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چکیده

تهران در سال تحصيلي  1398-99بود؛ كه از ميان آنها 327 ،نفر ،به روش خوشهای انتخاب شدند و مورد بررسي قرار
گرفتند .اعتبار پرسش��نامه ،با آزمون آلفا و با رقم  ،0/82روايي آن از طريق مراجعه به متخصصان و اس��تادان دانش��گاه،
با روش صوري تأیید ش��د .یافتهها نش��ان داد كه والدين ،بیشتر از ش��یوههای مداخلة فعال يا سازنده ،براي مراقبت از
فرزندان خود در تعامل با رس��انهها اس��تفاده ميكنند؛ همچنين اغلب اين روش را مناس��ب مداخله رسانهای میدانند.
ميان ویژگیهای جمعيتشناختي والدين و میزان موافقت آنان با استفادة فرزندان از رسانههای خبری ،و نوع اقدامهای
مراقبتي ،رابطه وجود داشت .همچنين میان منطقة آموزشی و اقدامهای مراقبتي والدين رابطه وجود داشت.

کلیدواژه :مداخلة رسانهای والدين ،دانشآموزان دبيرستان ،سواد رسانهای ،رسانههای خبري ،تهران.
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ذیصالح براي تقويت سواد رسانهای فرزندان است .جامعة آماري این تحقیق ،والدين دانشآموزان دبيرستانهای شهر
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پيمايشي جهت مشخص كردن اقدامهای کنترلی والدین ،براي مراقبت از فرزندان در برابر رسانهها و نيز معرفی مراجع

مقدمه
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همزمان با ورود به قرن بیستویکم ،سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی به طور فزایندهای ،دچار پیچیدگی و
همهجانبهگـرایی شدهاند و این سبب سردرگمی مخاطبان شده است (ساروخانی .)135 :1385 ،تنوع و
تكثر رسانهها و محتواي آنها ،در كنار ضريب نفوذ باالي رسانههای نوين ،باعث شده كه مخاطبان/
كاربران زمان بس��يار بيش��تري را در فضاي ارتباطات جمعي و نيز فض��اي مجازي سپري كنند؛ در
حاليكه ،بیشتر آنها از بهرهمندی مطلوب این فضاها دورند.
طبق آمار تارنمای استاتیس��تا ( )Statista.comمیانگین روزانة مصرف رسانهای در جهان ،سال
 ،2018مع��ادل  473دقیقه ( 7ساعت و  53دقيقه) بوده است ،كه پیشبینی میشود تا سال  2021به
 495دقيق��ه در هر شبانه روز افزايش يابد .حدود 74درص��د مخاطبان ،برنامههای تلویزیون و فیلم
را ب��ه صورت برخط تماشا کرده و  395دقیق��ه ( 6ساعت و  35دقيقه) صرف استفاده از رسانههای
دیجیتال کردهاند.
طب��ق گزارش بروبندسرچ ( )broadbandsearchپیشبینی میشود ،یک انس��ان 72ساله ،حدود
 6س��ال و  8م��اه از عمر خود را صرف حضور در رسانهه��ای اجتماعي و  8سال و  4ماه نيز صرف
تماشاي تلويزيون كند .در حال حاضر ميانگين جهاني حضور در رسانههای اجتماعي ،معادل 144
دقيقه در هر شبانه روز است.
همچني��ن گزارش دیجیتال  )Digital 2019( 2019نش��ان میدهد ک��ه ضریب نفوذ اینترنت در
جهان 57درصد و با نرخ 9درصد در حال رشد است .كاربران به طور میانگین 6 ،ساعت و  42دقیقه
در ه��ر روز ،صرف استف��اده از اینترنت میكنند ،و این رقم با ن��رخ 1/7درصد در حال رشد است.
همچنین طبق آمارهای ارائهشده در همین گزارش ،حدود 45درصد از مردم جهان كاربر رسانههای
اجتماعی هس��تند كه با نرخ 9درصد در حال رشد اس��ت .این افراد هر روز  2ساعت و  16دقیقه را
در این فضا بهسر میبرند.
اين همه استفاده از رسانهها ،طبيعي است كه همة ابعاد زندگي را تحت تأثير قرار میدهد .اينكه
مخاطب با تأثيرهای مثبت مواجه شود يا منفي ،بستگي زيادي به خود وي دارد .در این میان شناخت
و مهارت به كارگيري رسانهها از مهمترین عوامل تعيينكننده است.
ام��روزه ،شهروندان باید کارکردها ،نقشها ،حق��وق ،و جايگاه اطالعات و سازمانهای رسانهای را
در جامعة اطالعاتی بدانند ( .)UNESCO, 2013: 26زيرا « رسانهها نهتنها اطالعات و دانش را منتش��ر
میکنن��د ،بلکه ارزشها و هنجارها را شکل میدهند ،نگرشه��ا و رفتارها را تغییر میدهند و بر سبک
زندگی و موقعیت شخصی افراد تأثیر میگذارند» ( .)Ibidاز اینرو ،رسیدن به یک جامعة مدنی مطلوب
نیازمند ارتقای سواد رسانهای است ،بهویژه در میان کودکان و نوجوانان (زارع کهن.)1393 ،
در ایران ،طبق آمار منتش��رشده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (ميزان9 ،
آذر  ،)1398ضریب نفوذ اینترنت در کش��ور تا پای��ان شهریورماه سال 81/48 ،۹۸درصد و ضریب
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نف��وذ اینترنت همراه 76/58درصد اعالم شده اس��ت .از سوي ديگر ،بنا به اظهارات معاون دادستان
ک��ل کش��ور در امور فض��ای مجازی ،سن  ۲۵میلیون کاربر اینترنتی در کش��ور زی��ر  ۱۸سال است
(خبرآنالین ۴ ،مهر  .)۱۳۹۸اين آمارها ،عالوه بر نش��ان دادن جايگاه گس��ترده و پرنفوذ رسانههای
نوي��ن در مي��ان آحاد جامعه ،گوياي حس��اسيت و اهميت بيش از پيش تعام��ل نوجوانان و جوانان
ب��ا رسانهها و محت��واي آنهاست .چراكه بر اساس اين آمار بي��ش از 30درصد جمعيت ايران (زير
 18س��ال) كه وارثان آيندة مملكت خواهند بود ،در مع��رض مخاطرات احتمالي ناشي از گمراهي،
بدفهمي ،و بيخبريهاي حاصل از كژكاركردهاي رسانهها هستند.
از آنجا كه ،خبر از جمله موضوعهای جدي و تأثيرگذار مجاري رسانهای است ،ميتوان انتظار
داش��ت كه تأثیر اين گونه مطالب ،بر نگرش و رفتار شهروندان نس��بت به پدیدههای جهان بس��يار
چشمگير باشد .تقريب ًا هر شهروندي ،كميابيش ،به طور روزمره در مسير دريافت اخبار رسانهای قرار
دارد .اينكه چه نوع رسانهای منبع اطالعات وي قرار گيرد ،بس��تگي به انتخاب و دسترسي او دارد.
همچنين ميزان تأثیرپذیری مخاطب از برنامههاي خبري ،در همة شهروندان يكسان نيست ،بلكه به
درك و مهارت آنان در استفاده از منابع خبري وابسته است.
پ��ر واضح است ،تأمین نیازهای مخاطب/كاربر ،با وجود تن��وع و تكثر فراوان منابع اطالعاتی،
با دشواری و مخاطرههایی همراه است ،كه گاه به خس��تگی از اطالعات ،گمراهی ،یا توهم دانس��تن
و  ...میانجامـ��د .س��واد رسانهای و به طور خاص سواد رسان��های خبری ،عاملی است كه میتواند
مخاطب/كارب��ر را در براب��ر مخاطرههای احتمالی محافظت كند و ب��ه او توان بهرهمندی مناسب از
رسانهها را بدهد .کودکان و نوجوانان ،به عنوان نسل آیندهساز هر کشور ،نیازمند فهم و درک درست
از جامعه و جهان پیرامون خود هس��تند .رسانهها ،از جمله رسانههای خبری ،بخش��ی از این منابع
اطالعاتی هس��تند .آگاهی از مسائل روز و شناخت شخصیتهای تأثیرگذار در جامعه ،میتواند در
زندگی جاری و آیندة کودکان و نوجوانان تأثیر فراوان داشته باشد .اما این قشر از جامعه ،به اقتضای
سن و تجربه و همچنین دانش کم ،اغلب از شناخت و مهارت کافی در تعامل با رسانهها برخوردار
نیستند .آنها نیازمند مداخلة بزرگساالن آگاه و فرهیختهای هستند تا میزان و نحوة استفاده از مطالب
رسانهها را به آنان آموزش دهد؛ شاید والدین در این میان مناسبترین میانجی باشند.
در همین رابطه ،میتوان به سند چشم انداز  1404تحول آموزش و پرورش اشاره کرد .بر اساس
ای��ن سن��د «ارتقای جايگاه و نقش تربيتي خانواده و مش��اركت اثربخش آن ب��ا نظام تعليم و تربيت
رسم��ي عمومي» از گزارههای ارزشی تعریف شده است .سند چش��م انداز  ،1404برای تحقق این
ارزشها متولیان را به هدف کالن «افزايش مش��ارکت و اثربخشی همگاني به ويژه خانواده درتعالی
نظ��ام تعلی��م و تربيت» سوق میدهد .که درنهایت برای اجرای چنی��ن برنامهای «آموزش و ارتقای
مديري��ت خانواده در استف��ادة مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده» را تجویز میکند .والدین به
لح��اظ جایگاه و مدت زمانی که با فرزندان خود سپری میکنند ،میتوانند مؤثرترین نقش آموزشی
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را داشته باشند .توضیح دادن و صحبت کردن ،تعیین محدودیت ،همراهی فرزندان در زمان تماشای
برنامهه��ای رسانهای یا راهکارهای دیگری که به اقتضای سبک زندگی و فرزندپروری متغیر است،
از جمله اقدامهایی است که والدین میتوانند اتخاذ کنند.
رسانهه��ای اجتماع��ی ،بهوی��ژه رسانههای مبتنی ب��ر گوشیهای هوشمند ،به صورت بس��یار
فزایندهای ،در جامعه گس��ترش یافته است .این ابزار ،در میان کودکان و نوجوانان نیز نفوذ فراوانی
دارد .همچنی��ن همهجای��ی و هرزمانی این ابزارهای رسانهای ،حس��اسیت آن را بیش��تر میکند ،به
گونهای که ،این قش��ر آیندهساز شاید بیش از سایر شهروندان ،در معرض مخاطرههای احتمالی آن
قرار میگیرند .والدین ،به عنوان نخس��تین و مهمترین متولیان پرورش کودکان ،نقش بس��یار مهمی
در هدایتگ��ری و مراقب��ت از فرزندان در برابر رسانهها و تأثیر مخرب احتمالی آنها دارند .بیشک،
رسانهه��ا کارکردهای بس��یار مثبت و مهم��ی در جامعه دارند .اما در صورت آگاه و هش��یار نبودن
مخاطبان ،ممکن است کارکردهای نامطلوب آنها ،بسیار بیشتر از کارکردهای مثبت باشد .این همه،
ب��ه سواد رسانهای مخاطبان و نیز اقدامهای مراقبتی والدین آگاه و با سواد رسانهای از فرزندان خود
در برابر رسانهها بس��تگی دارد .والدین برای انتخاب و اجرای مناسبترین شیوه ،نیازمند آگاهی از
رسانهها و ابعاد گوناگون آن هس��تند .به عبارت دیگر ،خود والدین نیز به نحو چش��مگیری نیازمند
تقویت سواد رسانهای هستند.
این پژوهش ،با پیمایش والدین دانشآموزان دورة دوم دبیرستانهای شهر تهران ،در پی کشف
میزان موافقت والدین با استفادة فرزندانش��ان از رسانههای خبری ،اقدامهای کنترلی آنها در تعامل
فرزن��دان با رسانهه��ا ،اقدامهای مناسب کنترلی از دید والدی��ن ،و مراجع ذیصالح از دید والدین
برای ارتقای سواد رسانهای فرزندان در استفادة درست از رسانهها و نیز کشف رابطه میان برخی از
متغیرهای مورد بررسی است .بر این اساس ،سؤالهای پژوهشی زیر مطرح است:
 .1چقدر والدین با استفادة فرزندانشان از رسانههای خبری موافقت دارند؟
 .2والدین چه اقدامهای کنترلی را در تعامل فرزندان خود با رسانهها انجام میدهند؟
 .3اقدامهای مناسب کنترلی از دید والدین چه هستند؟
 .4مراج��ع ذیصالح از دید والدین برای ارتقای س��واد رسانهای فرزندان در تعامل با رسانهها چه
هستند؟
فرضیههایی که پژوهش حاضر در پی آزمون آنهاست عبارتاند از:
 .1ميان ویژگیهای جمعيتشناختي والدین و میزان موافقت آنان با استفادة فرزندان از رسانههای
خبری رابطه وجود دارد.
 .2ميان ویژگیهای جمعيتشناختي والدین و اقدامهای مراقبتی آنان رابطه وجود دارد.
 .3ميان ویژگیهای جمعيتشناختي والدین و اقدامهای مراقبتی که مناسب میدانند ،رابطه وجود دارد.
 .4میان منطقة آموزشی و اقدامهای مراقبتي رابطه وجود دارد.

پيشينة پژوهش
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در م��ورد نقش والدی��ن در سواد رسانهای فرزن��دان ،میتوان به تحقی��ق منتظرقائم و حاجیكاظم
( )1393اش��اره كرد .آنان در پژوهش خود با عنوان "س��واد رسانهای و شیوههای نظارتی مادران بر
مص��رف تلویزیونهای ماهوارههای نوجوانان" كه بر مادران��ی متمرکز بود که فرزند  12تا  18سال
دارند ،نش��ان دادند ،ارتقای س��واد رسانهای والدین نقش مهمی در انتخ��اب راهبرد كنترل مصرف
تلویزیونهای ماهوارهای از سوی نوجوانان دارد.
تحقی��ق بهادری و برقی ( )1397ب��ا عنوان "نقش سواد رسانهای والدین و هویت اجتماعی بر
مص��رف رسانهای دانشآموزان" که روی دانشآموزان  11تا  18سال انجام شد ،نش��ان داد ،میان
سواد رسانهای والدین و هویت اجتماعی با مصرف رسانهای نوجوانان رابطه وجود دارد .همچنین
متغیره��ای دسترس��ی و استفاده از رسانهها ،توانایی تحلی��ل و ارزیابی ،هویت فردی و اجتماعی،
تفک��ر انتقادی ،و برقراری ارتباط ب��ا پیامهای رسانهای میتوانند مص��رف رسانهای نوجوانان را
پیشبینی کنند.
اصالن��ی ،عظیم��ی و سلیمانی ( )1398در تحقیق خود با عن��وان "رابطه بین سبکهای نظارتی
والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانشآموزان دختر و پس��ر شهر دزفول" دریافتند که «بین
سبکه��ای نظ��ارت اینترنتی والدین و می��زان امنیت اینترنتی فرزندان تف��اوت معنادار وجود دارد.
برخورد صمیمانه والدین با فرزندان و کنترل مناسب آنان اعتماد بیشتری را در میان اعضای خانواده
فراه��م میکند .فرزندی که چنین جوی را احس��اس میکند در بی��ان نیازهای خود دربارة اینترنت،
اتفاقاتی که در استفاده از اینترنت با آن روبهرو میشود ،سؤاالت و مش��کالتی که در هنگام استفاده
از اینترنت با آنها روبهرو میشود احس��اس امنیت و راحتی بیشتری برای طرح موضوعهای فوق با
والدی��ن خواه��د داشت» .در واقع این سبک نظارتی همان مداخلة نوع فعال یا سازنده است که طی
آن والدی��ن به توضیح درب��ارة رسانه و محتوای آن میپردازند و با فرزن��د خود بحث میکنند .این
سب��ک نظ��ارت ،همچنین با سبک ارتباطی خانواده ارتب��اط دارد .در این میان سبک ارتباطی آزاد و
مبتنی بر گفتوگ��و ،میتواند نقش مهمی در رواداری اعضای خانواده داشته باشد .مداخلة سازنده
یا فعال ،رویکرد شناختی دارد که میتواند بهترین روش ،بهخصوص برای نوجوانان باشد .چنانکه
مقص��ودی و واح��د ( )1397در تحقیق خود با عنوان " معرف��ی چارچوبی شناختی برای طراحی و
سنجش اثربخشی مداخلههای ارتقا مهارتهای سواد رسانههای اجتماعی" به همین نتیجه رسیدند.
تحقیقهای داخلی انجا م شده ،هیچیک به موضوع خبر نپرداختهاند ،اما در این رابطه میتوان به چند
تحقیق خارجی اشاره کرد؛ از جمله ناتلی و دزوانی ( )Tanya Notley & Michael Dezuanni, 2019که
تحقیقی با هدف بررسی مصرف خبری ،درگیری و تعامل مخاطبان با خبر ،روی  1000کودک و نوجوان
استرالیای��ی در سطح ملی انجام دادند .آنان دریافتند که جایگاه خانواده ،در مدیریت و کنترل فرزندان از
اهمیت چشمگیری برخوردار است .این تحقیق نشان داد که بچهها ،در کسب خبر ،بهترتیب به خانواده،
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معلم ،سازمانهای خبری ،و درنهایت دوستان خود اعتماد دارند .بر اساس این تحقیق ،بیش��ترین منبع
خبری پاسخگویان (کودکان و نوجوانان) خانواده (42درصد) و کمترین آن روزنامه (7درصد) بود .این
تحقیق نشان داد که درگیری خبر در میان بچهها ،بیشتر تحت تاثیر رفتار و نگرش والدین است .بر اساس
این تحقیق ،تنها یکسوم از پیمایششوندگان به رسانههای اجتماعی اطمینان داشتند .این تحقیق ،اهمیت
جایگاه والدین و سپس سایر مراجع معتبر را نشان میدهد که در صورت دخالت آنان در تعامل رسانهای،
کودکان و نوجوانان نقش بسیار مهمی در آگاهسازی و تقویت سواد رسانهای و خبری آنان خواهند داشت.
آن ( )Regina Jihea Ahn, 2019در تحقيق پاياننامة دكتري خود با عنوان بررسی سواد رسانهای
والدی��ن و راهبردهای مداخلهگری آنان برای محتوای سرگرم��ي تبليغاتي كه در آن شخصیتهای
محبوب رسانهای به نمايش درميآيند ،نتیجه گرفت که والدین در مداخله مصرف رسانهای فرزندان
خ��ود ،به احتمال از ترکیب ه��ر سه نوع مداخلة فعال ،محدودکنن��ده و همراهی در تماشا ،استفاده
میکنن��د .همچنین میان سطح تحصیالت والدی��ن و هر سه نوع مداخلة آنان رابطه معناداری وجود
دارد ،و برای اینکه والدین یک مداخلة مؤثر داشته باشند باید سواد رسانهای خود را ارتقا بخشند.
پ��او ،كابرگ و هودرز ()Pieter De Pauw, Verolien Cauberghe & Liselot Hudders, 2018
در تحقيق خود كه روي دانشآموزان دبس��تان انجام شد ،نتيجه گرفتند كه سواد کلی دانشآموزان،
ارتباط زیادی با وضعیت اجتماعی اقتصادی  ،دخالت والدین و اندازة خانوار آنان دارد .وقتي تعداد
اعض��ای خانواده افزایش ميیابد ،زم��ان و انرژی كه والدين صرف فرزندان ميكنند ،کاهش يافته و
درنتیجه بر سواد بچهها تأثیر منفی میگذارد .اين تحقيق نشان داد كه سواد دانشآموزاني كه خواهر
و برادر كمتري داشتند ،باالتر بود ،چون دخالت والدين بيش��تر بود .در اين تحقيق مش��خص شد كه
س��واد آگهي (با رويك��رد شناختي و نگرشي) بهشدت تحت تاثير والدين و آموزگاران و تالشهاي
مداخلهگرانة آنان است .همچنين نگرش دانشآموزان به تبليغات تجاري ،تحت تأثير تعداد اعضاي
خانواده و نيز پيشينة تحصيالتي والدين است.
عبدالعزیز ،وارسانو و سوراتمن ( )Muhammad Faris Abdil Aziz, Warsono Warsono, Bambang Suratman, 2020
در تحقیق��ی ک��ه با عنوان "تأثیر وضعیت اقتص��ادی اجتماعی والدین و استف��ادة آنان از رسانههای
اجتماعی بر رفتار مصرفی فرزندان دبیرستانیشان" انجام دادند ،نتیجه گرفتند که موقعیت اقتصادی
اجتماع��ی والدی��ن و میزان استفادة آن��ان از رسانههای اجتماعی ،بر رفت��ار مصرفی فرزندان از این
رسانهه��ا تاثیر زیادی دارد .به عبارت دیگر جایگاه ،الگوی مصرف رسانهای و رفتاری والدین نقش
تأثیرگذاری در استفادة فرزندان از رسانهها دارد و این خود گویای مداخلة والدین (دستکم از نوع
همراهی در تماشا) در مصرف رسانهای فرزندان است.
من��دوزا ( )Kelly Mendoza, 2019در مطالع��های با عنوان " راهبردهای خانواده برای مدیریت
رسانه در خانه" نشان داد که بیشترین تحقیقهای انجامشده در زمینة مداخلة بزرگترها در استفاده
از تلویزی��ون و اینترنت است و نیز مداخلة فع��ال ،به عنوان مؤثرترین راهبرد شناخته شده است که

امروزه ،مصرف رسانهای ،جوانان را از ویژگیهای شخصی شدن (بچهها از طریق صفحههای فیسبوک
یا از طریق کلبه اسکیموها ( )igloosدر کلوپ پنگوئن ( )Club Penguinهویت خود را تعریف میکنند)،
جامعهپذی��ری باال (توانایی و حتی انتظار همیش��گی برای در دسترس ب��ودن) ،شبکهای شدن (جوانان
میتوانند از طریق صفحههای مجازی مختلف ،در زمان و مکانهای مختلف در دسترس باشند یا به آنها
دسترسی داشته باشند) و همهجایی بودن (اکنون رسانههای الکترونیکی و دیجیتال بسیار بیشتر از گذشته
وج��ود دارند) برخوردار کرده اس��ت ( .)Hoechsman & poyntz, 2012: 33بنابراین در تمام شئون
زندگی آنان تأثیرهای چشمگیری خواهند داشت.
ام��ا از آنجا که کودک��ان و نوجوانان ،معموالً در کن��ار خانواده خود زندگ��ی میکنند ،استفادة
آن��ان از ای��ن رسانهها نیز ممکن است در حضور فیزیکی یا فک��ری والدین و سایر اعضای خانواده
صورت گیرد .این ،به نوبة خود میتواند عاملی تعیینکننده در روند تأثیرپذیری آنان باشد .چنانکه
پژوهش نش��ان داده اس��ت« ،عادتهای رسانهای كودكان تنها نتيجة انتخاب شخصي آنان نيس��ت،
بلك��ه محصول فرصته��ا و محدوديتهاي خان��واده و يك فرايند طوالن��ي جامعهپذيري است»
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همچنی��ن ك�لارك ( )Lynn Schofield Clark, 2011در مقالهاي با عنوان "نظرية مداخلة والدين در
عصر ديجيتال" نتيجه گرفت كه سه راهبرد مداخله كه بیش��تر در تعامل با رسانههای سنتي ،بهويژه
تلويزيون رايج بودهاند ،اكنون نيازمند بازنگري است .وي اظهار ميدارد كه پژوهشهاي آينده بايد
راهبرد يادگيري مشاركتي را بررسي كنند كه طي آن والدين و كودكان و از طريق رسانههای ديجيتال
با يكديگر تعامل داشته باشند.
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کمک میکند تا کودکان نسبت به رسانهها تفسیر و تفکر انتقادی داشته باشند.
اغل��ب مطالعههای انجامشده ،در زمین��ة مداخلة رسانهای والدین یا سای��ر بزرگترها ،متوجه
رسانهه��ای سنت��ی اس��ت .در صورتیکه ،ام��روز با مص��رف روزاف��زون رسانهه��ای دیجیتال و
تعامل��ی ،بهویژه از سوی جوانترها مواجه هس��تیم .ای��ن امر به علت ویژگیهای بس��یار متفاوت
رسانهه��ای نوی��ن ،نیازمن��د بازنگری اس��ت .در همین رابطه ،ي��ك مطالعة وسي��ع در سطح اروپا
( )Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig, and Kjartan Ólafsson, 2011نشان داد
كه مداخلة والدین در رسانههای ديجيتال ،بیشتر شامل پنج نوع مداخله است:
y yمداخلة فعال ،شامل مشاركت والدين در فعاليتها و مباحثهها؛
y yمداخلة فعال خاص ،شامل نظارت والدين بر مسائل امنيتي در اينترنت؛
y yمداخلة محدودكننده ،شامل محدود كردن زمان و نوع فعاليت؛
y yمداخلة ديجيتال ،شامل فعاليتهاي كودكان در رسانههای ديجيتال؛
y yمداخلة فني ،شامل بارگذاري فناوريهاي سانسور (فيلتر) روي رایانه.

 /سال سیویکم  /شمارة / 3
90
ناصر اسدی ()83-110

بررسی شیوههای مداخلة والدین در استفاده فرزندان ...

( .)Lemish, 2015: 22به عبارتی ارزشها ،تمایلها و خواستهها و استانداردهای خانواده ،کمیابیش
تعیینکنندة کمیت و کیفیت مصرف رسانهای آنان خواهد بود.
همانطورك��ه ،كودكان خردسال استانداردهاي شناختي را ،براي تش��خیص درست و خوب يا
نادرست و بد بودن چیزی ،دروني میکنند ،آنان بس��يار به عوامل بيروني وابستهاند تا یاد بگیرند كه
جامع��ه چه چيزي را درست يا غلط ميداند .بنابراين ،کودکان از سن بس��یارکم ،جامعهپذیری را از
طری��ق تمهیدات اجتماعی ،از جمله رسانهه��ا ،و هنجارها را به واسطة تقلید میآموزند؛ همچنین با
تشخیص درست و نادرست ،رفتار مطلوب اولیای خود را انجام میدهند (.)Ibid: 57
مطالع��ات گوناگوني نش��ان داده است كه الگوهاي ارتباطي خان��واده در جامعهپذيري سياسي
اف��راد نق��ش دارد ( .)Ibid: 157مثال «آوستي��ن ( )Autinدريافت نوجواناني كه والدينش��ان هنگام
تماش��اي تلويزي��ون با آنه��ا صحبت میکنند نس��بت ب��ه اخبار تلويزيون بيش��تر ش��ك میکنند»
( .)Calvert & Wilson, 2008: 561شک نس��بت ب��ه مطالب و اطالعات دریافتی ،یکی از الزامهای
تقویت تفکر انتقادی و داشتن سواد رسانهای است ،بهخصوص که امروزه چشمانداز متنوع و رو به
رشدی در زمینة خبر وجود دارد .از این روست که آموزش سواد خبری یا سواد رسانهای خبری زیر
عن��وان کلی آموزش سواد رسانهای ،مورد نیاز است؛ تا به افراد یاد دهد که مهارتهای اصلی سواد
رسانهای ،یعنی دسترسی ،تحلیل ،و ارزشیابی را در زمینة خبر به کار بندند.
تحقيقها نش��ان داده اس��ت راهبردهای شناختي ب��راي نوجوانان و راهبرده��ای رفتاري براي
خردساالن بهتر عمل میكند ( .)Ibid: 562دانشآموزان دبیرستان ،قش��ر نوجوان و جوان به حساب
میآین��د که نیازمند مداخلة شناختی در تعامل رسانهای هس��تند« .بس��یاری ب��ر این باورند كه چون
جوانان در كار كردن با رسانههای اجتماعی تسلط دارند ،بنابراین نسبت به آنچه در آنجا میبینند،
هشیار و آگاهاند .اما مطالعة ما خالف آن را ثابت كرده است» (.)Richardson, 2017
تحقيقهای پژوهش��گران نشان داده است ،براي اينكه كودكان از تأثیرهای منفي رسانهها پرهيز
كنن��د و از مزاي��اي آن بهرهمند شون��د دو سازوكار وج��ود دارد :يكي مداخلة والدي��ن در استفادة
كودك��ان از رسانههاست ك��ه با آنان دربارة رسانهها حرف ميزنند ،قواع��دي براي استفادة آنان در
نظر ميگيرند ،با او در كنار هم به تماشاي برنامههاي رسانهای (تلويزيون) مينشينند .دوم برگزاری
دورههاي آموزشي سواد رسانهای از سوي مدارس است كه به كودكان دربارة رسانه آموزش داده و
به آنان ياد دهند كه مصرفكنندگاني انتقادي باشند (.)Calvert & Wilson, 2008: 551
تمرک��ز آموزش س��واد رسانهای ،بر توسعة مهارتهای تفکر انتق��ادی و تحلیل است تا به یک
مصرفکننده رسانهای آگاهتر تبدیل شویم ( .)Livington, 2004لذا:
س��واد رس��انهای مهارتي است كه باید كس��ب شود ،و همانند س��اير مهارتها ميتواند ارتقا يابد .اگر اهميت
رسانههای جمعي را ،در خلق و حفظ فرهنگ و تعريفمان از خود و زندگي بدانيم ،مطمئن خواهیم شد که این
مهارت بايد تقويت شود (.)Baran, 2014: 21

مصرف رسانهای يك فرد باسواد در مجموع نيازمند مهارتهاي خاصي از جمله :توانايي و تالش براي درك
محت��وا ،توج��ه و فيلتر كردن پيامهاي مزاحم؛ درك و توجه به قدرت پيامهاي رس��انهای؛ توانايي تش��خيص
واكنشهاي احساسي و منطقي هنگام پاسخ به محتوا و رفتار مناسب؛ داشتن انتظارهای روبه رشد از رسانهها؛
آش��نايي با قواعد گونهها و توانايي بازش��ناخت آنها هنگام تلفيق با يكديگر؛ توانايي تفكر انتقادي نس��بت به
پيامه��اي رس��انهای ،بدون توجه به اعتبار منابع آنها؛ ش��ناخت زبان رس��انههای گوناگ��ون و توانايي درك
تأثيرهای آنها بدون توجه به پيچيدگي آنها است (.)Ibid: 24
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چنانکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز اشاره شده ،رسانهها در کنار نظام آموزش و پرورش،
خانوادهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ،یکی از چهار رکن اساسی جامعه محسوب میشوند .لذا برای
رسی��دن ب��ه وضعیت مطلوب در این راستا ،استفادة درست از رسانهه��ا الزم و ضروری است و این امر
تنها در سایة رشد و ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان و سایر عوامل تأثیرگذار از جمله والدین ،محقق
میش��ود .از آنج��ا که رسانهها در این میان ،نقش راب��ط را در فرایند آموزش و یادگیری دارند ،لذا تعامل
و کنشگری دانشآموزان ،به منظور مشارکت و درک و استدالل انتقادی ،امری اجتنابناپذیر است .این
تعامل و کنشگری ،که به مرور زمان جزئی از هویت و فرایند جامعهپذیری کودکان و نوجوانان خواهد
بود ،مسلم ًا به همراه حضور آموزندة والدین ،به نحو بهتر و مؤثرتری شکل میگیرد.
هويـت كودكـان ،تحت تأثیـر عوامل بس��يـاري ،از جمل��ه رسانههای جمعي رشد میکند ،اما
والدي��ن از طري��ق گفتار و رفتار خ��ود ،نقش مهمي در رابطه با كودك��ان و رسانههای جمعي بازي
میکنند ( )Kundanis, 2003: 105سبك و الگوي ارتباطي خانواده عوامل مهمي در اين ميان هستند،
حت��ي موقعيته��اي فيزيكي همچون وج��ود تلويزيون يا كامپيوتر در اتاق بچهه��ا نيز ،ميتواند از
متغيرهاي مهم باشد (.)Ibid: 106
الگوه��اي ارتباط��ي خانوادگي دو بع��د دارن��د :جامعهمح��ور (( )Social orientedرفتارمحور) و
مفهوممحور( .)Concept orientedالگوي جامعهمحور ،به نگرشها و هنجارهاي خانوادگي اشاره دارد
كه متمايل به رفتارهاي اجتماعي است؛ تا آنجا كه والدين اختالفها و همگونيهاي اجتماعي ،و نيز روابط
خوشايند را در خانواده تشويق میکنند .خانوادههاي جامعهمحور ،ممکن است همنوایی را افزایش دهند
و کودکان را تشویق کنند تا به جای اینکه دیگران را آزار دهند یا احساسات آنان را جریحهدار کنند ،با آنان
به بحث بنشينند .الگوي مفهوممحور از سوي ديگر ،يك هنجار ارتباطي است كه تمركزش بر اطالعات
است كه با نگرش معطوف به اهداف و ايدهها مرتبط است .والدين مفهوممحور ،بر اهميت بحث و بررسي
در مورد همة جنبههاي يك موضوع ،پيش از تصميم گيري ،تأكيد دارند (.)Ibid: 108
در خانوادههاي مفهوممحور ،نوجوانان از رسانهها استفاده میکنند تا دربارة موضوعهای پيچيدهتر و
عمومي بيشتر بدانند و مصرفكنندگاني فعالتر و آگاهتر باشند .در خانوادههاي جامعهمحور ،نوجوانان از
محتواي رسانهها براي زندگي خود و كسب الگوهاي رفتاري استفاده میکنند(.)Ibid
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مداخل��ة والدین از سه بخش ترکیب شده است :مداخلة فع��ال ( ،)Active mediationمداخلة
محدودکنن��ده ( ،)Retrictive mediationو همراهی در تماشا ( .)Co-viewingمداخلة فعال ،شامل
صحبتهایی است که والدین یا دیگر بزرگس��االن با کودکان خود دربارة تلویزیون انجام میدهند.
مداخل��ة محدودکنن��ده ،با مقررات��ی سروکار دارد که تعیی��ن میکند چقدر ،چه موق��ع ،و چه نوع
برنامههای تلویزیونی تماشا شود .همراهی در تماشا ،عبارت از تماشای تلویزیون از سوی کودکان
و والدی��ن در کن��ار یکدیگر است (پاتر .)362 :1398 ،این سه ن��وع مداخله ،همانطور که در اجرا
ب��ا یکدیگر متفاوتاند ،از نظر نتایج نیز ب��ا یکدیگر تفاوت دارند ،بنابراین باید به شرایط استفاده از
آنها توجه داشت.
مداخلة فعال تركيبي از توضيحهای (اظهارات) مثبت و منفي والدين است ،در قالب مش��اهده،
قضاوت ،يا ارزشها در استفاده از رسانهها و آنچه محتواي مناسب يا نامناسب خوانده شده و شكلي
از جامعهپذيري و مراقب��ت ظاهر میشود ( .)Strasburger, V.C., & B.J. Wilson, 2002همچنین،
این مداخله
موجب يادگيري بيشتر و کسب رفتارهاي هنجارمند اجتماعي از تلويزيون ،شك بيشتر نسبت به برنامههاي خبري
تلـويزيون ،جامعـهپذيري سياس��ي بيشتـر ،كاهش پرخاشگري ،كاهش تأثیرهای تبليغات بازرگاني ،ايجاد تصویر
مثبت از بدن ،کاهش تأثیرهای محتوای خشن و سکسی در رابطه با نوجوانان میشود (.)Mendoza, 2009: 31
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در واق��ع مداخل��ة فعال که گاهی سازن��ده نیز گفته میشود ،در قالب الگ��وي ارتباطی مفهوممحور
والدی��ن قرار میگیـرد که طی آن والدين هم مداخلة مثبت و هم منفي دارند .اما الگوي رفتارمحور
بیشتر با مداخلة مثبت و همراهي در تماشا مرتبط است ،و با مداخلة انتقادي والدين سروکار ندارد
( .)Fujioka & Austin, 2002بنابراین ،مداخلة فعال که مبتنی بر الگوی ارتباطی مفهوممحور است،
بهترین روش برای اعمال مداخلة شناختی در خصوص نوجوانان و جوانان است ،اما برای کودکان
و خردساالن نوع دیگر مداخله (همراهی در تماشا) که مبتنی بر الگوی رفتارمحور است ،مناسبتر
خواهد بود .چنانکه ،پاتر نیز بر اساس تحقیقات انجامیافته اشاره کرده است« :مداخلة فعال بهتر از
مداخلة تنبیهی عمل میکند» (پاتر.)371 :1398 ،
اگ��ر بزرگس��االن ،به منظور هدایت توجه و فهم کودکان در زم��ان استفاده از رسانهها ،نظرهای
خ��ود را ب��ه آنان گوشزد کنند ،درک و فهم آنان تقویت شده و بهتر میتوانند فرایند جامعهپذیری را
ط��ی کنن��د .مث ً
ال :والدینی که می کوشند به کودکان خود نظ��م و انضباط یاد دهند و برای آنان دلیل
و منطق بیاورند ،نس��بت به والدینی که از تنبیهات بدنی استفاده میکنند ،در کم کردن اثرات زیانبار
مواجهه با برنامههای خشن موفقتر هستند (همان).
این ،در قالب مفهوم خودنظمدهی یا خودکنترلی به خوبی تبیین میشود.
منظ��ور از خودنظمده��ی ( )Self - regulationی��ا خودکنترل��ی ( )Self - controlتوانای��ی

شخ��ص در کنت��رل رفتار خ��ود در غیاب تقویت ی��ا تنبیه است .ف��رد خودتنظیمگر ،اندیش��هها
و رفتارهای��ش را در کنت��رل خود داشته و ب��ه نوعی خودسامانگر اس��ت .نوجوانان خودتنظیمگر
کس��انی هس��تند که در اث��ر تعامل منطق��ی و گفتوگو با اولیا ی��ا معلمان خود ،ب��ه هدایت افکار
و رفتاره��ای خ��ود میپردازن��د .برای این قش��ر از جامع��ه ،شناختده��ی و گفتوگوی منطقی
درب��ارة رسانهه��ا و مطال��ب دریافتی ،بهخص��وص مطالب خب��ری ،بهترین عام��ل در رسیدن به
سط��ح خودکنترل��ی است (سی��ف .)181 :1398 ،چنین چی��زی در سایة مداخلة فع��ال یا سازنده
تحقق مییابد.

روش پژوهش
 /سال سیویکم  /شمارة / 3

از می��ان اف��راد مورد بررسی ،تعداد  135نفر (41درصد) مرد و تعداد  192نفر (59درصد) زن بودند .چنانکه
در ج��دول  1مش��اهده میشود ،تع��داد  3نفر (0/9درصد) بیس��واد 5 ،نفر (1/5درص��د) زیردیپلم 79 ،نفر
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این پژوهش ،پیمایش��ی اکتش��افی است که به منظور بررسی اقدامه��ای کنترلی والدین ،در استفادة
فرزندان خود از رسانهها انجام شده است .جامعة آماری تحقیق ،والدین دانشآموزان دبیرستانهـای
شهر تهـران است؛ که تعداد  400نفر از آنان ،بر اساس فرمول کوکران و روش نمونهگیری خوشهای
در سال تحصیلی  1398-99انتخاب شدند .نمونههای بیشتر ،برای افزایش دقت نتایج و نیز پوشش
دادن پرسش��نامههای بهاحتمال بیپاسخ تهیه شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته
استف��اده شد .پس از انجام پیشآزمون و اصالح ایرادهای پرسشها ،مرحلة اصلی پژوهش صورت
گرفت .روايي پرسش��نامه از طریق مراجعه به متخصصان و استادان مرتبط ،به طور صوری تأیید و
آزمون آلفا به میزان  0/82اعتبار پرسشنامه را نيز تأیید کرد.
پرسش��نامه ،حاوی سؤالهایی دربارة ویژگیه��ای جمعیتشناختی ،اقدامهای کنترلی والدین،
اقدامهای��ی که مناسب میدانند ،و نظرشان در م��ورد مراجع ذیصالح ،برای ارتقای سواد رسانهای
دانشآموزان بود .سؤالهای مربوط به اقدامهای كنترلي ،بر اساس سه الگوي مداخلة فعال (سازنده)،
محدودكنن��ده ،و همراهي در تماش��ا و در قالب مقولههاي توضيح دادن (مداخلة فعال) ،محدوديت
محتوايي و زماني ،تشويق و تنبيه ،و همراهي در تماشا طراحي شد .از میان پرسشنامههای توزیعشده،
تعداد  327برگه برگش��ت داده شد .سایر پرسش��نامهها یا از سوی پاسخگویان برگشت داده نشد ،یا
جوابها مخدوش و غیر قابل استفاده بود .برای اینکه این پرسش��نامهها در فرایند تحقیق مش��کل
ایج��اد نکند ،دوباره برای نمونههای دیگری از همان دسته ی��ا طبقه ،ارسال شد تا از توزیع مناسب
برخ��وردار باشن��د .در اين پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي ،با آزمونهاي كاي دو ،همبس��تگي
استفاده شد.

(24/2درصد) دیپلم یا فوق دیپلم 125 ،نفر (38/2درصد) لیسانس 98 ،نفر (30درصد) فوق لیسانس یا دکتری
داشتن��د و تعداد  17نفر (5/2درصد) نیز تحصیالت خود را اعالم نکردند .همچنین بر اساس همین جدول،
تع��داد  113نفر (34/6درصد) کارمند 5 ،نفر (1/5درص��د) کارگر 41 ،نفر (12/5درصد) فرهنگی ،و  63نفر
(19/3درص��د) شغ��ل آزاد داشتند و از مجموع آنان  77نفر (23/5درصد) شغل خود را سایر اعالم کردند که
میتواند شامل بازنشسته ،خانهدار و  ...باشد؛ درنهایت  28نفر (8/6درصد) نیز شغل خود را اعالم نکردند.
جدول  .1سطح تحصیالت و نوع شغل
توزیع سطح تحصیالت
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سطح تحصیالت

تعداد

درصد

نوع شغل

تعداد

درصد

بیسواد

3

0/9

کارمند

113

34/6

زیر دیپلم

5

1/5

کارگر

5

1/5

دیپلم/فوق دیپلم

79

24/2

فرهنگی

41

12/5

لیسانس

125

38/2

آزاد

63

19/3

فوق لیسانس/دکتری

98

30

سایر

77

23/5

بیپاسخ

17

2/5

بیپاسخ

28

8/6

جمع

327

100

جمع

327

100

میانگین سن افراد مورد بررسی ،تقریب ًا  44سال و تعداد 45سالهها ،با رقم  48نفر ،بیش��تر از سایر پاسخگویان
بودند .برای بیان توزیع سنی و انجام آزمونهای مربوط ،نمونههای مورد بررسی در چهار گروه سنی دستهبندی
شدن��د 35 :ت��ا  40سال  50نف��ر (15/3درصد) 41 ،تا  45س��ال  108نفر (33درصد) 46 ،ت��ا  50سال  97نفر
(29/7درصد) ،بیش��تر از  50سال  39نفر (11/9درصد) ،و درنهایت تعداد  33نفر (10/1درصد) سن خود را
اعالم نکردند.
نمونههای مورد بررسی از مناطق گوناگون آموزشی بودند .بدین ترتیب که تعداد  115نفر (35درصد) از
منطقة  23 ،1نفر (7درصد) منطقة  85 ،2نفر (26درصد) منطقة  16 ،4نفر (5درصد) منطقة  47 ،5نفر (14درصد)
منطق��ة  17 ،8نف��ر (5درصد) منطقة  12 ،12نفر (4درصد) منطق��ة  ،14و  12نفر (4درصد) از منطقة  17مورد
بررسی قرار گرفتند.
از والدین سوال شد که چقدر موافق هس��تند تا فرزندانش��ان از رسانههای مختلف خبر دریافت کنند .در
ای��ن پژوهش ،تنها به رسانههای روزنامة چاپی ،رادیو ،تلویزی��ون ،تارنماهای خبری ،و شبکههای اجتماعی
اشاره شد ،که توزیع پاسخها در جدول  2مشاهده میشود .بر اساس جدول  ،2والدین از میان رسانههای مورد
بررسی با اندکی تفاوت در شبکههای اجتماعی ،که خیلی هم محسوس نیست ،در حد متوسط موافقت دارند
که فرزندانشان از رسانههای خبری مورد بررسی استفاده کنند.

جدول  .2موافقت والدین با استفاده فرزندان از رسانههای خبری
موافقت با استفاده
فرزندان از
رسانهها

روزنامة چاپی

تلویزیون

رادیو

تارنماهای
خبری

شبکههای اجتماعی

خیلی مخالف

21

6

26

8

29

9

28

9

37

11

مخالف

29

9

38

12

43

13

51

16

67

21

به نسبت موافق

109

33

98

30

101

31

129

39

118

36

موافق

91

28

93

28

94

29

74

23

52

16

خیلی موافق

45

14

33

10

35

11

16

5

22

7

جمع

295

90

288

88

302

92

298

91

296

91

بیپاسخ

32

10

39

12

25

8

29

9

31

9

جمع کل

327

100/0

327

100/0

327

100/0

327

100/0

327

100/0

جدول  3نش��ان میدهد که والدین دانشآموزان در مداخلة رسانهای خود بیش��تر از روش صحبت
ک��ردن دربارة رسانه و محت��وا استفاده میکنند ،تا فرزندان خ��ود را در برابر رسانهها حمایت کنند.
این اقدام با تعداد  171نفر (52/3درصد) ،در مقابل کمترین روش یعنی تش��ویق و تنبیه با تعداد 11
نف��ر (3/4درصد) قرار دارد .اقدامهای دیگر والدین به ترتی��ب اهمیت عبارت از تعیین محدودیت
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ب��رای اینکه بدانیم ،آیا می��ان انتخابهای والدین از رسانههای مورد بررس��ی رابطهای وجود دارد
یا خیر ،از آزمون همبس��تگی استفاده کردیم .آزمون نش��ان داد ،انتخابه��ای والدین از رسانهها با
یکدیگر همبس��ته است .انتخاب رادیو با تلویزیون (با ضریب  )0/890بیش��ترین همبستگی را دارد.
بدین معنا که والدینی که با استفادة فرزندانشان از رادیو موافقاند ،به میزان 89درصد با استفادة آنان
از تلویزیون نیز موافقاند .همبس��تگی میان رادی��و و روزنامة چاپی (با ضریب  ،)0/753تلویزیون و
روزنام��ة چاپ��ی (با ضریب  ،)0/722تارنماهای خبری و شبکهه��ای اجتماعی (با ضریب )0/598
در ردههای بعدی همبس��تگی باالی 50درصد قرار دارند .باقی موارد از همبس��تگی زیر حد متوسط
برخوردارند ،بدین ترتیب که تلویزیون و شبکههای اجتماعی (با ضریب  ،)0/166رادیو و شبکههای
اجتماع��ی (با ضریب  ،)0/196تارنماهای خبری و روزنامة چاپ��ی (با ضریب  ،)0/330تارنماهای
خب��ری و تلویزی��ون (با ضریب  ،)0/383تارنماهای خبری و رادی��و (با ضریب  )0/415با یکدیگر
همبسته هستند.
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

محتوایی  171نف��ر (52/3درصد) ،و تعیین محدودیت زمانی  69نفر (21/1درصد) است .همچنین
تعداد  19نفر (5/8درصد) نیز برای حمایت فرزند خود در برابر رسانهها هیچ اقدامی نمیکنند.
جدول  .3اقدامهای مراقبتی والدین برای حمایت فرزندان در برابر رسانهها
نوع اقدام والدین
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تعداد

درصد

نوع اقدام والدین

تعداد

درصد

Z

69

21/1

توضیح درباره محتوا

D

171

52/3

محدودیت زمانی

19

5/8

محدودیت محتوایی

M

171

52/3

هیچکدام

H

11

3/4

با هم دیدن

B

128

39/1

تشویق و تنبیه

T
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ZT

DMZBT

DMT

DMBT

T

ZB

DMZ

تعداد

1

1

1

DMZB

درصد 0/5

Z

جمع

1

DMB

مادران

درصد
تعداد

0/7 0/7

B

پدران

تعداد

1

1

DM

اقدامهای والدین

بي پاسخ
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اما ممکن است والدین ،در عمل براي مداخلة رسانهای خود ،همزمان از چند روش استفاده کنند .جدول 4
اين اقدامهای چندگانه را نمايش میدهد .چنانکه مشاهده میشود ،توضیح دربارة رسانه و محتوا و تعیین
محدودی��ت محتوایی ( )DMبا تع��داد  96مورد (29/4درصد) رایجترین اقدام آنان برای کنترل و مراقبت
از فرزندان است .از سوی مقابل تعیین محدودیت زمانی و تش��ویق و تنبیه با تعداد  1مورد (0/3درصد)،
کمتری��ن اق��دام ترکیبی والدین است .بقیه اقدامهای کنترلی و مراقبتی والدین به ترتیب در جدول  4قابل
مش��اهده است که برای اختصار از حروف انگلیس��ی استفاده شده است .با توجه به همين جدول 7 ،نفر
(2/1درص��د) از روش تش��ويق و تنبيه 25 ،نفر (7/6درص��د) از روش تعيين محدوديت زماني ،و  55نفر
(16/8درصد) از روش باهم ديدن ،به عنوان يگانه روش مراقبتي استفاده میکنند .بقيه پاسخگويان به تعداد
 240نفر (73درصد) ،از روشهاي چندگانه براي مداخله رسانهای فرزندان استفاده میکنند.
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بر اساس جدول  ،5والدین معتقدند که توضیح دربارة محتوای رسانهها ،با تعداد  171مورد (52/3درصد)،

بهتری��ن اق��دام برای کنترل فرزندان اس��ت .در مراحل بعدی با هم تماشا ک��ردن برنامهها ،با  111مورد
(33/9درص��د) ،تعیین محدودیت محتوایی ،با  79م��ورد (24/2درصد) ،محدودیت زمانی ،با تعداد 64
مورد (19/6درصد) ،و درنهایت اعمال تشویق و تنبیه ،با تعداد  11مورد (3/4درصد) ،از اقدامهای مناسب
برای مراقبت از فرزندان در برابر رسانههاست .تعداد  15نفر (4/6درصد) هیچیک از اقدامهای ذکرشده
را مناسب نمیدانند و در عین حال ،راهکاری هم برای آن ارائه نکردند.
والدی��ن برای اقدامهای پیش��نهادی خود ،اغلب چند روش همزم��ان را مناسب اعالم كردند .بر این
اس��اس توضیح دربارة محتوا و تماشای برنامه در کنار فرزندان ،با تعداد  24نفر (7/3درصد) از مهمترین
انتخابهای آنان برای مداخلة رسانهای بود .سایر اقدامهای مراقبتی همزمان ،چندان مورد نظر والدین نبود.
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جدول  6نش��ان میدهد ک��ه والدین دانشآم��وزان دبیرستانی ،خودشان را بیش��تر از سایر مراجع،
مناسب يا شایس��تة اقدام برای ارتقا سواد رسانهای فرزندانشان میدانند .این افراد ،با تعداد  237نفر
(72/5درص��د) در برابر تعداد افرادی هس��تند که با تعداد  14نف��ر (4/3درصد) ،در اولویت پایانی،
نهاده��ای غیر دولتی را ب��رای ارتقا سواد رسانهای دانشآموزان ،مناس��ب میدانند .بر اساس همین
ج��دول ،سایر مراج��ع ذیصالح برای تقویت س��واد رسانهای دانشآموزان ،ب��ه ترتیب عبارت از
آموزش و پرورش ،با تعداد  168مورد (51/4درصد)؛ صداوسیما ،با تعداد  92مورد (28/1درصد)؛
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اسالمی ،با تع��داد  35مورد (10/7درصد)؛ و درنهای��ت خود کودکان با
تعداد  28مورد (8/6درصد) است .همچنین تعداد  1نفر (0/3درصد) هیچیک را شایس��تة این اقدام
نمیداند.

 /سال سیویکم  /شمارة / 3

جدول  .5اقدامهای مناسب مراقبتی از دید والدین

اغل��ب پاسخگويان ،در جواب س��وال مربوط به مراجع ذيصالح ،ب��راي ارتقا سواد رسانهای
دانشآم��وزان ،بي��ش از يك مورد را اعالم كردند .از آن میان ،بیش��ترین تع��داد مربوط به والدین و
آم��وزش و پ��رورش بود که با تعداد  37نف��ر (11/3درصد) ،باالترین جایگ��اه را داشت .به عبارت
دیگ��ر ،حدود 11درصد از افراد مورد بررسی ،معتقد بودند که مناسب ترین مراجع برای ارتقا سواد
رسانهای دانشآموزان ترکیبی از والدین و نهاد آموزش و پرورش است.

آزمون فرضیهها

 /سال سیویکم  /شمارة / 3
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فرضی��ة  :1ميان ویژگیه��ای جمعيتشناختي والدین و میزان موافقت آنان ب��ا استفاده فرزندان از
رسانههای خبری رابطه وجود دارد.
جنسيت .با توجه به نرمال نبودن توزیع و نیز بیپاسخ بودن بیش از 5درصد دادهها ،از آزمون ناپارامتریک
کای دو استفاده شد .در جدول  7مشاهده میشود که میان جنسیت و موافقت والدین با استفادة فرزندان
از رسانهها ،تنها در مورد تارنماهای خبری است که رابطهای را نشان نمیدهد .چنانکه از ضرایب کرامر
مشخص است ،رابطههای موجود در حد ضعیف یا بسیار ضعیف است .استفاده از روزنامههای چاپی و
سپس تلویزیون ،بیشترین رابطه را با جنسیت دارند .به عبارتی ،بیشترین اثر تفاوت جنسیتی والدین ،در
استفادة فرزندان از این دو رسانه خود را نشان میدهد.
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جدول  .7رابطه جنسیت والدین و میزان موافقت آنان با استفاده فرزندان از رسانهها
رابطه جنسیت با

تعداد افراد

ضريب همبستگي کای دو

سطح معناداري رابطه

ضریب وی کرامر

شبکههای اجتماعی

296

9/852

0/043

0/182

تارنماهای خبری

298

3/676

0/452

0/111

تلویزیون

302

16/023

0/003

0/230

رادیو

288

12/839

0/012

0/211

روزنامه چاپی

295

17/404

0/002

0/243

سن .میان سن و موافقت والدین با استفاده فرزندان از رسانههای مختلف رابطة معناداری مشاهده نشد.
سطح تحصیالت .میان سطح تحصیالت و تنها استفاده از شبکههای اجتماعی رابطة معنادار مشاهده
ش��د .ای��ن رابطه با مقدار پیرسون  26/650و در سطح معناداری  0/046و با مقدار ضریب سامرز دی
معادل  -0/086حکایت از یک رابطة معکوس و ضعیف است .به عبارتی هر قدر سطح تحصیالت
باالتر میرود ،میزان موافقت والدین با استفادة فرزندان از شبکههای اجتماعی کاهش می یابد.
شغل .میان شغل و هیچیک از متغیرهای مورد بررسی رابطهای مشاهده نشد.
بنابراین فرضیة  ،1بهجز سن و شغل ،تأیید شد.
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فرضیة  :4میان منطقة آموزشی و اقدامهای مراقبتي رابطه وجود دارد.
چنانکه در جدول  8مش��اهده میشود ،منطقة آموزشی پاسخگویان ب��ا موافقت آنان ،در مورد استفادة
فرزندانش��ان از رسانهها رابطه دارد .این رابطه ،در میان همه رسانهها معنادار بود و با توجه به ضریب به
دستآمده از سامرز دی ،در حد ضعیف یا بسیار ضعیف است .با این حال ،تفاوت شدت رابطه در میان
آنها تا اندازهای قابل توجه است .چنانکه مشاهده میشود ،شبکههای اجتماعی و پس از آن روزنامههای
چاپی و بعد رادیو از ارتباط بیشتری برخوردارند.
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فرضیة  :3ميان ویژگیهای جمعيتشناختي والدین و اقدامهایی که مناسب میدانند رابطه وجود
دارد.
جنسيت .ميان جنسيت و نظر پاسخگويان ،در مورد اينكه چه اقدامهایي براي مراقبت از فرزندان
در تعامل با رسانهها مناسب است ،رابطة معناداري مشاهده نشد.
سن .ميان سن و اقدامهایي كه والدين براي مراقبت از فرزندان مناسب میدانند ،رابطة معناداري
مشاهده نشد.
سطح تحصیالت .میان سطح تحصیالت و اقدامهایی که والدین برای مراقبت از فرزندان مناسب
میدانند ،رابطهای مشاهده نشد.
ش��غل .میان شغل و اقدامهایی که والدین برای مراقب��ت از فرزندان مناسب میدانند ،رابطهای
مشاهده نشد.
بنابراین ،فرضیة  3پژوهش تأیید نشد.

 /سال سیویکم  /شمارة / 3

فرضی��ة  :2مي��ان ویژگیه��ای جمعيتشناخت��ي والدی��ن و اقدامه��ای مراقبت��ی آن��ان رابطه
وجود دارد.
جنسيت .ميان جنسيت و اقدامهای مراقبتي والدين ،با  269نمونه معتبر در سطح معناداري 0/042
و با مقدار كرامر  ،0/274رابطة معنادار وجود دارد.
سن .میان سن و اقدامهای مراقبتی والدین ،رابطه معناداری مشاهده نشد.
سطح تحصیالت .میان سطح تحصیالت و اقدامهای مراقبتی والدین ،رابطة معنادار وجود دارد.
ای��ن رابطه ،با مقدار پیرسون  69/189در سطح معن��اداری  0/003و با ضریب سامرز دی معادل
 ،-0/154حاکی از یک رابطة ضعیف است.
ش��غل .میان شغل والدین و اقدامهای مراقبتی آنان رابطه وجود دارد .این رابطه با مقدار پیرسون
 64/221و در سطح معناداری  0/009و با ضریب سامرز دی  ، -0/007حاکی از یک رابطه بسیار
ضعیف است.
بنابراین فرضیة  ،2بهجز جنسیت ،در همة متغیرهای مورد بررسی ،تأیید شد.

جدول  . 8رابطه ميان منطقة آموزشي و موافقت والدين با استفاده فرزندان از رسانهها

 /سال سیویکم  /شمارة / 3
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رابطة منطقة آموزشي با استفاده از

تعداد
افراد

ضريب همبستگي
کای دو

سطح معناداري
رابطه

ضریب سامرز
دي

روزنامه چاپي

295

81/449

0/000

0/119

تلويزيون

302

79/798

0/000

0/098

راديو

288

78/783

0/000

0/113

تارنماهای خبري

298

69/326

0/000

0/069

شبكههاي اجتماعي

296

78/986

0/000

0/124

مي��ان منطقه آموزشي و اقدامه��ای مراقبتي والدين رابطه وجود دارد .اي��ن رابطه ،با مقدار پيرسون
 170/347در سط��ح معناداري  0/000و با ضريب سامرز دي  ،0/251حكايت از يك رابطه ضعيف
دارد .همچنین میان منطقة آموزشی و اقدامهایی که والدین برای مراقبت از فرزندان مناسب میدانند،
رابطه وجود دارد .این رابطه نیز ،با مقدار پیرسون  214/151در سطح معناداری  0/000و با ضریب
سامرز دی  ،0/128نشاندهندة یک رابطة ضعیف است.
بنابراین فرضیة  4پژوهش تأیید میشود.
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بحث و نتيجهگيري
پژوه��ش حاضر ،ب��ه مطالعة مداخلة رسانهای والدین در تعامل فرزندانش��ان ب��ا رسانههای خبری
پرداخت .اینک��ه چه رسانههایی را برای مصرف فرزندان خود مناسب میدانند ،چه اقدامی را برای
مراقب��ت از آنان انجام میدهند یا مناسب میدانند ،و اینکه چه مراجعی برای تقویت سواد رسانهای
دانشآموزان صالحیت بیشتری دارد ،موضوعهای مورد بررسی این تحقیق بود.
با توجه به یافتههاي جدول  ،2به نظر ميرسد كه والدين ميان رسانههای مختلف مورد بررسي
تف��اوت چنداني قائل نيس��تند .ب��ه عبارتي ،براي آنان زي��اد فرقي نميكند كه فرزندانش��ان از كدام
رسان��ه خب��ر دريافت كنن��د .اگرچه اندك تفاوتي مي��ان آنها وجود دارد ،ام��ا در مجموع اين نتيجه
گوي��اي شناخت كم والدين از رسانهها ،عملكرد و تأثيرهای آنها است .چرخش توجه مخاطبان از
رسانههای چاپي ،بهخصوص كتاب و روزنامه ،به سوي رسانههای پخش��ي و پس از آن رسانههای
اجتماعي ،همواره از نگرانيهاي اهل فن بوده است .داشتن شناخت درست از مسائل روز و توانايي
تحلي��ل و عميق شدن در موضوعه��ای مهم ،چيزي است كه مخاطب از طري��ق مطالعة رسانههای
چاپي بهتر ميتواند كس��ب كند .اين واقعيتي است كه اولياي دانشآموزان و نيز مس��ئوالن آموزش
و پ��رورش بايد ب��ه آن توجه كنند و در مداخلة رسانهای يا در آموزش رسانه به جوانترها ،بكوشند
ك��ه ویژگیهای متمايزكننده ميان رسانهها را ترسيم كنن��د .والديني كه روزنامه را در همان سطحي
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ميبينن��د كه تارنماه��ای خبري يا شبكههاي اجتماعي ،بيشك نميتوانند در مس��ير هدايت فكري
فرزند خود به نحو مطلوب اقدام كند.
خواندن روزنامه ،با انتخاب و بر اساس نیاز به اطالعات و اغلب با تحلیل و مطالعة عمیق همراه
اس��ت .این نوع استفاده از رسانه ،معموالً در مورد شبکهه��ای اجتماعی مصداق ندارد .ویژگیهای
شبکههای اجتماعی ایجاب میکند که مطالب کوتاه باشد و بس��یاری از موارد ناخواسته در دسترس
کارب��ر قرار گيرد .دریافت خبر ،تنها یکی از فعالیتهای کاربران شبکههای اجتماعی است ،آنان در
بیش��تر موارد به فعالیتهای دیگر مش��غولاند .اما مخاطبان روزنامهها تقریب ًا همواره در پی کس��ب
اطالعات و آگاهی هستند .بنابراین و چنانكه یافتهها نيز نشان داد ،میتوان انتظار داشت که انتخاب
این دو کمترین همبس��تگی را با هم داشته باشند .به همین ترتیب تلویزیون و رادیو نیز همبس��تگی
کمتری با روزنامههای چاپی دارند.
اما از سوی مقابل ،رادیو و روزنامه از همبس��تگی باالیی برخوردارند .اگرچه از دو نوع متفاوت
(نوشتاری و گفتاری یا پخش��ی) هستند ،اما اگر به دستهبندی سرد و گرم بودن رسانهها توجه کنیم،
این دو رسانه را ،نس��بت به بقیه ،در دستة رسانههای گ��رم خواهیم یافت .بدین ترتیب که مخاطب
نیازمند اطالعات ،بیشتر از این دو رسانه استفاده میکند .عمق و تحلیل بیشتر و نیز تفسیر مطالب را
از این دو رسانه ،به مراتب بیش از سایر رسانهها میتوانیم مشاهده کنیم.
ب��ر اساس نتايج تحقيق ،والدين استفاده از تارنماهای خب��ري و بهويژه شبکههای اجتماعي را،
ب��راي فرزندان خ��ود چندان تجويز نكردهاند ،ام��ا آمارهاي موجود حكايت از استفادة گس��ترده و
بلندمدت نوجوانان و جوانان از رسانههای مبتني بر اينترنت دارد 1.این واقعیتی است که باید مورد
توجه اولیا و مربیان قرار گیرد .چنانکه مندوزا در مطالعة خود اشاره کرده است ،روشهای مراقبتی
و ادبی��ات مرتبط رای��ج ،عمدت ًا معطوف به رسانههای سنتی است و امروزه نیازمند مطالعه و بررسی
بیشتر در حوزههای رسانهای مبتنی بر اینترنت هستيم .سه شیوة مداخلة فعال ،محدودکننده ،و با هم
دی��دن ،که در این تحقیق نیز م�لاک بررسی بوده است ،در فضای رسانههای نوین نیازمند تکمیل و
شاید جایگزین شدن با روشهای جدید است .این ضرورت را تحقیق کالرک نیز نشان داده است.
بر این اساس ،روشهای بازدارنده تقریب ًا امکانپذیر ،یا الاقل تأثیرگذار نیس��ت ،بلکه باید به سوی
روشه��ای مبتنی بر مهارته��ای فناورانه متمایل شد .این خود به تقویت سواد کلی و بهویژه سواد
رسانهای والدین نياز دارد.
یافتههاي جدول  ،3نشان داد كه بيشتر والدين ترجيح میدهند كه از روش مداخلهاي گفتوگو
یا توضیح دادن دربارة رسانه و محتوا استفاده كنند .به عبارتي ،بيش از نيمي از پيمايششوندگان تنها
از روش صحبت كردن دربارة رسانه و محتوا ،براي مراقبت از فرزندان خود استفاده میکنند .چنانكه
در ادبي��ات نظري تحقيق نيز اش��اره شد ،اين روش مناسبترين راه براي مراقبت نوجوانان در برابر
رسانههاس��ت .چراكه به نوع��ي مداخلة شناختي است و اين روش براي كودكان بزرگتر مناسبتر
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است .درست به همين ميزان ،پاسخگويان از روش مداخلهاي محدوديت محتوايي استفاده میکنند.
اي��ن روش مراقبتي از آنجا به مقدار قابل توجهي مورد استفاده است ،كه امروزه نوجوانان و جوانان
بس��يار بيش��تر از رسانههای سنتي ،از رسانههای نوين و مبتني بر اينترنت استفاده میکنند .اين نوع
استف��ادة رسانهای ،طبيعت ًا نيازمند نظارت و تعيين ضوابطي است كه مخاطرههای متوجه فرزندان را
ب��ه حداقل برساند .مداخل��ة فعال يا سازنده ،در اين خصوص بهترين راهكار ميتواند باشد .در اين
روش با بيان ارزشها ،استانداردها ،فنون توليد و تدوين محتوا ،ساختگي بودن بسياري از تصاوير،
بيان تمايزها ميان خبر و نظر ،توضيح دربارة روشهاي مغالطه و سفس��طه در بيان مطالب و اخبار و
 ...همچنين نحوه و راههاي سوء استفاده از اطالعات شخصي در فضاي رسانههای نوين ،چگونگي
دستيابي ديگران به اطالعات شخصي ،بيان انواع تهديدهاي اينترنتي و  ...كه خاص رسانههاي نوين
است ،از جمله مواردي است كه در اين روش مداخلهاي از سوي والدين اعمال میشود.
بناب��ر یافتههای اين تحقیق ،با هم دیدن تلویزیون یکی دیگر از روشهای مراقبتی والدین است
که البته در میان مادران رایجتر است .این نتیجه با مطالعات مندوزا مطابقت دارد .وی نیز دریافت که:
«مادران بيش��تر از پدران مداخله همراهی در تماشا دارند» ( .)Mendoza, 2009: 30چنانکه پیشتر
نی��ز اشاره شد ،همراهی کردن فرزند در استفاده از رسانهها ،بهنوعی مهر تأییدی بر رفتار وی است.
بدي��ن معنا كه خود والدي��ن نيز ،نگرش مثبتي به رسانه و محتواي آن دارن��د .لذا برای تأثیرگذاری
بیش��تر مداخلة والدین ،بیان مطالب الزم برای دادن اطالعات و آگاهی ،دربارة رسانه و محتوای آن
در کنار همراهی کردن فرزند ،میتواند تأثیر مداخلة مراقبتی را چند برابر کند .روش مداخله ،بیشتر
براي كودكان كمسن مناسبتر و رايجتر است .اين روش اصوالً ،رفتارمحور است و كودك طي آن
الگ��وي رفتاري را اقتباس ميكند .بنابراين والدين باي��د دقت داشته باشند كه چه الگوي رفتاري را
براي فرزندان خود توليد يا تأیید میکنند.
تش��ویق و تنبیه ،کمترین جایگاه را در میان والدین دارد .این موضوع حاکی از آگاهی بهنس��بت
خوب والدین است ،چراکه امروزه نوجوانان و جوانان بهجاي تشويق و تنبيه ،توقع استدالل و اقناع
شدن را دارند؛ بهخصوص بچههای دبیرستانی ،که بیشتر به اقتضای شرایط سنی و تحوالت بلوغ ،در
برابر شیوههای دستوری یا تنبیه و تشویق چندان واکنش مناسب و آرامی ندارند .در چنین شرایطی،
بس��یار جای امیدواری است که والدین در این زمینه بیش��تر با شیوههای کالمی و صحبت کردن در
م��ورد رسانه و محتوا فرزن��دان خود را آگاه میکنند .این امر در عین حال ،به ارتقای سواد رسانهای
مخاطبان جوان نيز كمك میكند.
مقايس��ة جدوله��ای  3و  5نش��ان میدهد ،والدي��ن از نظر نگرش و رفت��ار در زمينة مداخلة
رسانهای ،تقريب ًا به گونهاي يكسان عمل میکنند .يعني روشهايي را كه مناسب مداخله براي كنترل
كودكان خود میدانند ،در عمل نيز همان روش را اعمال میکنند .اندك تفاوتي در روشهاي تركيبي
آنان وجود دارد ،كه بيش��تر آن هم ،تكميل راههاي اصلي مراقبتي آنان است .فاصلة چش��مگير ميان
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اقدام مراقبتي توضيح دادن ،نس��بت به ساير روشها ،حكايت از اين دارد كه اغلب والدين به تأثیر
بیش��تر روشهاي شناختي اذعان دارند .با اين حال ،مش��خص نيس��ت كه والدين ضمن گفتوگو
ب��ا فرزندان خ��ود ،در زمان مواجهه با رسانهها چ��ه نگرش و ارزشهايي را بروز میدهند .مس��ير
ارزشگ��ذاري و نحوة تعامل والدين ب��ا رسانهها و محتواي آنها ،موضوعي است كه بايد در تحقيق
ديگري روشن شود .اينكه آيا خود والدين ،نس��بت به درس��ت يا نادرست بودن مطالب دريافتي از
رسانهها و انتخاب رسانة معتبر ،شناخت كافي دارند يا خير ،موضوعي است كه در اينجا مشخص
نش��ده است .بنابراين براي روشن شدن اين موضوع ،ابتدا بايد سواد رسانهای خود والدين سنجيده
شود و در مرحلة بعد مشخص شود كه در فرايند مداخلة رسانهای چه اطالعاتي ميان آنان و فرزندان
تب��ادل ميشود .درنهايت مفيد بودن مداخل��ه ،بهويژه مداخلة فعال ،نيازمند شناخت و مهارت كافي
مداخلهگر در حوزة رسانههاست؛ در غير اين صورت ،چهبس��ا تأثیرهای مخرب آنها بيشتر متوجه
نوجوانان و جوانان شود.
در زمين��ة ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان ،چنانكه در ادبيات نظري نيز اشاره شد ،عالوه بر
دخالت والدين در استفادة فرزندان از رسانهها ،مؤسسهها و نهادهاي فرهنگي نيز در اين زمينه ،هم
نقش و هم مسئوليت دارند .همان طوركه یافتهها نشان میدهد ،به نظر والدين ،خودشان در اولويت
اين مهم هستند .آنان اظهار داشتهاند كه ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان ،كه درنهايت به استفادة
درس��ت از رسانهه��ا ميانجامد ،بي��ش و پيش از هر چيز وظيفة والدين اس��ت .اين با نتيجة جدول
 5مطابقت دارد ،مبني بر اينكه ،والدين بر اساس احس��اس مس��ئوليتي كه دارند ،در تعامل رسانهای
فرزندان خود دخالت میکنند.
در مرحلة دوم ،آموزش و پرورش را مسئول ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان میدانند .چنين
انتظاري كام ً
ال منطقي به نظر ميرسد .مروري بر نظامهاي آموزشي ،در كشورهاي توسعهيافته نشان
میدهد كه آنان ديرزماني است كه خود را اگر نه مسئول ،اما حداقل متولي در امر آموزش رسانهها
به كودكان و نوجوانان میدانند .بر اساس سند تحول نظام آموزش و پرورش ،ارتقای سواد رسانهای
دانشآموزان از اهداف مهم اين وزارت تعريف شده است.
ً
نكت��هاي ك��ه در اينجا بايد ب��ه آن اشاره شود اين اس��ت كه صداوسيما يا اص��وال هر رسانهای،
كاركردهاي��ي دارد و ب��راي اعمال كاركردهاي خود كه درنهايت تأثیرگ��ذاري بر مخاطبان است ،از
تاكتيكها و تكنيكهاي گوناگوني استفاده ميكند .اين فرايند ،با توجه به مصالح كالن جامعه انجام
ميش��ود و گاه��ي ممكن است مصالح شخصي يا گروهي در آن لحاظ نش��ده باشد .از سوي ديگر،
س��واد رسانهای میکوشد تفكر انتقادي مخاطبان را تقویت کند؛ لذا مخاطب منتقد ،ممكن است در
برابر رسانههای جريان اصلي (مانند صداوسيما) موضع مخالفی داشته باشد .اين ،ممكن است گاهی
به علت نداشتن اطالعات و آگاهي كافي در سطح كالن جامعه باشد كه به خاطر آن نتواند عملكرد
رسان��ه را درس��ت تبيين كند .حال اگر رسانه بخواهد مخاطبان خود را از فنون به كاررفته ،در فرايند
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توليد تا نش��ر محت��وا آگاه كند ،به گونهاي مخالف كاركرده��اي تعريفشدة خود عمل كرده است.
بنابراين ،نميتوان از رسانههای جريان اصلي انتظار داشت ،كه در اين زمينه پيشگام باشند .كما اينكه
رسانهه��ای جريان اصلي ،در كش��ورهاي توسعهيافته نيز ،كه مدتهاس��ت در زمينة سواد رسانهای
دورههاي آموزشي برگزار میکنند ،در اين زمينه چندان همتي به خرج نمیدهند.
يكي از اصول سواد رسانهای ،بر اساس ديدگاه پاتر ،اصل مسئوليت است .بدين معنا كه مخاطب
خود بايد نسبت به ارتقا آگاهي و شناخت خود ،همت و تالش داشته باشد و تا زمانيكه وي نخواهد
آگاه باشد ،كاري از پيش نميرود .از سوي ديگر ،اين تحقيق با هدف دانشآموزان دبيرستاني انجام
ش��ده ،كه اين قش��ر از جامعه بيش از عوامل ديگر با راهبرده��ای شناختي ،مجاب و اقناع ميشوند.
ل��ذا در اين ميان بايد نقش خود دانشآم��وزان را در اولويتهاي نزديكتر ديد .شايد بتوان آن را با
جايگاه صداوسيما در اين ترتيب عوض كرد.
یافتههای تحقیق ،بخش��ی از فرضیة  1را تأیید کرد .بر اساس آزمونهای انجامشده ،جنس��یت و
تحصیالت با میزان موافقت والدین با استفادة فرزندان از رسانههای مورد بررسی ،بهجز تارنماهای
خبری ،رابطه دارد .چنانکه یافتهها نشان داد ،پدران اندکی بیشتر از مادران ،با استفادة فرزندانشان از
رسانههای ذکرشده موافقت دارند .اینکه چرا و چه عواملی در این تفاوت دخالت دارد ،البته نیازمند
بررسیه��ای دقیقت��ری است که در ای��ن تحقیق مجال آن نبود .اما به هر ح��ال ،به نظر میرسد که
مادران در این زمینه محافظهکاری بیشتری دارند .شاید آنان نسبت به مخاطرههای احتمالی رسانهها
و محتوای آنها ،همچنین مطالب و تعاملهای ناهنجار موجود در شبکههای اجتماعی و  ...نگرانی
بیشتری دارند .یا اینکه ،اصوالً مادران نسبت به کسب خبر از سوی فرزندان دانشآموز خود چندان
رغبتی نشان نمیدهند.
سط��ح تحصیالت والدین ،با میزان موافقت آنان ،تنها با استفاده از شبکههای اجتماعی است که
رابطة معنادار دارد .به عبارتی ،والدین در هر سطحی از تحصیالت که باشند ،با هر یک از رسانههای
مورد بررسی به گونهای یکسان برخورد میکنند ،بهجز شبکههای اجتماعی .یافتههای تحقیق نشان
میده��د ،هر ق��در سطح تحصیالت باالتر باشد ،والدین ،کمتر با استفادة فرزندانش��ان از شبکههای
اجتماعی موافقت دارند .این امر میتواند از شناخت و آگاهی بیش��تر والدین ،نس��بت به عملکرد و
مي��زان تأثیر این نوع از رسانهها باش��د .تحصیالت باالتر ،بهویژه در زمینههای مرتبط با فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی ،شناخت و مهارت بیش��تری به افراد میدهد .همین امر ،باعث نگرانی بیش��تر
والدین ،نسبت به مخاطرههای پیش روی فرزندانشان خواهد بود .به همین علت میتوان تحصیالت
را عاملی برای کنترل بیشتر آنان ،نسبت به تعامل فرزندان با این رسانهها دانست.
تحصيالت والدين ،بيشك در همة امور مربوط به تربيت آنها تأثيرگذار است .چنانكه نتايج اين
پژوهش نش��ان داد ،نوع اقدامهای مداخلهاي والدين با سطح تحصيالتش��ان رابطه دارد .تحصيالت
بيش��تر ،به احتمال به سواد رسانهای بيش��تر (نسبت به افراد با تحصيالت كمتر) ميانجامد .لذا نتايج
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بهدستآم��ده را ميتوان با نتايج تحقيقات منتظرقائم و حاجيكاظم ،و نيز بهادري و برقي مقايس��ه
كرد .البته اين رابطه ،در حدي نبود كه چش��مگير باشد ،اما به هر حال ،هر قدر كه سطح تحصيالت
بيشتر میشود ،والدين از شیوههای مداخلة فعال استفاده میکنند .چنين نتيجهاي اميدواركننده است؛
از اين نظر كه نوجوانان و جوانان ،بیشتر در پي دريافت استداللهای منطقي هستند تا در فرايند يك
مداخله ،وساطت بزرگترها را بپذيرند.
نوع شغل والدين ،ميتواند در روش ارتباطي خانوادگي آنان تأثيرگذار باشد .نتايج اين تحقيق،
رابط��ه مي��ان شغل و اقدامهای مراقبتي والدين را تأیید كرد .به عبارتي ،اين ميتواند به نوبة خود ،بر
سبك ارتباطي والدين نيز تأثیر داشته باشد .چنانكه تحقيق اصالني ،عظيمي ،و سليماني نش��ان داد،
سبك ارتباطي خانوادگي بر تعامل رسانهای فرزندان تأثیرگذار است ،به گونهاي نوع شغل ،به عنوان
يك متغير واسطهاي در اين تحقيق ،نتيجه مورد نظر را تأیید ميكند .طبيعي است ،مشاغلي كه فشار
رواني كمتر دارند ،حضور بيشتر در كنار خانواده را ايجاب ميكند ،درآمد كافي و مناسب ،و عوامل
ديگ��ر آن ميتواند بر نحوه و زمان ارتباط اعضاي خانواده ب��ا يكديگر تأثیرگذار باشد .در مجموع،
چنانكه تحقيق پاو و كابرگ ،و نيز تحقيق عبدالعزیز ،وارسانو و سوراتمن نشان داد و در اين تحقيق
هم غيرمستقيم تأیید شد ،جايگاه اقتصادي و اجتماعي والدين و سبك ارتباطي خانواده ،بر مداخلة
آنان تأثیرگذار است .البته اينكه چه نوع مشاغلي و چه سبك ارتباطي ميتواند در فرايند مداخله تأثیر
مثبت يا منفي داشته باشد ،بايد در تحقيق ديگري به طور مفصل بررسي شود و نيز اينكه سبكهاي
متفاوت ارتباط خانوادگي از چه الگوي مداخلهای استفاده میکنند ،نيازمند تحقيق ديگري است.
منطق��ة آموزش��ي و محل سكونت والدي��ن ،يكي از عوامل مهمي است كه ب��ر متغيرهاي مورد
بررسي در اين پژوهش تأثیرگذار است .اين ،با توجه به یافتههاي تحقيق قابل مشاهده است .متغير
منطق��ه آموزشي ،به احتمال زياد دربردارندة جايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد است .چنانكه نتايج
تحقي��ق نش��ان داد ،با همة متغيرهاي م��ورد بررسي رابطه دارد .البته اين نتاي��ج ،ديدگاه قطعي ارائه
نميكند ،زيرا متغيرهاي ديگري نيز در اين ميان هستند كه بايد بررسي شوند ،از جمله نوع مدرسه،
ن��وع شغل ،ميزان درآم��د و  ...كه در مجموع نيازمند تحقيق ديگري است .روي هم رفته ،اين نتيجه
بررسي دقيقتري نياز دارد تا مش��خص شود كه آي��ا فقط منطقة آموزشي عامل تعيينكننده است ،يا
اينكه متغيرهاي ديگر هستند كه در اين ميان تأثيرگذارند.
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آن توجه کنند .مهمتر از مراجع ذیصالح ،باید به مس��ئولیت خود اولیا و مربیان توجه داشت .این
افراد ،بیشک نخس��تین مسئول در امر مراقبت از فرزندانشان هستند .تقویت سواد آنان ،موضوعی
است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
والدی��ن ،با روشهای ترکیبی نیز راهبردهای مناسبی برای مداخلة رسانهای فرزندان خود دارند .توضیح
دربارة رسانه و محتوا ،تعيين محدودیت محتوایی ،و همراه شدن با فرزندان از شیوههای مناسب مداخله است.
همچون نتايج به دست آمده از تحقيق آن ( ،)Regina Jihea Ahnاين پژوهش نيز نشان داد كه بیشتر والدين از
چند روش در كنار هم ،براي مداخلة مراقبتي استفاده میکنند و البته بیشتر از نوع مداخلة فعال است.
چنانكه تحقيق ناتلي و دزواني هم نشان داد ،جايگاه والدين در مداخلة رسانهای فرزندان بسيار
مهم و تأثیرگذار است .اين جايگاه كه اقتدار خود را از همة عوامل مرتبط از جمله سطح تحصيالت،
نوع شغل ،درآمد ،سبك ارتباطي و  ...ميگيرد ،بي شك با تقويت سواد رسانهای ،ميتواند به گونهاي
مضاع��ف تقويت شود .بر همين اساس پيش��نهاد میشود ،والدين ابت��دا ،خود به تقويت شناخت و
مهارت استفاده از رسانهها ،بهويژه رسانههای نوين ،اقدام كنند .اين امر ،عالوه بر كمك به اقدامهای
مراقبت��ي آنان در تعامل فرزندان با رسانهها ،موجب تقويت اقتدارشان در برابر فرزندان خواهد شد؛
چراكه دانش خود موجب توليد قدرت و اقتدار است كه براي تربيت فرزندان كامال ضروري است.
همچني��ن آم��وزش و پرورش ك��ه از دو سال پيش تاكنون درس تفكر و س��واد رسانهای را ،در
مقطع دبيرستان ارائه كرده است ،بايد نسبت به تقويت سرفصلها ،تربيت مربيان آموزشي و نيز ارائة
درس��ت و اصولي به دانشآموزان همت گم��ارد .اين درس در ايران نوپاست و نيازمند ارزيابيها و
اصالحهای پيدرپي است تا به سط��ح مطلوبی برسد .نظر نهچندان مطلوب دانشآموزان دبيرستان
كه اين درس را پشت سر گذاشتهاند ،خود گوياي اين ضعفهاست.
از صداوسيما ،به عنوان رسانة جريان اصلي ،ميتوان انتظار داشت كه برنامههايي مناسب با سن
جوانتره��ا در قالبهاي متفاوت توليد كند ،تا اين قش��ر از جامعه ضمن ارزشگذاري به اقدامهای
مفي��د رسانههای جريان اصلي ،كه كاركردهاي درست آنه��ا تلقي میشود ،از كژكاركردهاي آنها
پرهي��ز كنن��د .رسانهها ميتوانند نكتهه��ای قابل توجه در اين صنعت را به مخاطبان نش��ان دهند تا
بتوانند روابط و مناسبات حاكم بر عوامل رسانهای را درک کنند ،كه در پش��ت صحنههاي توليدات
اس��ت .رسانهه��ا ،بهوي��ژه صداوسيما با تولي��د برنامههايي در قالب نقد و نظ��ر و پخش آن پس از
فيلمه��اي سينمايي ،داستاني و  ...ب��ه تحليل متن و روايت پخششده بپردازند .اين امر ،بهخصوص
در م��ورد تولیدات خارجي ميتواند به مخاطب��ان ديدگاه روشني ارائه كند ،تا ضمن تقویت دیدگاه
انتق��ادی بتوانن��د ارزشها و الگوهاي ارائهشده در نمايش را بهدرست��ي تحليل ،جذب يا دفع كنند؛
همچني��ن صداوسيما ميتواند به تأثیر برنامة مورد نظر بپ��ردازد .اينكه نمايش پخششده احيانا چه
تأثیرهایي در جامعه و بر افراد ميتواند داشته باشد ،موضوعي است بس��يار قابل بحث كه در همين
برنامههاي نقد و نظر ميتواند ارائه شده و مخاطب را آگاه كند.

س��واد كلي والدين ،تا حدودي ميتواند در ارتقا دانشآموزان و مداخلة رسانهای آنان مفيد باشد،
آنچه بيش��تر مورد نياز است ،يادگي��ري سواد رسانهای است .لذا برنامهه��ای آموزشی رسانه یا سواد
رسان��های ،نه از سوی آموزش و پرورش ،بلکه از سوی سایر مراجع از جمله صداوسیما ،باید متوجه
والدین نیز باشد .اختصاص برنامههایی که بتواند والدین را نسبت به کارکردهای مثبت و منفی رسانهها
آگاه کند ،و نیز مهارتهای به کارگیری ابزارهای رسانهای ،بهویژه رسانههای نوین را به آنها ارائه دهد،
در روند کنترل و مراقبت نوجوانان و جوانان (و حتی کودکان) میتواند بسیار تأثرگذار باشد .همچنین
برای کسب نتایج بهتر و دقیقتر ،میتوان این تحقیق را برای والدین و فرزندانشان همزمان اجرا کرد.
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