـراه هایاز موقعی،
و  طـور خالصـ  بـ  چگـونگی تن ـیمشود. ب ها  فت  میموقعی،

هـا و موقعیـ، هـا، نـوعخانواده از ن ر تعداد موقعی،ن ام  ترتیب
دیگر، آنهـا بـا یکـ و چگـونگی ارتدـا  هر موقعی، نق  محتوای

 شود.خانواده اطال، می ساختار یا ساخ،
ساختار خانواده پیشافناوری براسا  ن ریۀ اجتماعی ارتدـا ، 
شامل دو نوع رواب  اس،  رواب  ساختاری و رواب  عـاطفی، امـا 
ساختار خانواده پسافناوری افیون بر آن دو نوع رابط ، شامل رواب  

هـد  انسـجام خـانواده شود؛ رواب  ساختاری بـا فناوران  نیی می
شود؛ رواب  عاطفی با هد  تعادل و ساز اری در بندی میصورت

 یـرد و بـ  دندـال بررسـی و شـناخ، خانواده مورد توج  قرار مـی
رضای، از زناشویی، اوقـات فراغـ،، امنیـ،، و اعتمـاد خـانواده 
اس،؛ و رواب  فناوران  با هد  ارتدا  و بـرای توضـیح ارتداطـات 

 شود. فناوری اطالعات و ارتداطات استفاده میبا  خانواده
کند خانواده ب  چـ  نحـوی انسجام، مفهومی اس، ک  بیان می

                                                           

1. Family of orientation. 

2. Family of procreation. 

کـار خـانواد ی، پیونـد ها، تقسیم ها، وظایف، موقعی،میان نق 
ها، تعیین وظایف داخل نماید. این امر شامل پیوند نق برقرار می

یری اس،. رهدری،  ها و تصمیمو خار، خان ، پیوستگی موقعی،
های انسجام هستند. یکی از ارکان هر ن ام و هنجار از مؤلف  نق 

اجتماعی وجود تعادل اس،. تعادل در ن ام خانواده زمانی برقـرار 
شود ک  رواب  ساختاری و عاطفی اعضا بر پایۀ اصول عقالنـی می

استوار باشد. انسان بـ  دلیـل حـبف نفـو )خودپرسـتی(، پیوسـت  
جانب منافع شخصی دارد و سیاسـ، جلـب منفعـ، و  رای  ب  

دهد. چنین نگرشی های دیگر ترجیح میدفع ضرر را بر خ  مشی
د، تا حدی عملی و امکان پذیر اس،، ولی در در زند ی دوران تجرف

هـای خانواده، ب  لحاظ پیدای  رواب  و مناسـدات جدیـد، سـلیق 
ند؛ چـون هـر  یرشخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می

نگرد و ترجیحـات او یک از دریچ  منفع، شخصی ب  زند ی می
بیشتر احساسی اس، تا عقالنی. در چنین شـرایطی، ا ـر زوجـین 

توانند بـ  جـای دارای اخال، مالیم و تربی، صحیحی باشند، می
اعمال سلیق  شخصی و حاکمی، زور و قدرت در عرصۀ زنـد ی، 

هـای خـود حـل اخـتال  سـلیق های استوار و مطلوبی برای پای 
شــان حــاکم باشــد. زوجــین، بیابنــد و منطــق در صــحنۀ زنــد ی

خصو  مردها، باید این واقعیـ، را بذذیرنـد کـ  هر ـی اعمـال ب 
آفرینـد، بلکـ  از زور و قـدرت بایـد زمــانی قـدرت، قـدرت نمـی
هـای دیگـر مـأیو  شـده باشـند )شـرفی، استفاده کنند کـ  از راه

ی خانواده بیانگر تعـادل بـین شخصـی، (. ساز ار96،  1376
متفاوت افراد، خلق و خوهـا، محدـ، و انیجـار، و ایجـاد روابـ  

پذیری، عشـق، محدـ،، عاطفی بین اعضا خانواده اس،. انعطا 
 های ساز اری هستند. اختال ، رواب  جنسی از مؤلف 

کننـدش روابـ  کننـده یـا تخریـبرواب  فناوران  عامـل تسـهیل
عاطفی خانواده هسـتند. روابـ  فناورانـ  در تثدیـ، و ساختاری و 

 ـذار اسـ،. فنـاوری های انسجام و ساز اری تأ یرمؤلف  موقعی،
های اجتماعی مجازی این ظرفی، و اطالعات و ارتداطات و شدک 

امکان را دارد ک  عملکرد خانواده را در هر س  بعد بهدود بخشد یـا 
نواد ی بر نحوش نفوذ فنـاوری  انۀ خاآن را تضعیف کند. رواب  س 

  ذارد. اطالعات و ارتداطات در ن ام خانواده تأ یر می
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 روابط ساختاری

توانـد یدهد ک  میرا ارائ  م یمختلف میارتدا  مفاه یاجتماع یۀن ر
 نیتـریکمک کند. اصـل ینهاد اجتماع کی یب  فهم رواب  ساختار

 نیهنجــار )قــوانانــد از نقــ ، عدــارت یروابــ  ســاختار میمفــاه
 (.White & Klein, 2008, 167) اجراهـا و انت ـارات(، یرفتار

در خانواده نیی ب  رواب  بین زن و شوهر و فرزندان ک  محدود و بـا 
سلسل  مراتدی از قدرت، منیل، و  روت اس،، روابـ  سـاختاری 

  شود.)اجتماعی(  فت  می
مراتدی از  سلسل رواب  ساختاری بین اعضای خانواده براسا  

هـای  یـرد. منیلـ، و موقعیـ،مـی قدرت،  روت و منیل، شکل
شود. خود این افراد هـم خانواده توس  اعضای خانواده اشغال می

هـای اجیایی از ساختار خـانواده هسـتند کـ  بـرای تحقـق آرمـان
کنند. بنابراین ارتدا  میـان اعضـای خـانواده در خانواده تالش می

هاس،، ن  میان خود اشخا . ایـن رابطـۀ منیل،واقع رابطۀ میان 
 رایی یعنـی  رایی اجتماعی اس،. کلساختاری براسا  ایده کل

هم پیوست  اسـ، و بـ  روابـ  متقابـل خانواده متشکل از اجیای ب 
هـا، میان اجیای خانواده توج  دارد. رابطۀ ساختاری بر محدودی،

  های رابط  دبل، دارد.ها و زمین انگییه
ر رواب  ساختاری خانواده نیی س  جند  قابل بررسـی اسـ،  د
 های اجتماعی اعضای خانواده.ها، وظایف و موقعی،نق 
هـا و  ون  ک  ن ام اجتماعی براسا  تعریف موقعی،همان .1
عنـوان یـک شود، ن ام خانواده نیی ب ها )وظایف( تشکیل مینق 

 1هـای )وظـایف(و نقـ ها خرده ن ام، بر مدنای تفکیک موقعی،
تـوان وظـایف و شـود. نقـ  اجتمـاعی را مـیزن و شوهر بنا مـی

تکالیفی دانس، ک  در خانواده بر عهده شوهر، زن و فرزندان قـرار 
دارد. در واقع نقـ  آن تکـالیفی اسـ، کـ  قـانون، عـر  و شـرع 

و دیگران توقـع دارنـد فـرد آنهـا را بـرآورده   ذارد،برعهده فرد می
تـوان  فـ، نقـ  بـ  معنـای براین در تعریف نقـ  مـیسازد. بنا

انت اراتی اس، ک  باید فرد در یک موقعی، یا پایگاه اجتمـاعی آن 
 را برآورده سازد. 

                                                           

تولیدد نلدل، تعیدین مثل وظایف اقتصادی و معیشتی )دوختن لباس، تهیه غذا(،  .1
مدالی خدانواده، تعلدی  و  هویت اجتماعی فرزندان، مالی از جمله حذف سرمایه

تربیددت )اجتمدداعی  ددردن ابتدددایی(  ود ددان، حخددت تعدداد    صددیت در 
داری از سدالمددان و  ود دان، سرسدتاری از بیمداران خدانواده، بزرگلاالن، نگده

 نی اجتماعی از اعضاء.تخریح و سرگرمی، حمایت عاطخی از افراد، سشتیبا

دهد، نقـ  پارسونی دو نق  متفاوت را در خانواده توضیح می
ابیاری و نق  عاطفی. نق  ابیاری بیشتر شامل صـفات مردانـ  و 

های زنان  اس،. ب  اعتقاد او ایـن ویژ ینق  عاطفی بیشتر شامل 
شـود؛ زیـرا نقـ  تقسیم نق  باعث حفظ وحدت خانواد ی مـی

مرد، دادن پایگـاه اجتمـاعی بـ  خـانواده از طریـق شـغل و حفـظ 
امنی، و آسای  خانواده از طریق درآمد شغلی اوس، و نقـ  زن 
ایجاد روابـ  عـاطفی در درون خـانواده و حفـظ روابـ  عـاطفی 

رای اعضای خانواده اس،. ب  ن ر وی این تقسیم نقشـی ضروری ب
هـا بهترین عامل حفظ وحدت خانواد ی اس، و تداخل این نق 

دانـد. را یکی از دبیل آسیب و بـرهم خـوردن تعـادل زنـد ی مـی
طور مثال در صورت اشـتغال زن، زن نقـ  عـاطفی خـود را از ب 

د، رقاب، شودهد و تددیل ب  رقیب شغلی شوهر خود میدس، می
زن و شوهر بـا یکـدیگر سـدب ناهمـاهنگی و نابسـامانی خـانواده 

 (. 1363شود )پارسونی، می
یک موقعی، در رواب  ساختاری خانواده ممکن  نق  محتوای

 نقـ  طور مثال ممکن اس، محتـوایاس،، ب  دو شکل باشد؛ ب 
های یک جامع ، مدیری، در امور درون پدری در خانواده موقعی،

ــوای ــا محت ــرد، ام ــر بگی ــیل را درب ــ  من ــ، نق ــدری در  موقعی پ
های جامعۀ دیگر، چنین نداشد. تفـاوت حجـم و محتـوای خانواده

ــاختاری  ــ  س ــایی رواب ــدب تم ــانواده، س ــاختار خ ــ  در دو س نق
طور مثال نقِ  مادری در خانواده در اسـالم شود. ب ها میخانواده

. در واقع در اسالم مادران بسیار  سترده و پراهمی، بیان شده اس،
باری نق  برخوردارند ک  سـدب تمـایی روابـ  سـاختاری از  ران

  خانواده در جوامع اسالمی از سایر جوامع خواهد شد.
ها و وظایف خـانواده در ن ـام یکی از کارکردهای تعیین نق 

این اس، ک  ن ام خانواده را بـ  سـوی  دـات و تعـادل  2اجتماعی
طور مثال اجتماعی کردن کودکان در جه، حفـظ برد، ب پی  می

 تعادل ن ام اجتماعی و خانواده اس،. 
 یاجتمـاع یهـاخـانواده بـ  سـازمان یاجتماع یهاهر چ  نق 

شـود؛ یتـر مـفیضـع یب  لحاظ رواب  ساختار وا ذار شود، خانواده
                                                           

 دود، دو ندون نشدخ وقتدی از نشدخ خدانواده تدمبت مدی  ایان توجه اسدت، .2
هایی  ه خانواده در نظام اجتماعی برعهدده تواند مورد نظر با د: یکی نشخمی

های اجتماعی خانواده(، مثل نشخ اجتماعی  ردن  ود ان یا تولید دارد )نشخ
 ده در نظدام خدانواده برعهدده دارندد  مثل؛ و یکی ه  نشدخ اعضدای خدانواده

 آوری مرد.مثل نشخ نان های فردی خانواده(،)نشخ
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 یهـانقـ  یها و مؤسسات مختلـف و وا ـذارسازمان جادیبا ا یعنی
 یب  مراکی بهداشـت مارانیمراقد، از ب ،یب  مراکی آموزش ،یو ترب میتعل

 یاجتمـاع یهام یب  ب یاجتماع یۀسرما ،،یرفاه، امن نیتأم ،یو درمان
را از دســ،   یخــو یهــاو نقــ  فیاز وظــا یاریو... خــانواده بســ

اطالعـات  یها در عصر فنـاورو نق  خانواده ف یرو وظنیدهد. ازایم
فرزنـدان  یاجتمـاع ،یـهو نیـینسـل و تع دیو ارتداطات صرفًا در تول

 ۀبــا توســع ییــفرزنــدان ن ،یــهو نیــیتع نیــشــود کــ  ایخالصــ  مــ
 .  دی رایم یب  سست یاطالعات و ارتداطات مجاز یهایفناور

. ا رچ  فهرستی از وظایف روشن، معین و کاماًل یکسان در 2
دینی برای خـانواده وجـود نـدارد؛ امـا مطالعات خانواده و تعالیم 

های اسالمی ب  دو بخـ   ابـ، و متغیـر وظایف خانواده در آموزه
های بسیار دور شوند. بخشی از وظایف خانواده از زمانتقسیم می

تا ب  حال وجود داشت  و از این زمان بـ  بعـد هـم وجـود خواهنـد 
زمانی دیگر اند و داش،، اما بخشی از وظایف خانواده زمانی بوده

ن ؛ مثل وظیفۀ تولید اقتصادی ک  زمانی در خانواده  سترده وجـود 
ای ا ـری از آن نیسـ،. داشت  اس،، ولی امروزه در خانواده هسـت 

هایی ک  وظایف خانواده نسـد، بـ   ذشـت  کـاه  حتی در زمان
 یابد.یابد از اهمی، خانواده کاه  نمیمی

منیلـ، و موقعیـ،  . رواب  سـاختاری خـانواده از تعـدادی3
اجتماعی، تشکیل شده اس،. ن ـاِم خـانواده، از جـنِو موقعیـ، 

روابــ   فهــم کــردنســاده اســ، و نــ  از جــنِو اشــخا . بــرای
نمـودار تشـکیالتی  یک صورت آن را ب  توانساختاری خانواده می
ــازمانی( ــارت س ــیم  )چ ــ ترس ــرد. ب ــارت ک ــی عد ــر م ــواندیگ  ت

هـا را آن موقعیـ، بـین اصـلی خانواده و روابـ  یک هایموقعی،
را در آن  هـر موقعیـ، ب  مربو  هایها و پایگاهکرد و نق  ترسیم

 . نمودار ب  تصویر کشید
هـا در ،یـخـانواده رابطـ  وجـود دارد. موقع یهـا،یموقع انیم

 ،یمــادر ،یپــدر یهــا،یــخــانواده شــامل موقع یروابــ  ســاختار
 نیـاس،. هر کدام از ا یو برادر یخواهر ،یپسر ،یدختر ،یهمسر

 ییهـاگـاهیپا یعنـیها و از حقـو، نق  یعنی فیها از وظا،یموقع
ــ ــد )اورع ــ 284،  1398 ،یبرخوردارن ــ  (. ب ــال رواب ــور مث ط

 شود.یم میترس ریب  صورت ز یتیدو موقع شخانواد کی یساختار
 

 

 

 
 

 

 رابطۀ همسری .2شکل 

 اسـ، یخاص فیوظا شرح یدر ساختار خانواده دارا یتیهر موقع
وجـود  یا«رابطـ » ،یـهر دو موقع انی(. م174،  1398 ،ی)اورع

در سـاختار  یشوهر ِ، یو موقع ییبانو ِ، یموقع اِن یطور مثال مدارد. ب 
 در قالـب یوجود دارد. معموًب رواب  ساختار یهمسر ۀخانواده، رابط

 شود. یم انیب یاجتماع یها،یموقع گاهیو پا نق 
با در ن ـر  ـرفتِن تنهـا یـک فرزنـد در یـک خـانواده، تعـداد 

نحـو زیـر ها و رواب  اجتماعِی موجود در این خـانواده بـ موقعی،
 کند  تغییر می

 
 
 
 
 

 

 . روابط خانواده با یک فرزند3شکل 

 

هـا و تعداد موقعیـ،همچنین با افیوده شدن یک فرزند دیگر، 
  یرد می نحو زیر شکلرواب  ساختاری خانواده، ب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . روابط خانواده با بیش از یک فرزند4شکل 

 

 نو ریی
 همسری ۀرابط

 شرهر 
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هـا و روابـ  انواع ساختار خـانواده براسـا  تعـداد موقعیـ،
طور مثال خانوادش  سـترده، شوند. ب ساختاری بین آنها تعریف می

 دوخوابگی، و... .والدینی، ای، تکهست 
ــانواده ــیخ ــا ویژ  ــترده ب ــای  س ــانون ه ــون ک ــایی همچ ه

عنـوان های اقتصادی، تولیدی و مصر ؛ اهمی، فرزند بـ فعالی،
بـا   رایی، تحکیم و انسجام بین اعضای خـانوادهنیروی کار؛ جمع

هـا(. عالقـ  و عشـق در خـانواده  سـترده خدم  و کار ران )غرید 
ها بر مدنای خویشـاوندی در این خانواده امری فرعی بوده و رواب 
ها و صفات خـانواده دارد نـ  بـ  صـفات اس، و بستگی ب  ویژ ی

اکتسابی فردی اعضای خانواده. ازدوا، فرزندان در این خانواده بـر 
 عهدش خانواده اس،. 

هـای فرهنگـی ای ک  بنیان آن بر ازدوا، با ارزشخانوادش هست 
زن، شوهر و فرزنـدانی اسـ، کـ   )ملی و دینی( اس،، متشکل از

کننـد و طور نسدی دور از خویشـاوندان درجـۀ اول زنـد ی مـیب 
باشـند. در ایـن فرزنـدان مـی های متمایی زن، شوهر ودارای نق 

خانواده در مواقع عادی ن م و انضدا  امور خان  و درآمد بسـتگی 
 ب  خویشاوندان زن و شوهر ندارد. در اسالم زن و مـرد نسـد، بـ 

ای متعهد اس،. همسر، فرزندان و والدین  حتی در خانواده هست 
 همچنین فرد در انتخاب همسر آزاد اس،. 

ها با یکدیگر )شدکۀ روابـ  تمایی در چگونگی رواب  موقعی،
هاس،. ساختاری خانواده(، سدب تمایی در ساختار و ن ام خانواده

افقـی یعنـی اینک  رابطۀ بین شوهر و همسر و فرزندان عمـودی یـا 
رواب  برابر یا نابرابر باشد، ب  دو نـوع، روابـ  سـاختاری در ن ـاِم 

ََ »خانواده منجر خواهد شد. آی   ل اُموَن َعََل النَِّساِء بََِم َفضَّ َجاُل َقوَّ الرِّ

بیـانگر روابـ  سـاختاری  1(34)نسـا،، ...« اهللُ َبْعَضُهْم َعََلٰ َبْعض  
نابرابر بین شوهر و همسر اس،. ب  عدارت دیگر سـاختار خـانواده 

 ای.مراتدی اس، ن  یک ساختار افقی یا شدک  یک ساختار سلسل 

 
 روابط عاطفی

مـورد  یشناسـدر جامعـ  ینک انسان افیون بر ا یازمندیو ن یناتوان
شـده  یبررسـ ییشناسان ناز روان یاپاره یتوج  بوده اس،، از سو

                                                           

هایی  ه خداوند )از نظر نظام خاطر برتریه مردان، سرسرست و نگهبان زناندد، ب. 1
 .اجتمان( برای بعضی نلبت به بعضی دیگر قرار داده است

هـا را انسـان یازهـایمـرتد  بـا ن یمتـوان مفـاهیرو میناس،. ازا
 یازهـایسـوم ن ۀکـرد. طدقـ یبندیمبراسا  مدل آبراهام میلو تقس

مربـو  بـ  محدـ،  دوسـ، داشـتن  یازهـایمیلو عدارت اس،  ن
 ی/عاطفیآنان، داشتن رواب  انسـان یاز سو یدنو محد، د یگراند

انسـان بـ  وضـوح  یازهایمراتب ن سلسل  مدل در لومی. یگرانبا د
 یرنسـد، بـ  ارتداطـات سـا یکدیگرها با ک  رواب  انسان ید ویم

 یارتدا  موفق برا یبا برقرار دارد، و انسان یگرید یموجودات معن
خـود را شـکوفا  یهـاییخـود، اسـتعدادها و توانـا یازهاین ینتأم

و  یییولوژیکف یازهایسهول، نتواند ب  یمؤ ر م ۀکند و در رابطیم
و  یـ،امن یاز،ن ینکند و پو از آن موفق ب  تأم ینخود را تأم یستیز

و کمـال  ییخودشـکوفا ۀتـا مرحلـ ینشـود و همچنـ یگرمراتب د
 (.1394 ی،کند )کاف یشرف،پ

شـود،  یری رواب  انسانی مـیافیون بر ناتوانی ک  عامل شکل
کـ  در  یکـدیگر نیـی دارنـدمردم ب  لحاظ عاطفی نیاز ب  رابطـ  بـا 

بودند، چنین رواب  عاطفی بین آنهـا بـ  صورتی ک  ناتوان هم نمی
آمد. در ن ریۀ اجتماعی ارتدا  روی رابطۀ عـاطفی بـین وجود می

کیـد  والدین و فرزندان ک  برای رشـد فرزنـدان ضـروری اسـ،، تأ
شود؛ چرا ک  رابطۀ عاطفی والدین نسد، بـ  هـم و نسـد، بـ  می

موفقی، و رشد شخصی، اعضـای خـانواده را بـ  همـراه  فرزندان
دارد. باید خاطر نشان کرد ک  رواب  انسـانی/عاطفی خـانواده، در 
رضای، زن و مرد از زناشویی و رضای، هم  اعضـای خـانواده از 

 شود.زند ی متدلور می
نسـد، بـ   ،یـو تعدد ذهن یمعان ر،یتنوع در تعاب لیهر چند ب  دل

 یچگـونگ ،یخـانواد  یاز زنـد  ،یرضـا ،ییزناشو ،یرضا میمفاه
در  گریکدیو اعتماد نسد، ب   ،ی ذراندن اوقات فراغ،، احسا  امن

 یاریبا موانع بسـ میمفاه نیا یخانواده، محققان هنگام مطالع  و بررس
خانواده، ب  لحـاظ  یرواب  عاطف ریتفاس نیرو هستند، اما با هم  اروب 
 و خا  دارد. ژهیب  توج  و ازین ،،یاهم

 

 همسریروابط بین

های ساختار خانواده، رواب  بین همسران اسـ، کـ  یکی از مؤلف 
باشـد. « خنثی»و یا « غیرعاطفی»، «عاطفی»، «جنسی»تواند می

ای بـدون هیجـان و رابطـۀ عـاطفی، رابطـۀ رابطۀ خنثی یعنی رابط 
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دارای هیجان مثد، اس،. ا ر رابط  عـاطفی دارای هیجـان منفـی 
 شود. باشد، رابطۀ غیر عاطفی خوانده می

 
 
 
 
 
 
 
 

 . انواع روابط همسری5شکل 

همراه اسـ،؛ ماننـد نگـاه بـا  ندیخوشا جانیبا ه ،یرواب  عاطف
بـ   یو وفـا ن،یدلنشـ یصـحدتدادن، هـم  یمحد،، لدخند زدن، هد

 گـران،یماننـد عـدم توجـ  بـ  د یب  روابطـ ،یرعاطفیعهد. رواب  غ
کتـک  ،یآزار گریو دشنام دادن، د یبد زبان ان،یانگاشتن اطراف دهیناد

اسـ،؛  یآن، منفـ یجـانیشود ک  بار هیاطال، م یگریزدن و قتل د
 ییـن یو زجرآور همراه اس،. رواب  جنسـ ندیناخوشا جانیبا ه یعنی
 سـت یشا یباشد. رواب  عاطف یمنف ایتواند مثد، یزن و شوهر م نیب

 مثد، اس،. یو عاطف یجنس ۀخانواده رابط کیدوام  یبرا
 یامـر ،یرعـاطفیو غ یرواب  عاطف جانیتوج  داش، ک  ه دیبا

تـوان یاس، و م وستاریو پ فیط کیمتعدد و مانند  یهادرج  یدارا
آن سخن  ف،. مـثاًل در  یمنف ایمثد،  جانیمتفاوت ه یهایانیاز م

 ایـاحتـرام  یانیـدادن، م  یـهد ایـ یاحوالذرسـ شموارد مختلف نحـو
 تواند متفاوت باشد. یک  شخص درصدد انتقال آن اس،، م یمحدت

هـای اسـالمی رابطـۀ شایستۀ ذکر اس، ک  در فرهنگ و آمـوزه
بنای زند ی خانواد ی اس، و برای تداوم و انسـجام جنسی، سنگ

(. 38،  1398آن، رابطۀ عاطفی نابرابر ضروری اس، )اورعی، 
نید زنان و مردان پاکدل، ارزشمندترین معیـار بـرای زن و شـوهر، 

سرشـ،، خداپرسـ، و معادبـاور همسری همراه و همـدل، نیـک
هـا در قدرترین و پایـدارترین جاذبـ ناس، و این خصایص از  را

هـا (. زو،66−65،  1384زند ی زناشـویی هسـتند )افـروز، 
باید با کالم و بـا احسـا ، بـا یکـدیگر ارتدـا  برقـرار سـازند تـا 
صمیمی، و صفا در بین آنها حاکم شـود. بسـیاری از افـراد هر ـی 

ن ترسند ک  رفتارشاکنند، میبرای همسر خود ابراز احساسات نمی
کنند ک  ابراز احساسات نوعی رفتار احمقان  ب  ن ر برسد، فکر می

 ان  و در بعضی موارد، نوعی ریسک کـردن اسـ، و بـا طـرح بچ 
هـا از ارتدـا  بـا شـوند. اغلـب زنپذیر میاحساسات خود آسیب

همسرشان شکای، دارند، ولی هیچ اقدامی برای بهتـر شـدن ایـن 
 کنند.درون خود دارند، بیان نمیدهند؛ آنچ  در رواب  انجام نمی

 ذارنـد، می انیدر م گریوقتی زن و شوهر احسا  خود را با همد
شـوند و از حالـ، صـرفًا زن و شـوهر و با هـم دوسـ، مـی جیب  تدر

 ییهـازو، اغلب را دوستی عنصر نیا. ندیآیم رونیعاشق و معشو، ب
دوسـتان  مـا»آورنـد  یدارنـد بـ  زبـان مـ یرواب  عاطف گریکدیک  با 

 از.« میدرباره هر موضوعی با هـم حـر  بـین میتوانیم. میخوبی هست
شـود و یهای جنسـی شـروع مـجاذب  ا ر در ما ازدوا، اغلب ک  آنجا

هـا هر ـی دوسـ، خـوب بعضـی از زو، س،،ین انیپای دوستی در م
 (.41،  1377 ،یداغآموزند )قرچ یبودن را نم

روابـ   نـدیدر فرا دییـهمسـر، جـی، کل ازهـاییآ اه بودن از ن
کـار نسـدتًا مشـکل  نیـرسد کـ  ایاس،. متأسفان  ب  ن ر م یعاطف

قدر ب  فکر خـود هسـتند کـ  حتـی از اس،. اغلب زن و شوهرها آن
کننـد. در برخـی یکوتـاهی مـ ییـهای همسرشان نشناخ، خواست 

همسرشـان بـ  آسـانی وقـ،  ازهـایین دنیآنان برای شن گر،یموارد د
 رنـدی یمـ میهسـتند کـ  تصـم ییـن ییهااما زو، کنند.یصر  نم
ا  نداشند؛ چون م گریکدینسد، ب    گریترسند از سوی همـدیحسف

 یینهـا جـ ینت مـوارد، نیـا همـ  در. رنـدیمورد سو، استفاده قـرار  
 ارضـای ایـ و یعـاطف و یانسـان روابـ  در همسـران  اس، کسانی
از هم دورتر و دورتـر  ن،یخورند و بنابرایم شکس، گریکدی ازهایین
(. و روابـ  126،  1377 ،یو منشـئ ینینـائیشوند )پورعابدیم

براسـا  روابـ   شـود.یبـدل مـ یعاطف ریغ ای یآنان ب  رواب  خنث
جنسی و عاطفی مدل باب، چهار نوع خانواده در یک جامع  قابـل 

 شناسایی اس،. 

 
 
 
 
 

  همسر ۀطیطن

جونیهنو یمنف م طت
 م طت

 اطیط
 جونیهندرن یمنفجونیه

 یجنس یاوالف یراوالفیغ یدن 
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 . انواع خانواده براساس روابط جنسی و عاطفی1جدول 

 نوع خانواده رابطۀعاطفی رابطۀجنسی

 مطۀرب + +
 پذیر/طیضو  جنسی نررن دو رطابآسیب + −
 پذیر/یفع  یوز اوالفی نیررن طز دو رطابآسیب − +
 1دن ی/العق اوالفی − −

 
ــ  روابــ  زن و شــوهری  روابــ  عــاطفی خــانواده منحصــر ب

 شـود.بلک  شـامل روابـ  والـدین بـا فرزنـدان نیـی مـی شود،نمی
تحقیقات بسیاری اهمی، رواب  عاطفی را ک  فرزندان برای رشـد 
استعدادها و هماهنگی اجتماعی ب  آن احتیـا، دارنـد، بـ  خـوبی 

دهند. و این رواب  برای رشد و حفظ سـالمتی روحـی و نشان می
روانی آنان منحصر ب  رواب  عاطفی درون خانواده نیس،. بنابراین 

روزی،...( کـ  در آن کـود) ان هر محیطی )پرورشگاه، مدرس  شد
مانـد ی و عـدم سـازش بـا از محد، و عاطف  محروم باشد، عقب

 شود. محی  )نابهنجاری( را سدب می

 
 پیوند روابط ساختاری با روابط عاطفی

برقـرار  ییقـو ونـدیخـانواده پ یو رواب  عـاطف یرواب  ساختار نیب
قـرار  یگریو تحوبت د رییتغ ریک  هر کدام تح، تأ  ینحواس،، ب 

همسـران،  ن،یخانواده، والـد یک  اعضا یطور مثال زمانب . ردی یم
خود را اجـرا  یهاهم  نق  گر،ید یاریفرزندان، خواهر و برادر و بس

ــ ــیایم ــد، اف ــ  یکنن ــا ای ــ، و رض ــاه  محد ــف و  ،یک )عواط
ب  همراه دارد. ب   فت   یو خانواد  ییزناشو یاحساسات( را از زند 

 ینقـ  در روابـ  خـانواد  کیـموفـق  یالف( اجرا ن،یو کل ،یوا
شود )هر یم گرانیمحد، و احساسات فرد نسد، ب  د  یباعث افیا

ــ ــرا یکس ــ، دارد در اج ــوب  یدوس ــ  او خ ــده ب ــذار ش ــ  وا  نق
از نق  وا ذارشده، منجـر  گرانیبدرخشد(؛ ب( انت ارات روشن د

شود؛ یم گرانیمحد، ب  د  یافیا ج یاجرا و در نت ،یفیک  یب  افیا
                                                           

 ها،نو ته تأثیر یا( نگاریهرزه) سورنوگرافی مثل عامل یک تأثیر توانمی همچدین .1
 را ملدتهجن... و مجدازی فضداهای ای،مداهواره های انا   خاهی، هایجک

 تدأثیر تمدت گرم هایخانواده درتد چدد.  رد بررسی باال انوان گیری کل بر
 تدأثیر تمت سرد هایخانواده از درتد چدد ارتباطات سردی. هلتدد عوامل این
 این از گرم هایخانواده تأثیرسذیری بودن سایین تورت در آیا. هلتدد عوامل این

 نتیجده تدوانمدی عوامدل، این از سرد هایخانواده تأثیرسذیری بودن باال و عوامل
 یدا و سدرد هدایخدانواده گیدری کل یا طالق افزایخ در عوامل این  ه گرفت

 .دارند تأثیر دو خوابی هایخانواده

نق  منجر ب  کاه  فشـار  ی،( در) توافق در مورد انت ارات اجرا
 کیناموفق  یاز اجرا یشود، کاه  استر  ناشینق  م یدر اجرا

 یهـاخانواده را ب  همراه دارد؛ د( نق  ینق ، حفظ عالق  ب  اعضا
 شانجام دهد، منجر ب  کاه  توافـق دربـار دیمتعارض ک  شخص با

 ادیـشـود؛ هــ( فشـار زیها منق  نینت ارات در) شده مرتد  با اا
 & Whiteشـود )ینقـ  مـ یمشـکل در اجـرا جادینق  باعث ا

Klein, 2008, 195از اسـتر ،  یریبـ  جلـو  لیتما ج ،ی(. در نت
از  یکـیهـا توسـ  از نق  یکیب  تر)  لیممکن اس، منجر ب  تما

 کند.یم جادیزن و شوهر شود ک  امکان طال، را ا
عنوان رضای، ، رضای، زناشویی فرد ب مطابق با این فرضیات

او از انجام وظیف  زنانگی یا مردانگی )ارتدا  عـاطفی یـا جنسـی( 
شود، در حالی ک  رضای، خانواد ی از رضای، افراد، از تلقی می

شود. ا ر در) مجـری های والدین و فرزندان در) میاجرای نق 
اجتماعی )انت ارات افراد خانواده( از ایـن نقـ  نق  با انت ارات 

مطابق، داشت  باشد، رضای، زناشویی و خانواد ی هـر دو بسـیار 
(. همچنین ا ر White & Klein, 2008, 195باب خواهد بود )

انت ارات افراد خانواده از نق ، ناشناخت  و مدهم باشد یا انت ارات 
ی در مـورد نقـ  هـای مجـراعضای خانواده از نقـ  بـا دیـد اه

یکسان نداشـد و یـا مخـالف باشـد، هـر دو رضـای، زناشـویی و 
تواند کاه  یابد. همچنـین پـذیرش چنـدین نقـ  خانواد ی می

متعارض ممکن اس، باعث نارضایتی و استر  ناشـی از اجـرای 
 ,White & Kleinهـا شـود )ضعیف برخـی یـا تمـام آن نقـ 

بطـۀ معنـادار چگـونگی توان از رابر این می (. افیون196 ,2008
 ذرانــدن اوقــات فراغــ،، احســا  امنیــ، و اعتمــاد نســد، بــ  
یکدیگر در خانواده با اسـتفاده از فنـاوری )اهمیـ، آن، هـد  از 
داشــتن آن، نیــاز بــ  کنتــرل آن، تــأ یر آن بــر رضــای، زناشــویی و 

 های مختلف سخن راند. خانواد ی( توس  اعضای خانواده
 

 روابط فناورانه

عنوان بعد جدیدی از خانواده اس، ک  در ایـن ک  ب اوران  رواب  فن
شود، پیوند معنادار و در عـین  نوشتار بر آن تأکید شده و تحلیل می

ای را بـین فنـاوری اطالعـات و ارتداطـات و روابـ  حال پیچیـده
دهـد. پیامـد بـازتعریف ساختاری و عـاطفی خـانواده شـرح مـی
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لیل پیونـد روابـ  سـاختاری و ساختار خانواده با بعد فناوری و تح
سـازی عاطفی خانواده با فنـاوری اطالعـات و ارتداطـات، مفهـوم

 رواب  فناوران  اس،. 
های عواملی بر پیوند بین فناوری و خانواده تأ یر ذارند  ویژ ی

هـا و نـوع هـای فـردی اعضـای خـانواده و ویژ ـیفناوری، ویژ ی
(. همـ  ایـن Lanigan, 2009خـانواده و عوامـل فراخـانواد ی )

ارائـ  مـدل »عوامل تأ یر ذار بر پیوند خانواده و فنـاوری در مقالـۀ 
شناسانۀ تأ یر فناوری اطالعات و ارتداطات )فاوا( بـر روابـ  روش

طـور مفصـل مـورد ( بـ 1399هاشـمی، )کافی و شعاع« خانواده
ــ  ــ،. ب ــ  اس ــرار  رفت ــی ق ــث و بررس ــی از بح ــال، برخ ــور مث ط

خـانواده کـ  تأ یر ـذار بـر پیونـد بـین  خصوصیات فردی اعضای
انــد از  خــانواده و فنــاوری اطالعــات و ارتداطــات بودنــد عدــارت

 را، خودکارآمدی(،  را/درونهای شخصیتی یک فرد )برونویژ ی
اهدا  و نیازها، سدک پردازش اطالعات )کالمی یا تصـویری( و 

 (.1399همچنین نگرش ب  فناوری )کافی و شعاع هاشمی، 
ن بـر خصوصـیات فـردی هـر یـک از اعضـای خـانواده، افیو

ــ  ــانواده ب ــیات خ ــونگی خصوص ــی در چگ ــد نی ــک واح ــوان ی عن
ها نقـ  دارد. تأ یر ذاری فناوری اطالعات و ارتداطات بر خانواده

شناسی و ترکیب )اندازه و پراکند ی( هایی از جمل  جمعی،ویژ ی
هـای پـو از دههای با فرزند، خانواخانواده، مرحل  رشد )خانواده

ــات و  ــاوری اطالع ــذیرش فن ــا )پ ــتفاده اعض ــتگی(، اس بازنشس
ارتداطــات توســ  یــک عضــو منجــر بــ  پــذیرش توســ  دیگــران 

شود(، محل )شهری، حوم ، روستایی( و فرایندهای خانواد ی می
 شود.)انسجام، ساز اری و ارتداطات( را شامل می

 نیـیدر تد یرواب  فناور یاز اجیا گرید یکی یفناور یهایژ یو
)کاربرپسـند،  ی(. دسترسـLanigan, 2009اسـ، ) نیخانواده نو

منـابع و  یراح،(، دامنـ  عملکـرد، اغتشـاش و میاحمـ،، تقاضـا
ــظرف ــا ،ی ــر رم،یرض ــث س ــ  )باع ــع ،یبخ ــذت، وض (، ،یل

بـر  یفناور ریعنوان عوامل مؤ ر بر تأ هستند ک  ب  یفناور یهامؤلف 
 اند.خانواده مورد توج  قرار  رفت 

و  رشیرا ک  بـر پـذ یمؤلف  فراخانواد  نیتوان چندیم نیهمچن
هـا مـؤ ر خـانواده ۀلیوسـاطالعـات و ارتداطـات بـ  یاستفاده فناور

 یو ادغام فنـاور یسازکذارچ یها شامل مؤلف  نیاس،، عنوان کرد. ا

ارتدـا  از  نترنـ،،یبـ  ا یاطالعات و ارتداطات در جامع  )دسترسـ
در  ،یـمحدوب ،یغـاتیتدل یهـافهرسـ، ای یکیپس، الکترون قیطر

بـازار  ،یفنـاور رشیمحل کار در مورد پذ اس،یفرهنگ جوانان(، س
 ریتـأ  یریـ جهـ، و شدت نیهمچن و( نیخدمات آنال غات،ی)تدل

 (.  Lanigan, 2009ارتداطات بر خانواده اس، ) یفناور
( اظهـار داشـ،، 2009 ون  ک  بنیگان )افیون بر این، همان

تـوان خـانواده را خانواده در خأل وجود ندارد و بنـابراین، نمـییک 
خار، از محی  )اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی( کـ  در آن قـرار 
دارد، بررسی کرد. یکی از مفاهیم ن ریۀ ارتدا  خانواده، مرزهـای 
بین اعضای مختلف خانواده و نیی مرزهای بین اعضای خـانواده و 

عنـوان اوری فضای مجازی و اینترن، ب جامع  اس،. استفاده از فن
یک عامل مهم ذکر شـد کـ  منجـر بـ  تغییـر مرزهـای مهـم بـین 
اعضای خانواده و مرزهای بین اعضای خانواده و جامعـ  در ن ـام 

 شود.خانواده می

 
 تأثیر فناوری بر خانواده

هـا، رسـانمیایای فناوری اطالعـات و ارتداطـات )اینترنـ،، پیـام
ها قابل کتمـان نیسـ،. ی مجازی( برای خانوادههای اجتماعشدک 

سرع، عمل و کوتاه شدن انجام کارها با اینترن، و فناوری موجب 
جویی در زمـان و بیشـتر شـدن اوقـات فراغـ، افـراد بـرای صرف 

  ذراندن وق، بیشتر بـا خـانواده شـده اسـ،. همچنـین در زمـان
ا  بـا اشتغال بی  از حـد، فنـاوری اطالعـات و ارتداطـات، ارتدـ

 خانواده را آسان کرده اس،. 
 انـ یاسـتفاده از را ریتـأ  یهـا( با اسـتفاده از داده2009) گانیبن

نشان دادن کـاربرد روابـ  فناورانـ ،  یبرا ،یدر رواب  خانواد  یخانگ
 نیاطالعات و ارتداطات بـ یخود ب  تفاوت استفاده از فناور قیدر تحق
ادغـام  یخـانواد  یدر زنـد  ،یـموفقهـا را بـا انـ یک  را ییهاخانواده

انجام دادنـد، توجـ   یکمتر ،یادغام را با موفق نیک  ا یکردند و کسان
 یموفق بـا اسـتفاده از فنـاور یهانشان داد ک  خانواده یخا  کرد. و
 هـم بـا زمان(، دیتر کارها )پرداخ، صورتحساب، خرعیدر انجام سر

 یهـادهنـد ان خـانوادهدهنـد. پاسـ یمـ  یافیا را خانواده در بودن
خـانواده را  ـیارش  یاعضا ریبا سا ان یخدر از استفاده از را ییتر نموفق

 نیدانند. قـوانیساز نمرا مشکل نترن،یاند و تفاوت در استفاده از اهکرد
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ها بـا خانواده نیاطالعات و ارتداطات در ا یمربو  ب  استفاده از فناور
 یک  در ادغام فنـاور ییهاخانواده گر،ی یارش شد. از طر  د ،یموفق

از مـوارد،  یاریاند. در بسرا  یارش کرده یموفق ندودند، تجارب مخرب
خانواده  یاعضا نیب یزمان مصر  و استفاده از فناور یانیتفاوت در م

اختالفـات  نیک  ا افتندیکمتر موفق در یهاوجود داشت  اس،. خانواده
 انـ یاسـتفاده از را یرا برا ینیقوانساز اس، و در تالش بودند ک  مشکل

 (.Lanigan, 2009) ندیوضع نما
هـای رضای، خانواده و نیی چگونگی استفاده همسـران از سـای،

عنوان یک فعالی، تفریحی( هـم بـر رضـای، های اجتماعی )ب شدک 
 ذارد و هم تح، تأ یر رضای، زناشویی قـرار دارد. زناشویی تأ یر می

عنـوان از اوقات فراغ، )همسر یا خانواده( بـ  در هر دو مورد، رضای،
های اجتماعی برای اهـدا  های شدک سای،واسط  در استفاده از وب

 تفریحی و رضای، از ازدوا،/خانواده مد ن ر بوده اس،.

 
 شناسی خانوادۀ فناورنهآسیب

های اجتماعی ارائ  کرد، توان برای آسیبهایی ک  مییکی از تدیین
های وارد شده بر ن ـام خـانواده اسـ،. بـ  عدـارت ب  دلیل آسیب

هـای اجتمـاعی دیگر براسا  نتایج تحقیقات، بسیاری از آسـیب
ناشی از فروپاشی خانواده اس،. عوامـل زیـادی بـرای فروپاشـی 
رواب  ساختاری و رواب  انسانی و عـاطفی بـین اعضـای خـانواده 

ی و طـور مثـال تغییـر نگـاه نسـل جدیـد بـ  زنـد وجود دارد. بـ 
مخالف، با سیطرش شکل خاصی از خانواده سدب تغییر در شکل و 

خواهی و باور ب  برابـری نهاد خانواده شده اس،. فرد رایی، آزادی
ــی و حقــوقی  ــی، اجتمــاعی، سیاس ــرد در امــور فرهنگ زن و م

خصـو  از سـوی زنـان سـدب د ر ـونی قواعـد و هنجارهـای ب 
ای و خـانواده هسـت  شود )فروپاشـیخانواد ی )نهاد خانواده( می
هـای جدیـدی از خـانواده همچـون جایگیین شـدن آن بـا شـکل

ای ک  فردی، فرزندی و...(. در جامع والدینی، بیدوخوابگی، تک
و فرد رایی مطرح ندود، عالئق فردی نیی ارزش نداش،. در چنـین 

ای ب  وجود توانس، ب  شکل  سترده یا هست ای خانواده میجامع 
ای ک  فردیـ، و فرد رایـی فرا یـر شـده اسـ،، جامع  آید، اما در

 رود. ب  فروپاشی میای روخانوادش  سترده و حتی هست 
های وارده بر رواب  ساختاری و عاطفی بخ  زیادی از آسیب

های ارتدـاطی اسـ،. برا ر کاربری غیراصولی و اخالقی از فناوری
ا ـر نفـوذ هـا و کارکردهـای خـانواده بـر هـا، موقعیـ،تغییر نق 

دهـد های ارتداطی در خانواده شکل و ن امی از آن ارائ  میفناوری
 های جامع  ساز ار و هماهنگ نیس،. ک  با سایر بخ 

افـراد خـانواده بـا  ۀقطع رابطـ ایاستمرار  یبرا یعوامل  ونا ون
 فیو تضـع ،یـعوامـل تقو گـریوجود دارد. ب  عدـارت د گریکدی

تداوم و اسـتمرار  ،ی اه موق، و منقطع و  اه قابل یرواب  خانواد 
 ،یروابـ  خـانواد  فیو تضع ،یعامل تقو کیطور مثال دارد؛ ب 

رابط ، مورد توافـق دو طرفـ   یانیرابط  اس،. ا ر شکل و م شییانگ
 و ا ر مـورد توافـق زن و شـوهر نداشـد، ابدییباشد، رابط  ادام  م

ممکن اسـ،  ییشود. اختال  نیاختال  م ایمنجر ب  تر) ارتدا  
 ،یمنجـر شـود )کـاف دیـبـ  توافـق جد ایـ ،ییب  جدا ای ابدیادام  

ــابرا124،  1394 ــ  نی(. بن ــانواده ب ــاختار خ ــوس ــ   ژهی رواب
 یافـراد خـانواده را عـوامل انیـم ی/عاطفیو رواب  انسان یساختار

رواب  دچار اختالل شود، رفتـار و  یاا ر در خانواده .کندیم دیتهد
شـود و در واقـع یخانواده متیلیل م یاعضا نیرد و بدل کردن معنا ب

 لیـرو بـ  دلنیـافتـد. ازایآن خانواده در مخـاطره مـ یوجود و هست
جامعـ ،  کیـنهادهـا در  ریبودن نهاد خانواده نسـد، بـ  سـا یا یپا

هـا ینابسامان ریز ساتر ازاتر و مهمبیآس یاختالل در رواب  خانواد 
 (.152،  1398 ،یاس، )اورع گرید یاجتماع یهاو اختالل

کنـد، افیون بر اینک  سـاختار خـانواده را عـواملی تهدیـد مـی
رواب  انسانی و عاطفی میان افراد آن نیی تحـ، تـأ یر عـواملی در 

هـایی اسـ،. از میـان روابـ  سـاختاری و روابـ  معرض آسـیب
آسـیب بـ  روابـ  عـاطفی بیشـتر سـدب انسانی/عاطفی خانواده، 

شود، ا رچ  کـاه  روابـ  انسـانی/عاطفی فروپاشی خانواده می
خود عامل از بین رفتن روابـ  سـاختاری خـانواده اسـ،. ا ـر در 

ای رواب  عاطفی دچار اختالل شـود، ارتدـا  و رد و بـدل خانواده
شود و در واقع وجـود و کردن معنا بین اعضای خانواده متیلیل می
 افتد. رواب  ساختاری آن خانواده در مخاطره می

روابـ   ایـکمدود عواطف و احساسات در روابـ   نک یا حیتوض
روابـ  بـا  رانیـاسـ،، ا رچـ  در ا خانواده یجد بیآس کیناقص 

دوسـتان و  شـاوندان،یخو ریخانواده نسد، ب  رواب  بـا سـا یاعضا
 ۀدر جامعـتـر اسـ،. یتـر و عـاطفپررنگ شتر،یهنوز ب گان،یهمسا
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وجـود دارد و افـراد، خـانواده را  یخانواده نگرش مطلوب شدربار رانیا
و  یداریـپا یبـرا ییـن یریدانند و تـدابیم یزند  یمکان برا نیبهتر

مطلب مسلم اس، ک   نیشده اس،. ب  هر حال ا دهیشیتداوم آن اند
همـراه بـوده اسـ،.  ییهـاینهاد خانواده با د ر ون  ،یتار ۀدر  ذشت
 ریهـا تحـ، تـأ یو د ر ون راتییتغ نیدهد ک  ایها نشان مپژوه 

 (.30،  1376 ،یدهد )اعیازیرخ م یاوضاع اجتماع
خانواده شروع شده اس،، اما هنوز در  یفروپاش انیجر رانیدر ا

 نیـاسـ، و ا  یدر پ یطوبن اریراه اس، و تا او، آن، راه بس یابتدا
اس، تا بتوان عـال، واقعـ  قدـل از وقـوع کـرد. امـا مـا  دوارکنندهیام

اسـ،،  دهیب  او، خـود نرسـ بیآس کیک   یتا زمان میاعادت کرده
کنـد. امـروزه شـواهد یمـ دیـمـا را تهد ۀجامع یافاجع  میباور نکن

روبـ  کـاه   1یاهسـت  یهـاوجود دارد ک  تعـداد خـانواده یادیز
و  یریـ شـکل حـال در خـانواده دیـجد انواع و اس،( یفروپاش ای)

 دیـجد یهـاخـانواده نیـاس،. آمار ا یابا خانواده هست  ینیگییجا
اس، کـ   دهیرس ییانیشهرها و مراکی استان ب  مخصو  در کالنب 
با  دیبودن آنها صحد، کرد، بلک  با ییاستثنا شدیتوان از پدینم گرید

آن بـا  ۀها و رابطـیخانواده پرداخ، و د ر ون فیب  تعر گرید ینگاه
 یو فروپاشـ یبر د ر ون یادیشواهد ز رایکرد، ز فیجامع  را بازتعر

 (.  1391 ،یو محمد یداود ن؛یخانواده وجود دارد )پرو
ها نسد، بـ  فروپاشـی خـانواده چیسـ،  اما عامل این نگرانی

های خـانواده در چنـد دهـۀ  ذشـت  یکی از عوامل اساسی د ر ونی
هـای طـورکلی و شـدک اطالعات و ارتداطـات بـ اینترن، و فناوری 

(. در Lanigan, 2009انـد )طور خـا  بـودهاجتماعی مجازی ب 
علــل زوال تغییــرات ایجــاد شــده در خــانواده و ای از ادامــ  بــ  پــاره

 محوری، خانواده در مناسدات اجتماعی اشاره خواهد شد. 
ــی1 ــانواده ب ــاطفی در خ ــی و ع ــۀ جنس ــی رابط و  ارزش. وقت

 یــرد، شــود و جــای آن را رابطــۀ ســاختاری مــیاهمیــ، مــیکــم
خصـو  در یابـد، بـ وابستگی زن ب  مرد و مرد ب  زن کاه  می

رو بـ  جـای عشـق بـ  شـوهر بـ  دلیـل نیـاز جنسـی زنان. ازایـن
شده یا نادیـده  رفتـ  یـا پنهـان شـده، عشـق بـ  دیگـری، سرکوب

ایـن پدیـده در شـود. جنو، حیوانات یا اشـیا، جـایگیین مـیهم
                                                           

 دانون بداه  بدودن؛ تربیدت فرزندد، هدایی همچدون بدا ویگگدیای خانواده هلته .1
ها؛ توجه ممددود فردگرایی، انلجام اعضای خانوادهاهمیت بودن فرزند، نیمهبی

 .به عشق و عالقه

مردان منجر ب  رواب  خار، از خان  با زنان شده ک  بعضًا ب  رابطـۀ 
هـــای انجامـــد. بنـــابراین یکـــی از ویژ ـــیجنســـی نیـــی مـــی

 محوری، اهمی، رابطۀ جنسی و عاطفی در خانواده اس،.خانواده

ها با یکدیگر در خـانواده موقعی، .تغییر در چگونگی ارتدا 2
ــانواده ــاطی خ ــدکۀ ارتد ــام )ش ــاختار و ن  ــر در س ــدب تغیی (، س

هاس،. اینکـ  ارتدـا  بـین شـوهر و همسـر و فرزنـدان از خانواده
عمــودی بــ  افقــی یعنــی از روابــ  نــابرابر بــ  برابــر تغییــر کنــد، 

النسا، حـاکی از عدارت قوامون علی 2هایی را ب  همراه دارد.آسیب
 ارتدا  عمودی بین شوهر و همسر اس،.

 
 
 
 

 

 

 . نحوه تغییر ساختار خانواده6شکل 

ــ  توســع ــاطالعــات و ارتداطــات باعــث تغ یفنــاور ۀچگون  ریی
 رییـعامـل مسـل  در تغشـود  یپدر و مادر در خانواده م یهانق 
توان  ف، فاواها یم ایآ س، یزن و شوهر و مادر و پدر چ یهانق 

هـا و در نگـرش رییـتغ ۀلیوسـب  هاعامل مسل  هستند  معموًب فاوا
هسـتند، اراده  یهیمطالب بد نیا نک یها و با تکرار مطالب و ا ی را

اراده افـراد سـدب ها و  یها،  رانگرش رییدهند. تغیم رییافراد را تغ
 شود. ینق  آنان م یفایا یرفتار،  فتار و چگونگ رییتغ

راهکارهای تقوی، و حفظ  دات خانواده چیسـ،  من ـور از 
هـای فروپاشی خانواده از بین رفتن  دات خانواده بر ا ر تغییر نق 

هـای دیگـر ای ب  شـکلزن و شوهر و تغییر ساختار خانواده هست 
 خانواده اس،. 

 

                                                           

الدلاء مؤید آن است، و یا ارتباطات افشدی ارتباطات عمودی  ه آیه قوامون علی .2
 .مدجر خواهد  ددر نظام  خانواده  ساخت  دو نون،  به

 هو ترسعۀ یسو ه
 فرا  شدن 

 هو(یسو ه

هو  تغییر  قش
 دو رطاب

تغییر سود وی 
 ط دو رطاب هس ه

هو  طفزطیش آسیب
 طج موای

 تغییر یرطنر اوالفی
 دو رطاب 
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 حفظ ثبات خانواده ی. چگونگ7شکل 

های زیادی اطالعات مفیدی را در مورد نقـ  خـانواده پژوه 
دهند. براسا  های خانواده در اختیار قرار میدر پیشگیری از آسیب

ها، ارتدا  خوب و صمیمی والدین بـا فرزنـدان، ارتدـا  این پژوه 
هــای صــمیمی مــادر بــا دختــر، حضــور پــدر در خــانواده و نقــ 

حمایتی وی، زند ی با والـدین، حمایـ، والـدین، الگـوی −ن ارتی
شـود، فرزنـدان های خـانواده سـدب مـیمناسب والدینی، و آموزش

دچار شوند. عوامل خـانواد ی در نـوع  های اجتماعیکمتر ب  آسیب
های خانواد ی، ارتداطـات رفتارهای فرزندان تأ یر ذار اس،. آسیب

غیردوستان  والدین با فرزندان، ارتداطـات عـاطفی ضـعیف مـادر بـا 
دهد.  یرانۀ و خودمهار ری فرزندان را کاه  میفرزندان، توان پی 

پـی  از ازدوا، کیفی، زند ی زناشویی والـدین بـر ارتدـا  جنسـی 
نوجوانان و طال، در زند ی زناشویی آینـده آنـان تأ یر ـذار اسـ، و 

های فرزندان بـا نگـرش آنـان بـ   یران  والدین ب  آسیبنگرش سهل
 این امور ارتدا  دارد. 

انـد، بـ  عوامـل نشـده یاجتمـاع یهـابیک  دچار آس یجوانان
)عوامـل(  یهـالف از آنها مؤ یاریاند ک  بساشاره کرده یادیز یکنترل

 بیـاند از  ن م و ترتعدارت کنترل عوامل. ندیآیشمار مب  یاجتماع
 شویشـ ،یکسـب درآمـد، خودکارآمـد وهینوع شـغل، شـ ،یدر زند 

اوقات فراغـ،، اهـل مطالعـ   یها،یاستفاده از اوقات فراغ،، فعال
(. امــا 146،  1398توپخانــ ، یبــودن در اوقــات فراغــ، )زارعــ

 .س،یفناوران  ن یهابیخانواده معاصر منحصر در آس یهابیآس
 

 فاوا در ایران

 ۀتوسـع ژهیـوبـ  ،یب  همراه تحوبت جهان یارتداطات جمع لیوسا
 یمجـاز یاجتماع یهاشدک  ،یاطالعات و ارتداطات جهان یفناور

 یهاخانواده یدر رواب  اعضا ریاخ یهاده  یهمراه ط یهاو رسان 
را در سـطوح  یمتعـدد یو اجتمـاع یفرهنگـ یهـاید ر ـون یرانیا

توان بـ  نفـوذ و یتحوبت م نیا ۀاند. از جملمختلف ب  وجود آورده
 ق،یبر عال یمجاز یاجتماع یهاشدک  یهاآموزه ندهیفیا یر ذاریتأ 

خــانواده اشــاره کــرد کــ  ضــمن  یاعضــا یهــاو ارزش التیتمــا
در حـال د ر ـون کـردن نـوع  گر،یکـدیافراد خـانواده از  یجداساز

عنــوان نهــاد افــراد خــانواده، بــ  انیــم یو عــاطف یروابــ  ســاختار
آنهـا  یعواطف و باورها ،یفرد یهایژ یپرور جامع  اس،. وانسان

اسـتفاده  یبر نوع و چگونگ ،یشناخت،یجمع یهایژ یو نیو همچن
  ذارد.یم ریروزمره تأ  یدر زند  یاز فناور

بسیاری از کشـورهای در حـال توسـع ، شـاهد ایران نیی مانند 
ای در دستیابی بـ  فنـاوری اطالعـات و ارتداطـات العادهرشد فو،

ویژه استفاده از اینترن، بوده اسـ،. همچنـین برخـی دیجیتالی، ب 
های اجتماعی مجازی طی چند سال  ذشت  در کشور مـا از شدک 

یعنـی هـا )انـد. ایـن شـدک  یری برخوردار شـدهمحدوبی، چشم
هـای جدیـد اینترنـ، ساپ، اینستا رام و تلگـرام( از قابلیـ،وات

هـای خـود )پروفایـل(، یـک شخصـی، هستند. کاربران در نمای 
هـا، موسـیقی، کنند و در آن فهرسـتی از عکـومجازی ایجاد می

هـای تلویییـونی یـا هـر چیـی مـورد عالقـ  خـود را فیلم و برنامـ 
های اجتمـاعی و توانایی شدک کنند. ب  دلیل ظرفی، بار ذاری می

هـای یـابی بـرای جوانـان، شـدک مجازی در معنابخشی و هویـ،
اجتماعی بـ  بخشـی اساسـی در زنـد ی نوجوانـان و بیر سـابن 

ها جوانان تددیل شده اس،. از این رو، بیشترین کاربران این سای،
 و نوجوانان هستند.

وامل متعـدد نگرانی از فروپاشی خانواده ب  دلیل تأ یر ذاری ع
هـا در چنـد دهـۀ در رواب  سـاختاری و انسـانی/عاطفی خـانواده

 ذشت ، مسئل  این مطالع  بود، اما عامل سـرع، و شـتاب  ـرفتن 
هـا این تغییر و تحول رواب  سـاختاری و انسـانی/عاطفی خـانواده

چیس،  این احتمال وجود دارد ک  فناوری اطالعات و ارتداطـات 
عی مجازی یک عامل اساسی تغییر و های اجتماخصو  شدک ب 

نوزگشت نه 
هو  موایط ه  قش

 ر پدیط ه گذش ه

تقریت 
 محری دو رطاب

 ثطووحفظ 
 دو رطاب

 هوبیآسکوهش
 یطج موا
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های ها باشد. شدک تحول رواب  ساختاری و رواب  انسانی خانواده
اجتماعی مجازی ممکـن اسـ، بـرای عملکـرد و رشـد اعضـای 
خانواده یا ن ام خانواده مفید باشند، ب  همین دلیل در حال نفوذ در 

ازی های اجتماعی مجها هستند. اما  سترش شدک خان  و خانواده
عنوان یک عامـل احتمـالی تغییـر و تحـول روابـ  سـاختاری و ب 

 عاطفی خانواده قابل طرح اس،.
 ـذر ای در حـالدر دوران معاصر ک  جامع  از خانواده هسـت 

اس،، و خواه ناخواه روزی ایـن تغییـر و تحـول در شـکل کنـونی 
خانواده اتفا، خواهد افتاد، آیا نداید بـ  فکـر انسـجام،  دـات و بـ  

 یری نوعی جدید از خانواده بود هنجار بودن جامع ، پو از شکل
های اجتماعی داش،. بـ  و طرح و ایدش جدیدی برای کنترل آسیب

عدارت دیگر با وجود تغییرات و تحوبت جدی خانواده در سـطح 
والدینی، مجردزیستی، زند ی بـا های تکجهان ) سترش خانواده

های برای انسجام و کنترل آسیبهمجنسان در مکان واحد(، نداید 
 ای داش، ای طرح و اندیش اجتماعی در پساخانوادش هست 

 
 انطباق نظریه اجتماعی ارتباط بر ساختار خانواده 

در حالی ک  ن ریۀ اجتماعی ارتدا  اغلب ب  دلیل انتیاعی بـودن و 
بینـی ای ک  امکـان پـی صرفًا یک الگوی مطالع  بودن و ن  ن ری 

داشت  باشد، با انتقاد رو ب  رو شد، اما توج  بسیاری را نیـی کردن را 
عنوان مدل تحلیل مدتنـی تواند ب ب  خود جلب کرد. این ن ریۀ می

ــق در مــورد نقــ  ــ  و اســا  تحقی ــر ن ــام خــانواده، پای ــا و ب ه
های خانواد ی؛ رضـای، زناشـویی در اوقـات فراغـ، و موقعی،

 ا فناوری را فراهم کند.اعتماد قرار  یرد و پیوند خانواده ب
در ن ریۀ اجتماعی ارتدا  تحول در رواب  ساختاری و عاطفی 
مدتنی براسا  تحول رواب  فناورانۀ خانواده اسـ،. فرضـی  تغییـر 

طـورکلی تحـول و رشـد اعضـای عـاطفی و بـ  رواب  ساختاری و
وت خانواده تابع رواب  فناورانۀ خانواده در زمان حاضر اس،، تفـا

فناوران  ب  دلیل تفاوت در اسـتفاده از در تحول خانواده برا ر رواب  
ها در مراحل مختلف زند ی اس، ک  فناوری بین اعضای خانواده

شاهد محکمی بر کاربردی بودن ن ریـۀ ارتدـاطی خـانواده اسـ،. 
های ن ری  ارتداطی خانواده این ترین فرضیات و پای یکی از اصلی

  کنند.ها مراحل زند ی را طی میزمان خانوادهاس، ک  با  ذش، 

 
 

 یهـاسامان  ل،یمیها، ارسانامیخصو  پها ب استفاده از رسان 
مسـتهجن  یهاو کانال یقیموس یهاها )شدک ماهواره ،یرساناطالع

شـوند. یعنوان رواب  فناورانـ  خـانواده شـناخت  مـب ( یراخالقیو غ
مشـغول  یخاصـ ینـیو د یفرهنگـ یهـانـ یک  خانواده با زم یزمان

بـ   ییهـابیشود، آسیم ییهایفناور نیاز چن یبرداراستفاده و بهره
 التی)تمـا ی/عاطفیو روابـ  انسـان یمرور زمان بر رواب  ساختار

 شود. یم وارد( یکالم اتیزبان و ادب ،یجنس
عنـوان پایـ  و مدنـا بـرای ن ریـۀ اجتمـاعی رویکرد دیگر ک  ب 

نگری اسـ،. در ارتدا  مورد استفاده قرار  رفت  اس،، رویکرد کل
شـود کـ  اجـرای نگـر اتخـاذ مـیانداز کـلاین رویکرد یک چشم

دهـد. تـأ یر اجـرای های فعال را بـ  خـانواده و فنـاوری مـینق 
مدل دوسوی  و مکـرر اسـ،. بـ  عدـارت ها و فناوری در این نق 

ها تـأ یر دارد، های آنها در خانوادهها و ویژ یدیگر، ن  تنها فناوری
هـای شخصـی هـا و ویژ ـیهای خاصـی از خـانوادهبلک  ویژ ی

عنوان مثال،  ذارد. ب اعضای آن نیی در استفاده از فناوری تأ یر می
اسـ،، رضـای، در حالی ک  استفاده یک فـرد از فنـاوری ممکـن 

زناشویی او و همچنین رضای، زناشویی همسرش را کاه  دهد، 
و ارتدا  آنـان را سـرد و غیرعـاطفی کنـد، سـطح پـایین رضـای، 

 زناشویی ممکن اس، باعث افیای  استفاده از فناوری شود.
 ،ینیوالـدتک ،یستیب  تجردز یاها از هست ساختار خانواده رییتغ
 ،یدوخـوابگ(، رهمجنسـانیغ ایـ)بـا همجنسـان  یونیپانس ،یهمداش
 یاهسـت  شپدر و مادر )زن و شـوهر( در خـانواد یهانق  رییتغ سدب

صـنع، و  دهییـزا یاطـور کـ  خـانواده هسـت شود. همـانیمعاصر م
 ،یهمداشـ ،ینیوالـدخانواده تـک ،یستیاس،، تجردز یصنعت  یمح

 دهییـزا...، و ،یدوخـوابگ(، رهمجنسـانیغ ایـ)با همجنسان  یونیپانس
در   یطور ک  ساختار خانواده کم و بـهمان و. اس، فناوران  ارتداطات

هـا در عصـر خـانواده ۀشد، ساختار همـ یاهست  یجوامع صنتع ۀهم
خواهـد شـد. بـ   کسانیاطالعات و ارتداطات در هم  جوامع  یفناور

 یشـدن کارکردهـا نیگییو جـا رییـطـور کـ  بـا تغهمان گریعدارت د
شـد،  لیتدـد یاخانواده، خانواده  سترده بـ  خـانواده هسـت  یاقتصاد

زن و شوهر، پدر و مـادر و  یهانق  رییاحتمال دارد برا ر تغ ییامروزه ن
 ،یمجـاز یهـا و  سـترش فضـاهاشدن رسـان  یفرد لیفرزندان ب  دل

 دو رطاب یاوالف ر  سود وی  یرطنر رییتغ  زمون گذی+  فنوریط ه یرطنر رییتغ
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زنـان  یاز خانواده و سدک زنـد  یگرید یهاب  شکل یاخانواده هست 
 شود.  لیو مردان تدد

 
 گیرینتیجه

های فناورانـ  بـ  دلیـل اسـتفاده از فـاوا بـا آسـیب روابـ  خانواده
ساختاری و کمدود رواب  عاطفی مواج  هسـتند، چـرا کـ  تقریدـًا 

فارغ از جنو، سن و موقعی،، از کـاربران آن  اکثر اعضای خانواده
شـوند. ایـن تحقیـق در صـدد بـود تـأ یرات فنـاوری محسوب می
ارتداطات بر رواب  ساختاری و رواب  عاطفی خـانواده اطالعات و 

رو پرسـ  را براسا  ن ریۀ اجتماعی ارتدا  بررسـی کنـد. ازایـن
بندی شـد کـ  سـاختار خـانواده برا ـر تحقیق ب  این شکل صورت

های اطالعات و ارتداطات چگون  سـاختاری خواهـد نفوذ فناوری
ه براسا  ن ریۀ بود  برای پاس  ب  پرس  تحقیق، ساختار خانواد

عنوان چـارچوب تدیـین مسـئل ، واکـاوی شـد. اجتماعی ارتدا  ب 
لحاظ تأ یر فناوری اطالعات و ارتداطات بر ساختار خانواده، ن ام 

خانواده را در س  ُبعد تدیین کرد. نتیجـ  اینکـ  پیونـد معنـادار و در 
ــ   ــ  رواب ــاوری اطالعــات و ارتداطــات ب ــدش فن ــال پیچی ــین ح ع

 یــری خــانوادش فناورانــ  اطفی خــانواده بــ  شــکلســاختاری و عــ
طـورکلی عـاطفی و بـ  انجامیده اس،. تغییـر روابـ  سـاختاری و

تحول و رشد اعضای خانواده تابع رواب  فناورانۀ خانواده در زمـان 
های وارده بر رواب  ساختاری حاضر اس،، بخ  زیادی از آسیب

هــای نــاوریو عــاطفی برا ــر کــاربری غیراصــولی و اخالقــی از ف
هــا از ارتدــاطی اســ،. و ســرانجام اینکــ  تغییــر ســاختار خــانواده

والـدینی، همداشـی، پانسـیونی )بـا ای ب  تجردزیستی، تـکهست 
طــورکلی تغییــر همجنســان یــا غیرهمجنســان(، دوخــوابگی و بــ 

های پدر و مادر )زن و شـوهر( و تغییـر روابـ  عـاطفی بـین نق 
نشـده فـاوا غیراخالقی و مدیری، اعضای خانواده ب  دلیل استفاده

 معاصر اس،. شخانواددر 
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