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  11/09/93تاريخ دريافت: 
  17/10/93تاريخ پذيرش: 

  هاي نظارتي مادران اي و شيوه سواد رسانه
  اي نوجوانان هاي ماهواره ونـرف تلويزيـبر مص
  نوشتة
   *منتظرقائم مهدي
  **طهراني كاظم حاجي فاطمه

  دهيچك
 هسـتند  هـا رسـانه  ترينطبپرمخا اي از ماهواره هاي تلويزيوني شبكه رسانه، نظرانصاحب از برخي ةعقيد به

 نوجـواني،  سـنين  بـه  شدن نزديك با كه آنجا از. دارد افراد شخصيت گيري شكل در اييسزتأثير ب كه تاثيرات
تأثير  از والدين نگراني رسدمي نظر به شود،مي بيشتر گذاردمي نوجوانان بر تأثيري كه و هارسانه نقش اهميت
 نوجوانـان  ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر را خود نظارت و شودمي بيشتر نوجوانشان، فرزندان بر ماهواره
  . كنندمي بيشتر
 هايتلويزيون مصرف بر نظارت در مادران رسدمي نظر به فرزند، تربيت در مادر نقش بيشتر اهميت به توجه با
 انـواع  قالب در توان مي را هاهرسان و فرزندان رابطه در مادران نقش. دارند تريپررنگ نقش هم فرزندان ايماهواره
 حذف از طيفي در را نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر مادران نظارت و كرد بنديطبقه تربيتي الگوهاي
  .داد قرار  نظارت عدم تا مصرف
  :هستيم زير سؤال دو براي پاسخ يافتن دنبال به پژوهش اين در

 كنند؟مي استفاده خود نوجوان فرزندان ايماهواره هايتلويزيون مصرف رلكنت براي هايياستراتژي چه از مادران 
 گذارد؟تأثير مي نظارتي هايشيوه اين بر چگونه مادران ايرسانه سواد 

 بر ايرسانه تأثير سواد و شد عميق ةمصاحب دارند نوجوان فرزند كه مادر 30 با سؤال دو اين پاسخ يافتن براي
 نشـان  نتـايج . بندي شـد  دسته و بررسي نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر انمادر كنترل هايشيوه
 هـاي تلويزيون مصرف بر كنترلي استراتژي انتخاب در ترين عامل مهم مادران، ايرسانه سواد آموزش دهد مي

تأثيرات  جوانانشاننو اي رسانه مصرف كنترل شيوة بر مادران اي رسانه سواد فقدان. است نوجوانان ايماهواره
 . گذارد مي نامناسبي
  .نوجوانان مادران، والدين، كنترل اي،ماهواره هايتلويزيون اي،رسانه سواد :كليدواژه

____________________________ 
  mehdighaem@yahoo.com دانشگاه تهران استاديار گروه ارتباطات *

  Ho.tehrani83@gmail.comكارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي  **
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  مقدمه
 هايحوزه از بسياري مانند نيز آن به وابسته هايتكنولوژي و ارتباطات ةحوز بيستم، قرن در

 پيدايش شاهد بشر قرن، اين در. است شده اي گسترده تحوالت و تغيير دستخوش ديگر،
 نقاط به نقطه يك از را ها پيام ةگسترد و سريع انتقال و توزيع كه ودهـب اطاتـارتب از اييـه نظام
 شده يكدست اطالعات، كردن الكتريكي طريق از ابتدا ها، نظام اين. است ساخته پذير امكان ديگر

 عوامل براست  توانسته آنها كردن ديجيتالي راه از ها تكنولوژي روزافزون هاي پيشرفت با سپس و
 و محققان اخير هاي سال در كه شده سبب وضعي چنين. كند غلبه مكان و زمان ا،ـفض

 ارتباطي هاي تكنولوژي انقالب،  (Information Explosion)اطالعات انفجار از جا همه دانشمندان،
(Information Technologies Revolution)، الكترونيك هاي رسانه عصر اي رايانه رـعص 

(Electronic Media Age) كنند. تعريف تعابير اين با را جديد عصر و آورند ميان به سخن 
  ) 93: 1381 بهرامپور،(

 كه اند رسيده نظر اجماع اين به جمعي ارتباطات ةحوز انديشمندان و نظران صاحب  تمامي امروزه
 نظران صاحب از برخي خصوص اين در. هاستسانهر تاريخ از جديدي دورة به ورود حال در بشر
 كه است گيريشكل حال در جديد ةجامع دوره اين در كه باورند اين بر رسانه ةحوز

 به كه جديد ةجامع اين. است ماهواره نام به نويني تكنولوژي حاكميت آن ةعمد خصوصيت
 و نوين ايپديده ود،شمي ناميده نيز (Information Society) اطالعاتي ةجامع اعتبار يك
  )1387 عليخواه،( .است رشد حال در سرعت به

 ماهواره ويژه به ارتباطي، نوين هايتكنولوژي از استفاده گسترش با نيز ايران در اخير هايسال در
 شد، اعالم  اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير توسط 1392 سال ماه آذر كه آماري طبق. هستيم رو هروب
 كميسيون عضو 1393 سال ماه شهريور. 1هستند اي ماهواره هاي شبكه مخاطب تهران مردمدرصد 71

 شهرهاكالن در مردمدرصد 48 از بيش كه كرد اشاره آماري در نيز  اسالمي شوراي مجلس اجتماعي
 كرد اعالم آماري در نيز  اسالمي جمهوريصداوسيماي  يسئر همچنين. دارند دسترسي ماهواره به

  . 2هستند اي ماهواره هاي شبكه هايبرنامه بيننده كشور مردمدرصد 40 تا 35
 و كشـور  مسـئولين  كارشناسان، نگراني باعث ايران، در ماهواره از استفاده رشد روبه افزايش

 هـاي برنامـه  را اجتمـاعي  مشـكالت  و معضـالت  از بسـياري  منشأ رازي است، شده والدين حتي
 ايشـيوه  بـه  اغلـب  گروهـي  هايرسانه) 1995( لينگبي اعتقاد به. دانندمي ايماهواره هايشبكه
 ةروزمـر  زندگي كه كنندمي منتقل مخاطبان به را هاييآگاهي و اطالعات فراگير، اما ستقيم،مغير
 تأثيرپذيري اين از نيز نوجوانان و كودكان كه است بديهي و دهندمي قرار خود نفوذ زير را آنان

  )39 :2002 ديگران، و آماديو( نيستند. مستثني
 و هاي فرهنگي ارزش گسترش و انتقال اصلي ابزارهاي از عنوان يكي به هارسانه امروزه
 و سعيد( د.دارن مهمي نقش آنان، اجتماعي رفتار تغيير و نوجوانان و كودكان رفتار در اجتماعي،
  ) 39: 1391 فراهاني،
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 مورد در والدين هايانينگر و نوجوانان روي ايماهواره هايتلويزيون هايتأثيرات برنامه
مسئله  باشد، داشته دنبال به نوجوانشان فرزندان براي تواندمي ارتباطي تكنولوژي اين كه هاييآسيب
 اساس  اين بر. كندمي مطرح را ايماهواره هايتلويزيون از نوجوانان ةاستفاد چگونگي بر نظارت
 هايتلويزيون مصرف بر نظارت و كنترل كه است پرسش اين به پاسخگويي پژوهش اين ةداعي

 هايشيوه انتخاب در نقشيچه ان مادر ايرسانه سواد و گيردمي صورت چگونه نوجوانان ايماهواره
  .دارد ايماهواره هايتلويزيون از نوجوانان استفاده بر شان نظارتي

  مسئله  طرح
 احاطه هارسانه جديد و مختلف هايشكل با زندگي بريم سر مي به آن در اكنونهم كه عصريدر 
 هايرسانه در انقالب و تحول. است شده دنيا مردم ةهم زندگي از بخشي رسانه درواقع، و شده

 عصر ظهور و بروز به شودمي معموالً ادعا كه است شده تلقي مهم آنچنان هميشه ارتباطات و جمعي
 تصور غيرقابل سرعتي با ديدج هاي تكنولوژي و ابداعات امروز دنياي در. بينجامد جديدي دوران و
  )1387 فغاني، و منتظرقائم(هستند.  گيريشكل حال در

عنوان  به اي، ماهواره هاي تلويزيوني شبكه از توانمي امروز دنياي نوين متنوع هايرسانه بين در
 افراد شخصيت رشد در مهم نقشي كه كرد ياد جهان سراسر در هارسانه ترينمخاطب پر از يكي
 نوجوانان و كودكان شخصيت بر تأثير ماهواره ،جهت همين به). 7: 1391 زاده، فتحعلي( كنند مي ايفا
 اطالعات، فوران عصر در. بود خواهد بيشتر هستند، شخصيت رشد و گيريشكل سنين در كه

 يادگيري ةنحو بر نظارت نوعي به و فرزندانشان هايآموخته از يافتن آگاهي والدين، از بسياري ةدغدغ
 نقش اهميت نوجواني، سنين به شدن نزديك با كه آنجا از). 300: 1383 اورت، و ملوين( است نهاآ

تأثير  آنچه از والدين نگراني رسدمي نظر به) 83: 2009 تامسون، و هافمن( يابدمي فزوني هارسانه
 نوجوان نفرزندا استفاده بر را خود نظارت و شود مي بيشتر است نوجوانشان فرزندان بر ماهواره
 اين زيرا) 7 :1388 ديگران، و پرويزي( كنند مي اعمال ترجدي ايماهواره هايتلويزيون از خود
 از نوجوانان. است اهميت داراي تفكري و شناختي جنسي، جسمي، تحوالت جهت به دوران
 ،اخالقيات اجتماعي، مناسبات به مربوط اساسي مسائل مجدد بررسي براي خود جديد هايتوانايي
 هايايدئال ميان تعارض براي حلي راه تا كنندمي تالش آنان. كنندمي استفاده مذهب و سياست
 برگزينند خود براي صحيحي راه و كنند پيدا بزرگساالن عملكرد و مذكور مسائل در موجود

 رايب اخالقي استانداردهاي و هاارزش نوجواني ةانداز به ايدوره هيچ در). 102: 1380 آبادي، لطف(
 هايارزش و مسائل وجهـمت را آنان رـبيشت نوجوانان دهـفزاين هاي توانايي. شودنمي مطرح انسان

  ) 531: 1380 ماسن،( كند.مي اخالقي
 هايتكنولوژي و است ارتباطات انقالب عصر حاضر، عصر شد گفته همقبالً  طور كه همان
 چون مشخصاتي با كه است گرفته كلش نسلي عصر اين در هستند، شدن نو حال در دائم ارتباطي
 شانقبلي نسل از بيشتر حتي فعال و  تهاجمي تفكر طرز با فراغت، اوقات از باال استفاده قابليت
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 چراكه اندشده نامگذاريM(  (Media generation)( رسانه نسل نسل، اين. شوندمي مشخص
 و دهند مي اختصاص هارسانه به را خود زمان چهارم يك از بيش روز هر نسل اين اعضاي
 )Y( خود از قبل نسل همانند نيز نسل اين. است شده نسل اين زندگي از بخشي رسانه

(Millennial generation) نسل كه تفاوت اين با ؛دارند ديجيتال هايرسانه با فراگيري تعامل M 
 در Y سلن كه صورتي در هستند ارتباط در مدرن هايرسانه با نوجواني و كودكي دوران در

 نسل اين). 1387 فغاني، و منتظرقائم( است كرده پيدا ارتباط ديجيتال هايرسانه با جواني دوران
عبارت  به يا خود از قبل نسل با ايرسانه مصرف لحاظ به هستند نوجواني سنين در اكنونهم كه

 از باطيارت نوين هايتكنولوژي به دسترسي با نسل اين. است متفاوت خود والدين با ديگر
 بزرگ اي ماهواره هايتلويزيون همچنين و هوشمند همراه هايتلفن اي،رايانه هايبازي جمله
 مصرف بر نظارت آنچه با متفاوت نظارتي هايشيوه شودمي مسئله باعث اين و شوندمي

  .كند پيدا معني نسل اين مورد در بود، گذشته هاينسل اي رسانه
 هايتلويزيون مصرف اينجا در و ايرسانه مصرف بر ظارتن در مادر نقش رسدمي نظر به
 شودمي باعث پدر به نسبت مادر نقش اهميت زيرا است ترپررنگ و ترمهم نوجوانان ايماهواره
 راه فرزند، و است رفتار و اخالق نمونه فرزند، براي مادر. باشد ترمهم و ترسنگين مادر تربيتي نقش
 مادر دامان درواقع،). 99 ـ147: 1379قائمي، ( آموزدمي مادر از ارب نخستين را زندگي فلسفه و

 هميشه براي آموزد،مي مدرسه اين در آنچه كودك. است تربيتي پايگاه اولين و مدرسه نخستين
 در مادر نقش كه گرفت نتيجه توانمي ،مبنا برهمين). 1390 همكاران، و همدانيان( ماندمي نزدش
 تربيت، و تعليم در مسلط عنوان گفتمان به اسالمي، علوم چه و تربيتي علوم ةيزاو از چه فرزند تربيت
 و شخصيت گيري شكل و تربيت در كننده تعيين بسيار نقش مادر و است تأثيرگذار و مهم بسيار
  .دارد فرزند هويت

 طول در هارسانه ةهم مصرف از طيفي ها،رسانه با فرزندانشان ةرابط بر والدين تأثير نقش
 در ترتيب، همين به). 1392 كوندانيز،( دهدمي تشكيل را روز طول تمام در ايرسانه هيچ تا وزر

 استفاده تا رسانه آن كامل حذف از طيفي در را والدين نظارت توانمي هم رسانه يك مورد
 تا سختگيرانه كنترل از را نظارت توانمي ديگر بيان به كرد، تعريف نظارت بدون و نامحدود

 هايتلويزيون از نوجوانان استفاده بر چگونه مادران اينكه اما. گرفت نظر در نظارت عدم
 سواد و كنند؟مي انتخاب ايانگيزه چه با را نظارتي هايشيوه اين كنند؟مي نظارت ايماهواره
 از نوجوانان استفاده بر نظارت براي مادران انتخابي هايشيوه تأثيري برچه ان مادر ايرسانه
  .است پوشيده ما بر دارد؟ ايماهواره هاييزيونتلو

 سنين در ،)پسر و دختر( نوجوان فرزند كه مادراني نظارتي هايشيوه تا آنيم بر پژوهش اين در
 نظارتي هاي شيوه اين انتخاب بر مادران ايرسانه تأثير سواد و آوريم دست به را دارند سال 18 تا 12
  . دهيم قرار مطالعه مورد را
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  تحقيق هاي پرسش
 بخش دو است، آن به پاسخگويي درصدد تحقيق اين كه اصلي سؤال  شد گفتهآنچه  اساس بر

  :اينكه از ستا  عبارت و دارد
 هايتلويزيون از خود نوجوان فرزندان ةاستفاد بر نظارت براي هايياستراتژي چه از مادران 

  كنند؟مي استفاده ايماهواره
 استفاده بر) وابسته متغير( مادران نظارتي هايشيوه انتخاب تأثيري بر همادران چ ايرسانه سواد 

  دارد؟ ايماهواره هايتلويزيون از نوجوانان
  شده انجام بندي مطالعات دسته
 استفاده است، اطيـارتب نوين هاي انهـر رسـتأثي و ورـحض رشـگست آن ژگيـوي كه رـمعاص ةدور در

 اين راتيثتأ از والدين نگراني و جمعي ارتباط نوين هايرسانه از نوجوانان و كودكان روزافزون
 به توجه با اما. است كرده تربرجسته را مادران نقش فرزندان، هويت و شخصيت بر ها تكنولوژي
 چيستي با آشنايي و قرابت آن اصلي ويژگي كه مادرانگي نقش بازتعريف كنوني، جوامع هايويژگي
 سواد باالرفتن بازتعريف اين ةنتيج. رسدمي نظر به الزم است، ايرسانه مصرف چگونگي و رسانه
 فرزندان ايرسانه مصرف بر اصولي و صحيح نظارت همچنين و مادران ويژه به والدين ايرسانه

 در توانمي كه است شده انجام مطالعاتي فرزندان، ايرسانه مصرف بر والدين نظارت ةحوز در. ستا
  :كرد تقسيم دسته چهار

 پژوهش و است پرداخته فرزندان اي رسانه مصرف بر والدين نظارت ضرورت به كه مطالعاتي .1
 . است شده انجام ايرسانه سواد ضرورت و اهميت اساس بر

 هاي شيوه و اصول و دارند نظر مد را فرزندان اينترنت مصرف بر والدين نظارت كه مطالعاتي .2
 .اند داده قرار نظر مد را نظارتي

 هاي بازي ويژه به فرزندان، تصويري هاي رسانه مصرف بر والدين نظارت به كه هايي پژوهش .3
 . دارد اشاره اي رايانه

 قرار مدنظر را فرزندان تلويزيون تماشاي بر والدين نظارت خاص طور به كه هايي پژوهش .4
 . است داده

 ودكانك اي رسانه مصرف بر نظارت كليات و ضرورت روي شده، انجام هاي پژوهش مجموع در
 مصرف بر والدين نظارت روي بيشتر ارتباطي نوين هاي تكنولوژي ميان از و دارد نوجوانان و
 از وان يكيـعن به اي ماهواره هاي ونـتلويزي و دـدارن زـتمرك اي انهـراي ايـه بازي و رنتـاينت

  .است مانده مغفول عمدتاً هارسانه ترين پرمخاطب
  تحقيق نظري ادبيات
 اي رشته ميان موضوع عنوان يك به پژوهش اين موضوع شد، گفته هم تر يشپ كه طور همان
. رسد مي نظر به ضروري مربوطه علوم ةحوز در مفاهيم تعريف ،جهت همين به. است شده مطالعه
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 هاي ويژگي ةدربار ارتباطات علم نگاه از تا است الزم مطالعه، مورد موضوع و بحث طرح براي
 ها تكنولوژي اين كاركردهاي و شود داده توضيح طور مختصر به يارتباط جديد هايتكنولوژي

 نقش و فرزندپروري هايشيوه ابعاد توضيح به تربيتي، علوم ةزاوي از سپس. شود بنديطبقه
  .پردازيم مي مادر پداگوژيك
  ارتباطي نوين هايتكنولوژي هايويژگي

 از جديدي نوع گيريشكل و ورظه مدعي جديد، پردازاننظريه از گروهي كه شد گفته ترپيش
 سرگذاشتن پشت حال در اكنون ما كه معتقدند عده اين. است كامالً متفاوت گذشته با كه اندجامعه

  )14،15،48،74: 1377 پاستر،( .هستيم “هارسانه دوم عصر” ظهور شاهد و “هارسانه اول عصر”
 شناخته ويدئو و تلويزيون راديو، فيلم، ارتباطي هايتكنولوژي با كه هارسانه اول عصر

  )1379 هنون، و ناروال( .است تلفن ارتباطي جريان توسعه و امتداد شود، مي
 جامعـه  از جديدي نوع گيريشكل و ظهور با پردازاننظريه ديدگاه از كه هارسانه دوم عصر
 و يزيـون تلو رايانـه،  با ايماهواره ارتباطي جديد هايتكنولوژي ادغام طريق از است، شده همراه
 كـه  قبلـي  سيسـتم  بـراي  ايتـازه  هـاي جانشـين  ادغـامي،  چنـين  اثـر  در. اسـت  شده ظاهر تلفن

 نظـامي  كـه  گيـرد مـي  قوت بسيار احتمال اين و وجود آمده به داشت جدي فني هايمحدوديت
  ).94: 1387 بهرامپور،( وجود آيد. به كنندگانمصرف و توليدكنندگان از مشترك 

  : نويسدمي ها چنين رسانه دوم عصر تشريح در پاستر مارك
 نخستين الكترونيكي هايرسانه و چاپ با كه است اوريـفن يـنوع به يـمتك...  انفجار اين

 .است سرعت داراي و فوري دسترس در پذير،انعطاف ارزان،: دارد اوتـتف هاانهـرس عصر
 )74ـ 5: 1377 پاستر،(

  ارتباطي هايتكنولوژي كاركردهاي بنديطبقه
  :ساخت مطرح زير شكل به را نوآوري هر كاركردهايي يا پيامدها توانمي طور كلي به

   مطلوب كاركردهاي يا پيامدها
  نامطلوب كاركردهاي يا پيامدها
 ناميده آن مطلوب كاركرد اجتماعي، نظام يك در نوآوري يك مثبت و مناسب راتيثتأ
 نظام اعضاي طرف از گذاريارزش چگونگي به نهايت در آن مطلوبيت ميزان. شوند مي

 . شودمي مشخص اجتماعي نظام روي بر نوآوري گذاري اثر ميزان و اجتماعي
 كه كرد اشاره موضوع اين به توانمي ارتباطي نوين هاي تكنولوژي مطلوب كاركردهاي جمله از

 به). 89 :همان( دهدمي سوق متقابل و انفرادي آموزش سمت به را ما سرعت به اطالعات تكنولوژي
 عالي آموزش حركت باعث نيازها با متناسب متقابل، كُنش داراي هايرسانه ازدياد واگنر نورمن گفته
  )10: 1996 واگنر،( .شود مي دروس ةارائ ةنحو از جديدي الگوي سمت به

 بلندمدت يا و مدت كوتاه راتيثتأ. است وابسته زمان به نوآوري يك بودن مناسب يا و بودن كاركردي
 تصور چنين آمريكا در تلويزيون از استفاده هايسال اولين در. باشد متفاوت است ممكن وآورين يك
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 خواهد خانوادگي روابط ترشدنمستحكم سبب كه است گروهي كاري تلويزيون تماشاي كه شد مي
 دانفرزن و والدين ميان فاصله ايجاد سبب كه ايعنوان وسيله به يونزتلوي زمان، گذشت اثر در اما شد،
  .گرفت قرار انتقاد مورد كند،مي تبليغ كودكان ميان را خشونت روحيه و شودمي

 نوآوري آن نامطلوب كاركرد اجتماعي، نظام در نوآوري يك منفي و نامناسب اثر مقابل، در
 سازند، مي كه هاييذهنيت و دهندمي ارائه كه خدماتي با جديد الكترونيكي هايرسانه. شودمي ناميده
 كُنشي ميان ارتباطات” پس اين از تنها نه كه كنندمي ريزيپي را اجتماعي مناسبات از جديدي نوع
 منزوي گير،گوشه پيش از بيش هاانسان بلكه ،)214: 1994، تامپسون( “شده ترشخصي هاانسان بين
  ) 190: همان( شوند.مي دور شانروزانه زندگي عملي ةزمين از كم كم و شده تحرك كم و

 را ما قادرند كه اطالعاتي هايتكنولوژي همان شود،مي مربوط انساني روابط به كه آنجا تا
 از را ما بودن، هم با از  توهمي گذاشتن اختيار در با حال عين در توانندمي سازند، متصل هم به

    )87: 1376 پور، كمالي( سازند. جدا همنوعان با روياروي ارتباط يك داشتن
   غيرمستقيم و مستقيم امدهايپي يا كاركردها
 نوآوري پذيرش ةنتيج در اجتماعي، نظام يك در كه هستند تغييراتي از دسته آن مستقيم، پيامدهاي

 اجتماعي، نظام در كه هستند تغييراتي غيرمستقيم پيامدهاي اما. آيندوجود مي به بالفاصله و طور آني به
تأثير  با نوآوري، يا تكنولوژي يك پيامدهاي غالباً. آيندمي پديد نوآوري مستقيم پيامدهاي راتيثتأ دليل به

 از بيش اطراف محيط روي بر است ممكن آن تأثيرات بلكه پذيرد،نمي پايان مخاطب بر مستقيم
  .شوند منعكس اصلي ةمحدود
   پنهان و آشكار كاركردهاي يا و پيامدها
 و شوندمي داده تشخيص جتماعيا نظام اعضاي ةوسيل به كه هستند تغييراتي آشكار پيامدهاي

 نه اجتماعي، نظام اعضاي ةوسيل به كه هستند تغييراتي پنهان، پيامدهاي اما. هستند آنها نظر مورد
 پيامدهاي اندازه به است ممكن پيامدها اين. هستند تشخيص قابل نه و دارند قرار نظر مورد
 و راجرز( باشند. تشخيص غيرقابل يا و كمتر عادي ناظران ديد از كه هرچه. باشند مهم آشكار

   )347 ـ 52: 1369 شوميكر،
 هاي رسانه. است اجتماعي هايارزش و فرهنگ قلمرو در آنها تأثيرگذاري هارسانه آثار از يكي

 هايقشربندي اجتماعي، طبقات هاياليه كشورها، جغرافيايي مرزهاي ماهواره، مانند مرزيبرون
 و است درنورديده را فرد شخصي و خصوصي حريم شهرها، رهايديوا خانواده، حصارهاي نژادي،

 در را جامعه موجود فرهنگي عناصر فرهنگي، الگوسازي و گراييمصرف الگوي القاي طريق از
  )1387 همكاران، و فرهنگي( .دهندمي قرار تغيير و تحول معرض

 انتخاب حق سو يك از ]يارتباط نوين هايتكنولوژي از عنوان يكي به[ ايماهواره هايتلويزيون
 ترس ديگر سوي از و اندآورده فراهم را اطالعات به دسترسي در تساوي نوعي همچنين و ترآزادانه

 هاي گروه بين مختلف هايتبعيض پورنوگرافي، تبليغات بار،خشونت هايسرگرمي سازي،يكسان از
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 ةتوسع به بسته هانگراني اين ميزان و شدت اما. اندشده موجب را...  و هاملت ها،فرهنگ اجتماعي،
 هاديدگاه نوع همچنين و ها رسانه هايخصلت ها،رسانه به دسترسي ميزان كشورها، اقتصادي
  ) 140: 1381 عصام،( .است متفاوت

 سـال  در  اسـالمي  ارشـاد  و فرهنگ وزير كه  رسمي آمار طبق شد، اشاره نيز ترقبل طور كه همان
 دسترسي ايماهواره هايتلويزيون و ماهواره به تهران مردم ازدرصد 71 ودحد است، داده ارائه 1392
 معضـالت  از بسياري منشأ كارشناسان و مسئولين از بسياري. دارد رشد به رو روند آمار اين و دارند

 و زودرس جنسـي  بلـوغ  خـانواده،  بنيـان  شـدن  سسـت  خيانت، طالق، مانند اجتماعي هايآسيب و
  .دانندمي ايماهواره هايتلويزيون را اخالقي انحرافات
 راتتأثي كاهش براي راهي يافتن و متنوع هاي رسانه محتواي از مخاطبان پذيريآسيب ةدغدغ
 هستند، هارسانه كنندگان مصرف بيشترين جمله از كه نوجوان مخاطبان برايويژه  بهها  رسانه مخرب
 نظران صاحب كه است دهه دو از بيش اساس، اين بر. است بوده انديشمندان نظر مورد همواره

 تأثيرات منفي از توانمي آن، گسترش با رسدمي نظر به كه اندآورده روي ديدگاهي به ارتباطات،
 هارسانه با صحيح ارتباط هرگونه راه طور كلي به ديدگاه، اين. كرد پيشگيري زيادي حدود تا هارسانه

 تجارب تقويت توانمي را ايرسانه سواد. داندمي “ايانهرس سواد” نام به مهارتي از برخورداري با را
 را ايرسانه سواد ديگر برخي ديگر، سوي از .)5: 1995 هنكس، و رومينسكي( دانست ايرسانه
 ايرسانه هايپيام با ارتباط برقراري و ارزيابي تحليل، دسترسي، توانايي« :اندكرده تعريف نيز چنين
  )1998 پاتر، و كريست( »مختلف. اشكال در

 ايرسانه سواد
 تـوان مـي  آن اسـاس  بـر  كـه  است معرفتي و شناختي اجتماعي، ضرورت نوعي ايرسانه وادـس

 مهـارت  ايـن  يـادگيري . داد قـرار  مخاطبان اختيار در را اجتماعي هايحوزه در الزم هايآگاهي
 سـودمند  امـري  حقيقـت،  به دستيابي جهت و هارسانه شناخت براي مخاطبان نـبي در اجتماعي

  )69: 1389 شربتيان،( شود.مي ايجاد ايرسانه سواد مهارت از مندي بهره طريق از كه است
 سواد لذا. هستند بشري جوامع اساسي اجزاي از يكي جمعي هايرسانه امروز، دنياي در
 ،فيلم تلويزيون، راديو،( هاتأثيرات رسانه از آگاهي و آموزش تحليل، تحقيق، شامل ايرسانه

 اين ضرورت. است جوامع افراد روي بر...)  و اينترنت عكس، كتاب، مجله، روزنامه، موسيقي،
 ها،رسانه طريق از تواندمي شدن جهاني فرايند همپاي ايران امروز ةجامع در مهارت و سواد نوع

 و دهد حركت پويايي سمت به انفعالي حالت از را شهروندان فرهنگي، نهادهاي و هادانشگاه
 سودمندانه كاركرد آنها براي تواندمي ايرسانه توليدات و پيام بدانند چه كه كند وادار را خاطبانم
 مورخان، شناسان، زبان شناسان، انسان« اساس، اين بر. باشد برداريبهره قابل و داشته مفيد و

 جهت ها گروه و افراد ارتباط چگونگي باب در كه هاييرشته  تمامي درواقع و ارتباطات دانشمندان
 گذار كه اندرسيده نتيجه ينه اب كه هاست مدت كنند،مي مطالعه پيشرفت و بهروزي حيات، ةادام
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 محيط و زندگي كنترل در او توانايي افزايش به منجر مكتوب، فرهنگ به شفاهي فرهنگ از انسان
  )14: 1389 باكينگهام،( ».است هدش اشپيراموني
 رسانه اجتماعي نهاد جمله از جامعه اجتماعي ساختارهاي زا تواننمي را ايرسانه سواد
 تشويق و ترغيب القا، اشاعه، انتشار، آموزش، فرايند قالب در ضرورت اين و د،كر جدا جمعي

 به اشاره اينجا در بايد اساس، اين بر. شودمي تثبيت هارسانه مخاطبان ةروزمر زندگي در
 زده كنار را ايرسانه سواد ةيگان تعبير عمالً كه يمكن ايرسانه سواد ضرورت اجتماعي رهيافت

 منافع كه كنندتأييد مي را معاني كه سوادهايي كند؛ مي جايگزين را متكثر سوادهاي از برداشتي و
 جمعي ةرسان به نسبت مخاطبان ديدگاه تكثر و تنوع باعث و آورندوجود مي به را اجتماعي

 خلوت در يا تنهايي به افراد كه است آن مستلزم عهجام در رهيافت اين رورتـض. شد دـخواه
 ايجاد اجتماعي هايشبكه در قرارداشتن ةواسط به آنها معاني توليد بلكه كنند،نمي توليد معنا
  .كنندمي گذاريارزش و ترويج را سواد از خاصي هايگونه كه شود مي

 اجتماعي، اقتصادي، هاينهزمي پيرامون را هاييپرسش ضرورتاً بايد ايرسانه سواد ةمطالع
 در جمعي هايرسانه سوي از نهادي و ارتباطي رواني، سياسي، اخالقي، ديني، فرهنگي،
 هاي جلوه امكان سواد، كسب كه هست هم نكته اين متضمن رهيافت اين«. ندك ايجاد مخاطبان
 در خود، شغل در كارها انجام براي را افراد درواقع،. سازدمي فراهم را اجتماعي نشكُ از خاصي
 رهيافت اي،رسانه سواد مورد در. كندمي آماده مدني ةجامع در يا و شان خصوصي زندگي
 بدانيم شناختي هايتوانايي از ايعنوان مجموعه به را سواد توانيمنمي ما كه دارد اشاره مذكور

 كه هستيم نكته اين قتصدي نيازمند ما بلكه فراگيرند، را آن هميشه براي بار يك افراد كه طوري  به
 درون و هستند افراد روزانه زندگي تاروپود ناپذير جدايي عنوان بخش به جمعي هايرسانه
 و درك براي الزم هايتوانمندي كه ايمنكته اين فهم محتاج. اندشده تعبيه آنها اجتماعي روابط
 و تمايالت ختلف،م اجتماعي هايگروهاينكه  و است فراگير طور اجتماعي به ها،رسانه فهم

 اين به توجه با. برندمي كار به متنوعي طرق به را آنها و داشته هارسانه به متفاوتي هايگرايش
 اجتماعي هايموقعيت در كه باشند داشته متفاوتي ايرسانه سواد افراد كه رودمي انتظار نكات،
  )87ـ8: همان( .گيرندمي كار به شوند،مي مواجه آن با كه متفاوتي

 بـر تأكيـد   با بايست مي جمعي هايرسانه آموزش كه است معني اين به ايرسانه سواد از منظور
 سـوي  از پيـام  فهم و شناخت درك، توليد، براي اي، رسانه هايپيام نوشتن و خواندن مهارت دو هر

 و بهتـرين  ةزمينـ  در رايجي بحث الفبايي سواد آموزش همانند عبارت ديگر، به .گيرد شكل مخاطبان
 شكل بايد )ديداري و نوشتاري( حوزه دو در پيام توليد و ايرسانه سواد آموزش هاي هشيو مؤثرترين

 عنـوان يـك   بـه  ايرسانه سواد تا باشند، تعامل در بايد مهارت دو اين چگونه اينكه همچنين و گيرد؛
 زبـاني  رعناصـ  رمزگشـايي  در نخسـت  اولويـت  آيا زمينة خواندن در. شود مطرح اجتماعي واقعيت

  )233: همان( »است. معني دنبال به خواننده تشويق و تعقيب هدف،اينكه  يا است )آواشناسي(
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 ايجاد البدن به نوشتن، و خواندن توانايي بر عالوه ايرسانه سواد شد بيان كه طور همان
 به اتاطالع انتقال و اشاعه انتشار، توليد، قدرت ايجاد و هاپيام ارزشيابي و تحليلي توانمندي
 جمعي هايرسانه در ايرسانه سواد درواقع است گوناگون و مختلف هايقالب در ديگران
 درواقع گيرد، قرار استفاده مورد تواندمي نوشتاري و ديداري زبان گوناگون اشكال همانند
 و تحليلي توانايي در توانندمي ديداري و شنيداري ةگسترد هاينشانه توليد با جمعي هايرسانه

. كنند شاياني كمك خود ايرسانه مخاطبان حفظ به مربوطه اطالعات انتقال و هاپيام رزشيابيا
. كنيم مي اشاره اي،رسانه سواد باب در رسانه و جمعي ارتباط انديشمندان از تعاريفي به اينجا در

 برخي كه يحال در. شوندمي متمركز هاپيام انتقادي ارزيابي بر ايرسانه سواد از هاتعريف عمده
 منابع فهم به راجع است اي مقوله ايرسانه سواد پس. دارند بر در نيز را هاپيام انتقال و تبادل نيز
 تأثير آن و تفسير گزينش، و توليدشده كه هاييپيام رفته، كار هب رمزگان ارتباطي، هايفناوري و

تأكيد  جمعي هايرسانه در اينهرسا سواد تعاريف اين اساس بر). 1389 باكينگهام،( »... و هاپيام
  . دارد ريشه محوري فرهنگ و محور مخاطب نظريات بر

 است؛ كننده داوري فيلتري مانند ايرسانه سواد همكارانش، و تامن اليزابت نظر اساس بر
 عبور ايرسانه سواد فيلتر هاي اليه از هاپيام اين بايد است، پيام از متراكم جهان كه معنا اين به

 سواد اساس بر جمعي هايرسانه پيام بنابراين گيرد خود به معنادار و موجه شكل تا كنند
 از استفاده ةشيو در شخصي ريزي برنامه اهميت ،اول الية« :كندمي عمل اليه سه در اي رسانه
 بيشتري توجه هابرنامه گوناگون انواع تماشاي و انتخاب به مخاطب كه معنا اين به ها؛رسانه
 هارسانه ديگر و هافيلم الكترونيكي، هاي بازي ويدئو، تلويزيون، از مشخصيصورت  هب و دارد

 هايجنبه به مخاطب سطح، اين در دوم، الية. دهدمي كاهش را مصرف ميزان و كندمي استفاده
 ارسال از كسي چه مانند عميقي هايموضوع و هاپرسش به و دارد توجه رسانه ترنامحسوس

 براي الزم هايمهارت اليه اين ،سوم الية. پردازدمي كند،مي ضرر كسي چه و دبرمي سود پيام
 پرسش و تحليل تجزيه، به هامهارت اين با مخاطب. دهدمي ارائه را هارسانه انتقادي تماشاي
 همچنين). 2: 1995 تومن،( پردازد مي آن در جاافتاده هاي جنبه و پيام ساخت چارچوب دربارة
 اول الية در شود؛ مي بيشتر اي مخاطبان رسانه سواد ها، اليه ترشدن عميق با« تاس معتقد تامن
 با دوم الية در و باشد؛ داشته مصرف ةجير رسانه، از استفاده در تا كند مي ملزم را خود اطبـمخ

 ديگر به و شوندمي برگزيده است، مخاطب مطلوب ها كه پيام برخي دهنده،  پيام هاي ويژگي به توجه
). 45ـ6: 1387 فر، سلطاني( »شوندمي نقد ايرسانه هايپيام نيز سوم الية در شود؛نمي توجه هامپيا

. دارد اهميت اليه اين در شده حذف كه پيام از هاييجنبه و حقايق شناخت« براين عالوه
 و كراچ» (.است پيام جاافتاده ابعاد شناسايي گرو در متن، از مخاطب فهم ديگر، عبارت به

 فهم” را آن هابز كه دارد اهميت اي اندازه به ايرسانه سواد از عدب اين ؛)35: 2002 نتايد،روز
  )341ـ3: 2003 فروست، و هوبا( .نامدمي “باالتر سطح
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 آن مخاطب اصل در كه گرددبرمي ميالدي 90ةده اوايل به كه است ايمقوله ايرسانه سواد
 براي نوين هاي فناوري از استفاده تعليم تحت ستبايمي و بودند جامعه ميانساالن از يكسري

 .گرفتندمي قرار آنها كاركرد اصالً و هارسانه خروجي با رويارويي
 استانداردهاي بايد تنها شود فراگير هم جامعه جوان نسل ميان در مسئله اين اينكه براي اما
 از .شود گرفته نظر در آن آموزش امر بر سوار كشور هر بومي مسائل با منطبق هم آن المللي، بين

 به دسترسي سهولت و سرعت و نفوذ ضريب افزايش همچون الزم هايزيرساخت هم طرفي
 ايجاد افراد در الزم سواد حداقل تا شود فراهم خوبي هب اينترنت همچون ارتباطي هايشبكه
 خصوصاً( جوامع در اجتماعي ةتوسع سرعت فتنرباال باعث اي،رسانه سواد آموزش .شود

 جامعه يك افراد و شهروندان  تمامي براي مهارت اين داشتن .شودمي )توسعه حال در جوامع
  )33ـ4: 1390 كالنتري،( .است ضروري و الزم
  ايران در ايرسانه سواد
 زمان ايران در اما است پيش سال 30 حدود جهان اي در رسانه سواد تولد زمان حداقل شايد
 هارسانه از آنچه هر آموزدمي مخاطب ايرسانه سواد تحصيل اب .گذردمي آن پيدايش از اندكي
 نگاه پيدايش همراه به ايرسانه سواد تحصيل .شودنمي واقعيت با آن مطابقت دليل يابدمي انتشار

 هانوشته و هابرنامه ذات به دقيق و عميق كه آموزدمي فرد بنابراين است افراد در انتقادي تفكر و
 خروجي با پيچيده رويارويينوعي  به طرفي از بپردازد؛ نيز آنها نقد به و شدبيندي هاشنيده و

  .يابد دست نيز هارسانه
  :برشمرد زير شكل به را ايران در ايرسانه سواد موانع توانمي

 رقابت و اتصال دسترسي، شناسه سه بر تأكيد  با ارتباطي الزم هاي زيرساخت عدم .1
 ايران ايرسانه ةحوز در ايجابي نظارت و بتيارق نقواني وضع در حقوقي انعطاف نبود .2
  اي رسانه سواد آموزش به اي بودجه رديف اختصاص در ريزان برنامه و سياستگذاران توجهي بي .3
 فرزندان به نسبت والدين ارتباطي و اطالعاتي دانش فقر .4
 )85: 1385 قاسمي،( .ايرسانه كارگزاران و آموزگاران والدين، ميان در ايرسانه سواد بودن پايين .5
 هاي تكنولوژي و ارتباطات عصر كه حاضر عصر در نظري، لحاظ به گفت توان مي طور كلي به

 خصوص به افراد بر هويتي و شخصيتي تربيتي، جديتأثيرات  هارسانه دارد، نام ارتباطي نوين
 جهت از نتأثيراتشا و هارسانه. باشد منفي يا مثبت تواندميتأثيرات  اين. دارد نوجوانان
 كنترل، و ايرسانه سواد استفاده، نحوة اساس بر و ندنيست قطعي ولي دندار جبرهايي كاركردي
 بر هاكنترل و نظارت ترينمؤثر و اولين. دارد نوسان منفي خيلي تا مثبت خيلي از تأثيرات
 مادران ويژه به والدين، توسط نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون اينجا در و ايرسانه مصرف
  .گيردمي صورت
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  مادرانگي نقش و مادر
 مادر اصطالح، در ولي است، شده آورده فرزنددار زن و والده مام، معناي به لغت در “مادر”

 اين انجام در و دارد عهده بر آن از پس و بارداري دوران در را فرزندان پرورش كه است كسي
  )1389 نژاد، برجي( .كوشاست معنوي يا مادي داشت چشم هيچ بدون وظيفه،

 امروزه...  و راهنمايي و مشاوره پرستاري، قبيل از مادران، گذشته هاينقش از بسياري
 مادر نقش مورد دو در ولي ،است كارآموزي و تحصيل هاسال به نيازمند هايي تخصص

 اساس اين بر فرزند، به مادر نامشروط عشق ديگري و زايمان و بارداري يكي است، ناپذير بديل
  )172ـ74: 1384 منجم،( ».بخشدمي زندگي كه است كسي مادر«: گفت توانمي

 رواني و عاطفي مادي، نيازهاي ارضاي كودكان، از مراقبت و توجه معناي معموالً به “يمادر”
  )1990 آدامز،( .آنهاست قبال در مسئوليت احساس و آنها

 فضاي در كه است رتباطاتا از دنكر ادريـم ت،ـجنسي به نسبت رـمعاص ردهايـرويك در
 تغييرات حتي). 19: 1384 صادقي،( است تغيير قابل نژادي حتي و اقتصادي اجتماعي، ي،ـتاريخ

 مادري ةمسئل تحليل و فهم در پدري، ساختار و مفهوم مورد در بيستم قرن نيمة فرهنگي
 را آن كه ستدارا خاصي هايجنبه مادري عشق ةاسطور). 12: 2000 كري،( است بوده تأثيرگذار

 آن بر اجتماعي و فرهنگي هنجارهاي و هاارزش البته. سازدمي متمايز ديگر هايعشق از
 در و گيردنمي را مادر جاي چيز هيچ طفوليت زمان). 165ـ71: 1384 منجم،( است تأثيرگذار

 .مدفه مي خوبي به را اين فرزندي هر و مادري هر. شودنمي مادر چيز هيچ زندگي از زماني هيچ
  )217 :1386 گاردنر،(

 را صالح فرزند) ص( اسالم پيامبر كه است مهم آنقدر صالح فرزند تربيت اسالم، نظر از
 نوزاد تربيت بزرگ مسئوليت مادران،). 7 :1413 ،6ج كليني،( انددانسته بهشت هايگل از گلي
 باعث تواندمي بد تربيت و كند تأمين را ملتي سعادت تواندمي خوب تربيت دارند، عهده به را

  )193: 1366 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت( شود. ايجامعه فساد
 تا كند پياده زندگي در و بفهمد را هافضيلت و اخالقي مباني بايد مادر اخالقي، بعد در
 به متكي و زيربنايي اعتقاد و ايمان ديني، ةجنب در. كند ايجاد كودك در را اخالقي ملكات بتواند
 ارزنده اهداف سوي به را طفل تواندمي اساس اين بر و است ضروري مادر، اصولي هايآگاهي
 با شايسته سلوك طرز بايد و است كودك رواني و  جسمي سالمت مسئول مادر. دهد سوق

  )272 و 59: 1384 قائمي،( كند. منتقل كودك به را ديگران
 اوست طريق از. است رزندانف خصوص به خانواده، اعضاي براي رفتار الگوي خانه در زن

 رفتار ةنمون او. شودمي گذاشته فرزندان اخالقي هايپايه و گيردمي شكل فرزندان شخصيت كه
 و ميزان...  و مصرف ةنحو آرايش، و لباس شكل زندگي، ةنحو برخورد، طرز. است شخصيت و

 خاصي رفتارهاي كه دكن ايجاد هاييموقعيت تواندمي خود رفتارهاي با مادر. است فرزند الگوي
 همانندسازي براي هاييسرمشق دهد،مي ارائه كه رفتاري الگوي با مادر. دبرانگيز فرزندان در
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 رفتارها آن انجام به را خود فرزند رفتارها، از بعضي انتخاب با مادر. سازدمي فراهم كودكان
 با ديگر سوي از و الگوست خود فرزند براي سو يك از مادر ديگر، بيان به. كندمي تشويق
 او براي را فرزند همانندسازي و تربيت براي مناسب الگوهاي فرزند عملكرد بر خود نظارت
  )1384 راد،اخوي( آورد.مي فراهم
 تربيت نگاه از چه و تربيتي علوم نگاه از چه فرزند تربيت در مادر نقش اهميت جهت به

 ايماهواره هايتلويزيون از نوجوانان فادهاست بر نظارت در مادران نقش پژوهش اين در اسالمي،
  .است شده داده قرار نظر مد

  فرزندپروري هايشيوه و الگوها
 هاي خانواده و فرزندان ةدربار “بامريند” مطالعات از فرزندپروري هايشيوه در معاصر هايپژوهش

 است شده بنا شناسي يپت رويكرد بر فرزندپروري هايشيوه از بامريند استنباط. است گرفته تئنش آنان
 تغييراتي) سرپرستي و نظارت درگيربودن، بودن، گرم مانند( فرزندپروري اصلي عناصر تركيب در كه
  .كندمي ايجاد تأثير والدين به كودك هايپاسخ چگونگي در

 ابعادي رويكرد فرزندپروري هايسبك توصيف براي نيز ديگر پژوهشگران بامريند، بر عالوه
) 1959( شافر. است دانسته مطيع/ مسلط و طرد/ پذيرش را ابعاد اين) 1939( يموندس. اندداشته
 را بودن گيرآسان/ بودن محدود و خصومت/ گرمي) 1964( بيكر كنترل،/ اختيار و خصومت/ عشق
  )1388 احمدي،( .انددانسته فرزندپروري هايسبك ابعاد از

 دهي پاسخ عدب دو به توجه با بامريند .است شده مطرح فرزندپروري براي متفاوتي هايروش
  :است كرده عنوان را فرزندپروري روش چهار تقاضا، و

 و وجود ابزار رشد براي والدين تالش ميزان به .)بخشي اطمينان و صميميت( دهي پاسخ بعد 
  .دارد اشاره آنان نيازهاي به توجه و كودكان به بخشي اطمينان و حمايت كودكان، در استقالل

 از خانواده در فرزندان جذب و خانواده يكپارچگي براي خانواده تالش به .)كنترل( تقاضا بعد 
 مقررات وضع و آنان بر نظارت فرزندان، هايتوانايي با متناسب تقاضاهاي داشتن طريق
  )1991 بامريند،( .دارد اشاره
  كارانه مسامحه. 4 گيرانه نآسا. 3 مستبدانه. 2 مقتدرانه. 1: از است عبارت فرزندپروري ةشيو اين

 .است زياد فرزندان به نسبت كنترل و محبت تربيتي، شيوه اين در .مقتدرانه فرزندپروري
 فرزندان بر همچنين و دارند كمتري محبت خود فرزندان به نسبت والدين .مستبدانه فرزندپروري
 .گيرند مي كار به بسياري كنترل خود

 محبت و دارند كمتري كنترل خود فرزندان به نسبت گير آسان والدين .گيرانه آسان فرزندپروري
 .دهد مي اختصاص خود به را موجود الگوي وسط خط مهرورزي و است زياد آنها به نسبت

 سطح كمترين در فرزندان به محبت و كنترل تربيتي، شيوه اين در .كارانه مسامحه فرزندپروري
 )همان( دارد. قرار
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 خود به را نوجوانان زندگي از توجهي قابل بخش ايرسانه مصرف هك ارتباطات انقالب عصر در
 هويت و شخصيت بر ايماهواره هايتلويزيون جمله از نوين هايتأثيرات رسانه و داده اختصاص
 در خاص طوربه و ايرسانه مصرف بر مادران ويژهبه والدين نظارت است، انكار غيرقابل نوجوانان

 عواملي اما. آيد مي حساب به مادران تربيتي الگوي از بخشي اي،ماهواره هايتلويزيون پژوهش، اين
 الگوي بر شك بي است، شده تغييراتي و هاچالش با مادري نقش رويارويي باعث حاضر عصر در كه

  .بود تأثيرگذار خواهد مادران نظارتي هايشيوه آن دنبال به و مادران انتخابي تربيتي
  تحقيق روش

 مطالعه با خاصي ارتباط كيفي تحقيق زيرا شودمي استفاده كيفي تحقيق روش از پژوهش اين در
 متكثرشدن اين .اندشده متكثر هاجهان زيست كه است واقعيت اين وامدار و دارد اجتماعي روابط

 و “زندگي الگوهاي و زيست هايشيوه شدن فردي” رشد ،“تازه ابهام” همچون كليدي تعابير با را
 ي،ـاجتماع هاي محيط از جديدي وعـتن در “يـقديم” يـاجتماع هايريـابنابر دنـش حل
. )12و13: 1390فليك،( اند.داده نشان زيست، هايشيوه و زندگي هايسبك ها، فرهنگ خرده
 روابط توصيف و شرح به تنها و ماندنمي باقي توصيف ةمرحل در تنها كيفي پژوهش عـدرواق
 و هااليه كشف و روابطي چنين چرايي فهم دنبال به محقق بلكه كند،نمي بسنده معلولي و يعلّ

 اين در). 56: 1379 استيك،( آنهاست تبيين و معلولي و يعلّ عوامل بين نامحسوس روابط
 رفـمص بر ادرانـم نظارت هايوهـشي راييـچ و ونگيـچگ تبيين و ريحـتش هدف پژوهش،
 مناسب دـفراين اين فهم براي كيفي روش يلدل همين به است، نوجوانان ايماهواره هاي شبكه

 جـنتاي است، شده استفاده كيفي تحقيق روش از تحقيق اين در كه آنجايي از. رسدمي نظر به
  .ندارد تعميم قابليت آمده دست به

  اطالعات گردآوري روش
 ادهـاستف هـيافت ساخت  نيمه يـعمق ةمصاحب از اتـاطالع ردآوريـگ براي ر،ـحاض پژوهش در

  :پردازيممي آن توضيح به ذيل در كه است شده
  عمقي ةمصاحب
 ايـن  در). 84: 1379 اسـتيك، ( اسـت  مصـاحبه  تكنيـك  بـه  توجـه  كيفي، روش هايويژگي از يكي

 مـادراني  با مصاحبه در. است شده استفاده اطالعات آوريجمع عنوان ابزار به مصاحبه از نيز پژوهش
 مصـرف  بـر  والـدين  نظـارت  هـاي روش كشـف  دنبـال  بـه  د،دارن سال 18 تا 12 نوجوان فرزند كه

 از منظـور  بـدين . هسـتيم  هـا اسـتراتژي  ايـن  انتخاب هايانگيزه و نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون
 بر مادران ايرسانه تأثير سواد كيفيت هامصاحبه در. كنيممي استفاده يافتهساخت نيمه عمقي ةمصاحب
 . سنجيم مي را ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر والدين نظارت الگوي
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  گيرينمونه روش
 رخ پژوهش ةعرص در كه را رخدادهايي جزئيات همه بتواند كه نيست كيفي پژوهش هيچ
مهمي  ةنكت “پژوهش ميدان رخدادهاي كامل پوشش” آرزوي همين اما. ... دهد پوشش دهد، مي

 نكته آن و سازدمي شاخص شوند،مي وربهرو آن با پژوهش هنگام كيفي پژوهشگران كه را 
 كيفي، پژوهشگران از بسياري. دارند اختيار در كه است منابعي و زمان گرفتن كار به چگونگي

 را چيز چه كندمي راهنمايي را آنان اين، و كنندمي استفاده گيرينمونه راهبرد از خود كار در
  )170ـ71: 1388 ليندلف،( كنند. مصاحبه كسي چه با يا مشاهده
   برفيگلوله گيرينمونه
 روش، نـاي در...  رود، مي كار به احبهـمص بر يـمبتن هاي پژوهش در راًـمنحص كه روش اين

 نقش است حاضر كه كندمي انتخاب را فردي پژوهشگر كه شودمي آغاز زماني گيري نمونه
 تناسب پژوهش عيارهايم با كه را ديگري افراد يعني. كند ايفا را معرف ةشوندمصاحبه ةدوگان
. كندمي معرفي پژوهشگر به را آنان و گزيندبرمي آشنايانش ةحلق يا اجتماع ميان از دارند،
 و كنند معرفي او به را ديگري افراد بخواهد شده معرفي افراد از برخي از پژوهشگر است ممكن
 به شود،مي تررگبز زمان طول در و خود مسير در كه برفي ةگلول مثل هامعرفي ةزنجير اين

  )175 ،همان(شود.  تبديل پاسخگويان از توجهي قابل گروه
 پسر چه و دختر چه نوجوان، فرزند كه دهندمي تشكيل مادراني را پژوهش اين هاينمونه

 18 تا 12 سنين در نوجوانان مادران. هستند تهران شهر ساكن و دارند سال 18 تا 12 سنين در
 سالگي 18 را آن پايان و سالگي 12 را نوجواني ةدور آغاز توانيم چراكه شدند انتخاب سال
 تهران ساكن مادران از لـدلي دو به وندگانـشمصاحبه). 1384 ي،ـحسين و آقامحمديان( تـدانس

 امكان ديگري و تهران در ايماهواره هايتلويزيون مصرف بيشتر ميزان يكي شدند، انتخاب
 كه جايي تا مصاحبه. است بوده زماني محدوديت به توجه با نمادرا اين به دسترسي براي بيشتر

 مصاحبه 30 انجام از پس كه گفت توانمي. است يافته ادامه برسد نظري اشباع به اطالعات
  . رسيديم نظري اشباع به عمقي

 هماهنگي با كه شد، انجام مادران اين فرزندان تحصيل محل ةمدرس در هامصاحبه بيشتر
 منزل در زـني هامصاحبه از داديـتع. دـشمي گذاشته احبهـمص قرار ادران،ـم با مدارس رانـمدي

  . شد انجام بود كرده معرفي را شونده مصاحبه كه كسي منزل يا شوندگانمصاحبه
 طوربه هامصاحبه ةهم سپس گرفته، صورت يافته ساخت نيمه عمقي ةمصاحب 30 مجموع در
 در سؤال يا يك به شوندگان مصاحبه هايپاسخ ها،مصاحبه از استنتاج براي. است شده پياده كامل
 مجموعه از سپس و گرفته قرار مشترك محور يا سؤال  همان ذيل در خاص محور يك مورد
 استفادهيافته  ساخت هنيم ةمصاحب از پژوهش اين در اينكه به توجه با. شد گيري نتيجه هاپاسخ
 سعي مصاحبه طي ؛سؤاالت خود تا شودمي شخصم قبل از مصاحبه محورهاي بيشتر، و شده
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 ادامه در .آورد دست به را نظر مورد محورهاي  وگو پاسخ گفت روند هدايت با محقق تا شد
  :آيدمي مصاحبه سؤاالت و محورها از برخي

 مادر شغل و تحصيالت سن، وضعيت 
 كنند؟مي استفاده ايماهواره هايتلويزيون از منزل در آيا 

 چيست؟ آن علت كنند،نمي استفاده ايماهواره هايزيونتلوي از اگر 
-برنامه مصرف در چقدر نوجوان فرزندان كنند،مي استفاده ايماهواره هايتلويزيون از اگر •

 دارند؟ آزادي هاتلويزيون اين هاي

 كند؟مي نظارت خود نوجوان فرزند ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر چگونه مادر 

 داشت؟ نظارت نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر بايد راچ مادر نظر به 

 هاي تلويزيون ويژه به ارتباطي، نوين هايتكنولوژي هايفرصت و هاآسيب آثار، حوزة در مادر آيا 
 است؟ ديده آموزش يا داشته مطالعه ايماهواره

 سال 18 تا 12 سنين در فرزندان جنسيت و سن تعداد، 

  هايافته
 زير اوليه نتايج داشتند، سال 18 تا 12 بين نوجوان فرزند كه تهران ساكن مادر 30 با حبهمصا از
   ).بود سال 50 تا 34 بين مادران اين سني بازه( :آمد دست به

  شوندهمصاحبه مادران مورد در اوليه نتايج
 توضيحات متغيرها

ــتفاده از وضـــعيت اسـ
  كنند نفر استفاده مي 21  نندك نفر استفاده مي 9 ايهاي ماهواره تلويزيون

 دارنفر خانه11 شاغل19 وضعيت شغل
ــدان در ــيت فرزن جنس

  نفر هم پسر و هم دختر 15  نفر پسر 15  نفر دختر 15 12ـ18سنين 
  نفر دكتري 2  ارشدفركارشناسين4 نفركارشناسي10 نفر كارداني2 فرديپلمن12 وضعيت تحصيالت

  اي ماهواره هاي تلويزيون مصرف
 بر نظارتي هايشيوه شد، انجام ساختنيمه عمقي هايمصاحبه در مادران هايگفته اساس رب

  :است زير شكل به نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف
   اي ماهواره هاي تلويزيون از استفاده عدم
 نداشتن رهماهوا ديگرعبارت  به يا ايماهواره هايتلويزيون از استفاده عدم براي مادران كه عللي
  :كرد بنديطبقه دستهپنج  در توانمي را كردند عنوان منزل در
 نوجوان فرزند ديني اعتقادات مورد در كه هايينگراني و مذهبي هايگرايش دليل به كه مادراني .1

 دين براي: «كه كردندمي بيان مادران اين. كنندمي جلوگيري خانه به ماهواره ورود از دارند خود
 و بند بي ترسممي. باشد شده محكم اعتقاداتشان كه نيستند سني در هنوز آنها رسم،تمي پسرانم
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 هايشبكه« يا ».ندهند انجام هم را روزه و نماز همين و بگذارد اثر آنها روي ماهواره هايباري
 تخريب هدف با كنند، مي تماشا را هاشبكه اين مردم بيشتر اتفاقاً كه ايماهواره زبان فارسي

 به را وسيله اين خودمان دستان با اگر است غيرعاقالنه بسيار. اندوجود آمده به ايرانيان قاداتاعت
 ».ايمكرده نابود را فرزندانمان اعتقادات خودمان دستان با خودمان يعني اين. بياوريم خانه

 براي. نيستند هماهوار از استفاده به مايل فرزندان تربيتي مسائل مورد در نگراني دليل به كه مادراني .2
 كه دهدمي نشان مادران اين هايگفته. بود برخوردار اهميت از تربيتي مسائل مادران، از گروه اين

 از نوجوانان استفاده مانع مذهبي هاينگراني دليل به كه مادراني به نسبت آنان مذهبي گرايشات
 .است كمتر شوند،مي ايماهواره هايتلويزيون

كه  تلخي تجارب به دليل كردند تجربه را ايماهواره هايتلويزيون از تفادهاسقبالً  كه مادراني .3
 خريد به اقدام همسرم پيش سال 10 حدود. «ندارند رغبت خانه در ماهواره داشتن به ،داشتند
 خانه به ديدن ماهواره براي همسرم همين براي. ندادم اجازه و كردم مخالفت من اما كرد ماهواره
 مجدد ازدواج خياباني زن دو با برادرش هم و همسرم هم وقت چند از بعد. رفت مي برادرش
 من زندگي كه چيزي نيستم حاضر وقت هيچ. است تأثير نبوده بي ماهواره كه مطمئنم من. كردند

 ».بياورم خانه به كرد سياه را هايم بچه و
 محدوديت اعمال ننوجوانا ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر مادران اين نظارتي ةشيو تنها
 از مادر   9 ،هشوندمصاحبه مادر 30 از. هاسترسانه اين از استفاده عدم معناي به مصرف، براي مطلق
  .كنندمي استفاده شيوه اين

و  دانشگاهي تحصيالت با يمادران ،مادران اين ميان در كه است اين توجه جالب ةنكت
 و هاگرايش رسد،مي نظر به نكته اين به توجه با. شود ديده مي مادراني بدون اين تحصيالت

 هايتلويزيون مصرف بر مادران نظارت الگوي انتخاب در  تأثير مهمي و نقش مذهبي هايحساسيت
  .  دارد نوجوانان ايماهواره
  اي ماهواره هاي تلويزيون از استفاده
 تكنولوژي اين به خانه در كه نوجواناني ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر مادران نظارت

 از استفاده منع يا صددرصد كنترل ةنقط تا كنترل و نظارت عدم از طيف يك دارند، دسترسي
 مصرف بر مادران نظارت هايشيوه توانمي. شودمي شامل را ايماهواره هايتلويزيون
 به را دارند را هاتلويزيون اين از استفاده امكان كه نوجواني فرزندان ايماهواره هايتلويزيون

  :كرد بندي دسته زير شكل
  .ندارند نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارتي هيچ كه مادراني .1

 استفاده فرزندانشان مراقب و پرستارعنوان  به ايماهواره هايتلويزيون از مادران مواردي در
 برخي در. شودمي ديده همزمان شكل به كنترل و محبت مدع وضوح به موارد اين در. كردند
 كنترل همسرش توسط نيز او خود چراكه كندنمي حس را نظارت ضرورت اصالً مادر هانمونه
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 با كه مادري 30 از. كرد مشاهده نيز مورد اين در را كنترل و محبت مدع توانمي پس شودمي
  .گيرندمي جاي گروه اين در مادر 10 شد، مصاحبه آنها

  .دارند نظارت نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف رب ريزيبرنامه بدون كه مادراني .2
 به اما دارند، نظارت نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر حدودي تا كه والديني
 و هاآسيب از كه هستند والديني نيستند، واقف موضوع اين براي ريزيبرنامه ضرورت

 رسانه هر مثل ايماهواره هايشبكه رد شده پخش هايبرنامه محتواي نامطلوب كاركردهاي
 هاي شيوه به نسبت اما ندا نگران فرزندانشان بر هاپيام اين تأثيرات منفي از و دارند، اطالع ديگر

 بدون مصاحبه، مورد مادر 30 از مادر 7. ندارند آگاهي فرزندان ايرسانه مصرف بر نظارت
 از مادران از گروه اين. دارند نظارت واناننوج ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر ريزي برنامه
 ريزيبرنامه ايماهواره هايتلويزيون از خود نوجوان فرزندان ةاستفاد بر نظارت براي قبل
 ادامه مانع كنند برخورد نامناسبي ةصحن يا برنامه به اگر نوجوانان هاستفاد حين و كنند نمي

 امتحانات، زمان مانند خاص هايموقعيت در يا و شوندمي نوجوان توسط برنامه اين تماشاي
  .كنندمي محدود را ايماهواره هايتلويزيون از نوجوانان استفاده ساعات
 تحصيالت نه اكثراً مادران اين. است مادري اهآن نقشترين  مهم و دارخانه مادر، 7هر

   .ندا شاغل نه و دارند دانشگاهي
 .كنندمي ريزيبرنامه نوجوانان ايماهواره يهاتلويزيون مصرف بر نظارت براي كه مادراني .3

 فرزندان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارت براي كه ايشونده مصاحبه مادران
 اينكه آن و داشتند مشترك ويژگي يك بودند، پرداخته ريزيبرنامه به آگاهانه نوجوانشان

 در هاييكتاب و مقاالت لعهمطا با چه و آموزشي ةدور يا كالس در شركت با چه هاآن ةهم
  .بودند ديده آموزش “ايرسانه سواد” ةزمين
  :كرد خواهيم اشاره مادران اين نظارتي هايشيوه از مثال چند ذكر به ادامه در

 شرط اين به هم آن ندارد، ماهواره يا تلويزيون تماشاي ةاجاز ساعت دو از بيش من دختر« •
 چه كند مشخص بايد او. باشد داده انجام را شا درسي مطالعات و مدرسه تكاليف كه

 هايبرنامه يا و دخترم مدنظر ةبرنام آن ةدربار حتماً. كند تماشا خواهدمي را ايبرنامه
 ».كرد خواهيم صحبت هم با ببيند است ممكن كه ديگري

 حضور حتماً هم خودم منزل در هابچه حضور زمان كه كردم تنظيم طوري را ما كاري برنامه« •
 نظر در متنوعي تفريحي هايبرنامه هابچه فراغت اوقات براي كنم مي سعي. باشم هداشت
 نامش ثبت فوتبال كالس دارد، فوتبال مخصوصاً ورزش به زيادي عالقه پسرم مثالً. بگيرم
 مورد هنرهاي منزل در تا گرفتم معلم برايش. دارد عالقه موسيقي و نقاشي به دخترم كردم،
 كاري ها برنامه اين با كردم سعي. كنيممي رويپياده هم با را زماني. ردبگي ياد را اشعالقه
 .»باشند نداشته ماهواره هايبرنامه ديدن براي زيادي زمان فرزندانم كه كنم
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 اي وارهـماه هايونـتلويزي هايبرنامه كه يـمنف و مثبترات ـتأثي از اهيـآگ با ادرانـم نـاي
 فرزندان عاليق به توجه با همچنين و باشد داشته وجوانانن خصوص به افراد روي تواند مي

 محدوديت احساس شده اعمال نظارت از تنها نه نوجوان كه كنندمي ريزيبرنامه طوري خود،
 به مادران اين. كندمي رضايت احساس خود عالقه مورد كارهاي به پرداختن از بلكه كندنمي
 فرزند نيازهاي به پاسخگويي و محبت كنند،يم اعمال كنترل و نظارت كه اي اندازه همان

 و هستند دانشگاهي تحصيالت داراي اكثراً مادران اين. دارند مدنظر نيز را خود نوجوان
  . ندا شاغل آنها اغلب طور همين
  .كنند مي نظارت نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر گاهانهآ و ريزيبرنامه با مادر چهار تنها
 هـاي تلويزيـون  مصـرف  بـر  نظـارت  بـراي  انتخـابي  هـاي استراتژي مادران، هايفتهگ اساس بر
 هايتلويزيون مصرف بر آگاهانه و شده ريزيبرنامه ةشيو به كه مادراني ةوسيل به نوجوانان اي ماهواره
  :كرد بيان روط اين طور خالصه به توانمي را كنندمي نظارت نوجوانان ايماهواره

 آن محتـواي  و برنامه مورد در و پردازندمي برنامه تماشاي به خود فرزندان همراه كه مادراني .1
 از اسـتفاده  در را وانجـ نو ديگـر عبـارت   بـه  كننـد، مـي  وگـو  گفـت  و بحث خود فرزندان با

 .كنندمي همراهي ايماهواره هاي تلويزيون
 استفاده ايماهواره هايتلويزيون مصرف براي “جايگزين انتخاب” استراتژي از كه مادراني .2

 جايگزين انتخاب به دست خود فرزند هايتوانايي و عاليق به توجه با مادران اين. كنندمي
 .زنندمي ايماهواره هايشبكه هاي برنامه براي

 .كنندمي استفاده مانأتوصورت  به را “جايگزين انتخاب ” و “همراهانه استفاده ” هاياستراتژي كه مادراني .3
 “محدوديت” استراتژي از اي،ماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارت در نمادرا از گروه اين

 هايبرنامه تماشاي به تواندمي چقدر يكم لحاظ به نوجوان كه جهت اين از چه كنند،مي استفاده نيز
مشاهده  را محتواهايي چه تواندمي نوجوان كه جهت اين از چه و بنشيند ايماهواره هايتلويزيون

 در كنندمي استفاده ايماهواره هايتلويزيون مصرف كامل منع از كه مادراني ةشيو با تفاوت اام. كنند
 دو كنار در و كنندنمي استفاده نظارتي راه عنوان تنها به محدوديت از مادران از گروه اين كه است اين

 در مادران. كنندمي استفاده نيز محدوديت از ،“جايگزين انتخاب ” و “همراهانه ةاستفاد ” استراتژي
 دو با محدوديت و كنترل اعمال بين تا كنندمي سعي نظارت براي ريزيبرنامه ةشيو از استفاده

  .كنند برقرار تعادل “جايگزين انتخاب ” و “همراهانه ةاستفاد ” استراتژي
 و كنترل راهكار كه است اين ذكرشده ارهايكراه از مادران استفاده ةشيو در توجه قابل ةنكت

 “جايگزين انتخاب ” يا “همراهانه استفاده ” راهكارهاي از يكي همراه و نشده استفاده تنهايي به محدوديت
  .گيرد مي قرار استفاده مورد راهكارها، اين دوي هر يا و ايماهواره هايتلويزيون مصرف براي
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  فرزندان جنسيت
 نظارتشان نوع بر فرزندان جنسيتتأثير  مورد در شد، مصاحبه آنها با پژوهش اين در كه مادراني

  :داشتند ديدگاه سه نوجوانان، ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر
 30 از مـادر  13 .باشـند  داشته بيشتري سختگيري و دقت بايد دختران تربيت در معتقدند كه مادراني .1

 تريبيشـ  سـختگيري  دختـران  بـر  نظـارت  و تربيت در بايد معتقدند شد مصاحبه آنها با كه مادري
 صـدمه  بيشـتر  اسـت  ممكـن  روابطشان در اندختر چون« كه اندكرده بيان مادران گروه اين. داشت
 مـا  ةجامعـ . كـرد  نظـارت  كارهايشـان  بـر  بيشـتر  بايـد  بزنـد  لطمـه  آنها ةآيند زندگي به و بخورند

 تـر بزرگ چه هر. است مهم هم باشد سني چه در بچه اينكه البته. پذيردنمي را دختران بندوباري بي
 تيسنّ ما ةخانواد« يا و ».بود مخالف جنس با مخصوصاً آنها روابط به حواسمان بيشتر بايد شوندمي

 آمدهايش، و رفت روي است، ترحساس دخترمان روي و كندمي فكر تيسنّ هنوز هم همسرم است،
 هـم  مـن  از. نيست حساس اينقدر پسرمان روي ولي است دوست كساني چه با اينكه رفتارهايش،

 ».باشد دخترمان كارهاي و تربيت به حواسم بيشتر كه خواهدمي
 3 فقط. باشند داشته بيشتري سختگيري و دقت بايد پسران تربيت در معتقدند كه مادراني .2

 ادامه در مادران اين گفته از اينمونه. بودند معتقد پسران مورد در بيشتر سختگيري به مادر
 كه خانواده ةادار مسئوليت و اجتماعي نقش دليل به كه دكردن بيان مادرانن اي. شود مي بيان
  .كرد بيشتري گيريسخت آنها تربيت در بايد بود، خواهد پسران برعهده آينده در

  .نداردتأثيري  آنها تربيت و كنترل ميزان در فرزندان جنسيت براي معتقدند كه مادراني .3
 آنها نظارتي ةشيو در فرزندان بودن رپس يا دختر بودند معتقد كه شونده مصاحبه مادران تعداد
 مـادر،  30 از و است قبل مورد دو از بيشتر نداردتأثيري  ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر

 ايمـاهواره  هـاي تلويزيون مصرف بر نظارت شيوه و ميزان بر جنسيتتأثير  عدم به مادر 14
  . بودند معتقد نوجوانان

 اي ماهواره هايشبكه مصرف كنترل بر فرزندان جنسيتر تأثي مورد در مادران آنچه تحليل از
  :رسيد زير بنديدسته به توانمي گفتند نوجوانان توسط

 اهميـت  بـه  معتقـد  دارند، عهده بر آينده در پسر و دختر كه يسنتّ هاينقش اساس بر كه مادراني .1
 .هستند نظارت ةشيو و ميزان در جنسيت

 تغييـر  آن دنبال به جامعه به زنان ورود و نقش تغيير مخصوصاً مدرنيته، تأثير آثار تحت كه مادراني .2
 .شوندنمي قائل نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارت در تفاوتي پدري، نقش در

 اهميـت  به قائل اما هستند پسران و دختران تربيتي هايشيوه در هاييتفاوت به معتقد كه مادراني .3
 . نيستند ديگر جنس به نسبت جنس يك مورد در بيشتر ظارتن و كنترل يا تربيت بيشتر

 از هسـتند،  پسـران  و دختـران  نظـارتي  هـاي  شيوه و اهميت در تفاوت به معتقد كه مادراني
 . ندا غيرشاغل و ندارند دانشگاهي تحصيالت كه هستند مادراني
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 انتخـاب  و نظـارت  ميزان در فرزندان سن اهميت شود،مي ديده مادران اكثر پاسخ در كه اينكته
 اشـاره  نكته اين به كه مادراني. است ماهواره هايتلويزيون مصرف مورد در اينجا نظارتي، هايشيوه
 دانشگاهي تحصيالت با مادراني هم ديگر طرف از. بودند غيرشاغل هم و شاغل مادران از هم كردند
  .ندندار دانشگاهي تحصيالت كه مادراني هم و شوندمي ديده گروه اين در

  تربيتي هايالگوي و مادران نظارتي ةشيو
 خود كنترلي استراتژي انتخاب براي كه داليلي شونده،مصاحبه مادر 30 نظارتي ةشيو به توجه با
 تربيتي الگوي با آن تطبيق همچنين كردند، بيان نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر

  :آيدمي دست به زير هاييافته بامريند
  مستبدانه ةشيو
 به كنند، مي استفاده نوجوانان براي ايماهواره هايتلويزيون مصرف منع ةشيو از كه مادراني مورد در
 انحرافات و هابـآسي از يـنگران. 2 ادرانـم يـمذهب هايگرايش. 1: مـيافتي دست عمده دليل ارـچه

  .اقتصادي توان نداشتن. 4 ايماهواره هايتلويزيون از استفاده گذشته تلخ تجارب. 3 اخالقي
 دارنـد،  نقـش  ايمـاهواره  هايشبكه از نوجوانان استفاده منع در كه اول ةدست سه در مادران

 بـر  آنهـا  كنتـرل  چراكـه  انـد، كـرده  اسـتفاده  استبدادي فرزندپروري شيوه از بامريند الگوي طبق
  . است حد بيشترين رسانه اين مصرف مورد در فرزندان
 بيشترين از نوجوانان هايظرفيت و عاليق به توجه بدون مادران شيوه اين از استفاده در
  .كنندمي استفاده محدوديت ميزان
  كارانه مسامحه ةشيو
 نظارت عدم با را دارد همراه به را كنترل و محبت ميزان كمترين كه را نظارتي شيوه اين توانمي
 ندارند را نظارت امكان كه مادراني. دانست منطبق نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر
 شيوه اين از كنند،مي استفاده فرزندان پرستار و مراقبعنوان  به ايماهواره هايتلويزيون از يا و

  .اندكرده استفاده
 ندارند دانشگاهي تحصيالت كه هستند مادراني كنندمي استفاده شيوه اين از كه مادراني ةهم

  .اندنداشته مطالعه و نديده آموزش نظارتي هايوهشي و هارسانه آثار مورد در و
  .كنندمي استفاده كارانهمسامحه ةشيو از شد مصاحبه اهآن با پژوهش اين در كه مادراني از مادر هفت

  گيرانهآسان ةشيو
 ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارت براي مادران هايگفته طبق كه روشي چهار از

 بيشتري مطابقت بامريند گيرانهآسان ةشيو با يريز برنامه بدون نظارت ،آمد دست به نوجوانان
 نسبت محبت و دارند كمتري كنترل خود فرزندان به نسبت گيرآسان والدين  شيوه اين در. دارد
  . دهدمي اختصاص خود به را موجود الگوي وسط خط مهرورزي و است زياد آنها به
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 استفاده نوجوانان ايماهواره يهاتلويزيون مصرف رب نظارت براي شيوه اين از مادر 10
 شوندهمصاحبه مادران ةاستفاد مورد بيشتر ديگر ةشيو سه به نسبت نظارت ةشيو اين. كنند  مي
  .است گرفته قرار
  مقتدرانه ةشيو

 نظارت نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر شده ريزيبرنامه ةشيو با مادران كه الگويي
 كنترل و محبت تربيتي، ةشيو اين در. دارد بامريند مدل مقتدرانه ةشيو با بيشتري انطباق نندك مي

 نظارت براي فرزندان عاليق و هاظرفيت به توجه با مادران از گروه اين. است زياد فرزندان به نسبت
 اعمال و محبت از مقتدر مادران. كنندمي ريزيبرنامه نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر

  .كنندمي استفاده متعادل شكل به محدوديت
 در مقتدر مادران. است ثرؤم مقتدرانه ةشيو انتخاب بر نوجوانان جنسيت به نسبت نگرش

 هايتلويزيون مصرف ايه محدوديت و ارتـنظ الـاعم در اوتـتف عدم به كه دـهستن يـگروه
  .هستند نوجوان پسران و دختران بين ايماهواره
 تحصيالت و هستند دانشگاهي تحصيالت داراي) مادر يك از غير به( اكثراً مقتدر درانما

 به نياز احساس مادران در كه بودهمؤثر  مقتدرانه ةشيو انتخاب در جهت اين از دانشگاهي
 را زمينه اين در فرزندان بر نظارت هايشيوه و نوين هايرسانه آثار ةحوز در مطالعه و آموزش
  .است كرده ايجاد

  .اندكرده استفاده مقتدرانه ةشيو از بودند تحقيق اين ةنمون كه مادري 30 از مادر 4 تنها

  گيرينتيجه
 دختر فرزند كه مادر 30 با شده انجام هايمصاحبه تحليل اساس بر تا شد تالش پژوهش اين در
 مصرف بر مادران كنترلي هاياستراتژي دارند، سال 18 تا 12 بين يعني نوجواني سنين در پسر يا

 توسط نظارتي هايشيوه اين انتخاب چرايي همچنين و نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون
 براي مادران انتخابي هاياستراتژي توانمي كه داد نشان آمده دست به نتايج. شود مطالعه مادران
 تا استفاده منع از طيفي كه را خود نوجوان فرزندان ايماهواره هايتلويزيون مصرف كنترل
  :كرد تعريف گروه چهار در شود،مي شامل را نامحدود استفاده

 ةنكت .كنندمي استفاده ايماهواره هايتلويزيون ةاستفاد منع و كامل محدوديت ةشيو از كه مادراني .1
 دليل از فارغ كه است اين كنند،مي استفاده شيوه اين از كه مادراني مورد در توجه قابل و مهم

 آموزش فرزندان ايرسانه مصرف بر نظارت مورد در مادران اين از يكهيچ شيوه، ينا انتخاب
 . اندكرده استفاده مستبدانه ةشيو از مادران اين بامريند تربيتي الگوي اساس بر. اندنديده

 اين ندارند؛ خود فرزندان توسط ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارتي كه مادراني .2
 رسدمي نظر به. اندكرده رفتار بامريند تربيتي الگوي در كارانه محهامس ةشيو طبق مادران
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 مصرف بر نظارت ضرورت به نسبت آگاهي نداشتن آنان، نظارتي ةشيو در عاملترين  مهم
 .است فرزندان ايرسانه

 از و كنندمي نظارت نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر ريزيبرنامه بدون كه مادراني .3
 ضرورت مورد در نيز مادران اين. كنندمي استفاده بامريند تربيتي الگوي در گيرانهآسان ةيوش

 با و خانواده و خود ارزشي نظام اساس بر و اندنديده آموزش فرزندان ايرسانه مصرف كنترل
 يا فرزندان تحصيل مانند اندكرده تعريف خود براي فرزند تربيت در كه هايياولويت به توجه

 . كنندمي نظارت آنان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر آنان، اخالقي المتس
 شكل به خود نوجوان فرزندان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نظارت براي كه مادراني .4

 اين مشترك ويژگي. كنندمي نظارت اعمال مقتدرانه شكل به و كنندمي ريزيبرنامه آگاهانه
 ايرسانه مصرف بر نظارت هايشيوه و ضرورت مورد در گاهيآ داشتن مادران از گروه

  . است فرزندان
 هايتلويزيون مصرف بر مقتدرانه شكل به كه مادراني نظارتي مختلف هايشيوه تحليل از
 همراهانه ةاستفاد. 1: يابيممي دست اساسي استراتژي سه به دارند نظارت نوجوانانشان ايماهواره

 هاي عالقمندي و ها توانايي اساس بر ايماهواره هايشبكه مصرف ايبر جايگزين انتخاب .2
 ةاستفاد ” مادران برخي. نوجوان هايويژگي و شرايط با متناسب محدوديت اعمال. 3 نوجوانان
 و جداگانهصورت  به را “اي  ماهواره هايتلويزيون مصرف براي جايگزين انتخاب ” و “همراهانه
  .كنندنمي استفاده تنهايي به محدوديت اعمال از يكهيچ اما كنندمي استفاده هم با توام برخي
 منفي و مثبت آثار مورد در مادران آگاهي و آموزش رسدمي نظر به ها،تحليل مجموع از
 عاملترين  مهم نوجوانان، ايرسانه مصرف بر نظارت هايشيوه و ضرورت همچنين و هارسانه
 ديگر و است نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف بر نمادرا كنترلي استراتژي انتخاب در

تأثيرگذار  عامليعنوان  به توانمي نيز مذهبي هايگرايش از. دهدمي قرارتأثير  تحت را عوامل
  .برد نام نوجوانان ايماهواره هايتلويزيون مصرف كنترل چگونگي بر

  كاربردي پيشنهادهاي
 مصرف بر والدين مدآكار نظارت ةشيو انتخاب برمؤثر  عاملترين  مهم كه داد نشان پژوهش اين

 انقالب عصر( حاضر عصر هايويژگي ةدربار مادرانويژه  به والدين، آگاهي فرزندان، ايرسانه
 همچنين و هاتكنولوژي اين هايفرصت و هاآسيب و ارتباطي نوين هايتكنولوژي ،)ارتباطات

 و هاآگاهي اين. است فرزندان ايرسانه مصرف بر نمادرا خصوص هب والدين نظارت هايشيوه
 براي پيشنهادهايي روي همين از. است دستيابي قبل ايرسانه سواد چارچوب در هاآموزش
  .شودمي ارائه مادران برتأكيد  با والدين ايرسانه سواد ارتقاي

 مطابقت منظور به  مياسال ـ ايراني تربيتي مدل اساس بر ايرسانه سواد مطابقت و سازي ميبو .1
 به آسيب خطر كاهش و ملي و ديني فرهنگيهاي  شارز با غرب از واردشده ايرسانه سواد
 .اسالمي ـ ايراني ارزشي نظام
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 گسترش و آموزش زمينه در هافعاليت تقويت و (NGO) نهاد مردم هايسازمان اندازي راه .2
 .  والدين براي ايرسانه سواد

 .والدين به انتقادي ايرسانه سوادويژه  به اي،رسانه سواد آموزش براي اينشريه اختصاص .3
 و شناسان روان ديني، علماي تربيت، و تعليم متخصصان انديشي هم و همكاري زمينه كردن فراهم .4

 تربيت مدل به توجه با  بومي و انتقادي ايرسانه سواد گسترش جهت در ارتباطات متخصصان
 .بيانمر و والدين براي  اسالمي ـ ايراني

 منظور به مادران ةويژ ايرسانه سواد آموزش وظيفه با مربيان و اوليا انجمن در ايكميته ايجاد .5
 .  والدين به رسانه سواد آموزش

 اين. دبيرستان ةدور و دبستان دوم سال سه ةدور در آموزش براي  بومي ايرسانه سواد متن ليفأت .6
 .شود تدريس مختلف مقاطع در معمول سيدر حتي يا و برنامه فوق درس عنوان يك به متون

 گونه اين فعاليت ةتوسع و اندازي راه. ايرسانه سواد مختص هايي هاگ وب و هاسايت اندازي راه .7
 هايآموزش فضا، اين از استفاده حين مجازي فضاي كاربران تا كندمي كمك هاگ وب و هاسايت
 . كند دريافت نيز را الزم

 به توجه با. اجتماعي هايشبكه در ايرسانه سواد ةحوز در حاتصف سازي فعال و ايجاد. 8
 اجتماعي، هايشبكه از والدين و نوجوانان جمله از مردم مختلف اقشار روزافزون استفاده
 .كندمي كمك كاربران ايرسانه سواد سطح ارتقاي به صفحاتي چنين وجود

  ها نوشت پي
1. http://www.tabnak.ir/fa/news/365680/ 
2. http://www.asriran.com/fa/news/360726/ 

  منابع
 .آفرينش تهران،. فرزندپروري و والدين ارتباط تاريخچه بر مروري ،)1388( دريافزون مونا، حسن احمدي،

 ماهنامـه  ،ايرسـانه  سـواد  و فرهنگـي  مهندسـي  ،)1387( فرهنگـي  اكبـر  علي و صمديمهران  مرجان،، اردشيرزاده
 .22 و 21 شماره وم،س سال ،فرهنگي مهندسي

 .فرهنگي هايپژوهش دفتر تهران، رفيعي، حميد محمدعلي ترجمة ،موردي پژوهش هنر ،)1379( ب استيك،
 قدس آستان انتشارات مشهد، ،نوجواني و بلوغ شناسيروان ،)1384. (دمهران حسينيسي و حميدرضا آقامحمديان،
  .سوم چاپ رضوي،
 سـرفراز،  حسـين  ترجمـة  ،معاصـر  فرهنگ و ايرسانه سواد يادگيري، اي،انهرس آموزش ،)1389( ديويد باكينگهام،
 .اول چاپ ،)ع(صادق امام دانشگاه انتشارات تهران،

 .6 شماره ،)طهورا( خانواده و زنان مطالعات فصلنامة ،“فرزند تربيت در مادر نقش” ،)1389( زينب نژاد، برجي
 سـيزدهم،  سـال  ،رسـانه  ،“ايـران  در فرهنگي هايچالش و ارتباطي نوين هايفناوري” ،)1381( شعبانعلي بهرامپور،

 .4 شمارة
 .اول چاپ ايران، مؤسسه صالحيار، غالمحسين ترجمة ،هارسانه دوم عصر ،)1377( مارك پاستر،
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 ديـدگاه  از سـالم  خـانواده  مفهـوم  تبيـين ” ،)1388( سـپهوند  افريب و ثناگو كرما زاده، خديجه اميني ،سرور پرويزي،
 . 13 و 12 شماره ،4 دورة ،پرستاري پژوهش ،“زنجاني ناننوجوا
 ،“اديـان  ادبيـات  و شناسي روان در »مادري« بر تطبيقي اينگره” ،)1390( همدانيانفع .  خ خ. نعمت،. ر خدابخش،

 .اول شماره دوم، سال فرهنگي، مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،زنان پژوهشنامة
 كرمـي ... اعزت ترجمة. فرهنگيميان رهيافتي ها،نوآوري رسانش ،)1369( فلويد. فا شوميكر، و ام. راجرز، اورت

 .شيراز دانشگاه انتشارات فنايي، ابوطالب و 
 تربيت فصلنامة، “نوجوانان و كودكان رشد و تربيت بر هاتأثير رسانه بررسي”) 1392( فراهاني، محسن زهره سعيد،

 .1391 انزمست ،دوم شماره پيش اول، سال ،تبليغي
 . 4 شمارة هفدهم، سال ،رسانه يةرنش ،“ايرسانه سواد يا سانسور” ،)1385( محمد فر،سلطاني
 توسـعه  براي الزم راهكارهاي و جامعه در ايسوادرسانه پايدار ضرورت بر تأملي” ،)1389( حسن محمد شربتيان،
 .18 و 17 شمارة ،خراسان اجتماعي فرهنگي مطالعات ،“آن
 .28 شمارة ،زنان كتاب ،“مادري با فمينيسم چالش” ،)1384( سهيال فسايي، صادقي
 سـال  ،سـنجش  و پـژوهش  فصلنامه ،“رود؟ مي كجا به كودكان ها جهان رسانه و كودكان” ،)1381( معصومه عصام،

 .32 شمارة نهم،
 مـدارهاي  ه؛عليخـوا  فـردين  بـا  وگـو  گفـت  در زبان فارسي هايماهواره شناسيمخاطب” )،1387( فردين عليخواه،

  .614 شمارة ،ملي اعتماد روزنامة .“چرخندمي پاشنه كدام بر ارتباطي
 فرهنگـي  هويـت  بـر  زبان فارسي اي ماهواره هاي شبكه گسترش پيامدهاي بررسي” ،)1391( مجتبي زاده، فتحعلي

 .35 شمارة نهم، سال ،رواني عمليات علمي ـ تخصصي فصلنامة ، “خانواده
 .سوم چاپ ني، نشر تهران، جليلي، هادي ترجمة ،كيفي تحقيق بر آمديدر ،)1390( اووه فليك،
 .85زمستان ،68شماره  ،رسانه ،“نظارت به جديد رويكردي اي؛ رسانه سواد” ،)1385( طهمورث قاسمي،
 .دوم چاپ اميري، انتشارات تهران، تربيت، در مادر نقش ،)1384( علي، قائمي،

 . اول شماره اول، سال ،عمومي افكار مطالعات ،“اي رسانه سواد” ،)1390( مونا كالنتري،
 .تهران ،2 جلد ،رسولي سيدهاشم و مصطفوي سيدجواد ترجمة ،كافي فروغ ،)1303( يعقوب بن محمد كليني،
 ،“دورنماهـا  و هـا  نگرانـي : معاصـر  جوامـع  بر تأثير آن و ارتباطي جديد هاي تكنولوژي” ،)1376( يحيي پور، كمالي

 .4 شمارة ،صادق امام انشگاهد پژوهشي فصلنامة
 .اول چاپ زنان، تحقيقات و مطالعات دفتر تهران، حيدري، معصومه ترجمة ،خانواده عليه جنگ ،)1386( ويليام گاردنر،
 .هشتم چاپ سمت، انتشارات تهران، ،بزرگسالي و جواني نوجواني، رشد؛ شناسيروان ،)1380( حسين آبادي،لطف

 تهـران،  گيويـان،  عبـداهللا  ترجمة ،ارتباطات علوم در كيفي تحقيق هايروش ،)1388( انبراي. تيلور تامس،. ليندلف
 .اول چاپ همشهري،

 .سوم چاپ مركز، نشر تهران، ياسايي، مهشيد ترجمة ،كودك شخصيت و رشد ،)1380( هنري پاول ماسن،
 صـدا  تهران، دانشكده ،مرادي سيروس ترجمة ،جمعي ارتباطات شناخت ،)1383( دنيس اي اورت، دفلورو ملوين،
 .اول چاپ سيما، و

 بـر  مـروري  نسـلي؛  تحـول  و ارتباطـات  انقـالب  :ايرسـانه  هـاي نسـل ” ،)1387( فغانيزهره  و مهدي منتظرقائم،
 .28 شماره ،همشهري خردنامه ،“Mو X, Y هاينسل هاي ويژگي

 .دوم چاپ مس، كتاب نشر تهران، ،مادر ـ زن  ،)1384( رويا منجم،
 .اول چاپ ،خميني امام كالم در زن سيماي ،)1366( اسالمي ارشاد و گفرهن وزارت
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 داوود ترجمـة  ،توسـعه  حـال  در كشـورهاي  در ارتبـاطي  جديد تكنولوژهاي ،)1379( اوما ناروال، و جريس هنون،
 .اول چاپ ها، رسانه تحقيقات و مطالعات مركز حيدري،

 ،قـم  دانشـگاه  كالمـي  ـ هاي فلسفي پژوهش فصلنامة ، “مفمينيس و اسالم در مادري اخالق” ،)1388( اقدس يزدي،
  .سوم ةشمار دهم، سال
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