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 متحرک هایرسانه جسمانی ماهيت تغييراز طرف ديگر، . شودمشاهده می خانواده شدن
 زيستجهان موجد خصوصی، فضای به عمومی فضای به متعلق چيزی از جديد

 عموميت با تقابل در که شودمی دوشی به خانه ارتباطات عنوان با جديدی ارتباطی
 و عوامل ساير با همراستا -را جديد هایرسانه کاربری اسلوب و بوده خانه قلمروی
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 هایتکنولوژی که معناست به آن مسئله اين کنند. برخوردار تازه حياتی از و داده شکل تغيير

 هایسنت و سنتی ارتباطی ساختارهای با جبری و ذاتی تعارض در جديد، ایرسانه
 هایتکنولوژی همگرايی از توانمی ندارند؛ لذا قرار جوامع بر حاکم شفاهی ارتباطی
 اما آورد، ميان به سخن نيز دين و خانواده نظير سنتی ارتباطات و نهادها با يدجد ارتباطی

 مشارکت گروی در -عميقاً  -جديد هایرسانه و خانواده ميان نهادی همگرايی اين تحقق
 سواد حوزه سابقه با سياستگذاران و محققان از بسياری رو، اين از است؛ والدين ایرسانه
 و مواجهات بتواند که اندآورده اینهادگرايانه و همگرايانه هایرهيافت به روی ای،رسانه
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 هایروش و سازوکارها از ایمجموعه توانمی ،منظور اين تحقق برای .بخشد سامان
 بخش که سازوکارهايی نمود؛ پياده و راحیط والدين آفرينینقش برای را مشارکتی حمايتی

 و است ایرسانه مصرف و دريافت ایزمينه و محيطی شرايط هب ناظر آن، از ایعمده
يت، ترتيب به و مبنا اين بر. است جديد هایرسانه محتوای به معطوف ديگر، بخش  اولو

نی و مت وساطت بود؛ خواهد اجرا قابل والدين برای مشارکتی حمايتی رهيافت دو
 و مستقيم راهنمايی متنی، هایوساطت عمالا از هدف ترينمهمبر اين اساس، . فرامتنی

 مهمترين؛ است آنان دسترس در نامناسب محتواهای با مقابله برای فرزندان، محورمتن
 به جديد شخصی هایرسانه فردی مقياس دادن سوق نيز فرامتنی هایوساطت از هدف

در اين  .است مستقيم غير و مثبت محيطی عوامل به اتکا با یخانوادگ و جماعتی کيفيتی
های جديد را در پژوهش تالش شده است مطابق با مطالب بيان شده، چالش رسانه

های خانوادگی در مسير حرکت به سمت رهيافتی همگرايانه و مشارکتی تقابل با ارزش
يی نمايد.پی  جو

 های جديد، رهيافت همگرايانه،رسانهای، نهسواد رساهای خانوادگی، ارزش: واژگان کلیدی
 های فرامتنیهای متنی، وساطت، وساطترهيافت مشارکتی

 مقدمه
امع های مختلف حيات جوهای جمعی در سطوح و اليهنفوذ و گسترش رسانه

از يک سو، و تغيير و تحوالت  -از جمله نهاد خانواده -توسعه يافته و در حال توسعه
 -در سده اخير -ساختارهای اقتصادی و فرهنگی حيات خانوادهعميق پديد آمده در 

پيش روی ای را از سوی ديگر، حوزه مطالعاتی بديع، چندبعدی و پيچيده
ر جوامع علمی دنيا در از آن د یکه تا چند دهه قبل، حرف پژوهشگران قرار داده است

 ميان نبود.
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 شود،ياد می« ها و خانوادهانهرس»از آن با عنوان  اين حوزه مطالعاتی بديع که عمدتاً 
ها و که به نوعی از نظريه قرار دارد 1«رشته ایميان»های مطالعاتی در رديف حوزه

شامل  -در علوم اجتماعی و علوم ارتباطاتهای سه حوزه مطالعاتی با سابقه يافته
های شناسی ارتباطات و رسانهجامعهشناسی توسعه و ارتباطات و توسعه، جامعه
 جان گرفته است. -و مطالعات خانواده ،جمعی

ها و بندی اصلی موضوعات و مسائل حوزه رسانهبه عبارت ديگر، اسکلت
شناسی ارتباطات و توسعه، جامعه -تقاطعی از مسائل سه حوزه همجوار خانواده،

 وادهها و خاناين بدان معناست که رسانهکه  است -ها و مطالعات خانوادهرسانه
ها ها و دين يا رسانهنظير رسانه -های مطالعاتی هم ارز آناز حوزههمچون بسياری 

های نوين به صدد است اقتضائات و پيامدهای گوناگون ورود رسانه در -و سياست
را مورد واکاوی  -سياست و خانواده، دين -عرصه حيات نهادهای اصلی اجتماعی

 جانبه قرار دهد.همه

 پژوهش لهئرح مسط
ثرات متقابل نهاد رسانه و نهاد خانواده بر يکديگر مورد أثير و تأاگر قرار باشد ت

 است:، از سه منظر مختلف قابل بررسی گيرندارزيابی قرار 
منظر از  ایهای گوناگون عملکرد نظام توليد رسانهبررسی سطوح و اليه .1

 خانواده. اعناصر و پارامترهای مرتبط ب
ای ه در گستره متون رسانههای مربوط به خانوادلفهؤمطالعه معانی و م .2

 توليد شده.

                                                           
1. Interdisciplinary  
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رسانه در محيط و  -فردی يا جمعی -پژوهش پيرامون کم و کيف مصرف .3
 بستر زيست خانواده.

توان با عنوان خانواده در رسانه در اين ميان، دو منظر نگاه نخست را می
ناصر خانوادگی در بستر عمل چرا که کم و کيف حضور ع ؛مودبندی نجمع
اما در رويکرد سوم، زاويه مطالعه موضوع  ؛گيردکه مورد توجه قرار می هاسترسانه

 1جهانای عينی هستند که در زيستعوامل و پديدارهای رسانهگردد؛ زيرا معکوس می
های جديد مشابه همان منظری که در سنت؛ گيرندخانواده مورد مطالعه قرار می

قرار گرفته و با توسل به وجه پژوهی و تحليل دريافت مخاطبان مورد تمخاطب
ای افراد و حضور رسانه در متن نگارانه، تجربه رسانههای مردمها و تکنيکروش

از لذا  ؛گيردواسطه و نزديک مورد واکاوی قرار میزندگی روزمره آنان، به نحوی بی
 ياد کرد. توان با عنوان رسانه در خانوادهاين رويکرد می

های اجتماعی اشاعه رسانه -يامدهای فرهنگیتوصيف و تبيين پدر عين حال، 
های مطالعات ترين مسائل پژوهشی در حوزهجديد، همواره يکی از پرچالش

شناسی ها و دين و جامعهچون ارتباطات و توسعه، رسانههم -ایارتباطی و رسانه
 بوده است. -ارتباطات

-خصايل تکنولوژیکيد بيشتر بر برخی أبا ت 2پردازان نوگرادر اين ميان، نظريه

، دوسويگی، سرعت، پذيری، ضريب دسترسی باالانعطافنظير  ؛جديد ارتباطی
 -فردیشفاهی و ميان -انداز ضعيفی برای ارتباطات سنتیچشم کيفيت و تنوع

ی حاکم بر نهادهای سنتی نظير های ارتباطکه سنتند متصور گرديده و بر اين باور
  3.رونداشيه میبه ح -به تدريج -خانواده و دين

                                                           
1. Life world  

2. Modernist  

 .283: 1392 فاضلی،. 3
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گرمای حاصل  ؛شوداين تغييرات باعث دگرگونی مناسبات، معنا و مسير زندگی میچنين، هم
شود، در اين از مناسبات عاطفی خانواده که از طريق ديدار چهره به چهره و بدنی منتقل می

دست  کند و بخش مهمی از کارکرد خانواده که از طريق تماس فيزيکی بهوضعيت کاهش پيدا می
ها، بعضی اعضای خانواده با که اکنون در شماری از خانوادهچنان 1؛شودرنگ میآيد، کممی

 2.کنندمدت زندگی میکنند و يا به صورت گذرا و کوتاهديگران زير يک سقف زندگی نمی
ای جديد در های رسانههمه اين تحوالت بدين معناست که با ظهور فناوری

مشاهده خانواده  3ای شدنه تدريج بروز فرايندهای رسانهب -اکنون -چند دهه اخير
 ور و انتقال پيوسته فضاهای عمومیدر نتيجه حض فرايندهايی که عمدتاً  4؛شودمی

حاصل گرديده و خانه را  -سيمهای بیاز طريق فناوری -خانگی به درون خانهبرون
جدا شده، به  ای ثابت يا پايگاهی که محدود و از دنيای فرهنگینقطهبه جای 

کنده از جريان تبديل  یهای چندگانه اجتماعای و شبکههای متعدد رسانهفضايی آ
 :گويدمی -خانواده ها وپرداز حوزه رسانهنظريه -6ليوينگستون لذا 5؛کرده است

 -صرفاً  -جايگاه عنصر رسانه از يك حالتها، برای بيشتر خانوادهامروزه 
 یبسترساز یو فراغت، به حالت یخصوص یو شايد دلخواه زندگ یضمن

 یناپذيریچيزی که شالوده جداي ؛روزمره تغيير کرده است یشده در زندگ
 7.کندیروزانه فراهم م یهاخانه و برنامه یفضا یرا برا

                                                           
 .318: 1392 فاضلی،. 1

2. Livingston, 2002: 175. 

3. Mediatization  

4. Schofield Clark, 2013: 211. 
 .213: 1391 هيلز،. 5

6. Sonia Livingstone  
 .1391 داس، و ليوينگستون. 7
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های زندگی فرهنگی که ها و زمينهای، عرصهشناسی رسانهبومدر چارچوب اين 
 کار، دوستان/ مدرسه، خانه/ خانه/ -داز هم جدا بودن -سنتا -به صورت قراردادی

 1.کنندشروع به در آميختن و ادغام در يکديگر می -خانواده
مين حدود و ثغور باقی ای شدن مناسبات خانواده در هثيرات رسانهأالبته ت

راستا با هم -های جديدچرا که چارچوب و اسلوب کاربری رسانه ؛نمانده است
 2ردگرايیفميل به سمت و سوی نوعی  -ی مدرنعساير عوامل و عناصر جهان اجتما

 داشته است. 
و نقاط دسترسی به  3ارتباطات و اطالعات فناوریتحرک وسايل بر اين اساس، 

 هایبين فناوری قديمی -تفکيک -تضاد یزدايشبکه در گرداگرد خانه، موجب ساخت
ه و وسايل شخصی متحرک ب -تلويزيون در قلب خانه -خانگی ثابت ایرسانه

  4.شودداده شده، میفضاهای عمومی تغيير مکان 
چيزی های متحرک جديد از به عبارت ديگر، تغيير ماهيت جسمانی رسانه

زيست ارتباطی جديدی جهان علق به فضای عمومی به فضای خصوصی، موجدمت
شود که به روشنی در تقابل با عموميت سابق می 5با عنوان ارتباطات خانه به دوشی

سازی تحرک خصوصی يا خصوصیساز پيدايش پديده بوده و سبب انهقلمروی خ
 6.گردددر مناسبات اجتماعی افراد جامعه می متحرک

                                                           
 .213: 1391 هيلز،. 1

2. Individualism  

3. Information and Communications Technology (ICT) 
 ان.هم. 4

5. Nomadic Communications   
 .13-210: همانر. ک: . 6
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زيست ارتباطی کودکان و نوجوانان در محيط خانواده نيز جهان روشن است که
در مطالعه خود، سقف زمان  1چه مندوزاماند؛ چناناز اين تحوالت مصون نمی

روز را تنها دو با والدينشان در يک شبانه ساله 18تا  8 وجوانانمشترک صرف شده ن
 2.برآورده کرده استدقيقه  15ساعت و 

در سطح کشورهای عضو ميالدی  2008پژوهش ديگری که در سال 
پا دانسته  ، استفاده کودکان از اينترنت را رو به افزايشانجام شده است 3اتحاديه ارو

 -ورهای جديدالورود اين اتحاديهکودکان کش و اين افزايش مصرف را در ميان
های توصيف کرده است. بر مبنای يافته چشمگيرتر -کشورهای کمتر توسعه يافته

اين پژوهش، کودکان تمامی کشورهای اروپايی در محيط خانه بيش از هر جای 
 4.کردندديگری از اينترنت استفاده می

د را حتی در مکان و کيفيت های جديردپای اسلوب فردگرايانه و شخصی رسانه
که  به طوری ؛توان مالحظه نمودای کودکان امروز نيز به وضوح میمصرف رسانه

اند در اتاق خواب خود يک دستگاه تلويزيون و مروزه فرزندان بيش از گذشته مايلا
ها انجام دهند و برای رايانه داشته باشند، چندين کار را به طور همزمان با رسانه

دازان، پرلذا بسياری از نظريه 5؛سايرين از اينترنت استفاده کنند ارتباط بابرقراری 
 6.اندسخن به ميان آورده ای و قطب خانهقطب رسانهامروزه از مفاهيم دوگانه 

                                                           
1. Kelly Mendoza  

 .1391 مندوزا،. 2
3. European Union (EN) 

4. Hasebrink and Others, 2009. 
 .1391 مندوزا،. 5
 .1393 نادعلی،. 6
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قابل کنترل به اين  با افزايش تعداد کودکانی که دسترسی غيردر عين حال، 
در  ، بسياری از کارشناسانخود دارند -فضای شخصی -ها در اتاق خوابفناوری

که منجر به قطع رابطه کودکان با  -باب دورنمای شکاف الکترونيکی بين نسلی
کودکان دارای فضای ؛ چه اينکه دهندهشدار می -شودهای والدينشان میارزش
خصوصی هستند که بزرگساالن نفوذ يا حتی فهم و درک آن را سخت ه ای برسانه

های آن را ويژگی -همزمان -شوندبا يک رسانه بزرگ میکه  زيرا فرزندانی 1؛يابندمی
  2.گيرندفرا می نيز

ن از له بدين معناست که پيش افتادن کمی و کيفی کودکان و نوجوانائاين مس
مندی بهرهتواند عارضه های جديد، میرسانه -فردی -والدينشان در زمينه مصرف

گاهی ميان فرزندانو ش 3محروميت ديجيتال در باب منطق عمل  -و والدين کاف آ
ای که چه ليوينگستون، در مطالعهچنان ؛را به دنبال داشته باشد -های جديدرسانه

کودک و  1511له دسترسی به اينترنت در ميان ئدرباره مسميالدی  2004در سال 
شکاف مهارتی بين والدين و و مادر انگليسی انجام داده است، پدر  906نوجوان و 

درصد والدين  67توصيف کرده و گفته است:  محسوس -کامالً  -فرزندان را
 4.های بيشتری هستندخواستار راهنمايی

با عنوان معنادار معلمان نوجوان نامگذاری  نيز شکاف فوق را و همکارانش 5کيسلر
 6.اندشمردههای فنی تکنولوژيک به افراد بالغ برمنبع انتقال کمککرده و نوجوانان را 

                                                           
 .49و303: 1389 باکينگهام،. 1
 .78: 1393 کندانيز،. 2

3. Digital inclusion 
 .1384 نگستون،ليوي. 4

5. Sara Kiesler  

6. Kiesler  and Others, 2000. 
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های مجازی مه اين روند، والدين از بسياری مخاطرات بالقوه رسانهدر صورت ادا
 گستون نيز نشان دهندههای مطالعه ليوينچه يافتهچنان ؛مانندبرای فرزندانشان غافل می

     ؛ گيرندکم میهای اينترنتی منفی فرزندان خود را دستوالدين تجربهآن است که 
مطالب جنسی دريافت  شانکنند که فرزندمی درصد از آنها تصور 7تنها  که به طوری

گاه نيستنداز اين رو از نياز بالقوه فرزندانشا ،کرده است  1.ن به راهنمايی آ
ويژگی شخصی بودن و قابليت برخی از محققان معتقدند  بر اين اساس،

  2؛ای کشيده استجابجايی فناوری، مرزهای تربيت فرزند را به سمت و سوی تازه
هيچگونه اشرافی بر آنچه  -تقريباً  -والدينا ادامه اين وضعيت، که ب به طوری

والدين  -کنترل -نداشته و نوجوانان از سلطهدهند فرزندانشان با فناوری انجام می
 3.خواهند شد رها

ای است که در بسياری از مطالعات غربی انجام شده در مقولهله، همان ئاين مس
(، 1999) در يک نمونهبه عنوان مثال،  دو سه دهه اخير نيز مشهود بوده است؛

(، 1999) و در موردی ديگر های مورد مطالعهاز بچه -درصد 49 -نزديک به نيمی
اند از سوی خانواده هيچ مقرراتی برای گفته درصد از کودکان مورد مطالعه 61

 4.تماشای تلويزيون ندارند
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که چون  رفوند ص  کان نه تنها به عنوان شهرکودست در چنين شرايطی، ا طبيعی
کودکان و  -توان آن دومصرف کنندگان، قدرت کسب کرده و به همين دليل نمی

 1.را از هم جدا ساخت -هارسانه
يابی و چيستی فرايندهای جاری قدرت أبرای پيدا کردن منش در عين حال،

شده پيدا  2پستمنپردازی به دقت نظريهکمتر های تصويری، تاکنون کودکان از رسانه
، رواج اين های تصويریو ديگر رسانه ظهور تلويزيون ابتدایست؛ کسی که در ا

ساز دسترسی کودکان به اسرار و ها را سببها در جامعه و خانوادهقبيل تکنولوژی
خشونت دانسته  و اطالعاتی درباره زندگی بزرگساالن، روابط نامشروع، مواد مخدر

انحالل و  تصويری در ميان کودکان را هایو مقصد نهايی روند کنونی ترويج رسانه
امری که در  3؛محو شدن مرزهای ميان کودکی و بزرگسالی ارزيابی کرده است

شناختی، اقتصادی و حتی شناختی، جامعهصورت تحقق، از جهات مختلف روان
 ساز خواهد بود.ساز و بحرانلهئسياسی برای جامعه مس

 هایحساب و کتاب رسانهبی ره ترويجها درباها و نگرانیوجود اين قبيل چالش
های طبقه بسياری از خانواده اکنونست که ا تصويری در ميان کودکان در حالی

سهيل رشد توانند اسباب تسريع و تهای جديد میمتوسط، با همين بهانه که رسانه
ترين هيه و در دسترس قرار دادن به روزتمام اقدام به ت کودکان شوند، با اشتياق

 4.کنندها برای فرزندانشان میهای اين رسانهنسخه
ی های در حال ظهور و امروزنسلدر صورت تداوم اين روند،  روشن است که

شوند، احساسات، تربيت می ایرسانه که در چارچوب مناسبات خانوادگی جديد
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های پيشتر ناشناخته يابند که برای نسلهای جديدی میها، باورها و ارزشخواست
         فاصله و  1گيردها شکل میشکاف نسل که در نهايت به طوری ؛اندنوسأو نام

های موازی و های ارزشی زيادی بين نسل قديم و نسل جديد و حتی نسلو تفاوت
ای، نوعی تعامالت و تجربيات رسانه 3تامپسون زيرا به تعبير 2؛شودنزديک ايجاد می

 توانندافراد می يعنی؛ ردمجاورت مکانی ندااز تجربه است که در آن عموميت، ريشه در 
های زندگی آنکه در زمينه بدونها کسب کنند، تجربيات مشترکی از طريق رسانه

های جديد و های جديد، گزينهفرصت و حتی بدون آنکه مشابهی سهيم باشند
 4.داشته باشند ابزارهای جديد برای تجربه نفس

ری مربوط به حقوق ناشی از تولد در هويت به جای آنکه امدر چنين شرايطی، 
باشد، امری مرتبط با انتخاب فردی ديده  -بستر بومی -نواده يا سرزمينی خاصخا
از کاالهای فرهنگی، بيشتر  خود شود و افراد در استفاده، تفسير و برداشتمی

  5هستند.متفاوت، مستقل و خود سر 
ک کردن مناسبات تالش برای دموکراتيوقوع اين وضعيت بدان معناست که 
 هايیتک اعضای خانواده، گسترش فناوریخانوادگی، گسترش رفاه و امکانات برای تک

خانوادگی را  یهای جديد که فضاهامانند اينترنت و موبايل، گسترش معماری
ايرانی به سوی يک تحول درونی خانواده  کنند، موجبمی -سازیشخصی -تفکيک

نقش خانواده به عنوان محيطی برای سرگرمی، که  تا جايی 6شودمی خانواده فردگرا
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خانه سرگرم هستند، حتی وقتی افراد درون  ؛های مختلف کاهش يافته استبه شکل
های کامپيوتری و گوش دادن به موسيقی و ها که مواردی مانند بازینوع سرگرمی آن

ارد و باعث گيرد، ارتباطی به مناسبات خانوادگی نداستفاده از اينترنت را در بر می
چرا که استفاده بيش از حد از  1؛در خانه نيز نوعی زيست در انزوا باشد شده بود

تواند ارتباط رو در رو را که مردم نقطه مشترک های ارتباطی و اطالعاتی میفناوری
 دانند، نابود کند.تمامی روابط صميمانه می
 -روز تعطيل -معههای جامروزه تعداد افرادی که غروببرای همين است که 

له به ئبروز اين مس .ر مقايسه با گذشته بيشتر شده استکنند، داحساس دلتنگی می
شدند و همه اعضا دور های روز جمعه انجام میاين سبب است که در گذشته آيين

ای ديگر تنی واحد چنين خانواده ؛ لذاشودهم بودند اما اين کارها امروزه انجام نمی
که اجتماعی از افراد مستقل ترکيب چند جزء پديد آيد، بلنيست که از پيوست و 

ار شدن با مشکالت و ها، سازگآستانه تحملی برای حل تنش که ديگر حتی است
  2.ندارد پذيرش يکديگر

شامل رويدادهايی  -معموالً  -ایاز آن جايی که تجربه رسانهبه عبارت ديگر، 
 ثيرپذيریأبوده و احتمال تظر زمانی دور و شايد از ن است که از نظر مکانی

لذا در  ؛بعيد است ،کنندکه آن رويدادها را تجربه میهای افرادی از کنش رويدادها
ف و متناوب با خويشتن ای ضعيبيشتر محتمل است که افراد رابطه اين تجربيات

 3.داشته باشد
 یگرايانه، اتميزه و مجازبه اين ترتيب، سيطره و استيالی مناسبات ارتباطی فرد

و عينی روابط خانوادگی از يک سو و  ، بر شالوده حقيقیهای جديدحاکم در رسانه
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به واسطه دسترسی و  شروعيت تربيتی والدين نزد کودکانال رفتن اقتدار و مؤزير س
تواند به تدريج از سوی ديگر، می های جديدبيشتر کودکان بر رسانه افزاریتسلط نرم

های خانوادگی را به حاشيه برده و ظرفيتکالبد گروهی و جماعتی مناسبات 
چرا که در چنين  ؛زيادی از بين ببرد گرانه و تربيتی روابط خانوادگی را تا حدحمايت

بين فردی برای هدايت و نظارت کودکان و  اهرم و امکان ارتباطیهيچ فضايی، 
گيری بهرهنوجوانان در اختيار خانواده باقی نمانده و فرزندان نيز به تدريج نسبت به 

لذا در نهايت ؛ نيازی خواهند کردهای حمايتی خانواده احساس بیاز ظرفيت
 -آن سازهويتهای هنجارآفرين و يانه نهاد خانواده نظير نقشگراسنت هاینقش
 1.ودرمیبه محاق  -کامالً 

دانشجوی جوان ايرانی،  384نتايج يک پژوهش اخير بر روی  بر اين اساس،
ت که هر چه افراد به اينترنت و استفاده از آن وابستگی بيشتری نشان دهنده آن اس

 2.شودهای خانوادگی کاسته میداشته باشند، از تعهد آنها به ارزش
در شهر تهران انجام شده نفره  398ای چنين در مطالعه ديگری که با نمونههم

ونی ترين عوامل دگرگديد به عنوان يکی از مهمهای جگسترش رسانهاست، از 
  3.شده است یهای و هنجارهای خانوادگی ميان والدين و فرزندان شناسايارزش

متفکران  یملی برای پذيرش آراأشواهد قابل ت در چنين وضعيتی، هر چند
انواده در دوران جديد وجود الگوی نوسازی پيرامون تحوالت نهاد دين و نهاد خ

سياری از ران در دو دهه اخير، بچه با آغاز روند مدرنيزاسيون جامعه ايچنان -دارد
ها، مساجد، روابط خانوادگی و چون انجمنسنتی هم عناصر ارتباطی و فرهنگی
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و خر أپردازان متاما بسياری از نظريه -اندخويشاوندی رونق گذشته را از دست داده
بخش، برآنند که های مشارکتی و رهايیدر رويکرد انتقادی حوزه ارتباطات و توسعه

بندی الگوی نوسازی از پيامدهای گسترش صورت -نسبی -صورت صحت حتی در
های ارتباطی مدرن، رکود پيش آمده در روند حيات نهادهای فوق امری تکنولوژی

 پايدار نخواهد ماند.  مدت بوده و الزاماً مقطعی و ميان
نها به عنوان تبايد ن  -مطابق مفروضات الگوی نوسازی-سنت را به بيان ديگر، 

از دوران ای های مرتجع و ميراث و بازماندهمنی برای آدمأگشت به گذشته، مباز
 ناپذير از زمان حالجزئی جدايیبلکه بايد آن را به عنوان  ؛گذشته فهم و توجيه کرد

ير شکل داده و بلکه آن را تغي ،اندها سنت را از ميان نبردهرسانهزيرا  1؛قلمداد نمود
افراد به طور انتخابی  که به طوریاند؛برخوردار کرده و از حياتی تازه جابجا کرده
، دهدشان شکل میای را با تجربه زنده که به بافت ارتباطی زندگی روزمرهتجربه رسانه

 2.کنندخود همساز و ادغام می درون پيوند کرده و در طرح زندگی پيوسته در حال تکامل
جديد، در تعارض ذاتی و  ایهای رسانهله بدان معناست که تکنولوژیئاين مس

شفاهی حاکم بر جوامع  های ارتباطیجبری با ساختارهای ارتباطی سنتی و سنت
اند، اما ماهيت ذهنی فضا را تغيير دادهوجود آنکه  با های نوينسانهر ؛قرار ندارند

 4توان از همگرايیلذا می 3؛های خانه بسته به مکان استويژگیاز هنوز بسياری 
واده و دين نيز ارتباطی جديد با نهادها و ارتباطات سنتی نظير خان هایتکنولوژی

ها گفته است، در روزگار امروز رسانه 5طور که شولتززيرا همان ؛سخن به ميان آورد
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ای متنوعی در زندگی اجتماعی در هم آميخته و های غير رسانهبا فعاليتتوانند می
 1.ساز و همنوا شوندها همبا منطق رسانه های جامعهتمام بخش هایبازيگران و سازمان

ای، راهی روشن و آسان برای های رسانهعالوه بر اين، از آنجايی که فناوری
به و  2ها در جهت مشاهده جهان پيرامونشان فراهم کردهارضای کنجکاوی ذاتی بچه

 های خالقانه و اجتماعی شدن آنانيادگيری، بازی کودکان با يکديگر، ايجاد مهارت
های لزومی ندارد مدافعان و دلبستگان خانواده و ارزش 3؛کنندکمک شايانی می

های سلبی به سراغ سياست -ضرورتاً  -های جديدخانوادگی در مواجهه با رسانه
 های ايجابی و راهبردهای نظارتی غيرتوان سياستبروند، بلکه می نظارتی و کنترلی

 ا در دستور کار قرار داد. ای رمستقيم برای آموزش مصرف صحيح رسانه

 تحقیقپیشینه 
که از چند دهه قبل،  تجارب عملی و نظری بدست آمده از جوامع توسعه يافته

تواند می ،س کودکان و نوجوانانشان بوده استدر دستر های مختلف ديجيتالرسانه
برای شناسايی وضعيت امروز و فردای خانواده ايرانی و طراحی  یاندوخته ارزشمند

ای کودکان و عالمانه و اثرگذار در حوزه مصارف رسانه های حمايتیستسيا
 نوجوانان باشد.

ين  در اين ميان، نخستين راهبرد ايجابی که از بدو ورود و رواج تکنولوژی نو
گذاران مورد توجه سياست در اواخر قرن بيستم ای در ميان کودکان و نوجوانانرسانه

 گذاری را در پی داشته است،ه عمل نيز بيشترين سرمايهجوامع غربی قرار داشته و در صحن
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مدرسه و  -ای از مجاری عرفی نظير نهاد آموزشآموزش مستقيم سواد رسانه
سياستی که برونداد و  ؛و ساير نهادهای مدنی اجتماعی بوده است -دانشگاه

ای کودکان و نوجوانان در کشورهای خروجی آن را در وضع کنونی مصرف رسانه
 توان تعقيب و جستجو نمود.ه يافته، میتوسع

لد دهه هشتاد کودکان و نوجوانان متو -”Y“ نسل هزارهتوان به برای نمونه می
مندی از ترين موارد بهرهاز برجسته ،1اشاره نمود که به گفته اشتراوس و هاو -ميالدی
 در حالیاين  ؛اندگرايانه در چند دهه اخير بودههای حمايتی عرفی و جامعهسياست

 گويد:در دوران رشد نسل هزاره می هاسياست اين در ارزيابی وضع 2ست که کندانيزا
ها در سال با وجود همه قواعد وضع شده مراقبت از کودکان در برابر رسانه

محور بزرگسالها چنان بخش عمده محتوای برخی رسانههم ميالدی، 1990
يک از عالوه بر اين، هيچ ؛تآميز درباره جوانان اسو شامل اخبار خشونت

 90در دهه  نگاری در اينترنتحدود کردن هرزهمهای متعدد برای تالش
  3.ميالدی نيز به فرجام مشخصی نرسيد

ای فرزندان بندی برای نظارت بر مصرف رسانهگذاری و رتبههای قانوننظامچه چنان
مدير مرکز مطالعات  -5نگهامطور که باکيلذا همان 4؛ثری از آب در نيامدؤحل منيز راه

در طول يک دهه گذشته، گفته است؛  -ها در دانشگاه لندنکودکان، جوانان و رسانه
باوری رو به رشد وجود داشته است مبنی بر اينکه مدرسه تنها ملک مطلق آموزش نيست 

؛ کم و بيش صريح معلمانه نيست عنوان فراينده نتيجه ساده آموزش ب -صرفاً  -و يادگيری
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مربوط به  هایتواند در کارگاه، در خانه و در بافت فعاليتوقوع فرايند يادگيری می لکهب
چنينی که خود در برگيرنده روابط اجتماعی و فضاهای اين ؛اوقات فراغت صورت گيرد

  1.شودنسبت به آنچه دانش رسمی محسوب می ستمفاهيم متفاوتی ا
يز به مثابه نهاد مشروعيت مدرسه نرفته به خاطر همين تغيير روند بود که رفته

مدافعين آموزش رسانه در بسياری کشورها،  اينکو ال واقع شده ؤاجتماعی مورد س
از اين  2؛ای پذيرا هستندهای غير رسمی آموزش را به طور فزايندهاهميت موقعيت

به تنهايی قادر  ایمدرسه منطق است که مدعی شد آموزش رسانهاکنون دور از رو، 
های به مانند آنچه که نسل را دگرگون سازد هااز رسانه هايیگيرینان جهتاست چ

تا  به آن استنيازمند  لذا اکنون ؛اندپيشين معلمين آموزش رسانه بدان اميد داشته
 3.آزموده شودکالس درس  های نوين يادگيری ورایسهم بالقوه آموزش رسانه در گونه

در يکی  ان تجويزی است که ليوينگستونگيری باکينگهام، مشابه هماين نتيجه
کيد مضاعف أبدان اشاره کرده و ضمن تميالدی  2009از آثار اخير خود در سال 

ی غير رسمی در هر زمان و هر های ملی برای گسترش يادگيرسياستگذاریبر 
 تک والدينمکان، حمايت از پيوند خانه و مدرسه را وابسته به مشارکت فعال تک

در جديدترين  -ها و خانوادهمحقق حوزه رسانه -5کالرکچنين هم 4؛برشمرده است
جانبه های ديجيتال را مورد توجه همهجايگاه و نقش والدين در عصر رسانه 6اثر خود

                                                           
 .327: 1389 باکينگهام،. 1
 .328و332: همان :از نقل به  ؛51و185: 1389 باکينگهام،. 2
 .51و350: همان. 3
 .1391 داس، و ليوينگستون. 4

5. Lynn Schofield Clark 

6. “The Parent App: Understanding Families in the Digital Age” 



96  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

ثر والدين در عصر ؤهای ايفای نقش سازنده و مها و فرصتقرار داده و چالش
 1.خانواده را به دقت تحليل کرده است ای شدنرسانه

پردازان يکی ديگر از نظريه نيز -ایپرداز مطالعات سواد رسانهنظريه -2رپات
سواد  ایپيرامون الگوهای آموزش مدرسه شناسی خودمشهوری است که در آسيب

 دی مشابه دست يافته و گفته است:ای، به رهاوررسانه
؛ شوندبزرگساالن به عنوان اهداف وساطت به طور کل ناديده گرفته می

  3.نمودتوجه  آنهابايد بيشتر به  نبنابراي

ک و  استادان -5و ياردی 4منافزون بر اين سه، بروک دانشگاه جورجيا ت 
تمايل والدين برای کنترل و مديريت استفاده در انتهای پژوهش خود،  -ميشيگان

 6.اندکرده ييدأتها را اجتماعی کودکان از رسانه
های پيچيده والدين برای يافتن روشآفرينی نقش 7در اين ميان، آستين و رابرتز

دانند که خانواده به طور طبيعی، ای را بدان سبب ضروری میتحليل جهان رسانه
مرجع مقايسه در زندگی واقعی و منبع معتمد ترين و قابل اعتمادترين مطمئن

 8.برای فرزندان است های دنياها و ساير بخشاطالعات درباره رسانه

 

                                                           
1. Schofield Clark, 2013. 
2. James Potter  

 .295: 1391 پاتر،. 3
4. Amy Bruckman  

5. Sarita Yardi 
 .1392 بروکمن، و ياردی. 6

7. Austin and Roberts 
 .205: 1393 کندانيز، :از نقل به. 8
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 چارچوب مفهومی
های جديد در ميان کودکان دست آمده از روند گسترش رسانهه ب هایهع تجربمجمو

نگر در کشورهای توسعه يافته، بيانگر اين مطلب است که آموزش عرفی انو نوجوان
های برای نخستين نسل از کودکان و نوجوانان عصر رسانه -ایو مدنی سواد رسانه

، اکنون بسياری از برای همين ؛ستنبوده اچندان ثمربخش  -جوامعاين ديجيتال در 
های به رهيافت ای، رویمحققان و سياستگذاران با سابقه حوزه سواد رسانه

ای فرزندان اند که بتواند مواجهات و مصارف رسانهای آوردههمگرايانه و نهادگرايانه
 ده و روابط خانوادگی سامان بخشد.را در بستر خانوا

های مجازی های ناشی از رواج رسانهوقوع چالشبر اين مبنا، برای جلوگيری از 
های بديلی برای احيای ها و امکانظرفيت -اوالً  -بايستدر عرصه خانواده، می

 های جديد استخراج نمودهبستر جماعتی و حمايتی خانواده در محيط حضور رسانه
يد با تمه -ثانياً  -و ،ربيتی روابط خانوادگی تحليل نرودتا شالوده جماعتی و ت

گاهی ان والدين ای ميبخش مناسب، از بروز شکاف رسانهسازوکارهای مشارکتی و آ
تا بدين ترتيب، مشروعيت و اقتدار جايگاه تربيتی والدين  و فرزندان پيشگيری شود

 به نحوی -بدين سان، ساختار روابط خانوادگیهای جديد حفظ گرديده و در محيط رسانه
 های جديد همگرا و منطبق گردد. عملکردی رسانهبا ساختار  -ساختاری و کارکردی

، طيف گوناگونی از راهبردها و اشاره شدهبرای تحقق دو هدف  در عين حال،
سر آن را  ای والدين قابل دسترس است که يکسازوکارها برای مشارکت رسانه

ای شکل داده و سوی ديگر های ايجابی و غير مستقيم مشارکت رسانهگيریجهت
 .دهدتشکيل می های سلبی و مستقيمگيریهتطيف را ج

که بيشتر معطوف به های ايجابی و غير مستقيم به سبب آندر اين ميان، رويکرد
داخله مستقيم و منفی در کم و کيف ای هستند، مرسانه ای مصرفهای زمينهلفهؤم
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ست که ا اين در حالی ؛کنندکودکان و نوجوانان را دنبال نمی ایمصارف رسانه
 ای بوده وناظر به رسانه و متن رسانه -عمدتاً  -های سلبی و مستقيمگيریهتج

، جبری -بعضاً  -و واسطهعمده اهتمام خود را مصروف به اين داشته که به نحوی بی
های جديد مصون داشته و به زوايا و کودکان و نوجوانان را از آسيب رسانه

 های جديد رهنمون سازند.کارکردهای سالم رسانه
را مورد تحليل اشاره شده اگر قرار باشد راهبردهای گوناگون در چنين وضعيتی، 

شناختی های فلسفی و جامعهزمينه، بايد فهمی دقيق از پيشدادو ارزيابی عميق قرار 
 .ددست آوره های سلبی بويکردهای ايجابی و رويکردحاکم بر ر
برای ا و وزن اندکی اعتن -به ويژه مستقيم -جايی که رويکردهای سلبیاز آن

 ایبيشتر، واجد سويهقائل هستند،  -کودکان و نوجوانان -اختيار و فهم عاملين انسانی
 ایساختارگرايانه و جبری بوده و بهای کمی برای جهات فردی مصرف کنندگان رسانه

ست که ماهيت تکنولوژيکی و اقتضائات کاربری ا اين در حالی ؛شوندقائل می
لذا تسری و احاطه  ؛کندهای جديد، از منطقی فردگرايانه پيروی میبسياری از رسانه

سلبی توسط والدين، در  ایتام و تمام رويکردها و سازوکارهای مشارکت رسانه
های جديد قرار گرفته و تعارض و ناسازگاری روشن با اسلوب فردگرايانه رسانه

 انان خواهد شد.ملی کودکان و نوجواجرای آن موجب سردرگمی، گسست و واکنش ع
تمام يفی جديد صورت گرفته در آمريکا، در يکی از مطالعات ک ؛برای نمونه

شانزده پدر و مادری که در مطالعه حضور داشتند، اعالم کرده بودند کنترل دفعات 
 ،و راهکارهای قطع دسترسی و اينترنت برای آنان دشوار استاستفاده از تلفن همراه 

ها در احتمال استفاده رسانهنيز  2چه پاسکوئرچنان 1؛تدشوار و ناکارآمد بوده اس

                                                           
 .1392 بروکمن، و ياردی. 1
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 برابر، در مقايسه با ساير کودکان را اندبين کودکانی که با محدوديت روبرو بوده
 گويد:توصيف کرده و می

ای در نظر کودکان يعنی انجام کارهای ممنوعه و يا عدم محدوديت رسانه
با دور بازی  چون؛ ايدشده پيروی از قوانين به نحوی که نشان دهيد بزرگ

ای برای کودک راهی است برای آشنايی بيشتر با جهان قوانين رسانه زدن
  1ا.پشت صحنه آنهبزرگساالن و زندگی 

 غالبزيرا  ؛رای نوجوانان به مراتب بيشتر استله بئحساسيت اين مسالبته 
حريم خصوصی کنند، برای حفاظت از نوجوانانی که در خانه از اينترنت استفاده می

وساطت مال عاين بدان معناست که ا 2؛اندخود در اينترنت دست به اقداماتی زده
 آنهابه کاهش نگرش مثبت نوجوانان نسبت به  تواندمیمحدودکننده از سوی والدين 

برای همين ، ينشان به آنها اعتماد ندارندکنند والدچرا که نوجوانان تصور می ؛انجامد
گاه کرده و درباره تماشای تری نتلويزيونی با نگرش مثبت هایدر مقابل برنامه

حتی آن  لذا 3؛تری دارندهای محدود شده با دوستان خويش، نگرش مثبتبرنامه
اند، بر اهميت ييد کردهأدسته از پژوهشگرانی که الگوی تربيتی مقتدرانه را تجويز و ت

 4.کيد ويژه دارندأهای خصوصی نوجوانان تاحترام به حوزه
طرح اين گره و اشکال، به معنای تسليم شدن در برابر ماهيت  روشن است که

 ؛کننده نيست های محدودسازوکار کاملهای جديد و کنار گذاشتن فردگرايانه رسانه
توان در برابر چگونه می ی برای حل اين پرسش کليدی است کهابلکه جرقه

                                                           
1. Pasquier, 2001. 

 .1384 ليوينگستون،. 2
3. Nathanson, 1999. 

 .1392 بروکمن، و ياردی. 4



100  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

ک کشيدن در توليدات کنجکاوی و پافشاری ذاتی کودکان و نوجوانان برای سر
 پايدار طراحی نمود؟  وکاری نسبتاً در دسترس بزرگساالن، ساز ای نامناسبرسانه

کننده  گونه سازوکار محدود برای طراحی هر زيررسد توجه به دو شرط به نظر می
 :شدای فرزندان ضروری بابرای مصارف رسانه

 ای.ههای زمانی، مکانی و رسانتوجه به تناسب مقياس و موقعيت .1
زيرا در  ؛ایهای رسانهمستقيم و نامحسوس آموزش ارجحيت اجرای غير .2

کننده با ماهيت فردگرايانه  اين صورت، از تعارض سازوکارهای محدود
 های جديد کاسته خواهد شد.تکنولوژی

کارهای برداری بيشتر از سازورسد اتکا و بهره، به نظر میدو شرطاين عالوه بر 
های سلبی و های ناشی از اجرای شيوهثرتری برای حل چالشؤايجابی، راه چاره م

فهم و اختيار کودکان  که قدرتزيرا در سازوکارهای ايجابی، به سبب آن ؛تحميلی باشد
رود، کودکان و به ويژه ال نمیؤده و زير ستوسط والدين به رسميت شناخته ش و نوجوانان

ملی نيز توفيق بيشتری در پی در صحنه عنوجوانان زمينه پذيرش و اقبال بيشتری داشته و 
، های تصويری در ميان کودکانطور که پستمن گفته است، در نتيجه ترويج رسانهزيرا همان ؛دارد

  1.کنندکنند و حقوق ويژه ايشان را طلب میچون بزرگساالن رفتار میايشان به تدريج هم
رنتی خود اطمينان دارند، های اينتفرزندان به مهارتکه در عين حال، با وجود آن

يا فاقد مهارت و دانند که از بسياری جهات سردرگم، نامطمئن می نيزاما خودشان 
روی  -غالباً  -برای همين کودکان 2؛خواهند با اين وضعيت مقابله کنندهستند و می

های ايجابی و وساطت فعاالنه والدين از خود نشان ای برای پذيرش کنشگشوده

                                                           
 .1387 پستمن،. 1
 .1384 ليوينگستون،. 2
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نيز در مطالعه ميدانی خود بر روی نحوه مصرف  و کالرک 1آلترزچه چنان ؛دهندمی
 که: ندای در دو خانواده مختلف آمريکايی به همين نتيجه رسيدرسانه

خواستند پی ببرند که والدين آنها در مورد ارتباط با رسانه چه ها میبچه
شت ای را که پها در هر دو خانواده قصد داشتند زمينهبچه، نظری دارند

رد را بشناسند و به کار هايشان وجود داای خانوادههای رسانهسر راهنمايی
ها به نقطه نظراتی از رسانه در هر دو خانواده بچه به همين دليل؛ گيرند

 2.نزديک به نقطه نظرات والدين آنان بود -تقريباً  -رسيدند کهمی
ها از بچهدهد که می های يک مطالعه ميدانی ديگر نيز نشانافزون بر اين، يافته

ه يکی از تا جايی ک برندها لذت میصحبتی با والدين در حين استفاده از رسانههم
 ها صحبت کنم تا بدانمدوست دارم با والدينم درباره برنامهدانش آموزان گفته است: 

های تلويزيونی با والدينم وقتی درباره برنامه ؛چه اشتراکاتی با يکديگر داريم
 3.کنمکنم، با آنها احساس نزديکی میصحبت می

سواد ديجيتال موضوعی فراتر از مراقبت ساده حات بدين معناست که اين توضي
از راه فشار  -صرفاً  -توانآموزش رسانه را نمی و های ديجيتال استدانش آموزان از رسانه

ند تعادل نيازم تربيت صحيحلذا  4؛و جبر يا منطق استدالل تحت قيموميت خود قرار داد
محدوديت  ، چه اينکهو ميزان آزادی عمل نوجوانان است عمال نفوذ والدينميان ميزان ا

 که به طوری؛ شناختی نوجوانان بيانجامدبيش از حد، ممکن است به بازخوردهای روان
 5.ها را دور بزنندخالف خواست والدين واکنش نشان دهند يا محدوديت

                                                           
 1. Diane Alters  
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به حفاظت از فرزندان  تنهاين اين است که بهترين توصيه به والد ،بنابراين
ها در جهت تفکر آن 1ای تمرکز نکرده و به توانمندسازیخويش در برابر اثرات رسانه

گاهانه به انتخاب گزينهنيز های ارتباطی و ها و پيامانتقادی در مواجهه با رسانه های آ
  2.نفع خويش توجه داشته باشند

 هارهیافت
طيف  -زندان را از منظر شاخصه مورد بحثهای گوناگون تربيتی فراگر قرار باشد شيوه

 قابل طرح است:، چهار الگوی مختلف نمودتحليل و طبقه بندی  -گرايیخانواده/ فردگرايی
 و توقع گونههيچ اما هستند، گوپاسخ آزادگير والدين؛ الگوی آزادگيرانه .1

 .پرهيزندیم اجرهمش از و کنندیم مدارا همواره آنها. ندارند درخواستی
گو دارند و نه پاسخ یرخواستنه د ،طرفیوالدين ب ؛طرفانهالگوی بی .2

 اعتنا هستند.یکنند و به امور، بیم یگيرهستند. آنها هميشه کناره
گو قع دارند و هم در قبال آنها پاسخوالدين مقتدر، هم تو ؛الگوی مقتدرانه .3

کنند و هنگام یم روشن مشخص یهايتند. آنها معيارها و محدوديتهس
دهند. یتنبيه فرزند خود، دليل و انگيزه خويش را نيز به او توضيح م

 یکارشناسان تربيت فرزند، تربيت مقتدرانه را بهترين نوع تربيت معرف
جا و گيری های مکرر و بیچرا که ضمن اجتناب از سخت 3؛اندکرده

 -فرزند -فردن و جايگاه أديکته کردن ساليق و نظرات شخصی والدين، ش
مان به رسميت شناخته و در قبال برآوردن أو خانواده را به طور تو

 فرزندان نيز متعهد و وفادار است.  یفردو مشروع  و مطالبات هاخواسته

                                                           
1. Empowerment 

 .1391 مندوزا، ؛308: 1389 باکينگهام،. 2
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 آنها قبال در اما دارند، بااليی توقعات مستبد، والدين ؛الگوی استبدادی .4
 يا توضيح گونهيچه بدون قوانينشان دارند انتظار آنها. نيستند گوپاسخ
 .شوند پذيرفته دليلی

، با توجه به الگوی عمل مقتدرانه و با مالحظه اصل تعادل ميان دو قطب اينک
های حمايتی ای از سازوکارها و روشتوان مجموعهگرايی، میفردگرايی و خانواده

ای فرزندان طراحی و آفرينی والدين در نحوه مصرف رسانهمشارکتی را برای نقش
آن، ناظر بر شرايط محيطی و ای از سازوکارهايی که بخش عمده ؛ده نمودپيا

ای است و بخش ديگر، معطوف به محتوای ای دريافت و مصرف رسانهزمينه
 .است جديد هایرسانه

لدين قابل اجرا خواهد بر اين مبنا، دو گونه رهيافت حمايتی مشارکتی برای وا
ترين هدف مهمدر اين بين،  ؛متنیرافوساطت  یبود؛ نخست وساطت متنی و ديگر

برای  محور کودکان و نوجوانانتنی، راهنمايی مستقيم و متنهای معمال وساطتاز ا
ترين مهمو  ريافت و پردازش محتواهای نامناسب در دسترس آنان استمقابله با د

رامتنی، هدايت و سوق يافتن مقياس فردی کاربری های فهدف از اهتمام به وساطت
ديد به کيفيتی جماعتی و خانوادگی با اتکا به عوامل ج های شخصی شدههرسان

 .و غير مستقيم است مثبت محيطی

 های متنی. وساطتأ
 مشارکت تفسیری والدین .1

ها بچهد در آمريکا، حاکی از آن است که جدي -نسبتاً  -های يک مطالعه ميدانیيافته
 1؟فسيرهای انتقادی از رسانه به عمل آوردتوان تخواهند بفهمند چگونه میها میدر خانواده
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104  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

دهد مشارکت تفسيری مدارک متعدد ديگری نيز در دست هست که نشان می
ها هستند يعنی اين بچه ؛شودبا خواهش فرزندان انجام میها والدين در مورد رسانه

 1 .پرسندهنگام تماشای تلويوزيون از پدر و مادر خود مسائلی را میکه 
اشتياق و  -ه ويژه کودکانب -د بدين معناست که در ميان فرزندانهمه اين شواه

ها مندی از نظرات روشنگرانه والدين پيرامون رسانهزمينه پذيرش بااليی برای بهره
باالی اعتماد کودکان به  -نسبتاً  -له را در کنار شاخصئوجود دارد. وقتی اين مس

بيش  -دين به اين شيوه وساطتاهتمام والگذاريم، ضرورت می 2محتواهای اينترنتی
ست که نتايج يک نظرسنجی معتبر ا اين درحالی ؛گرددمحرز و مسلم می -از پيش

دهد در صحنه عمل، مشارکت تفسيری والدين ( نشان می1993)گالوپ،  آمريکايی
پردازان از آن با عنوان ز نظريهکه برخی ا -در اين شيوهاما  3؛افتدبسيار کم اتفاق می

با اتخاذ  والدين بايد -اندياد کرده 5وساطت سازندهو برخی با نام  4الوساطت فع
 ایهای رسانهدر قبال فرزندان، متون و قالب -دوسويه -موضعی همدالنه و برابر

ييدآميز يا أمستقيم مورد تفسير ت مثبت و منفی را به نحوی مستدل، گويا و غير
 دهند.منتقدانه قرار 

 تسن، بيش از هر چيز از آن روبرابر از جانب والدي ضرورت حفظ موضع همدالنه و
اسی سال گذشته به طور اس 50روابط سنتی اقتدار بين کودکان و بزرگساالن در که 

خودشان هستند لذا اگر بزرگساالن جوری رفتار کنند که انگار فقط  ؛تغيير يافته است
ها که بر خود آن ستاش اين افهمند، معنی ضمنیثيرات رسانه بر کودکان را میأکه ت
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ها اين استداللان در برابر چنين رفتاری بگويند کودک روشن است که ؛اثری ندارد
 1.آيدها به کار میآن تر ازتنها برای کوچک

ها از در برخورد با فناوری درست مانند ديگر حوزهکه کودکان و به ويژه نوجوانان،  اين بدان معناست
 2.خواهند در فرايند آموزش دخيل شوند و از خود مايه بگذارندو می ردارندنوعی اعتماد به نفس برخوامتياز 

ين به کودکان اجازه دهند و از آنها بخواهند که بخشی الزم است والد ،بنابراين
کدام از هيچزيرا  ؛ای و ديگر رويدادهای روز باشندگو درباره مطالب رسانهاز گفت

 3.ها را درک کنندودکان نتوانند آنيده نيستند که کقدر پيچاين رويدادها آن
نصيحت و  ای که در آنهاهای کليشهبر اين اساس، توسل والدين به بعضی حربه

گيرد، توفيق و محور قرار می ،سويه والدين به فرزندانپند و اندرز مستقيم و يک
 ثمر و ابتر باقی خواهد ماند.اقبال چندانی در پی نداشته و کم

مستقيم مشارکت تفسيری را در قالب دو رويکرد اصلی  غيردر اين ميان، اشکال 
در  و متعلقات آن يکرد نخست، خطاب قرار دادن رسانهبندی نمود؛ روجمع توانمی

شده از سوی والدين  اظهارات تفسيری است. در اين الگو، چارچوب تفسيری اظهار
کز قرار دادن رسانه اتفاق مستقيم نبوده و خطاب والدين به فرزندان با واسطه قرار دادن و مر

احساس تنزل مرتبه و جايگاه برای فرزندان حادث  -ديگر -به اين ترتيب، فرزندان ؛افتدمی
 ت تحليلی والدين خود خواهند بود.چون يک ناظر بيرونی، شنونده نظراها همشود و آننمی

آن هايی از مشارکت تفسيری والدين با خطاب قرار دادن رسانه و محتوای نمونه
 4.من عاشق اين برنامه هستم يا اين واقعی نيستست از: ا عبارت
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دار، باز و االت جهتؤجام مداخله تفسيری از طريق طرح سرويکرد دوم، ان
ای است؛ ها و متون رسانهپيرامون رسانه -االت انتقادیؤبه ويژه س -مل برانگيزأت

ال پيرامون ؤطرح س -انتقادی پرسشبسياری از مدافعان اين رويکرد معتقدند که 
ای را ای است و شالوده سواد رسانهستون مرکزی چتر سواد رسانه -ایمتون رسانه

های خبری از نصيحت و پند و اندرزدر اين رويکرد، نه تنها  1.دهدشکل می
ها های والدين درباره رسانهفرضبلکه پيش ؛نيست فرزندان بانه و ناخوشايندآمپدربزرگ

محور مستقيم و گفتگو يعنی همه چيز از طريق تحريک غير ،ماندفته میناگ -عمدتاً  -نيز
 افتد.ها به جريان میفرزندان برای تفکر و تدبير در زوايای پيدا و پنهان عملکرد رسانه

اگر قرار باشد محتوای مداخالت تفسيری والدين را مورد در اين وضعيت، 
قابل  زير و موضوعی ب مفهومی، در سه الگو و چارچودادجانبه قرار واکاوی همه

 :بررسی خواهد بود
های ای و مقايسه آن با واقعيتمحور قرار دادن اعتبار بيرونی متون رسانه .1

تمسخر و در اين چارچوب،  ؛ایدر تحليل متون رسانه بيرونی جامعه
تن روابط بين رسانه و ها و به بازی گرفتحقير ماهيت غير واقعی رسانه

ها فرد اين قبيل قضاوتاتی برخوردار است، زيرا اهميت حياز  واقعيت
ای دانا و فرهيخته که عنوان بينندهه دارند تا خويش را بگوينده را وا می

 2.، بشناسداست ورای توهمات تلويزيونی ببيندقادر 
ها و و داليل اخالقی والدين از دنبال کردن گونه 3هاانگيزه، هااين ارزش .2

 های فی مابينن است که محور اظهارات و گفتگورشاای مورد نظمتون رسانه
در اين چارچوب، والدين اين فرصت طاليی را دارند که  ؛گيردقرار می
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به  دنظرشان راای مورعاليق رسانه های جذاب، مهيج و دراماتيکجنبه
تا به اين ترتيب، نوعی مبادله  تدل و عينی به فرزندان نشان دهندنحوی مس

فرزندان اتفاق بيافتد و از شکاف نسلی والدين و ذائقه ميان والدين و 
 ای کاسته شود.  های رسانهفرزندان در حوزه ذائقه

در عملکرد  های اقتصاد سياسیمداخالت تفسيری والدين، منطق و بنيان .3
گونه توصيف کرده است: انديشيدن چيزی که باکينگهام آن را اين ؛هارسانه

ختن به اين موضوع از ضرورت پردا 1.گيردچگونه شکل می درباره اينکه رسانه
تر های گستردهناپذيری با شبکهها به طور تفکيکرسانهآن روست که 

 -اند و الزم است جواناناجتماعی، اقتصادی و نهادی قدرت گره خورده
 2.کنند، بفهمندها به آن عمل مینقيضی که اين و های پيچيده و گاه ضدروش -فرزندان

نظير  -ای نامناسبها و مضامين رسانهجايی که اغلب گونهز آندر اين ميان، ا
داری، امکان در چارچوب منطق سرمايه -محتواهای جنسی و يا صنايع مصرفی

گاهی يافتن فرزندان و به ويژه نوجوانان از منطق اقتصادی و  ،اندحيات پيدا کرده آ
ثير قابل أتواند تی، میای جنسای يا توليدات رسانهزرساالرانه صنايع مصرفی رسانه

ای در اجتناب درونی و خودخواسته نوجوانان از فضاهای ناامن و ناسالم مالحظه
 ای و فراغتی داشته باشد.رسان

های مشارکت تفسيری تثبيت اين سنت تفکر انتقادی در رويهروشن است که 
ری يافته و تر خانواده نيز تسه طرزی دومينويی به فرزندان کوچکوالدين، در ادامه ب

 خصلتی انباشتی خواهد يافت.

                                                           
 .97: 1389 باکينگهام،. 1
 .79: همان. 2



108  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

در نهايت، بسياری از مطالعات ميدانی صورت گرفته، شيوه مشارکت تفسيری را 
ين قرار داده و عامل آثار متعدد ای والدهای وساطت رسانهترين شيوهدر رديف موفق

گرايی بيشتر شکبر اين اساس،  1؛اندخوانده شناختی، احساسی، نگرشی و رفتاری
های تبليغاتی، گری، کاهش اثرات آگهیبه اخبار تلويزيونی، کاهش پرخاش سبتن

از جمله همين  2آميز در نوجوانانکاهش اثرات منفی محتواهای جنسی و خشونت
در ميان  اثراتی است که محققان در مطالعه بازخوردهای شيوه مشارکت تفسيری

ای را والدين در آموزش رسانه باکينگهام، بهترين نقش لذا ؛فرزندان گزارش کرده اند
 3.دانسته است های متفاوت دريافت، بينش و دانشعمل کردن به مثابه مفسران و خلق گونه

 4ای خانوادگی و محتواهای خانوادگی کاربرمحورتعامالت رسانه .2
نی را در ميان هدف و تفنتواند استفاده بیهای ديجيتال در بسياری موارد میهرچند فناوری

تر به های دموکراتيکبا ايجاد دسترسیها اين فناوری ،اما در عين حال ؛ن تسهيل کندفرزندا
و قابليت دستکاری و تدوين تصاوير متحرک ديجيتال،  ایهای پيچيده توليد رسانهگونه

عرضه  نگری خودآگاه به فرزندانای ژرفپذيری و کنترل را همراه با گونهميزانی از انعطاف
کودکان  -ذاتاً  -های نوينیپردازان برآنند که چنين فناوریبرخی نظريه ،همينبرای  5؛داردمی

که به کودکان امکان بيان آورند های نوينی را در نظر میها فرصتسازد. آنرا توانمند می
  6.بخشدهای خاص خود میها و جماعتو آماده ساختن ايشان در توليد فرهنگ خويشتن
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که واجد  های اجتماعی و فضاهای آناليندر محيط شبکه بر اين اساس،
توان به نحوی همگرايانه، ميدان بازی را تغيير می ،مجازی و شخصی استاسلوبی 

امن و خصوصی رونق بخشيده و داده و فضاهای خانوادگی آنالين را در بسترهای 
 خانوادگی سنتی را بازتوليد نمود.های پيوند

های جغرافيايی به نی شدن و فاصلهگسيختگی ناشی از چندمکابه اين ترتيب، 
ها و پسرعموها، پسرخاله در اين صورت؛ شودپذيرتر میوجود آمده، تحمل

های جمعی خود را به ديدند، ارزشها که پيش از اين کمتر يکديگر را میپسردايی
 1.کنندو تقويت می دادهتوسعه  ایرسانهت آنالين و چندمدد ارتباطا

آفرينی خالقانه و مولد نوجوانان در اين چرخه شحضور و نق روشن است که
زيرا نوجوانان به اقتضای آستانه سنی  ؛راهگشا واقع شودتواند خانوادگی مجازی، می

های تری از کاربری فناوری، خالقانه و پيشرفتهتعاملیشان از سطوح و فکری
 2.ندديجيتال برخوردار

 های فرامتنیوساطت. ب
 ی مشترکامصارف فرهنگی و رسانه .1

به عبارت  ؛تر عينی خانه معنا پيدا کرده استنهاد و ساختار خانواده همواره در بس
قابل  استقرار ثابت و مشترک، غير هويت خانوادگی، بدون امکان مکان ديگر، تحقق
بط و مناسبات ميان عد ارتباطی خانواده و روااين بدان معناست که ب ،تصور است

زيستی اعضای گرديدن بستر مکانی مشترک برای همدر صورت مهيا  افراد خانواده
 گردد.خانواده ميسر می
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های خانوادگی نيز همواره به عنوان از سوی ديگر، زمان صرف شده برای فعاليت
بدون  ؛ لذاروابط خانوادگی شناخته شده است بخشی کيفیعاملی حياتی در رونق

توان ساختار جماعتی نمی مانی مشترک در امورات روزمره نيزاختصاص بستر ز
که جان تامپسون از آن با عنوان تعامل رو در رو و  چيزی ؛را تحقق بخشيد خانواده

، مقيم و وابسته به محل و ای بدون واسطه، مداومتجربهياد کرده و آن را  1تجربه زنده
   2.توصيف کرده است موقعيت

وسعه يافته و تبا وقوع جنگ جهانی دوم و تسريع در فرايند صنعتی شدن جوامع 
 ووقت شده تمام تبديل به نيروی کار -به نحو روزافزونی -زنان، در حال توسعه

طور معناداری تغيير يافته  ساختار زندگی خانوادگی به ويژه در طبقات متوسط، به
فرصت شکل دادن مناسبات جديد ميان افراد خانواده  ،فاصله جغرافيايی؛ لذا است

  3.آورندهای دوستی روی میمين نيازهای خود بيشتر به شبکهأبرای ت دانرا از بين برده و فرزن
به نيروی کار در بعد از دار با افزايش سرعت تبديل مادران خانهدر عين حال، 

ها مراقبت های زيادی در مورد اينکه چه کسی از بچهبحث ميالدی، 1960دهه 
اقتصادی  -هنگیمستقر فر جايی که ساختاراما از آن 4؛به وجود آمده است ،کندمی

   دهد يک از والدين نمیاجازه فراغت زمانی و مکانی را به هيچ جوامع توسعه يافته
کنند با اختصاص گذرانند، تالش میو والدين زمان کمتری را با فرزندان خود می

 5.منابع اقتصادی بيشتری برای تربيت کودک، به نوعی کمبود را جبران کنند

                                                           
1. Erlebnis  

 .277: 1391 تامپسون،. 2
 .318: 1392 فاضلی،. 3
 .83: 1384 آلترز، :از نقل به. 4
 .58: 1389 باکينگهام،. 5
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به اقتضای شغلشان، پول را با محبت و آزادی را با سرپرستی  ، والدين شاغلبه تعبير آلترز
 1.کنندهای خود واگذار میهای والدينی خود را به جانشينکنند و نقشجايگزين می

های جانشين برای ترين گزينهترين و در دسترسدردسرميان، يکی از بیدر اين 
های مختلف گونه ،گرددنيز مواجه می که با اقبال و اشتياق اوليه کودکان والدين

هايی برای همين ليوينگستون معتقد است خانواده ؛های ديجيتال هستندتکنولوژی
 غنی ،های خود را از رسانهخانه -معموالً -ها هر دوی والدين شاغلند که در آن

ها را با عنوان ها در خانوادهلذا برخی از محققان، اين جايگاه  رسانه 2؛کنندمی
 3.اندگذاری کردهمعنادار پرستار بچه نام

های جديد، واجد اسلوبی مجازی و فردگرايانه جايی که اغلب رسانهاز آن
، رکن مکانی و در غياب والدين ها در ميان فرزندانهستند، با فراگير شدن اين رسانه

هد لدين و فرزندان باقی نخوازيستی واخانواده به محاق رفته و ديگر ردپايی از هم
مناسبات ارتباطی اعضای خانواده  یتنها با احياگشايش و حل اين گره  ؛ البتهماند

زمينه برای تحقق اين منظور، پيش از هر چيز بايد بستر و پيشکه  پذير استامکان
 با فرزندان اصالح و بازيابی شود.ارتباطی والدين 

 -کنار فرزندان در -که همواره يکی از والدين در خانهاين امر متضمن آن است 
ای در کم و در غير اين صورت، هيچ نوع مشارکت و مداخله ؛حضور داشته باشند
 ای فرزندان، ثمربخش نخواهد بود. کيف مصرف رسانه

                                                           
 .84: 1384 آلترز،اسکافيلد کالرک و . 1
 .121: 2002 ليوينگستون،. 2
 .220: 1393 کندانيز،. 3
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عمل ساده تماشا  -مراهی در حين تماشاهاز آن با عنوان  1روشی که ناتانسون
ثر برای ؤاهکاری منام برده و آن را ر -بحثی درباره محتوا يا کارکرد آن بدون

  2.ساماندهی و هدايت مصارف تلويزيونی کودکان و نوجوانان توصيف کرده است
 3ارچوب پديدارشناختیاين شيوه، مدخل مناسبی جهت طراحی و تدوين يک چ

زيرا بسياری از عناصر  ؛ای مشترک والدين و فرزندان استکالن برای مصرف رسانه
ی مورد انتظار، بدون چالش خاصی در اين مجرا ارتباطی و تربيتی ميان فردی و عاطف

ييد أه مطالعات ميدانی صورت گرفته نيز موفقيت اين شيوه را تکچنان ؛گرددمحقق می
 -کاهش کلی ميزان تماشای محتواهای جنسی در مواقع حضور پدر و مادر کرده و از

 4.حکايت داشته است -چه در ساعات پربيننده و چه در طول روز
های جديد در ميان فرزندان و اعضای خانواده، جانبه رسانهتوسعه و تسری همهاکنون با 

لذا  ؛از کفايت حداقلی برخوردار باشد -در مقياس تلويزيون صرفاً  -بعيد است چنين ترفندی
به  از تاکتيک همراهی در حين تماشا -پذيربه نحوی فراگير و انعطاف -ست والدينا ضروری

 برداری نمايند.جديد بهره ایها و اشکال رسانهتمر در عرصه مصرف گونهعنوان راهبردی کلی و مس
اهبرد در عمل نيز کارگشا بوده اين رت گرفته نشان داده است که تحقيقات صور

فردی والدين و فرزندان و سطح بااليی از توجه و صميميت را در ارتباطات ميان
رای سه فرزند بالغ و يک مادری که داچه در يک مورد، چنان ؛ايجاد کرده است
افزار او و پسر کوچکش همواره با يکديگر بازی جهان جنگ استنوجوان بود، گفته 

  5.دهندآويز خنده قرار میکنند و ناتوانی او را در بازی دسترا می

                                                           
1. Amy Nathanson 

2. Nathanson and Cantor, 2000: 125. 

3. Phenomenology 
 .214: 1393 کندانيز، :از نقل به. 4
 .1392 بروکمن، و ياردی. 5
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بخشی مگر به شرط تنوع شوداين رهيافت کليدی محقق نمیدر عين حال، 
های واده، با اين مالحظه و معيار که فعاليتای خانهای فراغتی و رسانهفعاليت

باشند نه  -تعاونی -و يا جمعی -مندمکان -ای عينیفراغتی تمهيد شده واجد جنبه
های ها و سرگرمیيعنی مشابه بازی ؛که در مقياسی مجازی و فردی رخ بدهندآن

 ر والدينو يا در کنا به نحوی از انحاء کودکان را باهمکه هر کدام  کودکانه آنالوگ
؛ داشتبرای مدتی قابل توجه، در يک محل نشانده و به تعامالت رودر رو وا می

چنين  ای ديجيتال نيزهای فراغتی و رسانهدر چارچوب و بستر عملی فعاليت البته
 ابد.  يمی مندی محوريتنظم جمعی و مکان

بايد  برای حفظ صميميت و ايجاد سطوح بااليی از توجه،اين بدان معناست که 
 -هاسنتزيرا  1؛های متفاوتی برقرار شودها و زمانارتباط خانوادگی در مکان

که همواره در  مانندتنها در صورتی با گذشت زمان برقرار می -های خانوادگیارزش
های جديد بازتثبيت شده و ديگربار به انواع جديد واحد سرزمينی ها و زمينبافت

حل رها شدند، ولی که از قيد ما در عين آنهسنتدر اين صورت  ؛متصل گردند
        2؛يابندها را میمکان بسترگزينی مجدد در کثرت محلزدايی نگرديده و امکان

مشترک بااليی برای تجربيات زنده و  -مکانی-زمانی -که در نهايت گستره به طوری
 تعامالت رودروی خانوادگی مهيا خواهد گرديد.

 به که است رويکردی مقابل نقطه نگاه، زاويه اينکه بيان اين نکته الزم است 
 هایذائقه -ایرسانه تکثرگرايی ايجاد در را اولويت مسئوالنه، غير و خيالی نحوی
 بهانه به که ایکليشه اینسخه دهد؛می قرار خانوادگی هایمحيط در -ایرسانه
       ترويج دهخانوا اعضای آميزمسالمت همزيستی برای مناسب بستر آوردن فراهم

                                                           
 .1391 داس، و ليوينگستون. 1
 .230و242: 1391 تامپسون،. 2
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 بين هایگسل و هافاصله تشديد به تواندمی عملی صحنه در اما شود؛می توجيه و
يت راستای در خاصی آورده و شده منجر نسلی  و جماعتی پيوندهای تقو

 داشت نخواهد خانوادگی روابط در حمايتی هایظرفيت
 -سم عروسینظير جشن تولد و مرا -ی خانوادگی مناسبتیهادر اين ميان، آيين

های فراغتی جمعی و حقيقی هستند که ساختار يکی از مصاديق بارز فعاليت
ساز جماعتی و مجاورت مکانی اعضای خانواده را به خوبی احياء نموده و سبب

دی ايجاد انسجام خانوادگی و تحکيم پيوندهای ناشی از آن شده و شور و اشتياق فر
   1.بخشندرا قوام می برای در کنار هم بودن

برداری جمعی هر چه بيشتر از فضاهای شهری ريزی برای بهرهچنين، برنامههم
های شهری آيينو  -ين، مراکز فرهنگی و هنری شهریها، ميادنظير پارک -خانوادگی
های فرهنگی و هنری، ورزشی، علمی و تفريحی خانواده نظير جشنواره -خانوادگی

ارکت جمعی و خانوادگی در آنها به که شهروندان بتوانند از طريق مش -محور
 2.گرايی بپردازند، مفيد و ثمربخش خواهد بودبازتوليد خانواده
ای و فراغتی اين است که ترين اولويت والدين در حوزه مصارف رسانهبنابراين، مهم

های فراغتی جذاب و سالم را در پازل مصارف فرهنگی و تا حد ممکن، تمامی فعاليت
البته التفات و اهتمام والدين به تحوالت ذائقه فرزندان در  ؛ه جای دهندای خانوادرسانه

حاکی  زيرا مطالعات صورت گرفته؛ سنی نيز امری ضروری و حياتی استمراحل مختلف 
 یهاييابد و فعاليتها کاهش میاز آن است که با افزايش سن فرزندان، گرايش به بازی

 3.گيرندين مورد توجه بيشتر قرار میهای آنالزيون و فعاليتويدئو، تلوي مثل

                                                           
 .1392 لبيبی، :از نقل به. 1
 .419: 1393 فاضلی،. 2
 .188: 1393 نادعلی،. 3
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در اين ميان، هرچند آشنا کردن هوشمندانه فرزندان با ابعاد جذاب و مهيج 
ه اشتراکی تواند کمک بسزايی به افزايش محدودای والدين نيز میساليق رسانه

ويی انعطاف و روحيه مداراج در نهايت، ايناما  ؛کندمصارف فرهنگی خانواده 
های تواند از وقوع گسلفرزندان است که می نوظهور ال ساليق فراغتیوالدين در قب

بين نسلی عميق ميان فرزندان و والدين جلوگيری نموده و فضای خودمانی و نزديک 
 ميان والدين و فرزندان را تحکيم بخشد. 

 ایرف اجرای استراتژی مصارف رسانهست که ص  ا ضرورینيز يادآوری اين تذکر 
زيرا مصرف مشترک تنها قادر به ايفای نقش وساطت مثبت،  ؛يستکافی نمشترک، 

تجربه کودکان،  ؛ لذانه وساطت منفی و انتقادی ييدآميز استأانتقادی و ت غير
 کنند.میآميز از جانب والدين تفسير ييدأمصرف مشترک را نوعی حرکت ت

نامناسب ای وقتی والدين در کنار فرزندان به مصرف محتوای رسانه بر اين اساس،
 کنند،اظهار نظری نمی، شودچه نمايش داده میپردازند و در مخالفت با آنو ناسالم می

پندارند که اين کار فعاليتی ييد تعبير کرده و چنين میأنه تفرزندان حضور والدين را نشا
تواند از اين رو، استراتژی مصرف مشترک به تنهايی نمی 1؛ارزشمند و مفيد است

گاهانه را در کودکان افزايش دهد و الزم است برنامههای مصمهارت  هایرف نقادانه و آ
 حمايتی و مشارکتی ديگری نيز برای آموزش تفکر انتقادی کودکان تمهيد گردد.

 ای والدینمرجعیت عادات رسانه .2
 هاگيری فصل نقش والدين و خانوادهکندانيز، در شمار پيشنهاداتی که در بخش نتيجه

: پرسيده استآورده است،  -«کودکان و نوجوانان نسل هزاره» -از کتاب خود
 2؟کنيداستفاده می -رسانه -نيد که خودتان چگونه از تلويزيونبررسی ک

                                                           
1. Nathanson, 2001. 

 .220: 1393 کندانيز،. 2
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ای والدين را در کانون تحليل گيری معنادار، کم و کيف مصارف رسانهاين نتيجه
چه مطالعات رسد، چنانای که نامربوط و غير منطقی به نظر نمینکته ؛دهدقرار می

استفاده والدين از از افزايش تکان دهنده و قابل مالحظه  نيزجديد صورت گرفته 
اينترنت و معکوس شدن روند پيشی گرفتن نوجوانان از بزرگساالن در استفاده از 

 گويد:اينترنت حکايت داشته و می
ت بيشتر هرچه والدين از اينترنت بيشتر استفاده کنند، کودکان آنان نيز از اينترن

به تواند ای میبرداری فرزندان در رفتارهای رسانهزيرا الگو 1؛استفاده خواهند کرد
به ويژه از پدر و مادرانی که الگوهای  ؛فردی شکل بگيردوسيله راهبردهای ميان

 2.خوبی هستند
 ایترين رفتارهای رسانهاين توضيحات بدان معناست که کوچکترين و جزئی

به دقت مورد  ون زمانی، مکانی، حجمی و محتوايیت گوناگاز جها فردی والدين
ای ايشان بازتوليد توجه و رجوع فرزندان قرار گرفته و در بلندمدت در عادات رسانه

نوعی گرايش به مصرف  ای والدينبه اين ترتيب، اگر در عادات رسانه ؛خواهد شد
امتعارف شبانه و يا در ساعات ن -اتاق خواب مثالً  -ای در فضای خصوصیرسانه

ش به فرزندان نيز وجود داشته باشد، اين گراي -مثل نيمه شب و يا ابتدای صبح -روز
ا مصرف ای باال يوالدين عادت به مصرف رسانه و يا اگر ،منتقل خواهد شد

داشته باشند، اين عادت  -ولو دور از ديد فرزندان -محتواهای مشکوک يا ناسالم
ط فرزندان مدت توسندان دور نمانده و در بلندشم فرزايشان برای هميشه از چ

 الگوبرداری خواهد شد.

   

                                                           
1. Hasebrink and Others, 2009. 

 .292: 1391 پاتر، :از نقل به. 2
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 فرزندان در بستر خانواده سایر ابعاد و مشارکت و تعامالت دینی .3
يت فرايند رسانهليوينگستون و داس در تحليل خود پيرامون زمينه ای ها و عوامل تقو

سخن به ميان  1يرونب و روم نوظهوری با نام درونشدن خانواده، از عارضه و سند
نگرانی از فضاهای عمومی و ا آن، بسياری از والدين به دليل که مطابق ب اندآورده

تجهيز کردن منزل برای گذران امنيت فرزندانشان در اماکن عمومی، روی به ترس از 
ها را در از رسانه برای فرزندان، آن یقات فراغت آورده و با ايجاد فرهنگ اتاق غناو

 2.دارندیخانه نگه م
ربيتی های حمايتی و تبسياری از امکان -با دست خود -به اين ترتيب، والدين

رمق ساخته و به بهانه مصون داشتن فرزندان از رنگ و کمخود در قبال فرزندان را کم
در معرض بسياری از  -در مقياسی فراگير -اطرات فضای عمومی حقيقی، آنها رامخ

ست که توانمندی و ا اين در حالی ؛دهندقرار می مخاطرات فضاهای عمومی آنالين
 -چه مجازی و چه عينی -مقابله با مخاطرات فضاهای عمومی قدرت کنشگری

نظير فضاهای آنالين حاصل گاه در يک بستر ايزوله، آزمايشگاهی و غير واقعی هيچ
انزواگزينی تجربه در رنجی که تامپسون از آن با عبارت وضعيت بغ ؛نشده است

 3است. ياد کرده زمانی زندگی روزمره -های مکانیمحل
يکی از دو نگرانی اصلی والدين  در مطالعات اخير صورت گرفته نيزاين مسئله 

درد بی -آينده -های آنان را نسبت به مشکالت زندگی جديدها بچهرسانه :تبوده اس
 و دينی ،ه همواره اين تعامالت و مراودات عينیبلک 4؛تفاوت بار بياوردبی يا

                                                           
1. Inside-Outside  
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منابع و ذخاير معنايی پايدار و عملی،  ماننداند که اقتصادی و آموزشی بوده
های اخالقی ها و آسيباجتماعی را به نحوی درونی در برابر چالشکنشگران 

 اند.ياری رسانده -مجازی و حقيقی -فضاهای عمومی
ر رابطه با وجه د کالرک و آلترزنگارانه توان به نتايج مطالعه مردممی ،برای نمونه

 هایر خانوادهدر قياس با ساي ای دو خانواده مسلمان و کاتوليکمميزه مصارف رسانه
 آمريکايی اشاره کرد.

به خاطر  های مذهبیگر آن است که در خانوادهپژوهش نماياناين نتايج 
ها از قبل از زمينه بزرگتر باورهای باورهای اسالمی توسط والدين، بچه پرورش عمده

شان، دست آمده از زمينه انجيلیه های بها، مناسک، ايدهسالمی و يا آميزه ارزشا
 گی روزمره و فرهنگ مسلط آمريکايیبه عنوان يک واسطه در مواجهه با تجارب زند

 هايشانکه آنها را در قضاوت به طوری ؛کردنداستفاده می ،شدها نيز میکه شامل رسانه
 کرد.انحراف در تلويزيون راهنمايی می در مورد موضوعاتی مانند سکس و

های خانواده قادی فرزندانفاصله انتتوان ادعا نمود که ه همين سبب، میب
از رسانه، به نحو معناداری با فاصله انتقادی آنان از فرهنگ آمريکای شمالی  مذهبی

 1.های آن مرتبط بوده استو ارزش
ها و معانی جمعی نيز، ارزش مذهبیمذهبی يا نيمه غيری هادر ساير خانواده

همه زيرا  ؛اندای داشتهبديلی در نحوه مواجهه اعضای خانواده با متون رسانهنقش بی
به عنوان يک خانواده قبول ای از زندگی که آنها ها در چارچوب يا فلسفهخانواده
  2.کردندها و محتواهای رسانه را درک می، فيلمداشتند
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های دينی، باورها، شخصيتان مذهب را شامل اگر ارک در چنين وضعيتی،
 بدانيم، واضح است که امروزه هر چهار رکن مذهب -هاآيين -های دينی و مناسکمکان

های ديگری و هر کدام جايگزين 1تر شدهرنگتر و کمرونقهای عرفی کمدر خانواده
صر دينی در اما احيای مذهب و بازيابی جايگاه و منزلت پيشين عنا ؛اندپيدا کرده

ضمن حفظ تبار و  هاهای عرفی، مستلزم آن است که خانوادهزندگی روزمره خانواده
دراماتيک و و قامتی ، آنها را در هيبت اشاره شدههای معنايی ارکان اصالت
 زيست مدرن خود بياميزند. جهان با مقتضيات بخشحيات

 ينی، اقتصادی ود یو تمهيد تعامالت و مراودات حقيق بينیبنابراين، پيش
در زندگی روزمره خانواده و فرزندان، نقش قابل توجهی در توانمندسازی  آموزشی

 ای مثبت فرزندان خواهد داشت.بلندمدت و آموزش رسانه
به کودکان و به  نسبی تفويض اختيار ينه تعامالت اقتصادی فرزندان نيزدر زم

ثری در ؤش متواند نقمی های خانواده،ويژه نوجوانان در اداره مخارج و هزينه
گاهی يافتن فرزندان نسب  -امرار معاش -ت به هسته واقعی و پر زحمت زندگیخودآ

خانوار های عادات مصرفی ای از خسارتانداز بديع و تکان دهندهايفا نموده و چشم
 برای فرزندان بگشايد.  ،به منابع اقتصادی محدود خانواده و صدمات بلندمدت آن

توان های زندگی را در اينجا میيافتن فرزندان نسبت به کم و کيف اداره هزينهشراف و تفهم ا
های مصرفی شدن به حساب آورد که در روزگار تسريع رويه به منزله فاکتور و عاملی مردانه

به معنای غالب گرديدن زبان، اميال،  تواند از روند زنانه شدن خانواده ايرانی، میخانواده
عد توليدی حياجلوگيری نموده و جان دوباره 2های زنانهو ذهنيتباورها  ها،ارزش ت ای به ب 

 -ها، عاليق و احساساتارزش -که هويت مردانه به طوری ؛خانواده و تربيت فرزندان ببخشد
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ارزش و اهميت خود را به شکلی متناسب در فضای مناسبات خانوادگی بازيافته و در نهايت 
 يست و تربيت فرزندان حاصل گردد. عناصر زنانه و مردانه در بستر زتوازنی پايدار و پويا ميان 

که تحقق فاصله انتقادی فرزندان با ساختار و سيستم اقتصاد  روشن است
، گام بزرگی مصرفی و ايجاد توازن ميان ماهيت زنانه و مردانه محيط رشد فرزندان

وزگار کنونی خواهد خانواده و فردگرايی در ر دنای شرسانه هایدر جهت دفع رويه
از ساختار و سيستم اقتصاد مصرفی  -به نوعی -های جديدرسانه چرا که اغلب ؛بود

واجد ماهيتی زنانه  ،های اجتماعیچون شبکههم يروی نموده و بسياری از آنها نيزپ
 و عاطفی هستند. 

 نای فرزندامستقیم بر مصارف رسانه نظارت غیر .4
درصد از  16تنها دهد ديد در اروپا نشان میج -نسبتاً  -های يک مطالعهيافته

 ؛را در اينترنت ديده است یکنند که فرزند آنها مطالب و تصويرهايوالدين تصور می
 1.اندمطالب و تصويرهای مستهجن اينترنتی را ديده ،که بيش از نيمی از فرزندان در حالی

فيت مصارف اطالعی جبری والدين نسبت به کيگر بیوجود اين شکاف، نمايان
نظارتی والدين قابل  شکافی که تنها در صورت پر شدن خأل ؛ای فرزندان استرسانه

مالکيت و  سازی حداکثریامری که بيش از هر چيز در گرو عمومی بود، جبران خواهد
ای از فرايند بخش عمده زيرا ؛ای در محيط خانه استمکان دسترسی به ادوات رسانه

گاهی آنها به اين امر معطوف میبه ک تنهاتربيت فرزندان   .شودنترل و اطمينان از آ
به طور خاص به توانايی کنترل از سوی والدين  در اين ميان، مکان استفاده

های اينترنتی اعضای خانه را در موقعيت هايی که فعاليتو فناوری شودمربوط می
 2.ه کمک کنندتوانند به والدين و فرزندان در اين زميند، میدهمرکزی نشان می
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ای در فضای عمومی خانه قرار گرفته باشند، بر اين اساس، اگر ابزارهای رسانه
مستقيم و حتی مستقيم بر آنها  توانند هنگام استفاده فرزندان به نحوی غيروالدين می

ها در اتاق خواب بسياری از رسانه هم اکنونست که ا اين در حالی ؛نظارت کنند
  1 .کندوالدين را دشوار می -نظارت -ی که وساطتيعنی جاي ؛کودکان است

های تعقيبی و پسينی توسط های نامحسوس ميدانی، بررسیعالوه بر نظارت
گاهی و امستقيم ديگری است که می غير شيوه نظارتی نيز والدين شراف بهتری تواند آ

با ن در اين شيوه نظارتی، والدي ؛ای فرزندان به دست دهداز وضعيت مصارف رسانه
و يا با استفاده از امکانات حافظه  2های اجتماعیطرح رابطه دوستی در شبکه

 کنند.ها میهای ديجيتال، اقدام به بررسی نحوه استفاده فرزندانشان از رسانهتکنولوژی
اربرد اينترنت توسط فرزندان که برای نظارت بر چند و چون ک روشن است

گيری از مجرای در اين ميان، بهره ؛اردتر، زمينه بيشتری و بهتری وجود دکوچک
ای فرزندان خردسال مستقيم بر نحوه مصرف رسانه تر برای نظارت غيرفرزندان بزرگ

زيرا بسياری از نوجوانان،  ؛رسدو کودک، راهکار هوشمندانه و مفيدی به نظر می
 ديجيتال هایهای رسانهوقتی از محدوده هيجانی دوره بلوغ عبور کنند، به آسيب

وقوف پيدا کرده و پذيرش درونی الزم برای همراهی با اهداف نظارتی والدين را 
نيمی  شودمشاهده میحتی در اقليم فرهنگی اروپا نيز  به نحوی که ؛خواهند يافت

اند، مطالب و تصاوير مستهجن را ديده -قبالً  -ساله اينترنت که 19و  18از کاربران 
آن اند، برای ديدن طالب و تصويرها را ديدهکنند نخستين بار که اين متصور می
  3.اندکم سن و سال بوده مقوالت،
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در چنين شرايطی، تسلط و تبحر روزآمد فرزندان نوجوان بر چم و خم کاربری 
حس صميمت و قرابت بيشتر فرزندان کوچک نسبت به  نيزهای جديد و رسانه

آفرينی فرزندان بزرگتر قشفردی برای نه تر، موقعيت ويژه و منحصر بفرزندان بزرگ
مستقيم والدين بر  تواند کمک شايانی به نظارت با واسطه و غيرکه می آوردپديد می

 تر نمايد.ای فرزندان کوچککم و کيف مصارف رسانه
های در محيط شبکه نيز ح دوستی با فرزنداندر اين بين، حتی برای اجرای ترفند طر

حساب  ندان بزرگتر و يا خويشاوندان مورد اعتمادتوان بر روی ظرفيت فرز، میاجتماعی
به  -ساالنوساطت گروه همزيرا مطالعات صورت گرفته نشان داده است  ؛ای باز کردويژه

کودکانی که مايل نيستند  لذا 1؛کارآمدتر از وساطت پدر و مادر است -ويژه در دوران نوجوانی
 2.پذيرندتی با خويشاوندان را به راحتی میهای اجتماعی دوست شوند، دوسبا والدين خود در شبکه

 و شبكه روابط خویشاوندی -فرزندان -تكثر اعضای خانواده .5
لفه تعداد اعضای خانواده ؤگفته است، م -محقق حوزه مطالعات خانواده -3طور که روسیهمان

 4؛ابط است يا پايين بودن چگالی رونشان دهنده باالثر بر کيفيت روابط خانواده و ؤيکی از عوامل م
اهميت بيشتری  ش اهميت خانواده و ب عد خانواده است که عنصر دوستیکاهلذا تنها در صورت 

بخش نزد جوانان و و پيوندهای دوستی نقشی حيات 5نسبت به روابط خانوادگی پيدا کرده
 6شده است. با دوستان محلیتا جايی که بيشتر ارتباطات اينترنتی  کنندهمکار پيدا می هایگروه
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 که به لحاظ شرايط فيزيکی و روحی در اوج هيجانفرزندان در چنين شرايطی، 
يکدست،  گزينی از محيطزمينه بيشتری برای دوری ،برندانرژی و تحرک به سر می و

در يک محيط خويشاوندی و خانوادگی کم  -هيجان خانوادهآرام، بدون تغيير و بی
فردی  ایرسانه يافتن به زيست ل مضاعفی برای سوقپيدا کرده و تماي -جمعيت

 خواهند داشت. 
های خانوادگی، در گرو بنابراين، رونق و اقبال خانواده و فرزندان نسبت به آيين

زندان بيش زيرا فر ؛های خويشاوندی استتکثريابی شمار فرزندان خانوار و شبکه
به  وددکان و نوجوانان هم سن و سال خنس و دوستی با کواز هر چيز به انگيزه ا

چه در چنان ؛شوندهای خانوادگی و خويشاوندی راغب میها و جمعحضور در آيين
های خانوادگی حضور جمع تمامیدر  صحنه عملی نيز خويشاوندان نزديکی که

های قوی ميان و پيوند ها هستند که بزرگ شدهدارند، همان والدين و فرزندان آن
هايی که احساس پيوند 1؛اندوجود آوردهبه  اده اصلی و خانواده های مشتق شدهخانو

همدلی و انس و الفت ميان اعضای خانواده را منتقل ساخته و مقوم روابط انسانی و 
 عاطفی آنان هستند.

، هميشه فرزنديا تك  های کم فرزندجايی که در خانوادهاز سوی ديگر، از آن
ود وج یارسانه یهابراي پشتيبانی از حيث تجهيزات و فعاليت یامکان مالی بيشتر

به  همچون يک بازوی کمکی در خانه حضور ندارد که نيزو فرزند ارشدی  2دارد
به طور  ،ای فرزند کوچک ياری رساندمستقيم والدين بر کاربری رسانه نظارت غير

باالنه کودکان و طبيعی زمينه مساعدتری برای سوق يافتن و دسترسی آزادانه و فارغ
  هايی فراهم خواهد بود.های شخصی در چنين خانوادهاقسام رسانهنوجوانان به انواع و 
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 ای خانوادهمصارف رسانه یسازی ضوابط زمانی، مكانی و کیفنهادینه .6
آفرينی والدين در چه در مباحث مربوط به سازوکارهای ايجابی و سلبی نقشچنان

قان حوزه ای فرزندان به تفضيل پرداخته شد، بسياری از محقحوزه مصارف رسانه
به ويژه در مورد  -خشی و کارايی راهبرد سلبی مستقيمای، ثمربآموزش رسانه

ای که از آن با عنوان شيوه 1؛اندهای اخير مورد ترديد قرار دادهرا در سال -نوجوانان
 2.نيز ياد شده است وساطت محدود کننده

ای، های رسانهعلت اين امر آن است که اسلوب تحميلی و جبری محدوديت
آميز روابط خوانوادگی ندارد و در همخوانی چندانی با ماهيت عاطفی و محبت

تواند به ساختار کلی روابط صورت عدم اقناع فرزندان و پافشاری بر موضع، می
های شود محدوديتاز اين رو، امروزه سعی می؛ والدين و فرزندان آسيب برساند

دکان و نوجوانان در سطحی ای کوجبری و سازوکارهای کنترلی مصرف رسانه
های تا ترکش سازی شودطراحی و پياده -فراتر از خانواده و حتی مدرسه -کالن

 احتمالی آن بر پيکره خانواده و روابط خانوادگی اصابت نکند. 
ای فرزندان، های کالن برای مصارف رسانهها، عدم تحقق محدوديتبا همه اين

 هایباقی نگذاشته است که شماری از محدوديت هاای جز اين برای خانوادهراه چاره
اقناعی خانوادگی  در قالب ضوابط تفاهمی و ی محتاطانه و مثبتضروری را به نحو

تعيين : های زمانیتوان به محدوديتمی هااز جمله اين محدوديت ؛به اجرا گذارند
 ،و سقف زمانی متوازن مصرف در روزساعت و روزهای فراغت برای مصرف 

ای و می و قابل دسترسی در مصارف رسانهمکان عمو: های مکانیيتمحدود
 اشاره نمود.  -ایانواع کاربری رسانه: های کيفیمحدوديت
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اند، های مطالعه خود اشاره کردهطور که ليونگستون و هلسپر در يافتهالبته همان
های کنند، در پيوستار موضوعی فعاليتکودکان هر چه از نظر سنی رشد می

های آنالين آنها با افزايش کنند و فعاليترو به مراحل باالتر پيشرفت میيجيتال د
های پيشی گرفتن و اشتغال مفرط کودکان به فعاليت لذا 1؛يابدسن افزايش می

ک به مراحل پيشرفته تواند موجب ورود پيش از موعد کودآنالين، می ایرسانه
 -در فضای آنالين تعاملی آزادانههای جوها و فعاليتنظير جست -کاربری رسانه

 تر سازد.های آنالين را جدیپذيری بيشتر آنان از محيط رسانهگرديده و احتمال آسيب
ای فرزندان، تنها در صورت ها برای مصرف رسانهبا همه اينها، اجرای ضوابط و محدوديت

اجرای  اين صورت در غير ؛واهدآميز خثمربخش و موفقيت ،از مصالح آن آنهااقناع و توجيه 
باری تواند عواقب زيانمی -به ويژه در رده سنی نوجوانان -هاتحميلی و فرسايشی محدوديت

 ه نحوی عميق و دوجانبه سلب کند. گذاشته و اعتماد ميان والدين و فرزندان را ب یبجا

 گیرینتیجه
ف های حمايتی خانواده در قبال مصارپيرامون سياست پژوهشمباحثی که در اين 

انداز کلی بدين معناست که تنها با پيدا شد، در يک چشم بيانای فرزندان رسانه
های احتمالی توان چالشای متوازن از روابط خانوادگی واقعی میکردن طرح و ايده

؛ های خانوادگی را حل و فصل نمودهای جديد و ارزشحادث شده ميان رسانه
بی افزايی مطلای که تعادل و همطرح و ايده ميان خصايل فردگرايانه و و

های جديد ايجاد کرده و عصر رسانه زيست ارتباطیحاکم بر جهان گرايانهخانواده
ای، ارکان فردی و جمعی سازنده گيری غالب در مطالعات رسانهبرخالف جهت

 به رسميت شناخته و مفروض بدارد. هويت را به طور همزمان

                                                           
1. Livingstone and Helsper, 2007. 
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پردازان اين حوزه اذعان شگران و نظريهطور که اغلب پژوههمان -در اين ميان
 بديلیهای آموزش غير رسمی و در صدر آن خانه و خانواده، نقش بیموقعيت -اندداشته

های عتی روابط خانوادگی در عصر رسانهيابی بستر حمايتی و جمادر تداوم و قوت
رستی رک و آلترز از آن با عنوان سرپکالالگو و چارچوبی که  ؛متحرک خواهد داشت

 اند.نام برده 2و ليوينگستون از آن با عنوان خانواده بازسازی شده 1کردن بازانديشانه
گاهی های انتقادی والدين پيرامون قواعد و برای تحقق اين مقاصد الزم است آ

 به نحو -ای فرزنداندهی مصارف رسانههای جديد و نحوه سامانمنطق عملکرد رسانه
چرا که بسياری از والدين برخالف  د؛تقويت گردروزآمد و مستمر  -مندنظام

 .کنندای فرزندان خود ايفا میاظهاراتشان، نقش مشارکتی ناچيزی در نحوه مصرف رسانه
 -ود نوعی ضرورت اجتماعیباکينگهام در اظهارنظرهای شخصی والدين به وج

 ودکردند با اعالم رفتارهای محدپی برد که به موجب آن والدين تصور می -عرفی
که حال آن ؛پذيری هستندکننده تصويری خوب از خود ارائه داده و والدين مسئوليت

اند با محدوديت فرزندانشان مدعی بودند کمتر از آن چيزی که والدين اظهار داشته
 ایگر آن است که ضرورت مشارکت در آموزش رسانهله بيانئاين مس 3 .روبرو هستند

اما به دليل عدم آموزش  ؛ی درونی و توجيه شده استلدين امروا بيشترفرزندان برای 
 سواد مهارتی و تحليلی رسانه، ايده و رهيافت روشنی برای انجام اين مسئوليت خود ندارند.

يتبنابراين، يکی از ضروری  ایها در فرايند آموزش و راهبری رسانهترين اولو
ای ند منطقی برای حرفهکودکان و نوجوانان در دوران کنونی، طراحی يک الگو و فراي

 ای است.گری رسانهجهات مختلف مهارتی، تحليلی و کنشاز  شدن والدين

                                                           
 .245: 1384 آلترز، و کالرک: ک. ر. 1
 1391 داس، و ليوينگستون: ک. ر. 2
 .1391 مندوزا، از نقل به باکينگهام. 3
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در قالب جلسات حضوری  -يان در مدارسهای اوليا و مربدر اين ميان، انجمن
های ها و سازمانها، شخصيتمجامع، مکان -های اجتماعی مجازیو يا شبکه

های خانوادگی و محل کار، انجمنهای حين خدمت در مذهبی و دينی، آموزش
ترين مجاری بالقوه برای توسعه از جمله مناسب حضوری يا مجازی خويشاوندی

گاهی از زاويه نگاه دينی، آموزش رسانه  به ويژه هستند؛ای والدين ها و سواد رسانهآ
گرايی که توسط های مصرفجا که به مثابه نقطه مخالف و متضاد ارزشاز آن
تواند به عنوان اولويتی حياتی و البته می 1،شودکند، قلمداد میاج پيدا میها رورسانه

 علمی توسط متوليان دينی به دقت شناسايی و پيگيری شود.
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