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  چكيده
سـبك  تركيب و همگرايي فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي يا به عبارتي ديجيتالي شـدن  

انسـان تبـديل كـرده    به جزئي اساسـي و جـدايي ناپـذير از زنـدگي     را هاي نوين زندگي 
جامعه ايراني به ويژه براي خانواده هـا در جهـت   ارتقاء سطح سواد رسانه اي در است.لذا 

آگاه سازي فرزندانشان در استفاده از فضاي سايبر، يك نيـاز و ضـرورت بـراي فرهنـگ،     
 و مطالـب  تا دارد يسع ،پژوهشگر ليدل نيهم بهسياست و امنيت ملي محسوب مي شود..

ديريت مصـرف  در خانواده بـه منظـور مـ    يا رسانه والدگري يارتقا جهت را ييها افتهي
مقوله هـاي   " .در اين تحقيق سوال اصلي پژوهشگرآورد فراهمصحيح رسانه اي فرزندان 

روش است؟ كدام يمجاز يفضا از استفاده در سبك زندگي رسانه اي خانواده ها درموثر 
كمي: تحليل محتوا و روش دلفي) است.در راستاي مديريت  - از نوع تلفيقي (كيفيتحقيق 

نظريه اليزابت تامن و سه اليه بودن پيـام  مصرف فضاي مجازي از نظريات مرتبط به ويژه 
 هيـ نظري از جملـه  پـرور  فرزنـد  يها وهيش نهيزم در ييها دگاهيد و ها هينظررسانه اي و 

نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه مولفه ها و ابعاد موثر در بهره گرفته شده  است. نديبامر
زيـر   43مفهـوم اصـلي و    6بعـد اصـلي آموزش(بـا     3سبك زندگي رسانه اي والدين در 
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ارتبـاط  و شيوه هاي تربيتـي در آن اشـاره داشـته، بعـد     » يا رسانهوالدگري «كه به  مفهوم)
و بعـد جامعـه پـذيري    » و گفتگـو  تعامـل «كه به  زير مفهوم) 15مفهوم اصلي و  3موثر(با 

  مي پردازد.» هويت والديني«زير مفهوم) به  12مفهوم اصلي و  3رسانه اي( با 
  سواد رسانه اي، سبك زندگي، خانواده، والدين، فضاي سايبر ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1
در ايـن  . اسـت  هـا  خانواده و مدرسه رسانه، عهده بر جامعه، در يساز توانمند يكردهايرو

به سه رويكرد در حوزه والد گري در فضاي سـايبر هسـتند.    معتقد كارشناسان يبرخراستا 
 بـا  فرزندان و است "ريناپذ اجتناب " يامر بريسا يفضا در يزندگيك رويكرد اينست كه 

 دسـت  خطا و آزمون يبرمبنا الزم يها يتوانمند به آن، در دوم يزندگ و فضا نيا به ورود
 يساز تيمحدود" كرديرو گر؛يد كرديرو. ستين نيوالد حضور به يلزوم و افتي خواهند

 يا رسانه داتيتول به فرزندان يدسترس عدم و سركوب، منع با كه است خانواده يسو از "
 نانـه؛ يبدب كرديرو نه و بود خواهد پاسخگو نانهيب خوش كرديرو نه اما است؛ همراه فضا نيا

 و هـا  خـانواده   " يتوانمندسـاز  و يبخشـ  تيمصـون  " سـوم  دگاهيد و نانهيب واقع كرديرو
 كـرد يرو دنبـال  بهنيز  مطالعه نيا. است همراه هوشمندانه تيريمد و تيهدا با كه فرزندان

 يمعنا به است بريسا يفضا از فرزندانشان استفاده نحوه در خانواده يتوانمندساز يعني سوم
 مسـتلزم  امـر  نيـ ا كه. است يجابيا يها ياستراتژ يسو به يسلب يها ياستراتژ از حركت
 ال،.ات.اوكونـور (است حوزه نيا در ها خانواده يبرا يا رسانه سواد يها مهارت يگردآور
2013.(   
  

   و اهميت و ضرورت تحقيق مسئله بيان. 2
 از هم و نوين هاي فناوري يافزار سخت بعد از هم رسانه گذشته سال چند در ما كشور در
 خـانواده  منـدي  عالقـه  و داشته چشمگيري گسترش مخاطبان و كنندگان استفاده ميزان بعد
 موبايـل،  اينترنـت، ( ارتباطـاتي  جديد هاي فناوري مظاهر و نينو يها رسانه به ايراني يها

منجر بـه شـكل گيـري سـبك     ...)  و ياجتماع يها وشبكه يمجاز يفضا و يمجاز يفضا
 رسانه سواد آموزش و جيترو شده، ارائه بستر اين كنار در اما هاي زندگي نويني شده است.

. بـدين  اسـت  مانـده  يباق مغفول كماكان هستند، گانهيب مفهوم نيا با كه خانواده ها يبرا اي
 بـه  فرزنـدان  اسـتفاده  نحـوه  بـر  نيوالـد  يگر يانجيم مختلف يها ياستراتژ اتخاذ منظور
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 يمـ  نيوالـد  و اسـت  تيـ اهم حائز آنها يشناخت رشد بر مثبت و فعاالنه مشاركت صورت
 را خـود  فرزندان ،يانتقاد و ياطالعات سواد ،يا رسانه سواد مهارت از ييباال سطح با توانند

  )2012 الك، و وانس چت،يل ن،يكاست(د.كنن نهيفضاواكس نيا در حضور يبرا
 آن باشـد،  توانـد  يم يا جامعه هر ازين مورد آن آموزش هامروز كه يمهارت در اين ميان

 بـه  ميدهـ  صيتشـخ  منتقدانـه  و ميكن فكر تر قيعم م،يكن مشاهده تر قيعم ميبتوان كه است
 يمـ  اسـتفاده  يا رسـانه  يهـا  اميپ و اطالعات نوع چه از فرزندانمان و ما ميبدان كه يطور
 و يعلم يمحتوا ديتول ازمندين امر، نيا شدن ريپذ امكان يبرا) 2013 ال،.ات.اوكونور( .ميكن

 و ايرانـي  جامعه با متناسب اي رسانه سواد يها مهارت ارائه ،حوزه نيا به مربوط يآموزش
 رسانه سواد آموزش وضعيت ميان موجود شكاف كردن پر جهت مناسب راهكارهايي ارائه
  آماده بر عالوه امروزه كه چرا هستيم. دنيا در اي رسانه سواد مطلوب وضعيت و ايران در اي
 و يجهـان  جامعه در زندگي براي ها خانواده سازي آماده ملي، جامعه يك براي افراد يساز

 پـژوهش  و اتمطالعـ  باو اين مهم  است درآمده ضرورت يك صورت به ياطالعات جامعه
و  ياسالم _ يرانيا فرهنگتقويت  جهت آموزش و دانش نيا كردن ياتيعمل، نياديبن هاي 

 نيشـ يپ يها پژوهش تامين بخشي از حقوق خانواده محقق مي شود.همچنين از آنجايي كه
 پاسـخگو  نيوالـد  يبـرا  يا رسانه سواد يها مهارت آموزش يساز يكاربرد خال به كمتر
 بـا  را نهيزم نيا در موجود يها يكاست و ها خال كه است آن قيتحق نيا زيتما لذا اند؛ بوده
   د.ساز برطرف مناسب يعمل يراهكارها ارئه

  
  پيشينه تحقيق. 3

  پيشينه داخلي 1.3
 حـوزه  در موجـود  قـات يتحق نـه؛ يزم نيا در شده انجام قاتيتحق نهيشيپ يبررس به توجه با

  :نمود يبند صورت يمطالعات محور سه در عمدتا توان يم را يفرزندپرور و رسانه
 عدم - 3 ها رسانه با مواجهه در يفرزندپرور يها سبك - 2 ها رسانه يشناس بيآس - 1
 يا رسانه سواد سطح يابيارز به توجه با( يا رسانه سواد يها مهارت با ها خانواده ييآشنا

  )  ها خانواده
 ،يريـ خ و حسـنوند  ،1392ا،ياحمـدن  ،1391،يـي خزا و پور ميابراه نخست مورد در ـ

 توجـه  بريسا يفضا يشناس بيآس بر شتريب كه. نمود اشاره 1394يحسن بايفر ،1393
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 شتريب و است؛ شده پرداخته خانواده مناسبات بر فضا نيا راتيتاث يابيارز به و نموده
  .دينما يم مشكل دچار را خانواده روابط كه است ييدهايتهد و ها چالش بر ديتاك

 يردامـاد يم ،1392،يشـاعر  سـاجده  كـه   اسـت  يقـات يتحق يموضوع محور نيدوم ـ
 سبك يبررس و يبند دسته به كه اند؛ داده انجام 1394 ياشرف عماد ،1393 ،ياصفهان

 شـده  بسنده ها رسانه با ها، خانواده مواجهه نحوه با آنها ارتباط و يپرور فرزند يها
  .است

 ان،يـ زدي و منـدوزا   ،1391زاده، يديـ ع توسـط  كـه  است يقاتيتحق كرديرو نيسوم ـ
 كـه  است آن از يحاك گرفته صورت 1394 پور، يموس و نژاد يشاكر ،يفتح ،1394

 .ستندين برخوردار يمناسب يا رسانه سواد سطح از ها خانواده

  
  خارجي پيشينه 2.3
 )Daramola,Dipoداراموال(كودكــان بــه عنــوان كــاربران اينترنــت و ديــدگاه والــدين( ـ

)؛ هدف اين پايان نامه پاسخ به يك سوال پژوهشي و بنيادي اسـت:  والـدين   2015،
چگونه در مورد استفاده از اينترنت به فرزندانشان كمك مي كنند؟در اين پژوهش در 

در ميان كودكان جوان، به ويژه بر تهديدها و فرصـت  مورد استفاده واقعي از اينترنت 
هاي مربوط به استفاده فعال از اينترنت و نقش والدين مبتني بر هـدايت كودكـان در   
اين زمينه دارد. تاثيرِ استفاده واقعـي از اينترنـت در ميـان كودكـان را در خانـه و در      

يك مطالعـه كيفـي   مدرسه بررسي كرده است.سوال پژوهش در اين پايان نامه شامل 
است كه به صورت مصاحبه نيمه ساختار يافته در يك محيط راحت و دوستانه انجام 

اكثر والدين  .خانواده مصاحبه شده است 5كودك و  11شده است. در اين مصاحبه از
مصاحبه شده به خوبي از دسترسي كودكان بـه اينترنـت و اسـتفاده از آنهـا اطمينـان      

  .دارند
وي كودكاني كه بـه طـور مـداوم از رسـانه هـاي  داراي صـفحه       نتايج پژوهش بر ر ـ

نمايش (اعم از تلويزيون، رايانه ها، بازي هاي ويـدئويي، آي پـدها، تبلـت هـا و...)     
استفاده مي كردند؛ بيانگر چاقي و اضافه وزن در اين كودكان بوده است. بـه طـوري   

د.اين تحقيق مشخص كرد كه رفتار والدين نقش بسيار مهمي در اين استفاده داشته ان
كه استفاده از رسانه هاي داراي صفحه نمايش بسته به سن و مرحله رشـد كودكـان،   
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مي تواند خطرات مختلفي را براي كودكـان ايجـاد كنـد، (بـه لحـاظ فيزيولـوژيكي،       
 ).2017، ) نظيرSamaha nazirروحي، اجتماعي واخالقي)(ساماها(

  
 . اهداف4

  هدف اصلي ـ
زندگي رسانه اي خانواده ها(با تمركز بر والدين) در اسـتفاده از فضـاي   مدل سبك ارائه 
  سايبري

  اهداف فرعي ـ
و شاخص هاي ارتقاي سـطح سـواد رسـانه اي والـدين در     ابعاد يي مولفه ها، شناسا. 1

 استفاده از فضاي مجازي با توجه به مباني نظري و ديدگاه متخصصان

اي ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين در و شاخص ه ابعادتعيين اهميت مولفه ها، . 2
 استفاده از فضاي مجازي

ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين در استفاده از فضـاي   مدلتعيين نيكويي برازش . 3
  مجازي 

 

  . سوال هاي تحقيق5
  سوال اصلي ـ

مقوله هاي موثر در سبك زندگي رسانه اي والدين در استفاده از فضـاي مجـازي كـدام    
  ؟است
  فرعي  هاي سوال ـ
و شاخص هاي ارتقاي سطح سواد رسـانه اي والـدين در اسـتفاده از    ابعاد مولفه ها، . 1

 فضاي مجازي با توجه به مباني نظري و ديدگاه متخصصان كدامند؟

ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين در استفاده  هاي ها و شاخص اهميت ابعاد، مولفه. 2
 است؟ از فضاي مجازي چگونه

ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين در استفاده از فضاي مجازي از بـرازش  مدل آيا . 3
 مناسب برخوردار است؟

 چارچوب نظري
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  نظريه سواد رسانه اي اليزابت تامن
  )Thoman,Elizabethالگوي اليزابت تامن( ـ

اي مانند فيلتري داوري كننده  و همكارانش؛ سواد رسانه اليزابت تامن "براساس نظرات 
كند  اي عبور مي هاي فيلتر سواد رسانه اليهباشد از كند؛ چنانكه جهان متراكم از پيام  عمل مي

  كند: اي در سه اليه عمل مي تا شكل مواجهه با پيام معنادار شود. پيام رسانه
ها، به اين معنا كـه   استفاده از رسانه ريزي شخصي در نحوه الف. اليه اول. اهميت برنامه

هاي مختلف دارد و به صورت مشخصي  مخاطب توجه بيشتري به انتخاب و تماشاي برنامه
پـردازد و   ها مـي  ها و ديگر رسانه هاي الكترونيكي، فيلم به استفاده از تلويزيون، ويديو، بازي

 دهد. ميزان مصرف را كاهش مي

كنـد و   اي توجه مي تر رسانه هاي نامحسوس به جنبه ب. اليه دوم. در اين سطح مخاطب
اي را چـه كسـي    هـاي رسـانه   پردازد؛ مانند اينكه پيـام  ها و موضوعات عميقي مي به پرسش

بـرد و   شود؟ چه كسي از ارسال پيام سود مـي  سازد؟ چه هدفي با فرستادن پيام دنبال مي مي
  كند؟ چه كسي ضرر مي

هاسـت. بـا ايـن     الزم براي تماشـاي انتقـادي رسـانه    هاي ج. اليه سوم. اين اليه مهارت
هـاي   ها، مخاطب به تجزيه و تحليل و پرسش درباره چارچوب ساخت پيام و جنبـه  مهارت

هايي از پيام  پردازد. آنچه در اين اليه اهميت دارد شناخت حقايق و جنبه جا افتاده در آن مي
مخاطـب در گـرو شناسـايي    است كه حذف شده است. به عبارت ديگر فهم متن از سوي 

  ابعاد جا افتاده پيام است.
فهم سـطوح   "عنوان ه اهميت دارد كه هابز از آن ب اياندازه اي به  اين بعد از سواد رسانه

اي قوي براي  اي توان پيش بيني كننده كند. از نظر هابز اين جنبه از سواد رسانه ياد مي "باالتر
  ). 1390سپاسگر،آورد( ا فراهم ميشناسايي نيازها و انتظارات مخاطبان ر
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 نظريه ها و ديدگاه هايي در زمينه شيوه هاي فرزند پروري

 نظريه بامريند ـ

استقالل دادن)،چهارسبك  – كنترل–بامريندباتركيب سه ويژگي (پذيرش ياروابط نزديك
  .تفاوت دارند فرزندپرورانه كرده است كه  هر يك از اين ويژگيها با هم

 )Authoritative parenting(فرزندپروري مقتدرانه. 1

يرش و روابط نزديك، روش هـاي  است، كه پذفرزندپرورياين روش موفق ترين روش 
كنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب را شامل مي شود. والدين مقتدر، صميمي و دلسوز 
و نسبت به نيازهاي كودك حساس هستند. آنها قاطع هستند اما دخالت گر و محدود كننده 

والـدين   نيستند. شيوه هاي انضباطي آنها به جاي تنبيهي بودن، حمايـت كننـده اسـت. ايـن    
پي ريزي مي كنندكه فرزندان آنهاچنان بارمي آيند كه ازآنهاپيروي   قوانين و رهنمودهايي را 
جويندوبـه منظورتوافـق بـاكودك،     سازي از استدالل ومنطق بهره مـي  كنندواغلب براي مطيع

 كنند. وگومي بااوگفت

 )Authoritarian parenting(فرزندپروري مستبدانه. 2

يرش و روابط نزديك پايين، از نظر كنتـرل اجبـاري بـاال و از نظـر     اين روش از نظر پذ
استقالل دادن پايين است. والدين مستبد، سرد و طرد كننده هستند. نمايش قـدرت والـدين   

سازد. در اين سـبك فرزنـدان    اولين عاملي است كه اين شيوه را از ديگر شيوه ها متمايز مي
سختگيرانه اي كه به وسيله والدين بوجود مـي آيـد   چنين بار آورده مي شوند كه از قوانين 

 پيروي كنند. 

 )ndulgent parentingفرزندپروري سهل انگارانه(. 3
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در اين سبك، والدين مهرورز و پذيرا هستند ولي متوقع نيستند، كنترل كمـي بـر رفتـار    
ان فرزندان خود اعمال مي كنند و به آنها اجازه مي دهند در هـر سـني كـه باشـند، خودشـ     

خانواده اين والـدين نسـبتاً    .تصميم گيري كنند، حتي وقتي كه هنوز قادر به انجام آن نيستند
  آشفته است. 

 )Neglectful parentingفرزندپروري غفلت انگارانه(. 4

در اين روش، پذيرش و روابط پايين، كنترل كم و بي تفاوتي كلي نسـبت بـه اسـتقالل    
از لحاظ هيجاني جدا و افسرده هستند و وقت و انرژي دادن وجود دارد. اين والدين اغلب 

  )1394، 196كمي براي فرزندان صرف مي كنند. (برگ،ص
 

  روش پژوهش. 6
 پژوهش حاضر داراي دو مرحله است: 

مرحله اول: روش تحقيق در اين مرحله با توجه به هدف ها و سـوال هـاي پژوهشـي،    
  كيفي است. 

  با بهره گيري از تكنيك دلفي استفاده گرديد. مرحله دوم: در اين مرحله، روش كمي 
  نمونه گيري مرحله اول و دوم

 كتابخانـه (يچـاپ  كتابخانـه  در موجود منابع و مقاالت و كتب هيكل قيتحق اول مرحله در
 در رانيـ ا يعلمـ  مدارك و اطالعات مركز و رسانه، قاتيتحق مركز كتابخانه تهران، دانشگاه
 رسـانه  سـواد  حوزه در) معتبر يعلم اطالعات يها گاهيپا و ها تيسا(كيالكترون ،و) تهران

 يبررس مورد كشور از خارج و داخل در) يبريسا(يمجاز يفضا و يپرور فرزند وهيش ،يا
 از اسـتفاده  بـا  منبع 100 حدود ،يتاليجيد و يچاپ مطالب اديز حجم ليدل بهكه  گرفت قرار

در اين مرحله،  .شد انتخاب قيتحق نيا يبرا هدفمند نوع از ياحتمال ريغ يريگ نمونه روش
متغيرها و شاخص هاي سبك زندگي والدگري رسانه اي را از نظريـات موجـود در كتـب،    
مقاالت و منابع موجود بصورت منتخب بـراي خـانواده ها(والـدين و فرزنـدان) اسـتخراج      

  نموديم. 
فمند و گلولـه  در مرحله دوم با بهره گيري از روش نمونه گيري غير احتمالي از نوع هد

تن از كارشناسان و متخصصان در حوزه روان شناسـي و علـوم تربيتـي، علـوم      20برفي با 
 ارتباطات، فن آوري اطالعاتي و ارتباطي و جامعه شناسي مصاحبه گرديد. 
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  روش و ابزار جمع آوري اطالعات مرحله اول و دوم
ش ها، فرم ها و جـداول  ابزار جمع آوري اطالعات و داده ها در مرحله اول تحقيق، في 

  در مرحله دوم از مصاحبه استفاده شده است. محقق ساخته اي و 
  روش تجزيه و تحليل داده ها در مرحله اول و دوم

روش تجزيه وتحليل اطالعات در مرحله اول با استفاده از نظام مقوله اي استقرايي و در 
  مرحله دوم تكنيك دلفي  مي باشد. 

  
  نتايج حاصل از اجراي پژوهش . 7

در تحقيق حاضر، پس از توضيح و بررسي برخي از مباني نظري سواد رسانه اي، شيوه هاي 
فرزند پروري،فضاي مجازي و خانواده، به شناسايي مولفه هاي سبك زنـدگي والـدگري و   

ميزان  ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين در خانواده با رويكرد استفاده از فضاي مجازي و
اهميت اين مولفه ها پرداخته شده است كه نتايج حاصله از ديدگاه هاي صـاحبنظران ارائـه   

  مي شود: 
  تم اصلي اول: آموزش

از با توجه به ديدگاه صاحب نظران حاضر در مصاحبه منظـور از تـم اول ظهـور يافتـه     
ها در مورد تـم   يه و تحليل نتايج مصاحبهاز تجزباشد .  يمبه جنبه آموزش   معطوف يشترب،

ي فرزنـد   يوهشـ اي و  مقوله :كسب مهارت در تفكر، كسب مهـارت سـواد رسـانه    3آموزش
هاي تم اول در جـدول   ي) ظهور كردند. كه مفاهيم اصلي و زير مقولها رسانهپروري جديد(

  شوند. يمذيل ارائه 

 تم اصلي اول ها مقوله ريزي مقوالت و بند دستهفرايند  2- 4جدول 

  تم اصلي  مقوله مقولهيرز

  تفكر نقادانه؛- 
  تفكر خالقانه,- 
  تفكر مشاركتي؛- 

  تفكر مراقبتي,- 
كسب مهارت در     گيري. يمتصمو  مسئلهقدرت حل - 

  تفكر

ش
آموز
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  ي؛ا رسانهرعايت رژيم مصرف - 
  كسب مهارت فهم محتوا، تفسير و پردازش محتوا،؛- 
  ي؛ا رسانههاي توليد و خلق محتواي  كسب مهارت- 

هاي  كسب مهارت استفاده از فضاي سايبر و ديجيتالي و قابليت- 
  آن؛

  افزايش توانايي سواد بصري.- 

كسب مهارت      
  يا رسانهسواد 

 مراقبتي؛-نقش حمايتي-
  ي؛ا رسانهارتقاي كيفيت فرزندپروري و والدگري - 

  گري والدين؛ يانجيمتوجه به نقش - 
  همراهي با فرزندان در فضاي مجازي؛- 

  كردن نقش كنترل گرايانه والدين؛ رنگ كم- 
  يد بر نقش والدين يادگيرنده و ياد دهنده؛تأك- 

- يزي صحيح خانواده در مصرف رسانه  والدينر برنامهآموزش - 
  فرزندان و دوستان آنان؛- فرزندان، تقويت خرد جمعي بين والد

 اي فرزندانشان.ن به كيفيت مصرف رسانهتوجه والدي- 

ش
 يوه

والد
تي 

تربي
ي 

 -
زند

فر
  

ي فرزند  يوهش
پروري 

 ي؛ارسانهديده بان-نظارتي-  ي)ا رسانهجديد(
  يد؛و مفهاي سالم  آموزش اخالق استفاده از رسانه و بازنشر پيام- 

ها و خط قرمزهاي فضاي مجازي به  گوشزد در مورد آسيب- 
  فرزندان؛

 تدارك تغذيه فكري و روحي مناسب.تهيه و- 

سئول
م

 يت
ري

پذي
  

  پرورش اعتماد دروني در فرزند؛- 
ها در  تقويت و پرورش خود كنترلي نسبت به محتواها و پيام- 

  والدين و فرزندانشان؛

يت
خص

ش ش
رور

پ
 

اي براي والدين  هاي آموزشي سواد رسانه برگزاري كالس- 
    هاي آموزشي برگزاري كالس  اي براي مربيان. رسانههاي آموزشي سواد  برگزاري كالس

  مؤثرتم اصلي دوم: ارتباط 
از باشـد،    يمـ  مـؤثر به ارتبـاط   معطوف يشترب، ،از مصاحبهمنظور از تم دوم ظهور يافته 

 مـؤثر و روابـط   مؤثرمقوله :گفتگوي  2،مؤثرها در مورد بعد ارتباط  يه و تحليل مصاحبهتجز
  شوند. يمهاي تم دوم در جدول ذيل ارائه  ظهور كردند. كه مفاهيم اصلي و زير مقوله

  
  
  



 35   ها خانواده يا رسانه يمؤثر در سبك زندگ يها مقوله ييشناسا

 تم اصلي دوم ها مقوله ريزي مقوالت و بند دستهفرايند  3- 4جدول 

  تم  مقوله مقولهيرز
 گفتگوي همدالنه؛-

  ؛مؤثرمذاكره - 
  توجه به گفتگوي نقادانه؛- 

گفتگوي فرزندان، - هاي گفتگو والدين آموزش مهارت- 
 خالقانه.

  مؤثرگفتگوي 

ارتباط 
مؤثر

  

 فرزندان؛-هاي همدلي بين والدينآموزش مهارت- 
  روابط بين فردي؛- 

برخورد غيرانفعالي والدين در مواجهه فرزندان با فضاي - 
  مجازي؛

  بازتعريف حريم خصوصي؛- 
فرزند - فرصت برقراري روابط اجتماعي مجازي بين والد- 

  ؛ها آنو دوستان 
هاي ارتباطي براي برقراري ارتباط مناسب  مهارتكسب - 

  با كودكان؛
  فرزندان؛- وجود ارتباط كالمي و عاطفي ميان والدين- 

 والدين با فرزندان.مؤثري ارتباطهامؤلفهتوجه به- 

  درون خانواده

  مؤثرروابط 

تعامل و هماهنگي بين مدرسه و والدين، تشكيل شبكه- 
  بيرون از خانواده  والدين.دوستان اهل مطالعه براي 

  اي  ي رسانهريپذ جامعهتم اصلي سوم: 
اي  يري رسـانه پذ جامعهبه بعد  معطوف يشترب، ،از مصاحبهمنظور از تم سوم ظهور يافته 

مقولـه :   3اي  يري رسانهپذ جامعهها در مورد بعد  يه و تحليل نتايج مصاحبهاز تجزباشد   يم
  شوند. يمها و هنجار، ايجاد سازگاري و ايجاد اعتماد در جدول ذيل ارائه  توجه به ارزش

 تم اصلي سوم ها مقوله ريزي مقوالت و بند دستهفرايند  4- 4جدول 

  مقوله مقولهيرز

جامعه
پذ 

يري 
رسانه
يا 

  

 ها و هنجارهاي فضاي مجازي؛توجه به ارزش- 
  ؛ها ارزشنهادينه كردن - 

ها و هنجارهاي فضاي  ، آيينها سنتايجاد ارتباط بين - 
 مجازي.

  ها و هنجار توجه به ارزش
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 با فضاي مجازي؛مؤثرسازكاركردن والدين براي ارتباط- 
  ايجاد سازگاري  سازگاركردن كودكان براي پيوند بيشتر با طبيعت.- 

  ايجاد اعتماد فرزندان.-ايجاد احساس اعتماد متقابل ميان والدين- 

سوال اول: مولفه ها و ابعاد ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين تهرانـي در اسـتفاده از   
  فضاي مجازي كدامند؟

شناسايي مفـاهيم و ابعـاد پـژوهش ازطريـق تحليـل متـون، ادبيـات، و مـتن مصـاحبه          
بعـد اصـلي ( آمـوزش، ارتبـاط مـوثر و       3كارشناسان و متخصصان و دسته بندي آن ها در 

مفهـوم اصـلي    6زير مفهوم انجام گرفت. در بعد آموزش با  70جامعه پذيري رسانه اي) با 
فرزنـد،  - د رسـانه اي، شـيوه ي تربيتـي والـد    (كسب مهارت در تفكر، كسب مهـارت سـوا  

مسئوليت پذيري رسانه اي، پرورش شخصيت فرزندان و برگزاري دوره هاي آموزشـي) بـا   
مفهـوم اصـلي(گفتگوي مـوثر، روابـط مـوثر درون       3زير مفهوم، در بعد ارتباط موثر با  43

 3پذيري رسانه اي با  زيرمفهوم، در بعد جامعه 15خانواده و روابط موثر برون از خانواده) با 
زيـر   12مفهوم اصلي(توجه به ارزش ها و هنجارها، ايجاد سـازگاري و ايجـاد اعتمـاد) بـا     

  مفهوم استخراج شد. 
سوال دوم: اهميت و اولويت مولفه ها، ابعاد و شاخص هاي مديريت بـدن بـا رويكـرد    

  ظاهرآرايي بانوان چگونه است؟
  بعد آموزش. 1

مولفـه   6جمالت و مولفه هاي اصلي سواد رسانه اي والدين در بعـد آمـوزش، شـامل    
فرزنـد،  - اصلي (كسب مهارت در تفكر، كسب مهارت سواد رسانه اي، شيوه ي تربيتي والد

مسئوليت پذيري رسانه اي، پرورش شخصيت فرزندان و برگزاري دوره هاي آموزشـي) بـا   
ايج به دسـت آمـده، بعـد آمـوزش در مولفـه كسـب       زير مفهوم مي باشد. با توجه به نت 43

(والدين وقتي در جمع فرزندان حضور دارنـد، پيـام هـاي      3مهارت در تفكر، گويه شماره 
كسـب  «)، در مولفـه  0.947نامتعارف مانند لطيفه هاي نامناسب نخوانند.)با ميـانگين نمـره (  

ي الزم را بـه منظـور   (والـدين بايـد امـوزش هـا      14، گويه شماره»مهارت سواد رسانه اي
چگونگي تفكر پيرامون ارائه اشكال مختلف محتوا(متن، تصوير، موسـيقي و ...) در فضـاي   

شـيوه ي  « )، و در مولفـه 0.909سايبر و شبكه هاي اجتماعي را ببينند.) با  ميـانگين نمـره (  
(والديني كه احساس خطر نسبت به فضاي مجازي مـي   19گويه شماره» فرزند- تربيتي والد
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« )، در مولفـه  0.857نند، فرزندان خود را از اين فضا محروم مي كنند.) با ميانگين نمـره (  ك
(بايد به والدين از فرصت ها و خطرات موجود  32گويه شماره» مسئوليت پذيري رسانه اي 

پـرورش  «)، در مولفـه 0.818در فضاي سايبري شناخت و آگاهي داد.) بـا ميـانگين نمـره (    
(رسانه در شكل گيري شخصيت و افكار فرزندان نقش  34ويه شمارهگ» شخصيت فرزندان 

 43گويه شماره» برگزاري دوره هاي آموزشي «) و در مولفه 0.894دارد.) با ميانگين نمره ( 
(آموزش سواد رسانه اي بايد در تمام مقاطع تحصيلي براي معلمان برگزار گردد.) با ميانگين 

- 12خود اختصاص داده اند. هم چنين با توجه به جدول  )بيشترين تاثير را به0.976نمره ( 
) بيشـترين  1.962مشخص شد، از بين مولفه هاي آموزش، كسب مهارت سواد رسانه اي( 4

  تاثير را به خود اختصاص داده است.
  . بعد ارتباط موثر2

مولفه اصـلي   3جمالت و ابعاد اصلي سواد رسانه اي والدين در بعد ارتباط موثر، شامل 
گويـه مـي    15تگوي موثر، روابط موثر درون خانواده و روابط موثر برون از خانواده) با (گف

باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، بعد ارتباط موثر در مولفه گفتگوي موثر گويه شـماره  
(والدين و فرزند درمورد موسيقي ، انيميشن و يا كتاب خوب گفتگو كنند.) بـا ميـانگين   46

(والدين بايد به فرزنـد   52، گويه شماره»روابط موثر درون خانواده« در مولفه )،0.953نمره (
خود شرط كنند كه هزنيه شارژ تلفن همراه يا حـداقل بخشـي از آن را خـودش پرداخـت     

  57گويـه شـماره  »روابط موثر برون از خـانواده  «)، و در مولفه0.943كند.) با ميانگين نمره (
اريد شما را به گروه ها و پاتوق هاي اينترنتي شـان ببرنـد.) بـا    (در كنار فرزند بنشيند و بگذ

) بيشترين تاثير را به خود اختصاص داده اند. هم چنـين بـا توجـه بـه     0.919ميانگين نمره (
ــوثر درون     4- 12جــدول  ــط م ــوثر، رواب ــاط م ــاي ارتب ــه ه ــين مولف مشــخص شــد، از ب
 است. ) بيشترين تاثير را به خود اختصاص داده 1.822خانواده(

  .بعد جامعه پذيري رسانه اي 3
 3جمالت و ابعاد اصلي سواد رسانه اي والدين در بعد جامعه پذيري رسانه اي، شـامل  

زير مفهوم   12مولفه اصلي(توجه به ارزش ها و هنجارها، ايجاد سازگاري و ايجاد اعتماد) با 
توجـه بـه   «اي در مولفه مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، بعد جامعه پذيري رسانه 

(به فرزند بايـد آمـوزش داد،اگـر شخصـي اطالعـات      61گويه شماره» ارزش ها و هنجارها
شخصي يا رمز عبور فرزند را تقاضا كرد، بي درنگ به والدين اطالع دهند.) با ميانگين نمره 

براي (خانواده بايد سعي كند آمادگي  66، گويه شماره» ايجاد سازگاري«)، در مولفه 0.946(
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) ،و در 0.940درك درست از فناوري براي كسب دانش ايجاد نمايد.)  بـا ميـانگين نمـره (   
(با سپري كردن زمان بـا فرزنـدانتان احسـاس اعتمـاد      70گويه شماره »ايجاد اعتماد « مولفه

) بيشترين تاثير را به خود اختصاص 0.914متقابل را سرمايه گذاري كنيد.) با ميانگين نمره (
مشخص شد، از بين مولفه هاي جامعه پـذيري   4- 12د. هم چنين با توجه به جدول داده ان

  رسانه اي بيشترين تاثير را به خود اختصاص داده است. 
. الگوي ارتقاي سطح سواد رسانه اي والدين تهراني در استفاده از فضاي مجازي 3سوال 
 چيست؟

 

سطح سواد رسانه اي والدين تهراني در استفاده از فضاي مجازي براساس مولفه . مدل ارتقاي 5- 4شكل 
  هاي آن(آموزش، ارتباط موثر و جامعه پذيري رسانه اي)
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مدل ارتقاي سطح و سواد رسانه اي والدين تهراني در استفاده از فضاي مجازي براساس 
ه بيانگر نتـايج تخمـين   است ك» آموزش، ارتباط موثر و جامعه پذيري رسانه اي«مولفه هاي 

  استاندارد بوده است. 
در مجموع با توجه به تحليل پژوهش ها و ديدگاه هاي كارشناسـان و متخصصـان مـي    
توان به دو رويكرد اشاره كرد. در رويكرد اول كارشناسان معتقدند زندگي در فضاي سـايبر  

دوم در آن، بـه   است و فرزندان بـا ورود بـه ايـن فضـا و زنـدگي      "اجتناب ناپذير "امري 
توانمندي هاي الزم برمبناي آزمون و خطا دست خواهند يافت و لزومي به حضور والـدين  

از سـوي خـانواده نـام گرفتـه      "محدوديت سـازي  "نيست. در رويكرد دوم كه به رويكرد 
است، با منع و سركوب و عدم دسترسي فرزندان به توليدات رسانه اي در اين فضـا همـراه   

ه رويكرد خوش بينانه پاسخگو خواهد بود و نه رويكرد بدبينانه؛ بلكه براساس است؛ البته ن
مصـونيت بخشـي و    "ديدگاه صاحبنظران نيـاز بـه رويكـرد واقـع بينانـه و ديـدگاه سـوم        

خانواده ها و فرزندان كه با هدايت و مديريت هوشمندانه همراه است، مي   "توانمندسازي 
  باشد. 

حوه استفاده فرزندانشان از فضاي مجـازي اسـت بـه معنـاي     توانمندسازي خانواده در ن
حركت از استراتژي هاي سلبي به سوي استراتژي هاي ايجابي است كه با توجه بـه مـدل،   
اين امر مستلزم آموزش مهارت هاي سواد رسانه اي واهميت آن براي خـانواده هـا در ايـن    

كلي درباره زندگي در دنيـاي  حوزه است.سواد رسانه اي به عنوان يك ديدگاه و يك بينش 
رسانه اي؛ در دنيا و در ايران مطرح است، اما آنچه كه در اين مدل قابل تامل است آن است 
كه تالش شده تا سواد رسانه اي را از يك ديدگاه كلي به يـك اسـتراتژي راهبـردي بـراي     

گردد. همچنـين  تنظيم روابط ميان والدين و فرزندان در مواجهه با توليدات رسانه اي تبديل 
با توجه به رسانه اي شدن والدگري در جامعه اطالعاتي امروز فراهم آوردن استراتژي هاي 
موثر و برنامه هاي مداخله اي براي آموزش والدين اهميت پيدا كرده است. از اين رو مـدل  

اي به  توانمندسازي خانواده و بحث والدگري رسانه اي و ارتباط والدين در استفاده از محتو
رسانه اي و حضور سالم، ايمن و مفيد در فضاي سايبري  با تاكيد و تمركز بر مهارت هاي 
سواد رسانه اي و والدگري رسانه اي به شيوه هـاي هدفمنـد رفتـار والـدين در تعامـل بـا       
فرزندانشان در مورد نحوه استفاده از رسانه ها اشاره شده اسـت. لـذا در ايـن مـدل اتخـاذ      

لف ميانجي گري والدين بر نحوه استفاده فرزندان به صورت مشـاركت  استراتژي هاي مخت
فعاالنه و مثبت بر رشد شناختي آنها مطرح شده است و والدين مي توانند با سطح بااليي از 
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مهارت سواد رسانه اي، سواد اطالعاتي و انتقادي، فرزندان خود را براي حضور در اين فضا 
  واكسينه كنند.

  
  يريگ بحث و نتيجه. 8

هاي تحقيق در رابطه بـا بعـد    بر اساس ديدگاه صاحب نظران حاضر در پژوهش، نتايج يافته
آموزش؛ نشان داد، اين بعـد داراي ابعـاد كسـب مهـارت در تفكـر، كسـب مهـارت سـواد         

ي، پرورش شخصيت فرزندان و ا رسانهپذيري  يتمسئولفرزند، - اي، شيوه تربيتي والد رسانه
در  رو با توجه به اين كه امروزه خـانواده هـا   يناي بوده است. از هاي آموزش برگزاري دوره

اي اسـت؛ بنـابراين    ير و نفوذ فرهنگ رسـانه تأثبرند كه تحت  يمسر  به يدارفرهنگ ناپا كي
اي هستند و شايد بتوان از اين مدل تحت عنـوان   نيازمند مدل تربيتي متناسب با عصر رسانه

، فرايند مـداوم و خالقانـه اسـت و مـدلي     »يا رسانهوالدگري «ياد كرد.» يا رسانهوالدگري «
اي بايد به طور مستقل براي فرزندان خويش ارائه دهد. در ايـن مـدل،    است كه هر خانواده

ي مختلف فكـر  ها حل راههاي بهتري را براي فرزندانشان ابداع و به  والدين بايد دائماً روش
  نند به يك زبان مشترك براي گفتگو برسند. توا يمينكه چگونه انمايند و 

؛ نتايج نشان داد، اين بعـد داراي سـه   مؤثرهاي تحقيق در رابطه با بعد ارتباط  نتايج يافته
بـرون از خـانواده اسـت. از     مـؤثر درون خانواده و روابط  مؤثر، روابط مؤثرگفتگوي  مؤلفه

ي در كنـار  تـر  پررنـگ يشـتر و  رو: والدين در عصر رسانه بايد تالش كنند تـا حضـور ب   ينا
هـاي   هاي مكتوب تا رسـانه  ها را (از رسانه فرزندانشان داشته باشند و استفاده از انواع رسانه

هـا در   رسـانه شـود.   يمـ الكترونيكي) با يكديگر تجربه كنند. چرا كه در مشاركت معنا خلق 
ان يـك منبـع   صورت غياب پدر و مادر، معلم و يا هر كس ديگري (كه براي كودك به عنو

 ها حل راه يكي از ها خواهند داشت. اي در معنا سازي پيام دانش، اقتدار هستند) نقش واسطه
و  ، مـادر پـدر  ةرابط عتيطب ديشاي، ارتباط همدالنه با فرزندان است. ا رسانهبراي والدگري 

 طيمحـ  ي درتعـامالت خـانوادگ   كـه  دارد تيبه همان اندازه اهمدر فضاي سايبر نيز فرزند 
بـا   كننـد  يصـرف مـ   تـال يجيهاي د كه جوانان با رسانه يزمان مدت يرامهم است؛ ز هدخانوا

  .ارتباط دارد، و گفتگو تعامل يبرا نيوالدي به دسترس زانيكاهش م
اي؛ نتايج نشان داد،  يري رسانهپذ جامعههاي تحقيق در رابطه با بعد  با توجه به نتايج يافته

ها و هنجارها، ايجاد سازگاري و ايجاد اعتماد بوده  ي توجه به ارزشها مؤلفهاين بعد داراي 
رو: دانستن اينكه ما به عنوان والدين چه كساني هستيم و چـه هـويتي داريـم؟     ينااست. از 
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تواند والدين را در مسير نگه دارد و به والدين و فرزندانشـان كمـك كنـد تـا در محـيط       يم
و  هـا  يـت اولو، ها ارزشآن دسته از  »هويت والديني«از اي خود پيشرفت كنند. منظور  رسانه

دهد. وقتي والدين در مورد باورهاي خـود محكـم و    يماعمالي است كه والد بودن را نشان 
هاي جديد براي مقابلـه بـا مسـائل نـاگواري كـه برخاسـته از        مطمئن باشند، براي يافتن راه

مناسـب خواهنـد داشـت. يكـي از     اي و فضاي سايبر هستند، انرژي كـافي و   صنعت رسانه
عوامل مهم در ممانعت از انتقال فرهنگ غرب به جاي فرهنـگ اسـالمي ايرانـي، تقويـت،     

ها و هنجارهاي فرهنگ اسالمي ايراني است. چنانچه والدين اين  ي ارزشبخش توانتعالي و 
 و فضـاهاي آموزشـي، بـه    ها و هنجارها را به فرزندان خود انتقـال و آمـوزش دهنـد    ارزش

ها و هنجارهـاي فرهنـگ اسـالمي ايرانـي در خصـوص رفتارهـاي        آموزش صحيح ارزش
هـا و   سـازي ارزش  ينهنهادجهت توانبخشي و  درتوان گامي  يماي بپردازند، در نتيجه  رسانه

  اي والدين و فرزندان برداشت. هنجارهاي رفتارهاي رسانه
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