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. مقدمه1
ی مسـتقل هـای نهادعنـوان بهها معنا که رسانهبدین، شده استايرسانهامروزه نهاد خانواده 

توانـد کارکردهـاي   نمـی هـا رسانهکه این نهاد بدون اندکردهمتأثرنحويبهنهاد خانواده را 
والـدین همـواره   . )1397:37آتشـگاه یو عباسـ يشواز(عباسی ایفا کندخوبیبهخود را 

روسـت  شوند و ازاینالگوي رفتاري فرزندان خویش در تمامی وجوه زندگی محسوب می
سادگی از ایـن  و بهنندکاي فرزندشان نیز دركهباید نقش خود را در زندگی رسانها آنکه

عنـوان والـدین مجـازي و    بـه مسئله عبور نکننـد. بهتـر اسـت والـدین بداننـد کـه رسـانه       
و ذهـن کودکـان را   رقابت والدین و افراد دنیاي حقیقی با و خود را ایفا نقش ، روزيشبانه

از رسـانه هـم  ،در چند سـال گذشـته  ، کنند. در کشور ماخود پر میموردنظرهاي از بینش
افزاري فناوريعد سختب   کننـدگان و مخاطبـان   عـد میـزان اسـتفاده   هـاي نـوین و هـم از ب

هـاي نـوین و   هاي ایرانی به رسـانه مندي خانوادهو عالقهاستي داشتهگیرچشمگسترش 
هـاي  فضـاي مجـازي و شـبکه   ،موبایـل ، هـاي جدیـد ارتباطـاتی (اینترنـت    مظاهر فناوري

شده آخرین اطالعات ثبتبراساس که طوريبه،ص و عام استزد خاو ...) زبان،اجتماعی
اول نیمـۀ ضریب نفوذ اینترنـت در  ، در پرتابل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سـال  رسیده است. این درحالی است که ضـریب نفـوذ اینترنـت در    %86.8به، 1397سال 
شـتاب گسـترش اینترنـت در    گر بیانخوبیبههااین آماربوده است. مقایسۀ% 1392،9.17

نیمـۀ در راههـم تعداد مشترکین تلفن ، اطالعات همین منبعبراساس چنینهم. استجامعه 
ضـریب نفـوذ موبایـل نیـز از     ، ترتیـب بدینمیلیون نفر فراتر رفته و 91از 1397اول سال 

لحـاظ بهايانهرستعداد ابزارهاي کهآن). با وجود 3: 1397(جنادله% عبور کرده است111
بـه مـدیریت   هـا آنسهم والدین و تمایـل متأسفانه ،ها افزایش یافته استی در خانوادهکم

هـاي  اي نیـاز مغفـول خـانواده   فرزندانشان کاهش یافته است. سواد رسانهايرسانهمصرف 
هـا  ابتـدا بایـد از منـازل و خانـه    ايرسانهکه هرگونه آموزش سواد درصورتی،ایرانی است

تقریبـاً هرگونـه   ها با محـیط خانـه و خـانواده ناسـازگار باشـد،      اگر این آموزهروع شود. ش
هرچنـد  .ثمر خواهد بودبیايرسانههاي آموزشی براي آموزش سواد تالشی از سوي نظام

ازپذیرترنـد و  مراتب انعطـاف هوشیارتر و بهلدین اشود در قرن معاصر وسو گفته میازیک
Sameha) (هــاويو(ســاماهانــدترنیازهـاي فرزنــدان خــود آگـاه   and Hawi امــا .)2017

والدین مجهز به تعامل صحیح با فرزندانشان در فضـاي سـایبر نیسـتند. نیـل     ،دیگرازسوي
فرهنگ برخاسته از صنعت رسانه بر کودکـان را مطالعـه   تأثیرکه ،)Neil Postmanپستمن (
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فرسـتیم  اي هستند که آن را براي زمـانی مـی  هاي زندهکودکان پیام«معتقد است: ،کرده بود
ما باید در فرهنگ خودساخته زنـدگی کننـد. مـا    ي»ههاي زندپیام«.»که آن را نخواهیم دید

.)25: 1393دیگر براي کودکانمان بسـازیم (گاتـانو  توانیم چنین فرهنگی را با کمک هممی
Michael(مایکل هریس Harris (غیبـت پایـان ) در کتابThe End of Absence( گویـد: مـی
انـد)  دنیـا آمـده  بـه  1970ز اواسط تا اواخر دهـۀ  یی که اهاتقریباً آنسال من (جماعت هم

شـدن فرهنـگ دیجیتـال بـزرگ     اند که پیش از رایجروي کرة زمینهاي آخرین نسل انسان
روي مـا گذاشـت  )سـاکن ونکـوور  نویسـندة (اند. یک نام دیگر کـه مایکـل هـریس   شده

بـا و بـدون اتصـال شـلوغ حیـات      «یی که در هر دو حـالِ  هاآناست؛» مهاجران دیجیتال«
هستند کـه ایـن   » بومیان دیجیتال«اند (سایت ترجمان) و فرزندان ما از نسلزیسته» آنالین

اي از جموعـه والدین در شرایط اخیر با ماست.ریناپذاجتناباکسیژن انندمهاآنفضا براي
هایشـان  این تغییرات نحوة مواجهۀ والدین با ایفاي نقـش .اندتغییرات گوناگون مواجه شده

رو کرده است.ههایی روبفرزندانشان را با چالشايرسانهبراي تربیت 

بیان مسئله1.1
پیـدا کـرده اسـت.   ايرسانهها ماهیتی والدگري مانند دیگر امور و فعالیت،ايرسانهدر جهان 

هـا  حضور رسانهواسطۀهایی است که بهنسل نیازمند کسب مهارتگرفتن این دوقرارکنارهم
دادن بـه فضـاي نمـادین و    تأثیري که در شـکل فناورانه و نقش و هايمؤلفهعنوان یکی از هب

فضـا از  سزایی برخوردار است. وقتی در اینهاز اهمیت ب،نظام معنایی خانواده و جامعه دارد
و کـردن پـدري کـه  سـت معنایـن ابـه ،کنـیم شـدة والـدگري صـحبت مـی    ايرسانهساختار 
مـا ارتبـاطی جهـان درکهیگوناگونهايکیفیتبا ايپیچیدههايشیوههرکدام بهکردنمادري
ايرسـانه والـدگري  . انـد کـرده یـدا پپندارانهذاتهمیونديپییشده و گویدهتندرهم،دارند

فرزنـدان و  پیوندي اسـت کـه میـان والـدین و    ؛ماهیتاً چیزي جز نوعی تعامل و رابطه نیست
.)187: 1397از فاضلینقلبه،صیري(نشودبالعکس برقرار می

ـ ینوالـد ياسـطح سـواد رسـانه   يمـدل ارتقـا  ۀارائپژوهش ینااصلیهدف در یتهران
فضـاي ـايرسـانه والـدگري است کـه یناتحقیقپرسشواستيمجازياستفاده از فضا

بـه بررسـی   توجـه بـا چگونه اسـت؟  یشناختجامعهرویکردبا یتهرانینوالدیاندرميمجاز
هـاي  گفتمـان حـاکم بـر انـواع مطالعـات و پـژوهش      ،گرفته در این حوزهانجامهاي پژوهش

تقسـیم کـرد:  توان به چند دسـته  اي را میوالدگري و سواد رسانه، موجود در فضاي سایبري
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شناسی فضاي سایبر و ارزیـابی  متمرکز بر آسیب،شناسیهاي جامعهگفتمان حاکم بر پژوهش
ضـرورت  هاي ارتباطـاتی بـر   گفتمان حاکم بر پژوهش، ات این فضا بر مناسبات خانوادهتأثیر

و والـدین) و گفتمـان   ،آموزگـاران ، انآمـوز دانـش (درمیان مخاطبـان ايآموزش سواد رسانه
پـروري هـاي فرزنـد  ین تمرکـز بـر روي شـیوه   تـر بـیش شناسـی هاي روانر پژوهشحاکم ب

)parenting styleهاست.استفاده از رسانه) والدین و ارتباط آن با نحوة

ارچوب نظريهپژوهش و چ. مرور پیشینۀ2
رسـانه  شده در این زمینه، تحقیقات موجود در حـوزة انجامپیشینۀ تحقیقاتبه بررسی توجهبا

د:کربندي توان عمدتاً در سه محور مطالعاتی صورتو فرزندپروري را می
ها؛شناسی رسانهیبآسـ
بـه ارزیـابی سـطح سـواد    توجهاي (باهاي سواد رسانهبا مهارتهانوادهخاآشنایی عدمـ

؛ها)اي خانوادهرسانه
.هارسانهمواجهه بادرهاي فرزندپروري سبکـ

،)1391(یـی و خزاپـور ابـراهیم ،)1397(جنادلـه  به تحقیقاتتوانمی،نخستمورددر
بــهتــربــیشکــهکــرداشــاره)1393(خسروشــاهیو ،)1392(رحیمــی،)1392(احمــدنیا

ات این فضـا بـر مناسـبات خـانواده     تأثیرو به ارزیابی کردهتوجه یبرسايفضاشناسیآسیب
هـا و تهدیـدهایی اسـت کـه روابـط خـانواده را دچـار        بر چـالش تأکیدتربیشو اندپرداخته
د.کنمیمشکل

فتحـی و همکـاران  ، )1397(تحقیقاتی است که بهادري و برقـی  موضوعیدومین محورِ
زاده و جـوادي  زنجـانی و ، )1393(حسنوند و خیـري  ، )1393(مرادي و سعیدزاده ، )1394(
هـاي فرزنـدپروري و   بندي و بررسی سـبک به دسته. در این تحقیقات،اندم دادهنجاا)1384(

ها بسنده شده است.با رسانههاخانوادهها با نحوة مواجهۀآنارتباط
ژاد و نــمطهــري، )1397(تحقیقــاتی اســت کــه خسروشــاهی و برقــی ســومین رویکــرد

رستمی و ادریسـی  ، )1396(وفا کاویانی و احمدي، )1397(امیري اصل ، )1397(نژادقاسمی
هـا  حاکی از آن است کـه خـانواده  اند وانجام داده)1393(زاده منتظرقائم و کاظمو ، )1394(

د.ندارناي مناسبی سطح سواد رسانه
رو را پیرامـون دو رویکـرد پـیشِ   هـا  آنتـوان گرفتـه مـی  هاي صورتدر تحلیل پژوهش

زنـدگی در فضـاي سـایبر امـري     کـه  نظـران معتقدنـد   د: برخـی از صـاحب  کـر بنـدي  طبقه
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هـاي  به توانمنـدي ، است و فرزندان با ورود به این فضا و زندگی دوم در آن» ناپذیراجتناب«
الزم برمبناي آزمون و خطا دست خواهند یافت و لزومی به حضور والدین نیسـت. رویکـرد   

نـدان بـه   فرزنداشتنیرسدستو،سرکوب، خانواده است که با منع» سازيمحدودیت«دیگر 
خواهد بـود و نـه   گوپاسخبینانه اما نه رویکرد خوش،استراههماي این فضا تولیدات رسانه

»يتوانمندسـاز ویبخشـ تیمصـون «سـوم دگاهیـ دونانـه یبواقـع کـرد یرورویکرد بدبینانـه؛  
. ایـن مطالعـه   اسـت راههـم هوشـمندانه  تیریو مـد تیبا هداکهاستنافرزندوهاخانواده

فرزندانشـان از فضـاي   یعنی توانمندسازي خـانواده در نحـوة اسـتفادة   ،دنبال رویکرد سومبه
هـاي ایجـابی اسـت   سوي استراتژيبههاي سلبیمعناي حرکت از استراتژيبهکه استسایبر 

در ها در این حوزه اسـت. لـذا  اي براي خانوادههاي سواد رسانهکه مستلزم گردآوري مهارت
کلـی بـه یـک    یاي از دیـدگاه شـود سـواد رسـانه   تأمل است که تالش میاین پژوهش قابل

اي ي براي تنظیم روابط میان والدین و فرزندان در مواجهه با تولیدات رسـانه بردراهاستراتژي 
بـه  اي و اقتضـائات آمـوزش   تبدیل شود. تاکنون در تحقیقات موجود از منظـر سـواد رسـانه   

پرداخته شـده  ترکمها بهینه از رسانهةگرانه و استفادینشگزۀمواجهمنظوربههاي الزم مهارت
شـده در ایـن حـوزه آن اسـت کـه      انجامهاي است. وجه تمایز این پژوهش با دیگر پژوهش

هراسـی  شناسـی یـا رسـانه   آسیبجنبۀتربیشگرفته در این حوزه هاي صورتاغلب پژوهش
هـاي کـاربردي   هـا و شـیوه  برداهارائـۀ ر دنبـال  بـه تربیشپژوهش این که درصورتیاند،داشته

شدن والدگري در جامعـۀ اطالعـاتی   ايبه رسانهتوجهباچنینهماي است. سواد رسانهارتقاي
اي براي آموزش والـدین اهمیـت   هاي مداخلههاي مؤثر و برنامهآوردن استراتژيفراهم،امروز

اي و ه و بحـث والـدگري رسـانه   توجه به توانمندسازي خـانواد ،پژوهشاین کند. در پیدا می
و مفیـد در فضـاي   ،ایمـن ، اي و حضـور سـالم  ارتباط والدین در استفاده از محتـواي رسـانه  

اي والـدگري رسـانه  .اي مـدنظر اسـت  هاي سـواد رسـانه  و تمرکز بر مهارتتأکیدسایبري با 
هـا و  اسـتفاده از رسـانه  نحـوة بـارة در تعامل با فرزندان درهاي هدفمند رفتار والدین شیوهبه

کـردن هـا یـا تشـویق   در استفاده از رسانهکردن زمان فرزندان هاي محدودبرخی از جنبهتأثیر
تـأثیر هـا بـر زنـدگی خـانوادگی     محتواي مشخصی است. تمام ابعاد رسـانه به مشاهدةهاآن
فرزنـدان  ةگري والـدین بـر نحـوة اسـتفاد    مختلف میانجیهايلذا اتخاذ استراتژي،گذاردمی
حـائز اهمیـت اسـت و والـدین     هـا آنصورت مشارکت فعاالنه و مثبت بر رشد شـناختی به

فرزنـدان خـود   و انتقـادي ،سواد اطالعاتی، ايتوانند با سطح باالیی از مهارت سواد رسانهمی
توانند شـکاف شـدیدي میـان    میوالدین چنینهمرا براي حضور در این فضا واکسینه کنند. 

هـاي رسـمی و   اي در محـیط مـدیریت صـحیح مصـرف رسـانه    عنـوان بهندانشان فرزچهآن
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و نیــاز ،ریــزيبرنامــه، والــدین بــدون مــدیریتچــهآنو آموزنــد غیررســمی آموزشــی مــی
نـد و از سـردرگمی خـارج شـوند     پرکنکننـد اي دریافت مـی شان از محتواي رسانهاطالعاتی

)Dworkin کردن شـکاف موجـود میـان والـدین و     پربرايگر پژوهش،به همین دلیل.)2013
فضـاي مجـازي درمیـان    ـايرسانهوالدگريِکهسعی دارد به این سؤال پاسخ دهدفرزندان

شناختی چگونه است؟والدین تهرانی با رویکرد جامعه
کننـده  اي ماننـد فیلتـري داوري  واد رسـانه سـ براساس نظرات الیزابت تامن و همکارانش،

اي عبـور  هـاي فیلتـر سـواد رسـانه    از الیـه ،جهان متراکم از پیام باشـد کهناچنکند؛ عمل می
:کنداي در سه الیه عمل میکند تا شکل مواجهه با پیام معنادار شود. پیام رسانهمی

بـه  .اهمیت داردهااستفاده از رسانهبرايریزي شخصی رنامهب،هیالینادر:اولۀیال)الف
هـاي مختلـف دارد و   ي بـه انتخـاب و تماشـاي برنامـه    تـر بـیش این معنا که مخاطب توجه 

و دیگـر  ،هـا فـیلم ، هاي الکترونیکیبازي، ویدیو، صورت مشخصی به استفاده از تلویزیونبه
.دهدپردازد و میزان مصرف را کاهش میها میرسانه

و کنـد  اي توجه میتر رسانههاي نامحسوسمخاطب به جنبه،در این سطح:دومۀالی)ب
اي را چـه کسـی   هـاي رسـانه  پیـام کـه اینمانند پردازد،ها و موضوعات عمیقی میسشبه پر
بـرد و  شود؟ چه کسی از ارسال پیـام سـود مـی   سازد؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال میمی

کند؟چه کسی ضرر می
هاسـت. بـا ایـن   هاي الزم بـراي تماشـاي انتقـادي رسـانه    این الیه مهارت:سومۀالی)ج

هـاي  ساخت پیـام و جنبـه  چهارچوبدربارةمخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش هامهارت
هایی از پیـام  در این الیه اهمیت دارد شناخت حقایق و جنبهچهآنپردازد. جاافتاده در آن می

افتـادة در گـرو شناسـایی ابعـاد جـا    مخاطـب  فهم ،دیگرعبارتاست که حذف شده است. به
.استپیام

فهـم سـطوح   «عنـوان بـه اي اهمیت دارد که هابز از آن اندازهاي به عد از سواد رسانهباین 
اي قـوي بـراي   کنندهبینیاي توان پیشجنبه از سواد رسانهاین،کند. از نظر هابزیاد می»باالتر

.آوردشناسایی نیازها و انتظارات مخاطبان را فراهم می

ز اینترنت به سه سبک اشاره شده است:هاي والدین در استفاده اسبکرةدربا
هـاي  والـدین در اسـتفاده از فنـاوري   گـري میـانجی اي یا نقش واسطه،در این سه سبک

فعال در والدینی است که بـه مباحثـات   گريِواسطهموردبحث قرار گرفته است. اولین سبک
پردازنـد. در ایـن   دیدن تلویزیون یا کار با اینترنـت مـی  بارةوالدین با فرزندانشان درۀو مجادل
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کاربران یـا تماشـاگران انتقـادي در اسـتفاده از     تا کنندیمهایشان کمک والدین به بچه، سبک
هـا بـا   رز براي فعالیت بچهحدومکنندةوالدین محدودکننده یا تعیینفناوري باشند. سبک دوم

کـه  براي ایـن کنندوضع میقوانین روشن و واضحی والدین،ها هستند. در این سبکفناوري
انجـام  نـد هـایی از اینترنـت را مجاز  و چه نـوع اسـتفاده  ،میزانتا چه، چه وقتها بدانند بچه

این دسته از والدین درکنار فرزنـد  .تماشاگرندهمبازي یا والدین با سبک همسومۀدهند. دست
اینترنت با او صحبت کننـد یـا   بارةتوانند دربینند و میاو از اینترنت را میةنشینند و استفادمی

.  )309: 1397نژادنژاد و قاسمی(مطهرينکنند

شناسی. روش3
،اسـت. درحقیقـت  بستگیهمـتوصیفیعد روشو از بکاربرديهدفبراساس این مطالعه 

رت طبیعـی رخ  صـو کـه بـه  پـردازد  مـی هایی که این مطالعه به بررسی توصیفی پدیدهجاآناز
کـه گفـت تـوان  مـی ، کاري آزمایشی صورت نگرفته استگونه دستهیچهادر آنواندداده

شـامل والـدین سـاکن در شـهر     در ایـن پـژوهش  جامعۀ آمارياین پژوهش توصیفی است. 
6که آمار والدین داراي فرزنـدان بـین   جاآنند. ازدارسال 18تا 6نکه فرزندان بیاست تهران 

بـه جـدول   باتوجـه ، سال در زمان پژوهش در تهران بیش از صدهزار نفـر بـوده اسـت   18تا
مطالعـه از  هاي موردد. براي انتخاب نمونهشنفر برآورد 384هحجم نمون، کرجسی و مورگان

تهـران بـه   که شهرطوريبهاي) استفاده شد،چندمرحلهايِگیري احتمالی (خوشهروش نمونه
از هریـک از طبقـات   ،گیـري تصـادفی سـاده   صـورت نمونـه  س به. سپدشتقسیممنطقه پنج

و ناحیـه دو، صورت تصادفی از هر منطقهبه، بعدشد. در مرحلۀیک منطقه انتخاب ، منتخب
.ددو کوچـه انتخـاب شـ   دو خیابـان و از هـر خیابـان   و از هر محله، یک محلهاز هر ناحیه

.نددها انتخاب شنمونه، گیري هدفمندگیري از روش نمونهسپس با بهره
نـوع  بـر  و روش مورداسـتفاده  استیکممیپاراداکه نوع پژوهش در این مطالعه جاآناز

والـدگري  نامـه پرسـش است. این نامهپرسشابزار گردآوري اطالعات ، پیمایشی مبتنی است
پـذیري  هو بعـد جامعـ  ،بعـد ارتبـاط مـؤثر   ، فضاي مجازي را در سه بعد آمـوزش ـايرسانه
کسب مهـارت  ، وضعیت کسب مهارت در تفکرو منظور از آموزشکنداي سنجش میرسانه

و پـرورش شخصـیت   ،ايپـذیري رسـانه  مسئولیت، فرزندـتربیتی والدشیوةايسواد رسانه
وگـوي مـؤثر و روابـط    گفـت منظور از ارتباط مؤثرچنین. همفرزندان از سوي والدین است

خـانواده بـا   ازر والدین برونروابط مؤثچنینهمخانواده بین فرزندان و والدین و مؤثر درون
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توجه والـدین و  ايپذیري رسانهو منظور از جامعهو مدرسه استانشبکۀ دوستان فرزندانش
ایجاد سـازگاري والـدین بـا فضـاي مجـازي و فرزنـدان بـا        ، ها و هنجارهافرزندان به ارزش

را نامـه پرسـش ییمحتـوا ییرواد متقابل میان والدین و فرزندان است. و ایجاد اعتما، طبیعت
شناسـی و  شناسـی و روان نظـران جامعـه  علمی و استادان و صاحبهیئتتعدادي از اعضاي 

تنظـیم  نامـه پرسـش ،هـا سـانی علوم ارتباطات در این حوزه بررسی کردند و پس از رفع ناهم
بـه ایـن صـورت کـه     ،م شـد جـا انآزمون مقدماتی ، منظور افزایش پایایی ابزار سنجششد. به
هـاي تحلیـل   نفر از والدین تهرانی توزیع شد. سپس با اسـتفاده از آزمـون  25بیننامهپرسش

با جـرح و تعـدیل   ،نهایتمقدماتی پرداخته و درهاي گویهعاملی و سنجش پایایی به بررسی 
نهایی تدوین شد.ۀنامپرسش، هاگویه

صـورت طیـف   اي بـه والدگري رسانهۀگانبعاد سهسؤاالت مربوط به ا، نامهپرسشدر این 
0.89د. میزان آلفاي کرونباخ براي بعد آمـوزش  شیان ارائه گوپاسخاي براي گزینهلیکرت پنج

بود که ضریب باالیی براي آزمـون  0.91اي پذیري رسانهو بعد جامعه0.92و بعد ارتباط مؤثر 
K.M.Oهاي بعد آموزش با اسـتفاده از ضـریب   میزان اعتبار کلیدي مؤلفهکهاینضمن ،است

، 0.723میـزان  بـه K.M.Oهاي بعد ارتباط مؤثر با استفاده از ضریب و مؤلفه0.816میزانکه به
قبـول و  کـه سـطح قابـل   یده شدسنج،0.789میزان اي بهپذیري رسانههاي بعد جامعهو مؤلفه

باالیی است.

هااده. تحلیل د4
هاي آموزش با استفاده از شاخص ضریب آلفـاي  دهد که پایایی تمام مؤلفهنشان می1جدول 

هاي آمـوزش از پایـایی مناسـب آزمـون برخـوردار      لذا مؤلفه،استتربزرگ0.70کرونباخ از
در سـطح  K.M.Oآموزش با استفاده از ضریبيهامؤلفهيدیاعتبار کلزانیمنیچنهماست. 

ازبارتلـت آزمـون طبق)0.000(زانیمآزمون آن بهيخطارایز،داردقراریخوبوقبولقابل
قـدرت آمـوزش يهامؤلفهتمام عناصر (سؤاالت)،یعبارتبه.استترکم0.05يخطاسطح

آمـوزش  يهااز مؤلفهکیهریعامللیتحلجینتاکهنیارا دارد؛ ضمن موردنظریکنندگنییتب
ــه ــترتب ــر بی ــارت در تفک ــب مه ــرورش)،0.778(کس ــپ ــدانتیشخص ،)0.768(فرزن

ـ یتربوةیشـ و)،0.699(يارسـانه سوادمهارتکسب،)0.723(يارسانهيریپذتیمسئول یت
میـزان کهK.M.Oةآماربه و باتوجهیعاملیلتحلنتیجۀبراساس. است)0.617(فرزندـوالد
هـاي آمـوزش در   میزان اعتبـار مؤلفـه  . دهدنشان میرادرصد81.6یا0.816بااستبرابرآن
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سؤاالت در بعـد  کهاینضمن ، استدار نیز معناآزمون بارتلت ۀسطح باالیی قرار دارد و نتیج
را براي هر مؤلفه داشته است.موردنظرکنندگی آموزش قدرت تبیین

نتایج تحلیل عاملی بعد آموزش در بین والدین تهرانی.1جدول 

آموزش
هاي آموزشمؤلفه

هاي آموزشمؤلفه
کلی ۀنتیج

آزمون
KMO

عامل 
نخست

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

والدین درکنار اعضاي 
نباید مدام خانواده

راههمگوشی تلفن 
دستشان باشد و مدام 

.پیام بفرستند

0.887

مهارت در کسب
تفکر

K
.M

.O
=0

.8
16

0.0
00

والدین در جمع
هاي پیام، فرزندان

نامتعارف مانند 
هاي نامناسب لطیفه

نخوانند.

0.712

فرزندان بهتر است 
حوش یک وحول

ابرقهرمان فضاي 
مجازي یک داستان 

ارائه دهند.

0.704

بازي والدین با 
در فضاي انفرزند

تماشاي ومجازي
به تقویت ها بازي آن
هاي ذهنی مهارت
.شودمیمنجر کودك 

0.650

والدین باید از فرزند 
هاي نوع فعالیتبارة در
در بازي شدهمجاان

سؤال کنند.
0.822

فرزند باید یاد بگیرد 
بعد از دریافت پیام 

نباید بالفاصله ، جدید
آن را با دیگران به 

اشتراك بگذارد.

0.711
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آموزش
هاي آموزشمؤلفه

هاي آموزشمؤلفه
کلی ۀنتیج

آزمون
KMO

عامل 
نخست

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

باوالدین باید 
هاي جذاب سایتوب

و آموزنده در اینترنت 
براي گروه سنی 

آشنا کودك و نوجوان 
باشند.

0.712

کسب مهارت سواد 
ايرسانه

والدین نباید در 
اي نقش کارهاي رسانه

باشند.را داشته مفتش 
0.794

والدین باید 
هاي الزم را آموزش

پیرامون اشکال 
، مختلف محتوا (متن

و ...) ،موسیقی، تصویر
هاي اجتماعی در شبکه

فرابگیرند.

0.793

باید یاد گرفت چه 
هدفی با فرستادن پیام 

د.شودنبال می
0.763

والدینيمحتواتولید
کمکبافرزندو

ونوشتاريهايفایل
صوتی

0.696

با فرزندوگوگفت
هاي جذابیتبارةدر

، بصري (رنگ
...) و،صدا، موسیقی

یک انیمیشن

0.628

برخی از والدین 
فرزندان خود را از این 

کنند.فضا محروم می
0.741

تربیتی شیوة
فرزندـوالد به فرزندان یاد دهید 

توانند تنها والدین می
را شانرمز عبور

بدانند.
0.699



159)بهاره نصیري(...اي فضاي سایبريرسانهشناختی والدگري تبیین جامعه

آموزش
هاي آموزشمؤلفه

هاي آموزشمؤلفه
کلی ۀنتیج

آزمون
KMO

عامل 
نخست

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

آموزش به فرزند 
نحوةدرخصوص 

مواجهه با کسانی که 
خواهان اطالعات 

.هستندشخصی آنان

0.635

این نکته به یادآوري 
که دربارة فرزند

چیزهایی که در فضاي 
مجازي او را ناراحت 

والدینکند با می
صحبت کند.

0.659

بعد از اتمام والدین 
استفاده ةاجاز، تکالیف

از فضاي مجازي به 
فرزندان بدهند.

0.702

شیوةبهوگوگفت
و صحیح والدین 

مباحث و بارةفرزند در
هاي اخالقیارزش

0760

پذیريمسئولیت
ايرسانه

آموزش به فرزند
اطالعات که دربارة این

شخصی (آدرس منزل 
) را ...و تلفنةو شمار

در در فضاي مجازي 
، نگذارداختیار دیگران 

والدینةمگر با اجاز

0.781

فرزندبهآموزش
پیامارسالدربارة

خودموقعیتبهباتوجه
اشخانوادهو

0.699

استفادة والدین با 
درست از فضاي 

توانند الگوي مجازي می
باشند.خود فرزند 

0.801

آموزش به کودك
درخصوص

بعد از نکردنتقلید
هاي م بازيجاان

کامپیوتري در گفتار و 
رفتار

0.795
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آموزش
هاي آموزشمؤلفه

هاي آموزشمؤلفه
کلی ۀنتیج

آزمون
KMO

عامل 
نخست

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

آگاهی و شناخت 
ها و والدین از فرصت

خطرات موجود در 
فضاي سایبري

0.688

کودکان و سازي آگاه
ها نوجوانان از فرصت

و خطرات موجود در 
فضاي سایبري

0.692

آگاهی از نقش رسانه 
گیري در شکل

شخصیت و افکار 
فرزندان

0.721

پرورش شخصیت 
فرزندان

رسانه در نقش 
گیري رفتارهاي شکل

فرزندان
0.689

هاي مجازي بازي
، باعث هماهنگی چشم

و عضالت ،دست
.شودمیفرزند

0.643

هاي بعد ارتباط مؤثر بـا اسـتفاده از شـاخص    دهد که پایایی تمام مؤلفهنشان می2جدول
هاي ارتبـاط مـؤثر از پایـایی مناسـب     لذا مؤلفه،استتربزرگ0.70ضریب آلفاي کرونباخ از
هـاي ارتبـاط مـؤثر بـا اسـتفاده از      میزان اعتبار کلیدي مؤلفهچنینهمآزمون برخوردار است. 

ــریب ــل K.M.Oض ــطح قاب ــرار دارد  در س ــوبی ق ــول و خ ــون آن   ،قب ــاي آزم ــرا خط زی
عبـارتی تمـام   بـه . اسـت تـر کـم 0.05طبق آزمون بارتلت از سطح خطـاي ) 0.000(میزانبه

را دارد؛ مـوردنظر کننـدگی  قدرت تبیینهاي مختلف بعد ارتباط مؤثرمؤلفهعناصر (سؤاالت)
ي مـؤثر وگـو گفـت ترتیـب  هاي بعد ارتباط مؤثر بهنتایج تحلیل عاملی هریک از مؤلفهاًضمن

ت. اسـ )0.709(و روابط مؤثر برون از خانواده)،0.772(روابط مؤثر درون خانواده)،0.938(
یـا 0.723که میزان آن برابـر اسـت بـا   K.M.Oةبه آمارتوجهتحلیل عاملی و باۀنتیجبراساس 

هاي بعد ارتباط مؤثر در سطح بـاالیی قـرار   دهد. میزان اعتبار مؤلفهدرصد) را نشان می72.3(
هاي بعد ارتبـاط  سؤاالت در مؤلفهکهاینضمن ، دار استمعناآزمون بارتلت نیزۀدارد و نتیج

را براي هر مؤلفه داشته است.موردنظرکنندگی مؤثر قدرت تبیین
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نتایج تحلیل عاملی ارتباط مؤثر در بین والدین تهرانی. 2جدول 

ارتباط مؤثر
هاي مؤلفههاي ارتباط مؤثرعامل

ارتباط 
مؤثر

ۀنتیج
کلی 
آزمون
KMO

عامل 
نخست

عامل 
دوم

عامل 
سوم

نظر فرزند خود را جویا شوید تا حتماً ، در تنظیم برنامه
0.891درخصوص برنامه احساس مالکیت کند.

ي وگوگفت
مؤثر

K
.M

.O
=0

.7
23

0.0
00

هنگام حضور مشترك والدین و فرزند بعد از دیدن و 
0.929نظر کنند.لبا هم بحث و تباد، محتواي یک سایتمطالعۀ 

خوب انیمیشن یا کتابِ، موسیقیبارةوالدین و فرزند در
0.953کنند.وگوگفت

چه اطالعاتی را که دندوستانه به فرزند خود بگویوالدین 
0.951به اشتراك بگذارد.

ایجاد زبان مشترك بین والدین و فرزند در فضاي مجازي
0.949.شودمیمنجر به کاهش تنش میان والدین و فرزند 

فرزند باید مرزهاي حریم خصوصی در فضاي والدین و 
0.937سایبري را فراگیرند.

روابط 
مؤثر درون 

خانواده

هاي خوب و به فرزند یاد دهید که فریب ظاهر ایمیل
0.723ننده را نخورد.زگول

گرفتن رفاقت خانواده با فرزند مانع از بروز فجایعی نظیر 
اطالعات خاطر انتشار السکوت از بچه بهحق

شود.اش میخصوصی
0.678

شارژ تلفن ۀفرزند خود شرط کنند که هزینبا والدین باید 
0.943یا حداقل بخشی از آن را خودش پرداخت کند.راههم

دوستانه برقرار ۀبا فرزندان و دوستان فرزندان خود رابط
0.705کنید.

روابط 
مؤثر برون 
از خانواده

فرزندان و دوستان آنان در فضاي راههموالدین به 
0.638بپردازند.وگوگفتمجازي زمانی را به گپ و 

، در گروه والدین و فرزند و دوستان او در فضاي مجازي
استفاده از زمانیِۀبرنام، فکري اعضاتالش کنید با هم

فضاي مجازي را به اشتراك بگذارید.
0.731

هاي درسی فرزند اي به سؤالکنندهقانعاگر والدین پاسخ 
فرزند در فضاي مجازي به راههمتوانند به می، نیافتند

بپردازند.هاجو درخصوص آنوجست
0.640

ها و و بگذارید شما را به گروهبنشینیداندرکنار فرزند
0.919شان ببرند.هاي اینترنتیپاتوق

چه بارةبا دوستان مجازي خود درکهایندربارة
0.705کنید.وگوگفتزنید موضوعاتی حرف می
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اي با اسـتفاده از  پذیري رسانههاي بعد جامعهدهد که پایایی تمام مؤلفهنشان می3جدول
هاي ارتبـاط مـؤثر از پایـایی    است؛ لذا مؤلفهتربزرگ0.70شاخص ضریب آلفاي کرونباخ از

پـذیري  هـاي بعـد جامعـه   میزان اعتبار کلیدي مؤلفـه چنینهممناسب آزمون برخوردار است. 
زیـرا خطـاي   ،و خـوبی قـرار دارد  قبـول قابلدر سطحK.M.Oاي با استفاده از ضریبرسانه

،عبـارتی بـه .استترکم0.05طبق آزمون بارتلت از سطح خطاي)0.000(میزانآزمون آن به
کننـدگی  قـدرت تبیـین  ، ايپذیري رسانههاي مختلف بعد جامعهمؤلفهتمام عناصر (سؤاالت)

پـذیري  هـاي بعـد جامعـه   نتایج تحلیل عاملی هریک از مؤلفـه کهاینرا دارد؛ ضمن موردنظر
و ایجـاد  )،0.795(ایجاد سـازگاري )،0.901(ها و هنجارها توجه به ارزشترتیببهاي رسانه
برابـر آنمیـزان K.M.Oةبه آمارتوجهو بایعاملیلتحلۀنتیجبراساس. است)0.691(اعتماد
پـذیري  هـاي بعـد جامعـه   میزان اعتبار مؤلفـه . دهدمینشانرادرصد78.9یا0.789بااست
کـه ایـن ضـمن  ، اسـت دار نیز معناآزمون بارتلت ۀاي در سطح باالیی قرار دارد و نتیجرسانه

را بـراي هـر   موردنظرکنندگی اي قدرت تبیینپذیري رسانههاي بعد جامعهسؤاالت در مؤلفه
مؤلفه داشته است.

اي در بین والدین تهرانیپذیري رسانهنتایج تحلیل عاملی جامعه. 3جدول

ايپذیري رسانهجامعه
هايمؤلفهايرسانهپذیريهاي جامعهعامل

پذیريجامعه
ايرسانه

کلی ۀنتیج
آزمون
KMO

عامل 
نخست

عامل 
عامل سومدوم

ها براي والدین در انتخاب بازي
هاي کودك باید به سوگیري

...) دقت نژادي وـ فرهنگی (قومی
نند.ک

0.899

ها و توجه به ارزش
هنجارها

K
.M

.O
=0

.7
89

0.0
00

گاه هیچکهبه فرزند آموزش دادباید 
پدر و مادر به اتاق چت ةبدون اجاز

یا گروه خبر وارد نشود.
0.923

اگر کهبه فرزند آموزش دادباید 
شخصی اطالعات شخصی یا رمز 

درنگ به بی، را تقاضا کرداو عبور 
والدین اطالع دهد.

0.946

اي تواند وسیلهمجازي میبازي
0.942آموزشی براي کودکان باشد.کمک

زاي هر رفتار منفی دراوالدین باید
رفتار مثبت فرزند بر چند، فرزند

انگشت بگذارند.
0.938
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والدین فرزند خود را تشویق کنند 
تفریح با ، در طول روز یا هفته

، دوستان در طبیعت
و ،هنر و کاردستی، سواريدوچرخه

... را امتحان کند.

0.932

ي به تربیشها باید تمایل خانواده
خود در استفاده از رابطۀ تنظیم 

ها نشان دهند.رسانه

0.712

ایجاد سازگاري خانواده باید سعی کند براي درك 
درست از فناوري براي کسب دانش 

ند.کایجاد آمادگی 

0.940

جوي ووالدین نباید صرفاً در جست
ها و تنظیمات خودکار فیلتر سایت

هاي اجتماعی باشند.شبکه

0.669

دوست خوبی خود براي فرزندان 
باشید.

0.706

ایجاد اعتماد
محدودیت اعمال با نباید والدین 
آزادي الزم را از کودکان ،افراطی

خود سلب کنند.

0.681

ردن زمان با فرزندانتان کبا سپري
احساس اعتماد متقابل را 

گذاري کنید.سرمایه

0.914

ن بـود به بررسی نرمـال 4هاي توصیفی و تحلیلی پژوهش در جدول یافتهقبل از اشاره به 
اسمیرونوف پرداخته شده است.ـمتغیرهاي تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف

0.05ازتـر بـزرگ داري معنـا ها داراي خطاي دهد که تمام مؤلفهنشان می4نتایج جدول 
هـاي موردبررسـی طبیعـی    کـه توزیـع مؤلفـه   توان گفت درصد می95است و لذا با اطمینان 

4در جـدول  چنـین هـم هاي پارامتریک استفاده شد. ها از آزموناست و لذا براي تحلیل داده
کسـب  ۀو میـانگین مؤلفـ  ، )3.6(کسب مهـارت در تفکـر  ۀمیانگین مؤلفکه شودمشاهده می

و میـانگین  ، )3.7(فرزنـد ـتربیتـی والـد  شیوةۀ) و میانگین مؤلف3.9(ايمهارت سواد رسانه
چنــینهــم) بــیش از حــد متوســط بــوده اســت. 3.3(پــرورش شخصــیت فرزنــدانۀمؤلفــ

و 3.8ي مـؤثر  وگـو گفـت ۀمیـانگین مؤلفـ  کـه نتایج نشان داد،درخصوص بعد ارتباط مؤثر
روابط مـؤثر بـرون از خـانواده    ۀو میانگین مؤلف3.7روابط مؤثر درون خانواده ۀمؤلفمیانگین

کـه اي نشـان داد پذیري رسانهبعد جامعهبارةز بیش از حد متوسط بوده است. نتایج درنی3.5
در حـد  4ایجـاد اعتمـاد   ۀو میـانگین مؤلفـ  4.1ها و هنجارهـا  توجه به ارزشۀمیانگین مؤلف

بیش از حد متوسط بوده است.3.9ایجاد سازگاري ۀخوب و میانگین مؤلف
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توزیع میانگین و آزمون نرمال متغیرهاي تحقیق.4جدول 

میانگینینتربیشینترکممتغیرهاي پژوهش
انحراف 

معیار

ةآمار
آزمون 

)Z(
معناداري

آموزش

کسب مهارت در 
تفکر

1.84.43.66.3340.7200.138

کسب مهارت در 
سواد رسانه

1.543.90.6420.5110.070

هاي تربیتی شیوه
فرزندـوالد

1.74.53.70.7330.7110.064

پذیري مسئولیت
ايرسانه

1.84.84.10.8120.1410.289

پرورش شخصیت 
فرزندان

1.353.30.7130.0930.612

ارتباط مؤثر

1.74.73.80.4580.0800.388ي مؤثروگوگفت
روابط مؤثر درون 

خانواده
2.54.83.70.6640.1130.268

روابط مؤثر برون 
از خانواده

2.34.93.50.5810.1220.091

ريیپذجامعه
ايرسانه

ها توجه به ارزش
و هنجارها

1.94.64.10.4210.1030.069

1.84.33.90.4880.1020.069ایجاد سازگاري
1.64.24.00.8960.4020.567ایجاد اعتماد

کـه اینبه هاي تحقیق نشان داده شده است. باتوجهمؤلفهضرایب رگرسیونی 5در جدول
کـه  تـوان بیـان کـرد    لذا می، است0.05از سطح استاندارد ترکمها مؤلفهۀسطح معناداري کلی

ها در مدل معنادارند.مؤلفه
ايکسـب مهـارت سـواد رسـانه    ، هـاي آمـوزش  از بین مؤلفـه ، به نتایج جدوللذا باتوجه

، در بعـد ارتبـاط مـؤثر   ، عـالوه را به خود اختصاص داده اسـت. بـه  تأثیرین تربیش) 1.962(
ایجـاد سـازگاري   ، ايپـذیري رسـانه  و در بعـد جامعـه  )1.822(روابط مـؤثر درون خـانواده  

کلـی بـین   ۀدر یـک مقایسـ  چنـین هماند. را به خود اختصاص دادهتأثیرین تربیش) 1.834(
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ايلگوي مناسـب کسـب مهـارت سـواد رسـانه     تعیین اکهتوان گفتضرایب رگرسیونی می
است.شتهرا در کل مدل داتأثیرین تربیش) 1.962(

بر فضاي مجازيتأکیداي با هاي شاخص والدگري رسانهنتایج ضرایب رگرسیونی میان مؤلفه.5جدول 

تیلوئسم
يریذپ

شرورپ
تیصخش

يریذپ هعماجشزوما
يا هناسر

يرگدلاو
يا هناسر

رثوم طابترا

راتفگ
رثوم

رثوم طباور
هناخ رد

رد رثوم طباور
هناخ زا نوریب

ياه هویش
يرورپدنزرف

يا هناسر
رد تراهم بسک

يا هناسر داوس
تراهم بسک

رکفت رد

دامتعا داجیا

يراگزاس داجیا

و اه شزرا هب هجوت
اهراجنه

2.12

2.54

1.999.22 2.15

7.186.3110.14

2.38

2.59

2.022.81

2.21

7.21

13.09

12.172.0313.714.1 21.47

2.46

2.31

1.75 1.77 2.42

P:0.022هرمن،85:يدازآ هجرد،0.056:بیرقت ياطخ تاعبرم نیگنایم هشیر،183.21:ود ياک هرمن



1399بهار ، شمارة اول، یازدهمسال ، یفرهنگیپژوهجامعه166

هاي مؤلفهبراساس (مجازي) بر استفاده از فضاي سایبريتأکیداي با مدل والدگري رسانه
نتـایج تخمـین اسـتاندارد    گـر  بیـان است که » ايپذیري رسانهو جامعه،ارتباط مؤثر، آموزش«

مقـدار خـی دو  ، بـه نتـایج  توجهبودن مدل است. باحاکی از مناسبباالاست. نتایج در شکل 
بـودن میـزان ایـن شـاخص     نسـبتاً باالسـت. پـایین   توان بیان کرد که مقـدار آن  ) می178.21(

تحقیـق اسـت.   ةشـد هاي مشاهدهتفاوت اندك میان مدل مفهومی پژوهش با دادهةدهندنشان
زیرا هرچـه ایـن شـاخص    ،گویاي وضعیت مطلوب است) RMSEA)0.054نتایج چنینهم
چنان بـرازش  ازمدل، دیگرعبارتتري برخوردار است. بهمدل از برازش مناسب، باشدترکم

هاي آموزش بر ابعـاد  شدن تحلیل اثر مؤلفهیدأیو تناسب خوبی برخوردار است که حاکی از ت
استفاده از فضاي مجازي است. جهتاي درپذیري رسانهارتباط مؤثر و جامعه

گیري. بحث و نتیجه5
،هاسـت پیـام کـه سرشـار از انـواع   کننـد  زندگی میاي ها در یک سپهر رسانهامروزه خانواده

و بـه  یرنـد برخـورد هوشـمندانه در ایـن فضـا را فراگ    ةنحـو ضرورت دارد والدینبنابراین،
سمت محیط خانـه  ها بهفرزندانشان انتقال دهند و سعی کنند تا ابتکار عمل را از سمت رسانه

صـورت  بـه ،آن قـرار داریـم  اسـت در قـرن  جهانی که نیم،والدگري در جهان امروزبرگردانند.
بـه ایـن معنـا کـه والـدین در شـرایط اخیـر بـا         ،دار درآمـده اسـت  موضوع و موقعیتی مسـئله 

والـدین بـا ایفـاي    ۀمواجهةاند که این تغییرات نحواي از تغییرات گوناگون مواجه شدهمجموعه
ايرو کـرده اسـت. مجموعـه   ههایی جدي روبهایشان براي تربیت فرزندانشان را با چالشنقش

در خوش دگرگـونی کـرده اسـت.   موقعیت و وضعیت والدگري را دستنیروهااز عوامل یا
انـد. اي پیـدا کـرده  مـاهیتی رسـانه  ، هـا والدگري مانند دیگر امـور و فعالیـت  ،ايجهانِ رسانه

هـا قـرار گیـرد.    ي است که بایـد در دسـتورکار خـانواده   بردراهیوضوعمايرسانهوالدگريِ
مشـارکت همدالنـه   و ، یراهـ هـم ، ثرؤبرقراري ارتباط م، چیزي جز تعاملايرسانهوالدگريِ

ـ هارسانهمیان والدین و فرزندان در استفاده از  مشـترك میـان   ايرسـانه ۀنیست. هرچه تجرب
و درك متقابـل میـان  ،اعتمـاد ، مـؤثر برقراري ارتباط فرصت،باشدتربیشوالدین و فرزندان 

ةاسـتفاد ةمعنـاي توانمندسـازي خـانواده در نحـو    بهايرسانهیابد. والدگري افزایش میها آن
و تأکیـد و مفیـد در فضـاي سـایبري بـا     ،ایمن، فرزندانشان از فضاي مجازي و حضور سالم

هـاي سـلبی   حرکت از استراتژيمعنايبهچنین. هماي استهاي سواد رسانهتمرکز بر مهارت
ایـن امـر مسـتلزم آمـوزش     ، شـده به مدل ارائـه که باتوجههاي ایجابی استسوي استراتژيبه

اي ها در ایـن حـوزه اسـت. سـواد رسـانه     اي و اهمیت آن براي خانوادهسواد رسانههايمهارت
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، در دنیا و در ایران مطرح اسـت ،ايزندگی در دنیاي رسانهدربارةکلی یدیدگاه و بینشعنوانبه
ـايرسـانه ده تـا والـدگري   کـر تالش محقق تأمل بود آن است که در این مطالعه قابلچهآناما 

ي بـراي تنظـیم روابـط میـان والـدین و فرزنـدان در       بـرد راهبه یک استراتژي را مجازي فضاي
اطالعـاتی  ۀشدن والدگري در جامعايبه رسانهد و باتوجهکناي تبدیل مواجهه با تولیدات رسانه

اي بـراي آمـوزش والـدین اهمیـت     هاي مداخلهمؤثر و برنامههاي آوردن استراتژيفراهم،امروز
بـارة هاي هدفمند رفتار والدین در تعامل بـا فرزندانشـان در  اي شیوهکند. والدگري رسانهپیدا می

گـري  مختلـف میـانجی  هـاي لذا اتخـاذ اسـتراتژي  ،ها حائز اهمیت استاستفاده از رسانهةنحو
هـا  آنصورت مشارکت فعاالنه و مثبـت بـر رشـد شـناختی    فرزندان بهةاستفادةوالدین بر نحو

خصـوص  والـدین دیجیتـال در  گريمیانجیهاي ها و استراتژيمطرح شده است. یکی از سبک
) اسـت کـه در   instructive mediation(آموزنـده استراتژي واسط دیجیتال کودکان خودةاستفاد

کننـد و در حـین   سایبر را تجربـه مـی  هاي دیجیتال فضايرسانهآن والدین درکنار فرزندشان
هلیکـوپتري  گري والـد عنـوان بـه کنند کـه  خود را به فرزندشان منتقل میهاي تجربه، استفاده

)helicopter parenting(سایت میدیا لیت)شودیاد میها آن) نیز از.
سه ویژگی مهم و اساسی دارد:ايرسانهوالدگري ،آمده از تحقیقدستهبطبق نتایج 

یکـی از  آن را تـوان  والدگري ماهیتاً چیزي جز نوعی تعامل یا رابطه نیسـت و مـی  )الف
ها دانست؛ پیونـدي کـه میـان والـدین و فرزنـدان و بـالعکس       اشکال پیوند میان جهان انسان

میـان  مـؤثر وجود ارتباط ،هایی از ارتباط استدر والدگري که شکل،شود؛ بنابراینبرقرار می
کننده دارد.تعیینین نقشوالدین و فرزندا

تــرین نکتــه ایــن اســت کــه پیونــد میــان والــدین و فرزنــدان از نــوعی پیونــد مهــم)ب
(پـدر  میان والدین و فرزندان» آموزش تعاملی«و » گردش اطالعات«بر و مبتنی» محوردانش«

بـه دهنـده و هـم در مقـام یادگیرنـده) اسـتوار شـده اسـت. توجـه        هم در مقام یاد،و مادرها
جـا ایندر » دانش«منظور از رسانه است. یتو کاربست دانش در موقعتوزیعتولیدسازوکار

تواننـد عـاطفی یـا    کُدها و رمزگانی است کـه مـی  ۀمجموع» دانش«نیست. » اطالعات«صرفاً 
. ایـن کُـدها و رمزگـان   هاي گوناگون زندگی نقش ِکلیـدي دارنـد  شناختی باشند و در زمینه

کـه در  ندسـت هو تمـام نمادهـا و معناهـایی    ،اعتقـادات ، هـا ارزش، رهـا باو، هاشامل مهارت
شوند.کار بسته میو به،توزیع، هاي گوناگون زندگی تولیدموقعیت

ناگزیر اسـت از جهـان   ،جهان واقعی اگر بخواهد خود را در درون کودك جاي دهد)ج
در ایـن فضـا   کـه و بدانندپس والدین باید با این فضا آشنایی داشته باشند،مجازي عبور کند
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يمشـترك از فضـا  یمـأموریت بـا مشترك وادبیاتافتد. پدر و مادر باید با یک چه اتفاقی می
دهند و انقطاع بین دیدگاه پـدر و  آموزشبه کودك چگونگی حضور در این فضا را ،يمجاز

شـود. پـدران و مـادرانی کـه در مقـام      مادر باعث ایجاد تناقض در نگرش و بینش کودك می
و »ايپــذیري رســانهجامعــه«فراینــدبــه گیرنــد الزم اســتقــرار مــیايرســانهوالــدگري 

هـا  به ارزشتوجه ۀاي با سه مقولپذیري رسانهجامعهۀ. مؤلفکنندپذیري مجازي توجه جامعه
زپـیش ا تـا والـدین بایـد   گیـرد. قطعـاً  و ایجاد اعتماد شکل می،ایجاد سازگاري، و هنجارها

.دهندانتقال ها ها را به آناین آموزهفرزندانشانسالگیچهارده
دهـد شـده را شـکل مـی   ايطور بنیادین موقعیت رسانهههایی که بترین مؤلفهیکی از مهم

کـه رسـانه   طـوري بـه ، شدن طبیعت اسـت راندهحاشیهو به» زندگیحذف جایگاه طبیعت از «
کـه خـود خطـر بزرگـی     ، گیرندها در اسارت رسانه قرار میگیرد و انسانجاي طبیعت را می

دو شـده ايوالـدگري در موقعیـت رسـانه   و شود. والدگري در موقعیت طبیعی محسوب می
مـدل  «ها درحال کوچ از اند. خانوادهادهمدل فرهنگی متفاوت و متضاد از والدگري را شکل د

بـراي پـدران و مـادران نسـل پـیش از      .هسـتند » ايمدل فرهنگی رسانه«به» فرهنگی طبیعی
ـ ، خود را بـا اشـکال مختلـف سـوادها    کهکرد گونه ضرورتی اقتضا نمیدیجیتال هیچ ویـژه  هب
نـوعی درك فلسـفی   نیازمنـد  ايرسـانه کـه والـدگري   درحالی،مسلح سازند،ايسواد رسانه

:کندضرورت بنیادي توجه دوباید به و استاي زندگی در جهان رسانهۀجدید از فلسف
اي بـا  بازآفرینی فضاي همدالنه و مشارکتی با فرزندان براي زیسـتن در جهـان رسـانه   .1

؛ايرسانههاي سواد هتکیه بر آموز
».رجعت به طبیعت«و » لمس طبیعت«پیوند فرزندان با طبیعت براي ةبازتعریف نحو. 2

هانهادپیش
ن احتمـالی بـدین شـرح    اهاي مشابه آینده براي محققپژوهشبرايگرپژوهشنهادهاي پیش

خواهد بود:
، اي و والـدي سـواد رسـانه  ةهاي مکفـی داخلـی در حـوز   ادبیات و نظریهنبوددلیل به. 1

فراینـد ایـن   شود نهاد میاي شد. پیشسواد رسانهةمطالعات بنیادین در حوزمحقق مجبور به 
تطبیقـی قـرار گیـرد.    ۀن آینده انجام شود و نتایج موردمقایساپژوهش بار دیگر از سوي محقق

امـا مطمئنـاً   ، اسـت شـدنی بینـی هاي احتمالی پیشتناقض، هاي کیفیدلیل استفاده از روشبه
شد.اي والدین و فرزندپروري گشوده خواهدسواد رسانهةرویکرد جدیدي در حوز
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پرداخـت و از  هـا  آناي والدین و ابعـاد محقق به تبیین سواد رسانه،در این پژوهش. 2
اي والدین در استفاده از فضاي مجـازي گـام   فرهنگ سواد رسانهۀاین منظر در مسیر توسع

، طراحـی فراینـد هاي دیگري نظیر ردرویکدربارة ن آینده اشود محققنهاد میبرداشت. پیش
.کنندو استانداردهاي آن پژوهش ،اي والدیننظام فرهنگ سواد رسانه،ارزیابی، اجرا

، طور جداگانـه در مـدارس  تر یا بهصورت گستردهشود تحقیقات مشابه بهنهاد میپیش. 3
هاي دولتی و غیردولتی و در سطوح مختلـف نیـروي انسـانی در نقـاط     و سازمان،هادانشگاه

ان آتی قرار گیرد.گرپژوهششهري و روستایی نیز موردتوجه 
اي والـدین مـؤثر   سـواد رسـانه  ۀد بر توسـع نتوانهایی که میمدلدیگر ۀبررسی و مطالع. 4

ان گـر پـژوهش بـه  ،دیگـر هـاي دیگـر و در سـطوح کـارکردي     هـا و فلسـفه  از دیـدگاه دنباش
.شودمینهادپیش

نامهکتاب
هـاي اجتمـاعی مجـازي در    هاي نوپدید؛ شبکهآسیب«)، 1391پور کومله، سمیرا و کامیان خزایی (ابراهیم

.یاجتماعهايیبو آسيمجازيفضایملکنگرةنخستینمقاالتمجموعه، »هاي ایرانیکمین خانواده
هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر مناسـبات      شـناختی تـأثیرات شـبکه   بررسی جامعه«)، 1392احمدنیا، شیرین (

.اجتماعیهايشبکهابعادبررسیتخصصیهمایش،»خانوادگی
دومـین مقـاالت  مجموعـه ،»هاي فرزندپروريتأثیر فضاهاي مجازي بر سبک«)، 1397امیري اصل، ژیال (

.با موضوع خانوادهیو اطالعاتايرسانهسواد المللیبینهمایش
هـاي غیراخالقـی در نوجوانـان    هاي فرزندپروري و گرایش به رسانهرابطۀ سبک«)، 1393آذري، سودابه (

تربیتی.علوموشناسیروانملیکنفرانس، اولین»شهر اصفهان
اي والدین و هویـت اجتمـاعی بـر    نقش سواد رسانه«)، 1397برقی (بهادري خسروشاهی، جعفر و عیسی

.14، ش 4، س نوینهايرسانهمطالعاتنامۀ ، فصل»آموزاناي دانشرسانهمصرف
، »هـاي نـوین در مطالعـات خـانواده    شناسـانۀ رسـانه  بازنمایی آسیب«)، 1397جنادله، علی و مریم رهنما (

.16، ش 4، دورة نوینهايرسانهمطالعاتنامۀ فصل
نامـۀ  ، فصـل »هاي اجتمـاعی و مناسـبات خـانوادگی   نقش شبکه«)، 1393حسنوند، باقر و محبوبه خیري (

.8، ش 2، دورة لرستانانتظامیدانش
نامـۀ  ، پایـان خلخـال شهرمورديمطالعۀنسلی؛شکافبرمؤثراجتماعیعوامل)، 1390رحیمی، محمد (

واحد تهران مرکز.شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیارشد جامعهکارشناسی
، »هـا شناسی فضاي مجازي و خـانواده؛ تهدیـدها و چـالش   آسیب«)، 1392(پرندهرادبهو محمدیمی،رح

اجتماعی.علومسایت
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هاي فرزندپروري و اعتیـاد  الگوي ساختاري تأثیر سبک«)، 1392عشرت و یاسمین عابدینی (بیزمانی، بی
.2، ش 8، س آموزشینوینرویکردهاينامۀ فصل،»اي در نوجوانان پسرهاي رایانهبه بازي

هـاي خـانواده در بـین    بررسی تـأثیر اینترنـت بـر ارزش   «)، 1383محمد جوادي (زاده، هما و علیزنجانی
.22، ش ایرانشناسیجامعه، مجلۀ »مشهد3آموزان دبیرستانی ناحیۀ دانش

ـ یدب،رنـت اینتاجتمـاعی هـاي آسیببررسی)، 1393صبوري خسروشاهی، حبیب ( یعـال يشـورا ۀرخان
.یفرهنگانقالب

اي و زمـان خـانواده:   اینترنت، خانوادة شبکه«)، 1397عباسی شوازي، محمدتقی و پروین عباسی آتشگاه (
مطالعـات نامـۀ  ، فصـل »کننـد؟ هاي نوین ارتباطی روابـط خـانوادگی را متـأثر مـی    چگونه تکنولوژي

.14، ش 4، دورة نوینهايرسانه
اي والـدین و مصـرف   سـواد رسـانه  «)، 1394پـور ( نـژاد، و میـثم موسـی   ابراهیم، محسن شـاکري فتحی، 

.رسانهتیریمدیالمللنیبشیهمانیدوم،»هاي تلویزیونی کودکانبرنامه
هـاي فرزنـدپروري در ارتبـاط بـا     واکـاوي شـیوه  «)، 1396وفـا ( سادات احمـدي فر، سحر و لیلیکاویانی

شناسی.المللی روانمین کنفرانس بین، سو»هاي اجتماعیشبکه
ـتمی و فـروغ ادریسـی، تهـران:      فرزندپروري در عصر رسانه)، 1394گاتانو، گلوریا ( ، ترجمۀ محمدرضـا رس
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