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  وضعيت خانوادگي نوجوانان و استفاده از اينترنت
  

  *تر سيد وحيد عقيليدك
  **پري ظريفيان همتيان

  چكيده
وضعيت خانوادگي نوجوانان تأثير بسياري در بروز رفتارهاي ارتباطي آنها دارد. نوجوانان بـا مشـاهدة رفتارهـاي    

و را فراگرفتـه    هاي نوين ارتباطي مانند اينترنت، نحوه و ميزان استفاده از ايـن رسـانه   والدين در استفاده از تكنولوژي
كنند. همچنين كمبودهاي عاطفي در مورد نوجواناني كه با يكي از والدين و يا سرپرستي غير از والـدين   عيناً تقليد مي
گيري از اينترنت بسيار تأثيرگذار اسـت. هـدف ايـن پـژوهش بررسـي وضـعيت خـانوادگي         كنند، در بهره زندگي مي

دو روش كمي و كيفي (دلفي) اسـتفاده شـده اسـت. جامعـة     نوجوانان و استفاده از اينترنت است. در اين پژوهش از 
هاي علوم ارتباطات و علوم تربيتي واحد تهران مركـز، علـوم    نفر از اعضاي هيأت علمي گروه 22آماري اين پژوهش 

و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكدة صدا و سيما و عالمه طباطبايي بوده اسـت. در ايـن موضـوع از نظريـات     
هـا نشـان    گرايي تريانديس اسـتفاده شـده اسـت. بررسـي يافتـه      اجتماعي اسكينر و نظريه فردگرايي و جمع يادگيري

دهد: از نظر كارشناسان وضعيت تحصيلي والدين در گرايش نوجوانان به استفاده از اينترنت مؤثر است. همچنـين   مي
تقليد نوجوانان قرار گرفته و در گـرايش آنـان بـه     ها مورد  كارشناسان معتقدند ميزان و نحوة استفاده والدين از رسانه

هـاي   استفاده از اينترنت مؤثر است. كارشناسان معتقدند تعارضات والدين با يكديگر يا زنـدگي نوجـوان در خـانواده   
  سرپرست تأثير زياد يا بسيار زيادي در گرايش نوجوانان به استفاده از اينترنت دارد.  تك

  
  ينترنت، وضعيت خانوادگينوجوان، ا ها: كليد واژه
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  مقدمه 
هاي فردي عـادت كـرده و   گذارد. آنها به اين ارتباطشان با خانواده تأثير ميدر روابطاينترنت از نوجوانان استفاده 
 كهـا آنهـا را در  كنند خانوادهها بسيار محدودتر شده، احساس ميشان با خانوادهشوند و از آنجا كه ارتباطخشنود مي

هـاي خـانوادگي حضـور فعـالي      برند. لذا در جمع هاي خانوادگي لذت نمي زدن ، بنابراين از مصاحبت و گپكنندنمي
ندارند. در نتيجه كاهش ارتباط چهره به چهره با خانواده، ماهيت اهداف نوجوان با خانواده متفـاوت شـده و بتـدريج    

ر اسـتفاده از اينترنـت كـه بنـا بـه اراده و سـليقه       يابد. از سوي ديگ ادراك مشترك، تفاهم و توافق بين آنها كاهش مي
دهـد.   هاي ارتباطي مطلوب و رفع نيازهاي گوناگون يـاري مـي   گيرد او را در رد و بدل كردن پيام نوجوان صورت مي

هاي اينترنت مانند سرعت زياد و كيفيت مطلوب در انتقال اطالعات به روند جدايي نوجوان از جمع خـانواده   ويژگي
كنـار خـانواده بـودن    در را بـه  اينترنـت   از بخشد. به همين دليل آنها اسـتفاده   رفتار او در خانواده سرعت ميو تغيير 
(شكرخواه، » ارتباطات عبارت است از جستجوي گيرنده براي يافتن پاسخ«)، 1929( 1از ديدگاه برلو .دهند ميترجيح 

است يك فرد در مقابل اوضاع، مسائل و رويدادهاي محيط بديهي  .يابد مياينترنت )  و او اين پاسخ را در 23: 1389
گويـد:   ) مي1892-1940( 2همانگونه كه والتر بنيامين . دهد يهاي خاصي نشان مها و واكنشخود احساسات، نگرش

 رفتـار نوجوانـان در  ) و نتيجـه آن تغييـر   22: 1389(شكرخواه، » دهند ها نحوه نگاه ما را به واقعيت تغيير مي فناوري«
   .استهايشان  رابطه با خانواده

ها و رفتارهاي ضمني يا علنـي دارد كـه    اي از باورها، نگرش هر گروهي از خانواده گرفته تا كل جامعه، مجموعه«
شدن يـا عـدم تأييـد روبـرو      شود. هر عضوي از گروه، كه از آن هنجارها تخلف كند، با خطر منزوي درست تلقي مي

تـر از آن،   كننـد. مهـم   ها از طريق پاداش و تنبيه اجتماعي اعضاي خود را سازماندهي مي شود. به اين ترتيب، گروه مي
اي را براي تفسير رويدادها و  آورند كه در واقع الگوي حاضر و آماده ها براي ما يك چارچوب داوري فراهم مي گروه

بينيم. هر گروهـي   ن اطراف خود را مينهند كه با آن جها دهد. اين گروهها عينكي در اختيار ما مي مسايل به دست مي
هاي مرجع ما است.  برد يكي از گروه هاي نفوذ اجتماعي، يعني سازماندهي و تفسير را به كار مي كه يكي از اين شيوه

ها و رفتارهاي خود را ارزيابي و مشخص كنيم. اگر سعي كنـيم   كنيم تا اعتقادات، نگرش ها مراجعه مي ما به اين گروه
  ).53-54: 1390(كتاب مهر، » كنيم شود با آنها همانندسازي مي ها شويم گفته مي گروهمانند اين 

) قراين مهمي در اين زمينه فراهم كرده است كه سه عامل در تعيين 1995( 3تحقيقات بونينگر، كراسينك و برنت«
سوم، وابسته بـه ارزش  سازي اجتماعي و عامل  اهميت نگرش، نقش كليدي دارد. اول نفع شخصي، عامل دوم همانند

هاي شخصي فرد داشته باشـد، اهميـت آن    تري با ارزش بودن است. به اين معنا كه هر قدر يك نگرش، پيوند نزديك
هـاي   كند، رابطه آن بـا نيازهـا و ارزش   نگرش براي وي بيشتر خواهد بود. پس آنچه يك نگرش را براي فرد مهم مي

  ).36: 1387ي، (باستان» اساسي اجتماعي و فردي شخص است
هـاي آزاد و مسـتقل، اعـم از     ها و عدم وجـود رسـانه   از سوي ديگر رفتار خانواده با نوجوان در ايجاد محدوديت
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راديو، تلويزيون، ماهواره، مطبوعات و اينترنت، در جامعه موجب شده است كه نوجوانان براي ابراز عقايد و نظريات 
اي بـراي گفتگـو و تعامـل     آوردن بهانـه  رهايي از اين قيد و بنـد و بدسـت   او براي«خود به دنبال بديلي نوين باشند. 

كردن با ديگران يا فرار از مشكالت و تخليه احساسات و حتي ايجاد فرصت براي خود  اجتماعي، و احساس يگانگي
اهـداف   آورد. اغلب خشنودي يك نفر از كنش ارتباطي موكول به اين است كه چقدر به هاي فردي روي مي به رسانه

  ).111-112: 1374(فرهنگي، » خود رسيده و به چه ميزان از آن فاصله دارد
اش است، نـوع نگـرش و رفتـار خـانواده در ميـزان و نحـوه        از آنجا كه اولين الگوي نوجوان در جامعه، خانواده

رهـاي او خواهـد داشـت.    گيرد و تأثير بسـزايي در رفتا  هاي فردي مورد تقليد و يادگيري او قرار مي استفاده از رسانه
كند. نگـرش   هاي فرد را تضمين مي ساز رفتار به شيوه خاص است و وجود آن تجانس و تشابه كنش ها زمينه نگرش«

كنـد،   اي در فرد ايجاد مي هاي تازه كند و انگيزه دهد، آن را هدايت مي گذارد، به آن شكل مي و عقايد بر رفتار تأثير مي
  ). 43: 1387(باستاني، » دهد هاي افراد سمت مي رآورده و به گرايشاي كه نيازها را ب به گونه
  كه وضعيت خانوادگي نوجوانان چه تأثيري بر استفاده از اينترنت دارد،  موضوع بررسي اين تحقيق است.  اين

ن، (شـيخا » آموزان شمال و جنوب شهر تهـران از اينترنـت   شناسايي ميزان استفاده دانش«در تحقيقي كه به منظور 
انجام گرفته است، برخـي از نتـايج    1381آموزان دبيرستاني شمال و جنوب شهر تهران در سال  ) در ميان دانش1381

شان قايـل نيسـتند. در    درصد از والدين محدوديتي براي فرزندان دختر دبيرستاني 41.7دهد كه  بدست آمده نشان مي
اند كه شـايد دليـل    آموزان به اين پرسش پاسخ نداده ز دانشدرصد ا 46.3اند.  درصد محدوديت ايجاد كرده 12مقابل  

آموزان دبيرستاني دختر براي  آن باشد كه والدين در برخي موارد محدوديت قايل هستند. مهمترين عامل ترغيب دانش
القـه  بـه خـاطر داشـتن ع    60وگوي اينترنتي است. پس از آن بيشترين فراواني  فراواني گفت 91استفاده ازاينترنت، با 

 نوجوانان و جوانان براي استفاده از اينترنت است. كمترين درصد فراواني متعلق به ساير موارد است.
» هطالعه رابطه بين ابعاد مختلـف اسـتفاده از اينترنـت و احسـاس تجربـه شـد      م«همچنين نتايج تحقيقي با عنوان: 

هـاي خبـري    جسـتجو در سـايت   صـرف  رامعموال كاربراني كه ساعات بيشـتري  نشان داده است كه  )1390(موحد:
كنند. در نتيجـه   خبري مورد نياز خود را از اين رسانه كسب مي كنند، به دنبال اهداف مشخصي هستند و اطالعات  مي

كاربراني كـه اسـتفاده روزمـره و     استفاده توانسته است احساس مثبتي را به كاربران بدهد. در كل بايد گفت اين نوع
شـود كـه   فضا به دنبال اهداف مشخصي هستند و همين امر سبب مي ترنت دارند، معموال در اينخبري بيشتري از اين
  افراد بيشتر است.  تر به اينترنت در ايننيز داشته باشند، در نتيجه احتمال داشتن احساس مثبت سرگرداني كمتري

اي چشمگير كليه رفتارهاي انساني  گونه بر اين باورند كه به 1»بي.اف.اسكينر«پردازان و از جمله بسياري از نظريه«
تـري  اي با مباني گستردهنظريه 2اي مورد بررسي قرار داد. نظريه يادگيري اجتماعيتوان به اعتبار يادگيري وسيلهرا مي

نيم تـوا  است و بر اين نكته تأكيد دارد كه لزوماً نبايد رفتارهاي ما تقويت شوند تا ما آنها را تكرار كنيم، بلكـه مـا مـي   
توان گفت در اين نظريه نقش بسياري از رفتارها را فقط به سادگي با مشاهدة آنها از ديگران فرا بگيريم. از اين رو مي

  ).  76-77: 1374(فرهنگي، » مشاهده و اثر ديگران بسيار زياد است
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بوديم شكل گرفتـه   هاي ارتباطي ما زماني كه بسيار خردسالبر اساس نظريه يادگيري اجتماعي، بسياري از روش«
» باشـند  باشد. والدين عموماً اولين و بهترين الگـوي مـا مـي    مي 2يا تقليد 1گيري از طريق الگوبردارياست. اين شكل

  كند.ها نيز نمود پيدا مي). اين الگوبرداري از رفتار والدين در بحث مربوط به مصرف رسانه77: 1374(فرهنگي، 
سازي با  همسان شود و اجتماع نيز مطابقت و كسب مي تفرد از تجمع و اجتماعكند كه  ) بيان مي1980تريانديس (

كـه هافسـتيد   هاي اين شـاخص، آثـار و نتـايجي را درپـي دارد      جنبه گرايش به هر كدام از. دهد ديگران را شكل مي
  ند:كن آنها را مطابق جدول، فهرست مي) 1998) و تريانديس (1984(

 فردگرائي 

 هداف فردي ترجيح دارندعاليق و نيازها و ا  

 ها و هنجارها، مبناي فردي دارند ارزش  

 كسب لذت فردي در اولويت است 

 باورهاي فردي، متمايزكننده فرد از گروه است  

 استقالل و هويت فردي اهميت دارند  

 راهبردهاي مستقيم و مواجه رودررو ترجيح دارد  

 گيرد ا فاصله زياد صورت ميارتباط بين اعضاء متكي به افراد است، رابطه اعضاء ب  

 روابط اجتماعي در بين اعضاء داوطلبانه بوده و اندازه گروه كوچكتر است  

 گيرد ورود و خروج به گروه براحتي صورت مي  

 ها و وفاداري به گروه و شخص ديگر كمتر است ها رنگ كمتري داشته، رفاقت دوستي  

 گرائي جمع

 اهداف گروهي مهم هستند  

 شوند ها از طريق گروه مرجع تعيين مي شهنجارها و ارز  

 رضايت گروه و اكثريت اهميت دارد  

 شوند باورهاي فرد توسط جمع تعيين مي  

 هاي بين فردي و تجانس گروهي مهم هستند وابستگي بين اعضاء، علقه  

 شود ط بحراني استفاده ميياز راهبردهاي غير مستقيم و اصل حفظ ظاهر در شرا  

 نگ استرابطه اعضاء تنگات  

 روابط اجتماعي بين اعضاء اجباري بوده و اندازه گروه بزرگتر است  

 گيرد ورود و خروج به گروه به سادگي انجام نمي  

                                                 
1 modeling 
2 imitation 
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 ها از عمق و استحكام بيشتري برخورداراست ها و رفاقت دوستي  

يـة يـادگيري اجتمـاعي،    گيريم. در نظر ما بسياري از رفتارها را به سادگي و فقط با مشاهدة آنها از ديگران فرا مي
نقش مشاهده و اثر ديگران بسيار زياد است. اعضاي خـانواده بيشـترين سـهم را در ايـن يـادگيري دارنـد. چـرا كـه         
نوجوانان با مشاهدة رفتارهاي ارتباطي والدين و ميزان و نحوة استفاده آنان از اينترنت، ميزان و نحوة استفادة خـود را  

گيري والدين از اينترنـت   شرايط تحصيلي و رفتارهاي والدين نيز عامل مهمي در بهرهكنند. از سوي ديگر  گزينش مي
رسد والدين تحصيل كرده بنا به مناسبات اجتماعي و شغلي خود بيشتر با اينترنت سـروكار دارنـد تـا     دارد. به نظر مي

مكاري و توجه به نوجوانـان  والديني كه تحصيالت كمتري دارند. همچنين برخي رفتارهاي والدين مانند همفكري، ه
هـايي بـا يـك سرپرسـت بيشـتر       تأثير نباشد. اين موضوع در خـانواده  و اهدافشان نيز در استفاده نوجوانان از اينترنت بي

بهره است. بنابراين احتمال دارد براي رفـع   نمايان است .چرا كه نوجوان از يكي از والدين و تجربيات و همفكري او بي
    بيشتر يا كسب تجربيات مورد نياز از اينترنت بيشتر استفاده كرده و از جمع دورتر و دورتر شود. تنهايي، جلب توجه

  هاي تحقيق بوده است. ها بر اساس اهداف اصلي، اهداف جزئي و پرسش در نهايت بايد گفت انتخاب نظريه
رنـت از ديـدگاه كارشناسـان    هدف كلي تحقيق حاضر، بررسي تأثير وضعيت خانوادگي نوجوانان براستفاده از اينت

  است. اهداف جزيي زير براي بررسي موضوع مد نظر قرار گرفته است:
 هاي فردي؛ شناخت وضعيت خانوادگي نوجوانان و تأثير آن در استفاده آنها از رسانه -1

 هاي فردي؛ شناسايي رفتار والدين و تأثير آن در استفاده نوجوانان از رسانه -2

 و تأثير آن در استفاده نوجوانان از رسانه هاي فردي؛ تعيين وضعيت تحصيلي والدين -3

پرسش  3از آنجا كه در اين تحقيق از روش كيفي (دلفي) نيز استفاده شده است، اين تحقيق فاقد فرضيه و داراي 
  هاي اين تحقيق به اين شرح است: اند. پرسش است كه بر پايه نظريات طراحي شده

 هاي فردي (تلفن همراه و اينترنت) دارد؟ در استفاده او از رسانه وضعيت خانوادگي نوجوانان چه تأثيري -1

 هاي فردي (تلفن همراه و اينترنت) دارد؟ رفتار والدين چه تأثيري در استفاده نوجوانان از رسانه -2

 هاي فردي (تلفن همراه و اينترنت) دارد؟ شرايط تحصيلي والدين چه تأثيري در استفاده نوجوان از رسانه -3
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  شروش پژوه
در اين تحقيق از روش كيفي (مصاحبه با متخصصان فن)  استفاده شده است. براي دستيابي به نظرات كارشناسان 

هـاي   در ابتدا با آنها دربارة موضوع پژوهش مصاحبه عميق انجام شده است. سـپس بـا توجـه بـه اهـداف و پرسـش      
سوال تهيـه و تنظـيم شـد. در ايـن روش در      11اي با  پژوهش، نظرات كارشناسان دربارة موضوع پژوهش، پرسشنامه

  شوند.  جداول تنها به ذكر فراواني اكتفا شده و ستون درصد در جداول آماري حذف مي
هاي فردي و وضعيت خانوادگي است، نظـرات دو   با توجه به موضوع پژوهش كه در مورد علوم ارتباطات، رسانه

دآوري شده است. انتخاب كارشناسان برمبنـاي داشـتن حـداقل    گروه از كارشناسان علوم ارتباطات و علوم تربيتي گر
مدرك تحصيلي دكترا در حوزة علوم ارتباطات و علوم تربيتي بوده است. بر اين اساس اعضاي هيـأت علمـي واحـد    

انـد. بـراي    تهران مركز و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد، دانشكدة صدا و سيما و دانشگاه عالمه انتخـاب شـده  
هاي پاسخگو، از نمونة در دسترس و با توجه به تخصص در حوزه علـوم ارتباطـات يـا علـوم تربيتـي       اب نمونهانتخ

ها را تكميـل كـرده و عـودت     نفر از آنها پرسشنامه 22پرسشنامه بين كارشناسان توزيع شد كه  35استفاده شد. تعداد 
  دادند. 

  اين پژوهش بشرح زير بوده است:ها در  آوري داده هاي به كار گرفته شده براي جمع روش
  اي و گردآوري مطالب مرتبط با موضوع تحقيق مطالعه كتابخانه -الف
  مصاحبه عميق با كارشناسان علوم ارتباطات و علوم تربيتي -ب
تهيه و تنظيم پرسشنامه اوليه (برگرفته از چارچوب نظري) و پرسشنامه ثانويه (برگرفته از مصاحبه عميـق بـا    -ج

  علوم ارتباط و علوم تربيتي) كارشناسان
  پرسشنامه تكميل شد.  22نفر از كارشناسان كه در نهايت  35ارائه پرسشنامه به  -د

  ها به شرح زير است: روش تجزيه و تحليل داده
  بندي شد. هاي پژوهش طبقه هاي تحقيق بر حسب عوامل و شاخص داده -1
 .بندي شده مورد تفسير و تعبير قرار گرفت هاي طبقه داده -2

 ها تحليل شد. هاي تحقيق و انطباق با نظريه ها در رابطه با سوال داده -3

 0.80براي اعتبار و پايايي تحقيق از روش آزمون كرونباخ استفاده شده است. آلفاي كرونبـاخ بـراي ايـن تحقيـق     
  بوده است. 

  هاي پژوهش يافته
هاي فردي (تلفن همـراه و   او از رسانه وضعيت خانوادگي نوجوانان چه تأثيري در استفاده«اولين پرسش پژوهش 

 بوده است. » اينترنت) دارد؟
در ابتدا از پاسخگويان دربارة تعارضات والدين با يكديگر و ارتباط آن با ترغيب نوجوان به استفاده از فضاي مجـازي  

  اند.  تاحدودي ارزيابي كرده نفر 2نفر از كارشناسان ميزان اين ارتباط را زياد يا بسيار زياد و  20در اينترنت سوال شد. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

125  

.  توزيع فراواني نظر كارشناسان دربارة  تعارضات والدين با يكديگر و ارتباط آن با ترغيب نوجوان به استفاده از 1جدول 
  فضاي مجازي

تواند نوجوان را به نظر شما تعارضات والدين با يكديگر چقدر مي
 رغيب كند؟هاي اجتماعي) تبه استفاده از فضاي مجازي (شبكه

 تعداد

 8 بسيار زياد

 12 زياد

 2 تاحدودي

 - كم

 - بسيار كم

 22 جمع كل

هاي تك سرپرست در ميزان تمايل آنها به  زندگي نوجوانان در خانواده«سپس ميزان موافقت پاسخگويان با جملة 
 5نفـر تاحـدودي و    1ا بسيار زياد، نفر از كارشناسان اين تأثير را زياد ي 16سوال شد. » مؤثر استاينترنت استفاده از 

  اند.  ارزيابي كردهنفر كم يا بسيار كم 
سرپرست در ميزان تمايل آنها به  هاي تك زندگي نوجوانان در خانواده«. توزيع فراواني نظر كارشناسان دربارة جملة 2جدول 

  »هاي فردي مؤثر است استفاده از رسانه
 

نوجوانان در زندگي«شما چقدر با اين جمله موافقيد:
سرپرست در ميزان تمايل آنها به استفاده از  هاي تك خانواده

 »هاي فردي مؤثر است.رسانه

 فراواني

 2 بسيار زياد

 14 زياد

 1 تاحدودي

 3 كم

 2 بسيار كم

 22 جمع كل

  
تمايل بيشـتري   كنند نوجواناني كه با فردي غير از والدين زندگي مي«در ادامه ميزان موافقت پاسخگويان با جملة 

 5نفر تاحدودي و  3نفر از كارشناسان در حد زياد يا بسيار زياد،  14سوال شد. » هاي فردي دارند در استفاده از رسانه
  اند.  نفر كم يا بسياركم با اين جمله موافق بوده
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كنند تمايل بيشتري در   زندگي مي نوجواناني كه با افرادي غير از والدين«. توزيع فراواني نظر كارشناسان دربارة جملة 3جدول 
  »هاي فردي دارند استفاده از رسانه

 
نوجواناني كه با افرادي «شما چقدر با اين جمله موافقيد:

كنند تمايل بيشتري در استفاده از  غير از والدين زندگي مي
 »هاي فردي دارند.رسانه

 فراواني

 5 بسيار زياد

 9 زياد

 3 تاحدودي

 3 كم

 2 بسيار كم

 22 جمع كل

  
 بوده است. » رفتار والدين چه تأثيري بر استفاده نوجوانان از اينترنت دارد؟«دومين پرسش پژوهش 

ها براي تشويق نوجوانان به استفاده از اينترنت سوال شد. پاسخگويان  از پاسخگويان دربارة مهمترين دليل خانواده
  .مورد را بر حسب اولويت انتخاب كنند 3توانستند  مي

نفـر رفـع    2بخشـي،   نفـر مهـارت   7نفر از كارشناسان ارزش قايل شدن براي تحصـيل علـم،    11در اولويت اول 
هـا بـراي تشـويق     نفر سرگرم شدن را مهتمرين دليل خانواده 1نفر اعطاي استقالل به نوجوانان،  1مسئوليت از خود، 

  اند.  نوجوانان به استفاده از اينترنت بيان كرده
نفر ايجاد فرصت بيشـتر   4نفر به جذاب كردن آموزش،  5نفر از كارشناسان به مهارت بخشي،  6م در اولويت دو

 1نفر اعطاي استقالل به نوجوانان،  1هاي نوجوان،  نفر حمايت از پيشرفت 2نفر رفع مسئوليت از خود،  2براي خود، 
  اند.  نفر به اعطاي خوداتكايي به نوجوانان اشاره كرده 1نفر سرگرم شدن او و 

نفـر   3بخشي،  نفر مهارت 3نفر اعطاي خوداتكايي به او،  4نفر از كارشناسان سرگرم شدن او،  5در اولويت سوم 
هاي  نفر حمايت از پيشرفت 1نفر رفع مسئوليت از خود،  1نفر اعطاي استقالل به نوجوانان،  3جذاب كردن آموزش، 

  اند.  وان دليل بيان كردهدادن به وضع موجود را به عن نفر پذيرش و تن 1او، 
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  ها براي تشويق نوجوانان به استفاده از اينترنت  . توزيع فراواني نظر كارشناسان دربارة مهمترين دليل خانواده4جدول 

ها براي تشويق نوجوانان به  داليل خانواده
 استفاده از اينترنت

 اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

 فراواني فراواني فراواني

   11 شدن براي تحصيل علم رزش قايلا

 3 6 7 مهارت بخشي

 1 2 2 رفع مسئوليت از خود

 3 5  جذاب كردن آموزش

 3 1 1 اعطاي استقالل به نوجوانان

 1 2  هاي اوحمايت از پيشرفت

 5 1 1 سرگرم شدن او

  4  ايجاد فرصت بيشتر براي خود

 4 1  اعطاي خوداتكايي به او

 1   به وضع موجودپذيرش و تن دادن

 21 22 22 جمع كل

 
نفـر از    17از پاسخگويان دربارة توجه خانواده به اهداف فردي نوجوانان و ممانعت از فردگرايي آنها سوال شد. 

شدن  كارشناسان معتقد بودند توجه خانواده به اهداف فردي نوجوان به ميزان زياد يا بسيار زياد از فردگرايي يا منزوي
  اند.  نفر بسيار كم ارزيابي كرده 1نفر از كارشناسان اين ميزان را تا حدودي و  4كند.  ت مياو ممانع

  . توزيع فراواني نظر كارشناسان دربارة تأثير توجه خانواده به اهداف فردي و نقش آن در ممانعت از فردگرايي نوجوان5جدول 
نوجوان چقدر فرديتوجه خانواده به اهدافبه نظر شما

 اند مانعي براي فردگرايي يا انزواي او باشد؟تومي
 فراواني

 2 بسيار زياد

 15 زياد

 4 تاحدودي

  كم

 1 بسيار كم

 22 جمع كل

از پاسخگويان دربارة تأثير رفتارهاي والدين بـر كـاهش اسـتفاده نوجـوان از اينترنـت سـوال شـد. پاسـخگويان         
  ند. مورد را بر حسب اولويت انتخاب كن 3توانستند  مي
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 3كردن نكات مثبـت شخصـيت او،    نفر برجسته 4نفر از كارشناسان احترام گذاشتن به نوجوان،  8در اولويت اول 
نفر اسـتقالل او را   1نفر پاسخگوي نيازهاي او بودن،  1هاي او،  نفر توجه كردن به صحبت 1نفر همدلي كردن با او، 

نفر شنونده انتقادات و پيشنهادات او  1گرفتن اهداف نوجوان،  نفر جدي 1نفر جدي رفتار كردن با او،  1ارج نهادن، 
  اند.  هاي فردي مؤثر ارزيابي كرده نفر داشتن اهداف مشترك با او را در كاهش استفاده نوجوان از رسانه 1بودن و 

ر بـا او بـا   نفـ  3نفر استقالل او را ارج نهادن،  3نفر از كارشناسان پاسخگوي نيازهاي او بودن،  6در اولويت دوم 
نفـر همـدلي    1نفر احترام گذاشتن بـه نوجـوان،    1 كردن نكات مثبت شخصيت او، نفر برجسته 2آرامش رفتار كردن، 

نفـر   1نفـر جـدي گـرفتن اهـداف او،      1نفر جدي رفتار كردن بـا او،   1نفر توجه به صحبت هاي او،  1كردن با او، 
هـا را عامـل    گيـري  نفر مشاركت دادن او در تصـميم  1تار كردن و نفر با خشم رف 1شنونده انتقادات و پيشنهادات او، 

  اند.  هاي فردي بيان كرده نوجوان از رسانه  مؤثري در كاهش استفادة
نفـر   3هـاي او،   نفـر توجـه بـه صـحبت     3نفر از كارشناسان شنونده انتقادات وپيشـنهادات او بـودن،    4در اولويت سوم 

نفر با او با آرامش رفتار كردن،  2نفر استقالل او را ارج نهادن،  2ترام گذاشتن به نوجوان، نفر اح 2 پاسخگوي نيازهاي او بودن،
نفـر داشـتن    1نفر با او بطور جدي رفتـار كـردن،    1نفر همدلي كردن با او،  1كردن نكات مثبت شخصيت او،  نفر برجسته 1

  اند.  هاي فردي مؤثر دانسته ر كاهش استفاده او از رسانهها را د گيري نفر مشاركت دادن او در تصميم 1اهداف مشترك با او و 
  هاي فردي  تأثير رفتار والدين در كاهش استفاده نوجوان از رسانه  . توزيع فراواني نظر كارشناسان دربارة6جدول 

  (تلفن همراه و اينترنت)

تأثير رفتار والدين در كاهش استفادة نوجوان 
 هاي فردي از رسانه

 اولويت سوم ويت دوماول اولويت اول

 فراواني فراواني فراواني

 2 81احترام گذاشتن به نوجوان

 1 42 كردن نكات مثبت شخصيت نوجوان برجسته

 1 31 كردن با نوجوان همدلي

 3 11 هاي نوجوانتوجه به صحبت

 3 16پاسخگوي نيازهاي نوجوان بودن

 2 13استقالل نوجوان را ارج نهادن

 1 11ر كردن با نوجوانجدي رفتا

  11 جدي گرفتن اهداف نوجوان
 4 11 شنونده انتقادات و پيشنهادات نوجوان بودن

 1 1 داشتن اهداف مشترك با نوجوان

 2 3 با نوجوان با آرامش رفتار كردن

  1  با خشم با نوجوان رفتار كردن
 1 1  هاگيريدادن نوجوان در تصميم مشاركت

 222221 جمع كل
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هاي خانوادگي حضور فعالي دارند با مشاهدة رفتار والدين از  نوجواناني كه در جمع«از پاسخگويان دربارة جملة 
 5نفر زيـاد و   9نفر از كارشناسان با اين جمله تا حدودي،  10سوال شد. » كنند ها بصورت گزينشي استفاده مي رسانه

  اند.  نفر كم موافق بوده
هاي فردي و  تأثير آن بر روي نحوة استفاده نوجوانـان سـوال    استفاده والدين از رسانه  ة نحوةاز پاسخگويان دربار

  اند.  نفر كم ارزيابي كرده 3نفر تاحدودي و  3نفر از كارشناسان اين تأثير را زياد يا بسيار زياد،   20شد. 
تأثير آن بر روي ميزان استفاده نوجوانان  هاي فردي و از پاسخگويان دربارة ميزان استفاده والدين نوجوان از رسانه

نفر كم ارزيابي  2نفر تاحدودي و  4نفر از كارشناسان اين تأثير را زياد يا بسيار زياد ،   20ها سوال شد.  از اين رسانه
  اند.  كرده

راه هاي فردي (تلفن همـ  شرايط تحصيلي والدين چه تأثيري در استفاده نوجوان از رسانه«سومين پرسش پژوهش 
 بوده است. » و اينترنت) دارد؟

ها  هاي فردي و ترغيب نوجوانان به استفاده از اين رسانه از پاسخگويان دربارة آشنايي والدين در استفاده از رسانه
  اند.  نفر كم ارزيابي كرده 3نفر تاحدودي و  4نفر از كارشناسان اين تأثير را زياد يا بسيار زياد،  18سوال شد. 

نفـر از   15ان دربارة وضعيت تحصيلي والـدين در ميـزان اسـتفاده نوجـوان از اينترنـت سـوال شـد.        از پاسخگوي
  اند.  نفر كم ارزيابي كرده 3نفر تاحدودي و  7كارشناسان اين تأثير را زياد يا بسيار زياد، 

هاي فـردي سـوال    از پاسخگويان دربارة وضعيت تحصيلي والدين و تأثير آن در استفاده آگاهانه نوجوان از رسانه
  اند.  نفر كم يا بسيار كم ارزيابي كرده 2نفر تاحدودي و  4نفر از كارشناسان اين تأثير را زياد يا بسيار زياد،  19شد. 
  

  هاي فردي دارد؟  پرسش اول پژوهش: وضعيت خانوادگي نوجوانان چه تأثيري در استفاده او از رسانه
تواند به ميزان زياد يا بسيار زياد نوجـوان   رضات والدين با يكديگر ميكارشناسان در اين پژوهش معتقد بودند تعا

  هاي اجتماعي) ترغيب كند.  را به استفاده از فضاي مجازي (شبكه
كننـد بـه    هاي تك سرپرست زندگي مـي  كارشناسان معتقد بودند گرايش نوجواناني كه بنا به هر دليلي در خانواده

  ا بسيار زياد است. هاي فردي زياد ي استفاده از رسانه
كنند تمايـل بيشـتري در    كارشناسان در اين پژوهش معتقد بودند نوجواناني كه با افرادي غير از والدين زندگي مي

  هاي فردي دارند.  استفاده از رسانه
هـاي فـردي (تلفـن همـراه و      پرسش دوم پژوهش: رفتار والدين چه تأثيري بر استفادة نوجوانان از رسـانه 

  ارد؟اينترنت) د
هـاي نوجـوان، پاسـخگوي نيازهـاي او بـودن، احتـرام        كارشناسان در اين پژوهش معتقد بودند توجه به صـحبت 

  هاي فردي تأثير دارد. گذاشتن به نوجوان و همدلي كردن با او بر استفاده نوجوانان از رسانه
يـد از رفتـار والـدين و در پـي آن     كارشناسان در حد زياد يا بسيار زياد با حضور فعال نوجوانان در خانواده و تقل

  اند.  ها موافق بوده استفادة گزينشي از رسانه
هاي فردي به ميزان زياد يا بسيار زياد بر روي نحوة استفاده  كارشناسان معتقد بودند نحوة استفادة والدين از رسانه
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  هاي مشابه مؤثر است. نوجوان از رسانه
هاي فردي به ميـزان زيـاد يـا بسـيار زيـاد بـر روي ميـزان         لدين از رسانهكارشناسان معتقد بودند ميزان استفادة وا

  هاي مشابه تأثير دارد.  استفادة نوجوان از رسانه
  هاي فردي دارد؟ پرسش سوم پژوهش: شرايط تحصيلي والدين چه تأثيري در استفاده نوجوان از رسانه

اي فردي به ميزان زياد يا بسيار زيـاد نوجـوان را بـه    ه كارشناسان معتقد بودند آشنايي والدين در استفاده از رسانه
  كند. ها ترغيب مي استفاده از اين رسانه

كارشناسان معتقد بودند وضعيت تحصيلي والدين در ميزان استفادة نوجوان از اينترنت به ميزان زياد يا بسيار زياد 
  تواند مؤثر است. مي

  بحث 
هـاي فـردي عـواملي     وادگي در اسـتفاده نوجوانـان از رسـانه   در بررسي نقش و تأثير وضعيت خـان  -پرسش اول

  سرپرست مورد نظر بوده است.  هاي تك همچون رفتار والدين با يكديگر (تعارضات والدين)، و زندگي در خانواده
محبت و صميميت و هماهنگي پدر و  فرزندان در محيط خانواده به احساس امنيت و آرامش نياز دارند. گرمي و«

غرور و اعتماد به نفس آنان خواهد شد. اما گفتگوهاي پرخاشـگرانه   محيط خانواده موجب آرامش و تقويتمادر در 
در محيطي خالي از محبت  انجامد و آنان پدر و مادر به از بين رفتن آسايش و آرامش ذهني نوجوانان مي و اختالفات

در نتيجه از اعتماد بـه نفـس و غـرور و تحركشـان     اند و  داده هاي خود را از دست گاه كنند تكيه و امنيت احساس مي
مسائل برخـورد   توانند به راحتي و با آرامش با كنند و نمي هاي روزانه احساس ضعف مي فعاليت شود و در كاسته مي

  )1383(سايت تبيان، » كنند
ـ     ان بـه اسـتفاده از   از نظر كارشناسان تعارضات والدين با يكديگر به ميزان زياد يا بسيار زيـاد بـا ترغيـب نوجوان

  اينترنت مؤثر ارزيابي شده است. 
دهد كه خانواده به عنوان يك مجموعة مستقل و داراي هويت جمعي مورد نظر  هاي ديني نشان مي بررسي گزاره«

شوند. به عنوان نمونه، تبديل روحيه  اسالم، كاركردهاي خاصي دارد كه اين كاركردها تنها در درون خانواده تأمين مي
گرايانه كـه بسـياري از امتيـازات و فضـائل اخالقـي در فضـاي دسـتيابي فـرد بـه روحيـه            رايانه به روحيه جمعفردگ
خانواده فرد را از تمركـز حـداكثري بـر     شود، يكي از امتيازات خانواده است. به عبارت ديگر،  گرايانه محقق مي جمع

  ).88-89: 1390دنامه همشهري، (خر» دهد دارد و او را به سمت زندگي جمعي سوق مي خود باز مي
كارشناسان معتقدند توجه به اهداف فردي نوجوان به ميزان زياد يا بسيار زياد از فردگرايـي يـا منـزوي شـدن او     

  كند.  ممانعت مي
سرپرست كه تنها يكي از والدين (به هر دليلي مثل فوت، جدايي يا طالق) با نوجوان زنـدگي   هاي تك در خانواده

كننـد   ن يا مادر دارد يا پدر. بهرحال هر چند كه پدر يا مادر تمام سعي خود را براي رفع اين نقيصه مـي كند نوجوا مي
كند. حاال امكان انتخاب گزينـه او بـراي    اما نوجوان باز خالء عاطفي نداشتن پدر و مادر را با تمام وجود احساس مي

آن نيمة گمشده، استفاده از تلفن همراه يا اينترنت با  يابد. براي جبران گاه به نصف كاهش مي رفاقت، مشورت و تكيه
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  آيد.  توجه به كاركردهايشان گزينه مناسبي به شمار مي
كنند به ميزان زياد يا بسيار زياد تمايـل   سرپرست زندگي مي هاي تك كارشناسان معتقدند نوجواناني كه در خانواده

  دارند از اينترنت استفاده كنند. 
كنند نيز مشابه همين وضعيت را (شايد با درصد بيشتري) تجربه  فرادي غير از والدين زندگي مينوجواناني كه با ا

هايي با اين شرايط توانايي ايجاد الگوهاي فرهنگي خاص جهت انگيزش افراد افـزايش   كنند. به عبارتي در خانواده مي
  كنند. همراه و اينترنت جستجو مي هاي فردي مانند تلفن يابد. نوجوانان اغلب اين الگوها را در رسانه مي

كنند تمايل زياد يا بسيار زيادي براي  همچنين از نظر كارشناسان نوجواناني كه با افرادي غير از والدين زندگي مي
  استفاده از اينترنت دارند. 

چـون  هـاي فـردي عـواملي هم    در بررسي نقش و تأثير رفتار والدين دراستفادة نوجوانان از رسـانه  - پرسش دوم
توجه به مهمترين دليل خانواده ها براي تشويق نوجوانان به استفاده از اينترنت، توجه بـه  اهـداف فـردي نوجوانـان،     

هاي فردي و حضور فعال در خانواده مدنظر قرار گرفته اسـت. نتـايج بدسـت     نحوه و ميزان استفاده والدين از رسانه
هاي رفتار والـدين درگـرايش نوجوانـان بـه      به عنوان شاخص آمده حاكي است از نظر كارشناسان همگي اين عوامل

  استفاده از اينترنت  مؤثر است. 
ها به طور دائم در حال بازنگري رفتار و عملكرد اجتماعي خود هسـتند. بـه عبـارت     گيدنز معتقد است كه انسان«
حوزه تالش خـود را مـورد توجـه     ها تحت تأثير دانش و اطالعات خود و هنگام انجام هرگونه فعاليتي، انسان  ديگر،

نمايند. البتـه   را انتخاب مي كنند و رفتار و عملكرد مناسب  دهند و اطالعات موجود در آن زمينه را بررسي مي قرار مي
اين بازانديشي تنها اختصاص به انسان مدرن ندارد و به طور كلي، هـر انسـاني در كـنش خـود خـالي از بازانديشـي       

ها متفاوت است. اگر فرد پايبند به سنت، رفتار خود را بازانديشي كنـد، نتيجـه آن عمـل     نديشينيست. نتيجه اين بازا
ها ارزش و اعتبار خود را از دسـت   براساس روال گذشته و سنت پيشينيان است اما، در دوره مدرن كه برخي از سنت

هاي گذشته بيانجامد. حاصـل آن   با سنتاند، نتيجه بازانديشي انسان مدرن ممكن است به عملكرد كامالً متفاوت  داده
هاي اجتماعي هـم   تر باشد نهادها و نظام تر و تبادل اطالعات سريع كه در فضاي جديد به هر ميزان كه ارتباطات قوي

كنند. نتيجه اين بازانديشـي در عرصـة خـانواده بـه وجـود آمـدن رابطـه نـاب در          تر تحول و دگرگوني پيدا مي وسيع
  ).  158:  1390دنامه همشهري، (خر» ارتباطات است

اي  شدن طفل و همنوايي عميق وي با هنجارهاي اجتماعي، از اهميت ويـژه  خانواده به عنوان ميانجي در اجتماعي«
هاي ژرف و نهان شخصيت انسان ناشي از آموزش و پرورش دوران كودكي است و از آنجا كه  برخوردار است. جنبه

گـذرد و در ايـن دوران اسـت كـه پايـه شخصـيت او گذاشـته         حيط خانواده ميهاي زندگي انسان در م نخستين سال
(وثـوقي،  » توان به اهميت خانواده و تأثيري كه در پرورش فرد و قواي روحي و اخالقي او دارد پي بـرد  مي شود،  مي

1378 :215.(  
اينترنت ارزش قايل شدن بـراي  ها براي تشويق نوجوانان به استفاده از  ترين دليل خانواده كارشناسان معتقدند مهم

  بخشي است.  تحصيل علم و مهارت
گيرنـد.   دهد كه مردم چگونه از تجربه مستقيم يا مشاهده (يا الگوسازي) ياد مي توضيح مي) «1977نظرية باندورا (
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ابر نظـر  ها. بن و انگيزش 2، بازسازي حركتي1برخي از عناصر اصلي اين نظريه عبارتند از توجه، نگهداري (يادسپاري)
هاي ناظر است، مـثالً مشـاهده مكـرر يـك      باندورا، توجه به يك رويداد تحت تأثير خصوصيات آن رويداد و ويژگي

دهد. يادسـپاري بـر ايـن  امـر      دهد يادگيري وي را افزايش مي رويداد توسط شخصي كه توجه دقيقي به آن نشان مي
سـپارد. بازسـازي حركتـي اجـراي رفتـاري       را به خاطر مـي هاي مشاهده شده  كند كه تا چه حدي فرد رفتار اشاره مي

توانند فقط با مشاهده صرف يك رفتـار، دقيقـاً از آن تقليـد     رويداد مشاهده شده است. براي مثال برخي اشخاص مي
كه بـا  كنند، اما براي بيشتر افراد اين كار نياز به تمرين دارد. جزء انگيزشي اين نظريه به تشويق يا تنبيهي بستگي دارد 

  ).689: 1389(ويمر، » اجراي رفتار مشاهده شده همراه است
كردن نكات مثبت شخصيت او و همدلي كـردن بـا او    كارشناسان معتقد بودند احترام گذاشتن به نوجوان، برجسته

  در كاهش استفاده نوجوان از اينترنت مؤثر است. 
گيـرد.   نوجوانان قرار مي  ستفاده والدين مورد مشاهدةهاي فردي، ميزان و نحوة ا در بحث استفادة والدين از رسانه
توانند به دانش و اطالعـات مـورد نيازشـان و از چـه منبعـي       گيرند كه چگونه مي آنها با مشاهدة رفتار والدين ياد مي

شـد.  دهند كه با نگرش، عقايد و باورهايشـان هماهنـگ با   هايي توجه نشان مي دسترسي پيدا كنند. آنها بيشتر به رسانه
باورهايي كه با مشاهدة رفتار والدين در آنها نهادينه شده است. با انتخاب رسانه بحـث مهمـي مثـل انتخـاب از روي     

هاي نهان شخصيت نوجـوان كـه در خـانواده شـكل      شود. جنبه انگيزه كه مبناي خشنودي و رضايت دارد گشوده مي
نشأت گرفته، شكوفا شده و به او توانـايي آگـاهي از نقـش    رفتار والدين در مواجهه با تكنولوژي   گرفته و از مشاهدة

  كند.  خود در خانواده را اعطا مي
تـوان بـه اعتبـار يـادگيري      اسكينر در نظرية يادگيري اجتماعي بر اين باور است كه كلية رفتارهاي انسـاني را مـي  

الگوبرداري يا تقليد از والدين شكل هاي ارتباطي از طريق  اي مورد بررسي قرار داد. بر اساس اين نظريه روش وسيله
شود از نظر كارشناسان مشاهده رفتار والدين ماننـد ميـزان و نحـوة اسـتفاده از      گونه كه مشاهده مي گرفته است. همان

هاي فردي مؤثر است. به اين ترتيب نظر كارشناسـان نظريـة يـادگيري     هاي فردي در استفادة نوجوانان از رسانه رسانه
  كند. هاي فردي تأييد مي بارة تقليد نوجوانان از والدين دربارة استفاده از رسانهاجتماعي را در

كارشناسان معتقد بودند نحوه و ميزان استفاده والدين از اينترنت بر روي نحوه و ميزان استفاده نوجوانان زيـاد يـا   
  بسيار زياد مؤثر است. 

  
هاي فردي عواملي  ن در استفاده نوجوانان از رسانهدر بررسي نقش و تأثير وضعيت تحصيلي والدي  -پرسش سوم

هاي فردي و تأثير وضـعيت تحصـيلي والـدين در نحـوه و ميـزان اسـتفاده از        همچون مهارت و آشنايي آنها از رسانه
هاي وضعيت  اينترنت مدنظر قرار گرفته است. نتايج حاكي است از نظر كارشناسان همه اين عوامل به عنوان شاخص

  هاي فردي مؤثر است.  دين در گرايش نوجوانان به استفاده از رسانهتحصيلي وال
هاي كـامپيوتريزه بياموزنـد تـا بـه      دهند كه چگونه از سيستم آموزان ياد مي مدارس هر روز بيش از پيش به دانش«

                                                 
1 retention 
2 motor reproduction 
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(پستمن، » هاست تر از اين تر و ارزنده جاي اين كه اصول و مطالبي را به اين نوجوانان آموزش دهند كه به مراتب مهم
شوند. تلفيـق روحيـات دورة سرشـار از شـور و هيجـان بـا        ). نوجوانان در مدارس با علوم جديد آشنا مي31: 1386

سـازد.    هاي جديد ارتباطي از آنها نوجواني با انتظارات و توقعـات متفـاوت از گذشـته مـي     آشنايي با علوم و فناوري
هاي نوين مانند تلفن همـراه   هاي استفاده از فناوري اد و يا ناآشنا با مهارتسو سواد يا بي چنانچه نوجوان با والدين كم

كند. از نظر نوجوانان تجربة زندگي يعني آشنايي با كامپيوتر و مهـارت   و اينترنت زندگي كند، كمبودهايي را حس مي
بين او و والدين شـكافي پديـد   كند  بيند تصور مي بهره مي استفاده از آن است و چون والدين خود را از اين تجربه بي

هاي نسلي و سنتي خانواده بـه نسـل    پيوندد. به عبارت ديگر ويژگي آمده است. در اين مسأله شكاف نسلي بوقوع مي
  بعدي انتقال نيافته است.

فاده از كارشناسان معتقد بودند آشنايي والدين در استفاده از اينترنت نوجوانان را به ميزان زياد يا بسيار زياد به است
  كند.  اينترنت تشويق مي

آگاهي والدين از چگونگي مصرف اطالعات  ها و اينترنت، گام اول، با برشمردن برخي از مسائل مرتبط با خانواده
  ) 1390اي،  (يحيايي ايله.بهبود خواهد بخشيد(در نوجوانان) مندي از اينترنت را  بهره اينترنت است و اين آگاهي روند

بودند وضعيت تحصيلي والدين در استفاده آگاهانه نوجوان از اينترنت به ميزان زيـاد يـا بسـيار     كارشناسان معتقد
طوري كـه   است؛ به خصوص در كاهش روابط خانوادگي جدي بوده ها و به نقش اينترنت در خانوادهزياد مؤثر است. 

گذرانند. هرچنـد   همراه با اينترنت ميجدا از يكديگر و  سهمي از زماني را كه اعضاي خانواده در خانه حضور دارند،
بـين   هاي مختلف كاركردهاي مختلفي داشته است امـا در بحـث روابـط اجتمـاعي     در خانواده توان گفت اينترنت مي

(همان) همچنين كارشناسان معتقـد   است. داشته وگو و به تبع آن كاهش تفاهم را در پي اعضاي خانواده، كاهش گفت
  ين در ميزان استفاده نوجوان از اينترنت به ميزان زياد يا بسيار زياد مؤثر است. بودند وضعيت تحصيلي والد

هـاي    دسترسي به كارشناسان براي مصاحبه و تكميـل پرسشـنامه و تنظـيم قـرار مالقـات     هاي تحقيق:  محدوديت
از هـاي تكميـل شـده طـي زمـان مقـرر        آوري پرسشـنامه  حضوري يا تلفنـي بـراي ارائـه پرسشـنامه و سـپس جمـع      

  روند.   هاي اين پژوهش به شمار مي محدوديت

سرپرست توجه بيشتر براي صرف وقت با نوجوان ضروري است. دقت و  هاي تك در خانواده :پيشنهادها
هاي فردي و تشويق نوجوان به استفاده از  نظارت سرپرست نوجوان در نحوه و ميزان استفاده خودش از رسانه

   شدن براي تحصيل علم و جايگاه كمك آموزشي اهميت دارد. ارزش قايلهاي فردي با اهدافي همچون  رسانه
هاي مدرن موردنياز است، به اهميت سوادهاي قـديمي برخاسـته از چـاپ     سوادهاي نو كه بواسطه وجود رسانه«

زه سـواد  ً بصري و نيز كالمي. امرو است. البته ارتباطات به تقريب همواره تركيبي از الگوهاي متفاوت بوده است، مثال
هـاي سـنتي    اي و بـه همـين نسـبت، گونـه     ناپـذيري، سـواد چندرسـانه    اگر چه محل بحث است لكن بطور اجتنـاب 

هـا و   هـا، مهـارت   اي بـه دانـش   عبـارت سـواد رسـانه   ). «82: 1389(باكينگهـام،  » كنـد  سوادآموزي ديگر كفايت نمـي 
). بـراي درك و فهـم   83: 1389(باكينگهـام،  » ياز اسـت هايي اشاره دارد كه براي استفاده و تغيير رسانه مورد ن توانايي
گذرد لزوماً آن برداشتي نيست كـه مـا    ها بايد آموزش متناسب با آن رسانه ديده شود. آنچه كه در ذهن افراد مي رسانه
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والـدين   شود. بنابراين آموزش هاي ذهني افراد به نوع استفاده و نگاه آنها از رسانه مربوط مي از رسانه داريم. برداشت
تواند كمك شاياني در همـدلي بـا    اي مي كند يا همان سواد رسانه ها كمك مي دربارة مواردي كه به درك و فهم رسانه

اي آشـكارا   سـواد رسـانه  ) «1999هاي فردي باشد. چرا كه بـه قـول راجرسيلورسـتون(    نوجوانان در استفاده از رسانه
اي از  اي مجموعـه  ). سواد رسانه103: 1389(باكينگهام، » تركيب است مستلزم ظرفيتي از رمزگشايي، ارزيابي، انتقاد و

هـاي آموزشـي    گويد. با برگـزاري كـالس   هاي مختلف را مي ها و محتواهايي است كه به مخاطب جنبه الگوها، آموزه
انه در هاي آموزشي رايانه و نحوه اسـتفادة مطلـوب از ايـن رسـ     هاي مختلف را آموزش داد. كالس توان اين جنبه مي

كند. تنوع در ارائه مطالب در  مدارس براي والدين و نوجوانان بطور همزمان اعضاي خانواده را به يكديگر نزديك مي
  شود. ها به نوعي سرگرمي و تفريح براي اعضاي خانواده نيز محسوب مي اين كالس
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