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 چکیده

این مطالعه با هدف . حائز اهمیت فراوان است سواد رسانه ای و اطالعاتی نسل جدید گیری شکل درخانواده نقش 

پرداخته  ایرانپیشین در  پژوهش هایسیستماتیک  مطالعه، به انواده در تحقیقات سواد رسانه ایجایگاه خ شناخت

، "سواد اطالعاتی"، "سواد رسانه ای" کلیدی شامل پنج کلمۀ، یافتن مقاالت و آثار علمی پیشین برای .است

 "رلگوگل اسکا" موتور جستجوی نیو همچن یاسناد علم ۀکنند نمایه تیسا ششدر  "ایران "و "والدین"، "خانواده"

 8دقیق قرار گرفتند که در نهایت  مطالعۀمورد مقاله  48مقاله، و پنج یکصد  مرورپس از . مورد جستجو قرار گرفت

ت با بهره گیری از نتایج نشان می دهد که عمده مطالعا. برای ورود به تجزیه و تحلیل نهایی حائز شرایط بودند مقاله

. بوده انداسنادی و همچنین توصیفی مقطعی با ابزار پرسشنامه در پی پاسخگویی به اهداف خود  روش های مطالعۀ

ند که عنوان شده اروابط بین سطح تحصیالت و شرایط اقتصادی خانواده ها و سواد رسانه ای از جمله اهدافی 

لفه های دیگر در خصوص نقش خانواده ؤتوجه به مبر اساس این نتایج، . مطالعات خواستار تعیین ماهیت آنها بوده اند

از آنجایی . روشن تر سازدرا به عنوان یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار در سواد رسانه ای می تواند ظرفیت های خانواده 

تهیۀ مطالعات پیشین بر برگزاری کارگاهها و  تأکیدآموزش و یادگیری، پژوهش و تحقیق است، و با توجه به  ۀکه الزم

 ۀمتخصص حوزافراد کارگیری هبتمهیدات مختلف از جمله کارگیری همفاد آموزشی و یادگیری سواد رسانه ای، ب

 .می شود تأکید آموزش و پرورش ۀو همچنین مسئوالن مرتبط در حوز ارتباطات و رسانه ها

 ایران  ،خانواده اطالعاتی،سواد  ،سواد رسانه ای، سیستماتیک مرور: کلید واژگان 
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 مقدمه 

به ( یونسکو) ملل متحد یو فرهنگ یعلم ،یسازمان آموزشتوسط  4894تعریف سواد که در سال 

 ۀعنوان توانایی درک خواندن و نوشتن متنی ساده در زندگی روزانه ارائه شده بود، با پیشرفت سریع در حوز

(. 4084دهقان شاد و محمودی کوکنده، )فناورهای اطالعاتی و ارتباطی دچار تغییرات گسترده ای شده است 

ها و معرفی رسانه های جدید جلوه یافته،  این پیشرفت ها که بخش قابل توجهی از آن در تکامل رسانه

هدفمند با رسانه  یهسواد رسانه ای را می توان مواج". مبحثی با عنوان سواد رسانه ای را مطرح کرده است

ها دانست که باال رفتن سطح آگاهی افراد جامعه به عنوان مخاطب را پی دارد و از سوی دیگر نیز ضمن 

ایجاد ارتباط دو سویه و مشارکت جویانه با رسانه ها، تقویت ساختار دموکراتیک جامعه در راستای مشارکت 

 (. 443. ، ص4080زارع کهن، ) "از طریق رسانه را در پی دارد

کورکورانه از رسانه ها را کاهش داده و فرد  یریرپذیثأت ،در فرد یانتقاد دید جادیبا ا یسواد رسانه ا

 یمصون تر م است شیدر حال افزا زیشکل گرفته و روز به روز ن یمجاز یکه در فضا ییدهایرا در مقابل تهد

صورت محقق شدن می تواند فرد را از سواد رسانه ای در در واقع،  (.4081 ه،یمقدس زاده و صفاه)سازد 

مشکالت عدیده ای که در کنار هزاران مزایای فضای رسانه ای، و مهمتر فضای مجازی، قرار دارد نجات دهد 

و با سوق دادن در  جهت مزایای موجود در این فضا، رسانه را در رسالت اصلی خود که همانا آگاهی رسانی، 

همیت سواد رسانه ای هنگامی افزایش می یابد که استفاده از رسانه ا. آموزش و سرگرمی است یاری رساند

های جدید به ویژه در بستر فضای مجازی نگرانیهای زیادی را در خصوص تأثیر این رسانه ها بر کودکان 

؛ 1338برای مثال، لینگ و دونر، )برغم اینکه برخی تحقیقات خارجی (. 1341پاتون، )ایجاد کرده است 

سواد رسانه (  1342بهرامیان، مظاهری و حسن زاده،  برای مثال،)و برخی تحقیقات داخلی ( 1331لینگ، 

برای )ای و نقش خانواده را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار داده اند، اما نتایج برخی مطالعات دیگر 

برخی مقررات به  درصد والدین معتقد هستند اعمال 13که نشان می دهند (  1341مثال، وارتال و همکاران، 

منظور استفاده کودکان از رسانه های مختلف باعث شکل گیری تعارضاتی در خانواده می شود، ضرورت انجام 

رو، از این .قرار می دهد تأکیددکان را مورد تحقیق های بیشتر در مورد جایگاه خانواده در سواد رسانه ای کو
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عات سواد رسانه ای در ایران می تواند ضمن اشراف به آنچه به نظر می رسد آگاهی از جایگاه خانواده در مطال

 . تاکنون در این حوزه انجام شده با شناسایی خالء های موجود، به پربارتر شدن تحقیقات آینده کمک نماید

 بیان مسئله

که توسط مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران شبکه های اجتماعی ایرانی نگاهی به آمار کاربران 

 19سال با  49تا  41 یگروه سننشان می دهد که در مجموع  وابسته جهاد دانشگاهی ارائه شده( ایسپا)

 نیتر یاصل بیدرصد به ترت 19سال با  93 یدرصد و افراد باال 90ساله با  18تا  03 گروه سنی درصد،

کم از یکی دستدرصد از مردم  11در مجموع . هستند یارتباط یابزارها نیاستفاده کننده از ا یسن یگروهها

درصد فقط  068درصد فقط شبکه های اجتماعی خارجی،  1169از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند که 

 درصد هم از شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی استفاده می کنند 4164شبکه های اجتماعی داخلی، و 

( سالگی 41تا پیش از سن )در مورد میزان حضور کودکان  ابل استنادیق آمار و ارقاماگرچه  .(4089 سپا،یا)

در سطح کشور وجود ندارد، اما می توان گفت که درصدی از کودکان و ( سال 48تا پایان )و نوجوانان 

. نوجوانان ایرانی نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر در شبکه های اجتماعی یا پیام رسانها عضویت دارند

درصد از  کیدهد که  ینشان م "و کودکان نیوالد ینگرش ها و استفاده رسانه ا"ش گزاردر سطح جهانی، 

درصد  90دارند، و  یدرصد از آنها تبلت شخص 14هوشمند تلفن همراه دارند،  یساله  گوش 1تا 0کودکان 

 ی هوشمندسال، پنج درصد کودکان گوش 9تا  9 یدر رده سن. شوند یم نیهشت ساعت در هفته آنال زین

 نیساعت در هفته آنال 8درصد از آنها  98 و همچنین دارند یتبلت شخص زیدرصد ن 09و  مراهتلفن ه

دارند و  یدرصد تبلت شخص 91هوشمند تلفن همراه و  یدرصد گوش 08سال،  44تا  2 یدر رده سن. هستند

درصد  20 سال، 49تا  41 یدر رده سن. هستند نیآنال میساعت و ن40 یبه صورت هفتگ زیدرصد ن 81

در  یرده سن نیدرصد از کودکان در ا 88. دارند یتبلت شخص زیدرصد ن 99هوشمند تلفن همراه و  یگوش

 یکودکان افتندیخود در ۀدر مطالع( 1341)و بولنس  نسیب(. 1349آفکام، )هستند  نیساعت آنال 14هفته 

در مقابل، . خود داشته اند نیالدبا و یشتریکنند، تعارضات ب یرا صرف استفاده از تبلت م یشتریکه وقت ب

. با کودکان خود داشتند یشتریتعارضات ب زیاعمال کردند ن ییها تیکه در استفاده از تبلت محدود ینیوالد

. گزارش شده است یخود استفاده کردند، تعارض کمتر نیبا والد یکه تبلت را در همکار یکودکاندر اما 
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گفتگو  کودکان هرگز در خصوص امنیت محیط آنالین با والدین خود وجود چنین تعارضانی باعث می شود

در حالی که روز به روز بر تعداد کودکان در  .یا بندرت در این خصوص با والدین خود گفتگو کنند ،کنندن

فضای آنالین افزوده می شود، مطالعات کمی به بررسی نقش برخی نهادهای تأثیرگذار همچون خانواده در 

 . رداخته انداین حوزه پ

اگرچه تأثیرات سواد رسانه ای به عنوان اصطالحی که مناقشات زیادی در خصوص استفاده از  آن در 

بین متخصصان حوزه ارتباطات وجود دارد، محدود به رده سنی خاصی نیست، اما آشکار است که کودکان و 

در معرض پیامدهای سواد رسانه ای  نوجوانان در مقایسه با جوانان، میانساالن و سالمندان به طور جدی تر

استفاده گسترده کودکان و نوجوانان از شبکه های اجتماعی مباحثی از جمله اینکه آنها چگونه و با . قرار دارند

چه کسانی ارتباط برقرار می کنند و پیامدهای احتمالی این برقراری ارتباط چیست، را بیش از پیش مورد 

از آنجایی که کودکان و نوجوانان بخش (. 1341لیوینگستون، )ار داده است توجه محققان و سیاستگذاران قر

عمدۀ وقت خود را در مدرسه و یا خانواده سپری می کنند و با توجه به نقش خانواده در امر تعلیم و تربیت 

جوانان نسل جدید، نیاز است به این نهاد اجتماعی که به طور حتم می تواند تأثیرات فراوانی بر کودکان و نو

 . داشته باشد، توجهی ویژه ای شود

انجام شده نشان می دهد کودکان و ( 1341) "لیوینگستون"یافته های مطالعه ای که توسط 

وال اساسی مواجه می شوند که چه چیزی واقعی و چه چیزی سالگی با این س 44تا  8در سنین  نوجوانان

سالگی بیشتر به دنبال سئواالتی از قبیل اینکه چه چیزی سرگرم کننده  40تا  44در سنین . غیرواقعی است

سالگی نوجوانان بر پیچیدگی  41تا  41در فاصله . تر است، فارغ از اینکه واقعی و یا غیرواقعی باشد، هستند

عی و عاطفی خود می افزایند و بلوغ آنها منجر به تمرکز بر این می شود که چه چیزهایی زندگی اجتما

به نظر می رسد که تغییر تمایالت آنها به شبکه های اجتماعی آنالین و غیرآنالین با . ارزشمندتر هستند

ز خطر آسیب دیدن تغییر همساالن و روابط والدین شکل می گیرد و این فرایند پیامدهایی برای ادراک آنها ا

 .  به همراه دارد
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استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی در سال های اخیر انرژی بسیاری از کودکان و نوجوانان 

در (. 1341بوید، )را به سوی خود جلب و فرصت هایی برای ارتباط، بیان خود و مشارکت ایجاد کرده است 

وص خشونت، آزار جنسی و حتی خودکشی ارائه کرده عین حال، رسانه های جمعی تیترهای زیادی در خص

که باعث شده والدین، قانونگذاران و فعاالن ( 1343ماسچرونی، پونت، گارمندیا، گاریتائوناندیا، و موور، )اند 

آسیب پذیری را به  بتواند خطراتصنعت رسانه ای برای مدیریت تعامالت آنالین تالش کند تا از این طریق 

ر این اساس، در عین تالش برای به حداقل رساندن خطرات آسیب پذیری اینترنت، افزایش ب. حداقل برساند

فرصت ها برای دسترسی به اینترنت از جمله سیاست هایی است که در صدر برنامه های اجرایی 

برای دستیابی به این هدف، هم محققان و هم سیاستگذاران تالش کرده اند که . سیاستگذاران قرار دارد

با این وجود و برغم راه اندازی پویش های مختلف . ت های دیجیتال کودکان و نوجوانان را بهبود بخشندمهار

با غریبه ها صحبت "افزایش آگاهی و ایمنی، کودکان و نوجوانان پیام های این قبیل پویش ها همچون 

این یادگیری به سادگی در  را به آسانی فرا می گیرند اما "یا اطالعات شخصی خود را فاش نسازید"و  "نکنید

ست که کودکان و نوجوانان شبکه های اجتماعی ا این موضوع به دلیل آن. تغییر رفتار آنها مشاهده نمی شود

این قبیل (. 1341لیوینگستون، )گونه که والدین آنها می بینند، درک نمی کنند و فضای مجازی را آن

ت با در معرضِ ت زمانِ آنالین بودنِ کودکان به طور مثبرفتارها باعث می شود که تحقیقات دریابند که مد

 (.1343، رپو هلس لیوینگستون)ه شدن آنها ارتباط مستقیم داشته باشد خطرات بیشتری مواج

برغم اهمیت آموزش مهارت های حضور در فضای مجازی و بهره گیری از رسانه های جدید، اغلب  

ند، تمرکز خود را بر افراد بالغ و یا نوجوانانی که در آستانه جوانی تحقیقاتی که در خارج از ایران انجام شده ا

هستند، قرار داده اند و به این موضوع که آیا کودکان در سنین پایین تر الزامات حضور در فضای مجازی و 

این رویه در .  استفاده از رسانه های جدید را می دانند، توجه کافی از سوی محققان دریافت نکرده است

عالوه بر این، نقش خانواده در شکل گیری سواد رسانه ای توجه چندانی از . اخل ایران نیز قابل تعمیم استد

رو خالء های عمده ای در ارتباط با نقش خانواده بر سوی محققان، به ویژه در ایران، دریافت نکرده و از این

ر تعداد مقاالتی که تمرکز خود را بر سواد این پژوهش با مرو. سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان مشهود است

 : رسانه ای و خانواده قرار داده اند، درصدد پاسخ به سئواالت زیر است
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 چه میزان از پژوهش های سواد رسانه ای در ایران با تمرکز بر خانواده انجام شده اند؟  - 4

 ند؟ پژوهش های انجام شده از منظر روش شناسی چه رویکردهایی برگزیده ا - 1

 نتایج اصلی پژوهش های انجام شده چه راهکارهای علمی و عملی در برداشته اند؟  - 0

 اصلی ترین خالء های پژوهشی موجود برای تمرکز بیشتر در مطالعات آینده کدامند؟  - 1

پاسخ به این سئواالت می تواند تصویر روشنی از آنچه تاکنون در حوزه خانواده و سواد رسانه ای 

ده ارائه نموده و با مرور جامع پژوهشهای انجام شده ضمن ارائه راهکاری مستند، پیشنهادهایی جهت انجام ش

 .    رفع خالء های موجود در این حوزه را برای انجام مطالعات بیشتر در آینده معرفی نماید
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و همچنین ( یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم گاهیپا) "دیس"، "، نورمگز"رانیمگ"، "رانداکی، ا"یانسان"

 از حوزه نیمرتبط با ا نیشیپ یمقاالت علم افتنیبه منظور  . انجام گرفت "گوگل اسکالر"موتور جستجوی 

 .استفاده شد "رانیا "و "نیوالد"، "خانواده"، "یسواد اطالعات"، "یسواد رسانه ا"شامل یدیپنج کلمه کل

قرار گرفت تا حد امکان پژوهش  جستجوآثار مرتبط مورد  گرید افتنیبه منظور  زیشده ن افتهیمنابع مقاالت 

در مواردی که جستجوی این پنج کلمه کلیدی منجر . مطالعه مورد استفاده واقع شوند نیدر ا یشتریب یها

دستیابی به مقاالت  حذف شدند تا به یافتن مقاالت مرتبط نشد، به ترتیب سواد اطالعاتی، والدین و خانواده

ده در عنوان جستجو ش یدیکه کلمات کل یمقاالت مرتبط تنها موارد افتنیپس از . احتمالی امکانپذیر شود

 اطمینان کسبتناسب آنها با هدف پژوهش حاضر از شد تا  مطالعهواژگان وجود داشت،  دیو کل دهیمقاله، چک

/ والدین در سواد رسانه ای / نقش خانواده  مطالعهاز آنجایی که این پژوهش به طور مشخص به دنبال . شود

پژوهش حاضر قرار  نهایی در فهرست مقاالت داشتندوم تمرکز این دو مفه بر ، تنها مقاالتی کهبوداطالعاتی 
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مقاله مرتبط با سواد رسانه ای که نقش خانواده در آنها  439پس از اعمال این فرایندها، در مجموع . گرفتند

به دلیل اینکه همه مقاالت مرتبط با سواد رسانه ای که در آن  .مورد مطالعه قرار گرفته بود، انتخاب شدند

قرار گرفته بود در این مطالعه بکار گرفته شوند، جستجوها به بازه زمانی مشخصی  تمرکزرد نقش خانواده مو

 . محدود نشده بود

 : انتخاب مقاالتمعیارهای 

 رانیدر ا یسواد رسانه ا قاتیخانواده در تحق گاهیجابا توجه به هدف اصلی این مقاله که مطالعۀ 

و چکیده آنها وجود داشت و واژگان  دیکلدر عنوان، به ترتیب مقاالتی که کلمات جستجو شده  ۀهماست، 

تجزیه و تحلیل  موردرا مورد توجه قرار داده بودند،  اطالعاتی/  نقش خانواده و یا والدین در سواد رسانه ای

 دو محققبرای وارد کردن مقاالت در تجزیه و تحلیل نهایی،  به منظور اطمینان از رعایت موارد . قرار گرفتند

این اقدام با این هدف صورت گرفت که . یید قرار دادندو تأ مطالعهل شرایط پذیرش را مورد به طور مستق

 . نسبت به مرتبط بودن مقاالت با هدف پژوهش حاضر اطمینان کسب شود

 ترکیب نتایج و ارزیابی کیفیت 

بازخوانی قرار پس از انجام فرایندهای پذیرش، همه چکیده ها مورد سیستماتیک  مروردر این  

نیز که شک و تردیدی در مورد ارتباط مقاله با موضوع پژوهش داشت، متن کامل مقاله به  یدر موارد. گرفت

نخست، روش شناسی مقاالت انتخاب شده : برای ترکیب داده ها از دو روش استفاده شد. دقت خوانده شد

در جدول زیر . تجزیه و تحلیل قرار گرفتشد و سپس یافته های هر یک از مقاالت پذیرش شده مورد  مطالعه

که در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل در این پژوهش مورد  یمقاالت یافته شده و همچنین موارد تعداد

 .استفاده قرار گرفتند، بیان شده اند

 فرایند جستجو و انتخاب مقاالت مرتبط با سواد رسانه ای و خانواده : 1جدول 

 9: کایلیویس مقاالت جستجو شده

 19: یانسان

 9 :رانداکیا

 1: رانیمگ

 1: نورمگز

موتور جستجو و همچنین ) 49: منابع دیگر

از طریق منابع مقاالت شناسایی شده به 

 (وسیله پایگاه داده ها
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 10 :(SID) دیس

در بیش از یک پایگاه و یا منابع دیگر  همقال پنج) 433:تعداد پس از حذف مقاالت تکراری  مطالعه اولیه  مقاالت

 (.وجود داشتند که به دلیل تکراری بودن حذف شدند

حذف بر اساس نبود موارد جستجو شده در  11: مطالعهمجموع مقاالت دارای شرایط 

  01: عنوان، چکیده و کلید  واژگان

تعداد مقاالتی که متن آنها به طور کامل 

مقاالت مطالعه شده و دالیل رد برخی 

 دیگر

مجموع مقاالتی که متن کامل آنها مورد 

 48: قرار گرفت مطالعه

 : موارد رد شده به دالیل

 نبود روش تحقیق در این پژوهش ها*

مقاالت مفهومی که محدود به تعریف *

سواد رسانه ای و اهمیت آن بوده و به طور 

 .  عمده در کنفرانسها ارائه شده بودند

بیان کلمات کلیدی سواد رسانه ای و *

کلید واژگان خانواده  در عنوان، چکیده و 

هدف اصلی و یا فرعی پژوهش ها نبوده و 

 . تنها در این بخش ها ذکر شده بودند

 

مقاالت پذیرفته شده برای تجزیه و 

 تحلیل نهایی 

مقاله در تجزیه و تحلیل نهایی مورد  8

 . استفاده قرار گرفت

 

 

 

 نتایج

از طریق پایگاه  مقاله 83مقاله شد که از این  تعداد  یکصد و پنججستجوی اولیه منجر به شناسایی 

منابع مقاالت شناسایی شده به وسیله پایگاه داده  همچنین از طریقاز طریق موتور جستجو و  49داده ها و 

مقاله فاقد شرایط  01 ی،و حذف پنج مقاله تکرار شرایط پذیرش تطابقدر نهایت پس از . ها گردآوری شد

تفاده در این مطالعه شدند که این تعداد مقاله به دقت حائز شرایط اس مقاله 48 خالصه بازخوانی و 11د، دنبو

و دالیل جستجوی سیستماتیک مقاالت . مقاله مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتند 8مطالعه و در نهایت 

 . یک نشان داده شده است ۀشمار جدولدر رد برخی از آنها 

 لیو تحل هیکه مورد تجز یها پژوهشنتایج نشان می دهد، آمده است  1در جدول شماره  آنگونه که

با استفاده از  یروش کم( مورد 8سه مورد از ) یو اسناد یمطالعه کتابخانه ا بیقرار گرفته اند به ترت

ساخت  مهین عمیق ۀو  مصاحب یکانون یبا استفاده از گروهها یفی، روش ک(مورد 8سه مورد از )نامه سشپر

 مهیبا استفاده مصاحبه ن (SWOT) یراهبرد لیبا روش تحل یتشافاک کردیو رو( مورد 8دو مورد از ) افتهی

از نظر . ددنیخود برگز یکردهایرا به عنوان رو (مورد 8یک مورد از ) یاز نوع مسئله محور فرد افتهیساخت 
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انجام شد، که قدیمی ترین  4089ند در تابستان سال مجستجو برای یافتن مقاالت در این مرور نظامزمانی، 

 .بودند 4081و  4029و تازه ترین مورد یافته شده به ترتیب مربوط به سال های 

 

 

 مشخصات مطالعاتی که در تجزیه و تحلیل نهایی پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: 2جدول 

 –ان /مؤلف

 حوزه تحقیق

 مهمترین یافته ها روش شناسی عنوان

 .خجیر، یوسف

(4081) 

 

 :حوزه تحقیق

 ارتباطات

آسیب شناسی 

استفاده از شبکه 

های اجتماعی و 

نرم افزارهای تلفن 

همراه در خانواده 

 های ایرانی

 : روش تحقیق

اکتشافی با روش *

تحلیل راهبردی 

(SWOT) ؛

مصاحبه نیمه 

ساخت یافته از نوع 

 مسئله محور فردی

مصاحبه  13*

صاحب نظر و 2)

مدیر و  41

 سیاستگذار 

: نمونه گیری*

 گلوله برفی 

روش : تحلیل

 کینگ

می تواند این پیامدها منفی و مثبت را سواد رسانه ای فقدان *

 : به دنبال داشته باشد

 :منفی

 تخریب ارتباطات اجتماعی خانواده *

ماعی، غرق شدن شکل گیری فردگرایی مفرط، انزوای اجت* 

 در فضای مجازی و دوری از اعضای خانواده 

 : مثبت

 –ایجاد فرصت برای معرفی فرهنگ اصیل خانودۀ ایرانی *

 اسالمی و گسترش آن در بین کاربران 

 ارزش های اخالقی در خانواده های ایرانی به اشاره *

 نشر خالقیت ها، ایده ها و ابتکارها*

 : تهدیدات

ترویج فرهنگ غیر ایرانی و تغییر تدریجی سبک زندگی *

 اسالمی  –ایرانی 

ترویج روحیه مصرف گرایی و مدگرایی در بین اعضای *

 خانواده

 ترویج روابط نابهنجار اجتماعی و مدنی *

بهمن، مهران؛ 

قادری، مسعود؛ 

. میرزاخانی، موسی

(4089.) 

 

: حوزه تحقیق

 جرمحقوق جزا و 

 شناسی

نقش سواد  یبررس

در ای رسانه 

 یهایانتخاب باز

کودکان  یا انهیرا

با  نیتوسط والد

 تیمحور

از  یریشگیپ

 یاجتماع یبهایآس

 

: روش تحقیق

روش توصیفی 

تحلیلی از نوع 

 کتابخانه ای  

نقش سواد رسانه ای در انتخاب بازیهای رایانه ای کودکان *

توسط والدین در راستای کاهش تاثیرات آسیب زای بازیها و 

 . قرار گرفت تأکیدافزایش تأثیرات مثبت آن بر مخاطبین مورد 

عظیمی، محمد 

حسن؛ شکرخواه، 

کودک، رسانه و 

 اط متقابلبتار
: تحقیق روش

 بررسی متون

اینترنت برغم مزیت های بیشمار، تهدید جدی عصر حاضر *

 . برای کودکان است
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 (. 4081. )یونس

 

: حوزه تحقیق

 ارتباطات

مدیریت رسانه در حوزه کودک و کاهش آثار منفی آن *

 . نیازمند عزم عمومی است

 . خانواده مهمترین نقش را در مدیریت رسانه دارد*

توسعه سواد رسانه ای در بین والدین می تواند آثار منفی آن *

 . را کاهش دهد

 بهرامی راد،

 4080 .بهنوش

 

 

: حوزه تحقیق

 ارتباطات

 

 

 

 

نقش سواد رسانه 

ای والدین در 

نحوۀ استفاده 

کودکان از 

 تلویزیون 

 :روش تحقیق

کیفی با روش *

 گروههای کانونی

 

مورد  یرهایمتغ

 :مطالعه

 والدینجنسیت *

 طبقه اجتماعی*

گزینش برنامه ها در خانواده های سطح باالتر از نظر *

 اقتصادی و تحصیلی کامالً در اختیار والدین است و برعکس 

به طور کلی، مادران بیش از پدران به تماشای انتقادی *

 اهمیت می  دهند

 . مادران بیشتر به سئواالت انتقادی کودکان پاسخ می دهند*

تماشای  (از نظر اقتصادی و تحصیلی) سطح  باالتر والدین با*

تلویزیون را ناشی از نبود دیگر جایگزین های سرگرمی می 

 . دانند

از نظر )والدین با سطح پایین در مقایسه با سطح باالتر *

به شبکه های داخلی اعتماد بیشتری ( اقتصادی و تحصیلی

 . دارند

 

 ؛یمنتظرقائم، مهد

کاظم  یحاج

. طمهفا ،یهرانط

(4080) 

 

 

: حوزه تحقیق

 ارتباطات

و  یا سواد رسانه

 ینظارت یها وهیش

مادران بر مصـرف 

 یها ـونیزیتلو

 یا ماهواره

 نوجوانان

 : روش تحقیق

کیفی و با روش 

گردآوری اطالعات 

از مصاحبۀ عمقی 

 نیمه ساخت یافته

با : نمونه گیری

 روش گلوله برفی

نفر از  03: نمونه

مادرانی که فرزند 

ساله  42تا  41

 دارند 

مکان انجام 

 تهران : تحقیق

 : عدم استفاده از تلویزیون های ماهواره ایدالیل *

باورهای مذهبی مادران؛ نگرانی مادران از مسائل تربیتی 

فرزندان خود؛ تجربه تلخ مادران در استفاده از تلویزیون های 

 ماهواره ای 

ژی های انتخابی مادران برای کنترل مصرف تلویزیون استرات*

های ماهواره ای شامل محدودیت کامل و منع استفاده، شیوه 

شیوه )مسامحه کارانه و عدم نظارت، نظارت بدون برنامه ریزی 

 ، کنترل مقتدرانه و با برنامه ریزی (آسان گیرانه

ای بر ارتقاء سواد رسانه ای والدین بر اساس راهکاره تأکید*

  پیشنهادی

  .هاشمی، شهناز

(4080) 

 

: حوزه تحقیق

 ارتباطات

بررسی نقش  

رسانه در نظام 

تربیتی سند تحول 

بنیادین آموزش و 

تاکید بر : پرورش

ضرورت آموزش 

 سواد رسانه ای

 :روش تحقیق

 مطالعه اسنادی *
 ضرورت ارتقاء سواد رسانه ای در بین دانش آموزان*

ای گزینش، تفسیر و نقد رمخاطب بسواد رسانه ای مهارت *

 . پیام را افزایش می دهد

عیدی زاده، 

 (4081. )طاهره

 

سواد رسانه ای و 
انتخاب بازی 

 های رایانه ای 

: روش تحقیق

پیماشی با ابزار 

پرسشنامه محقق 

سطح باالتر تحصیالت والدین باعث دقت بیشتری در *

 . گزینش بازیهای رایانه ای برای فرزندانشان می شود

سن والدین با سطح سواد رسانه ای آنها رابطه ای مستقیم *
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: حوزه تحقیق

 ارتباطات

 ساخته

: جامعه آماری

 1والدین کودکان 

 سال 44تا 

نمونه و نمونه 

 –نفر  023: گیری

 . بیان نشده است

محل انجام 

 شوشتر :تحقیق

اما در عین حال، رابطه ای بین جنسیت و سواد رسانه . دارد

 . ای وجود ندارد

اجتماعی والدین و انتخاب بازی های  –بین پایگاه اقتصادی *

   . رایانه ای ارتباط معنی داری وجود دارد

 

 

 

شجاعی، مهناز؛ 

. امیرپور، مهناز

(4084) 

 

: حوزه تحقیق

 ارتباطات

بررسی وضعیت 

سواد رسانه ای 

دانشجویان 

خراسان شمالی در 

 جامعه اطالعاتی 

: روش تحقیق

تحقیق کمی از 

روش تحقیق 

پیمایش و تکنیک 

 . پرسشنامه ای

 023: نمونه گیری

نفر بر اساس روش 

طبقه ای متناسب 

 با حجم

مکان انجام 

خراسان : تحقیق

 شمالی

 تحصیالت و گیفرهن سرمایه رسانه، از استفاده میزان بین*

 و مثبت رابطه دانشجویان ای رسانه سواد میزان با والدین

 . است شده گزارش معناداری

 میزان تأهل، وضعیت جنسیت، با ای رسانه سواد رابطه*

  .است نبوده دار معنا خانوادگی درآمد

سلطانی فر، محمد 

(4029 ) 

 

 

: حوزه تحقیق

 ارتباطات

تحلیل وضعیت 

 یسواد اینترنت

دانش آموزان سال 

 سوم دبیرستان

شهر تهران 

4029-4021 

در مقایسه با 

 مربیان و والدین 

 ها آن

 :روش تحقیق

تحقیق توصیفی *

 پیمایشی  -

پیمایش با نمونه *

گیری از دانش 

آموزان دختر و 

، (نفر 098)پسر 

( نفر 441)مربیان 

و والدین آنها 

 نفر( 942)
: تحقیق محل انجام

 تهران

توانایی استفاده از اینترنت بین دانش آموزان با مربیان  و *

 . والدین آنها متفاوت است

دانش آموزان بیش از مربیان و والدین خود از اینترنت *

 . استفاده می کنند

تفاوت سطح سواد اینترنتی نشان می دهد که والدین و *

مربیان نمی توانند مرجعی برای آموزش اینترنت به دانش 

 . باشند آموزان

ضرورت افزایش سطح سواد اینترنتی والدین و به خصوص * 

 مربیان
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 جمع بندی و نتیجه گیری

است،  شناخت جایگاه خانواده در تحقیقات سواد رسانه ایبر اساس هدف مطالعه حاضر که درصدد 

این . پژوهش های به چاپ رسیده با محوریت نقش خانواده در سواد رسانه ای در ایران بسیار محدود است

( ه یک مراجعه شودربه جدول شما)مقالۀ دارای شرایط مطالعه  11بررسی کلید واژگان مجموع محدودیت در 

سواد : کلید واژگانی که به صورت مشترک در بیشتر مقاالت وجود داشتند عبارتند از. قابل مشاهده است

و ( پنج مورد)ش سواد رسانه ای آموز، (هفت مورد)، تفکر انتقادی (هشت مورد)، رسانه (مورد 13)رسانه ای 

، (هر کدام چهار مورد)وزارت آموزش و پرورش، سیاست های اجرایی صدا و سیما  (.مورد پنج)خانواده 

نیز از دیگر کلید واژگانی هستند که ( هر کدام سه مورد)اینترنت، نوجوانان، شبکه های اجتماعی و مخاطب 

است که پژوهش حاضر تنها به مطالعاتی دسترسی  تأکیدنیازمند اگرچه . این مقاالت به آنها توجه داشته اند

رو احتمال دارد، تحقیقات دیگری نیز در این خصوص داشته که در پایگاه ها داده ها یافت شده اند، از این

، استفاده از در این تحقیق مورد تحلیلدر مطالعات . انجام شده باشند که دسترسی به آنها امکان پذیر نیست

. بر سواد رسانه ای و نقش خانواده بر آن می شود از عوامل مؤثر یشناخت بهتربه های مرتبط منجر  نظریه

پژوهش خود را بر ( 4084)؛ شجاعی و امیرپور(4029)برخی از مطالعات انجام شده از جمله سلطانی فر 

می توانند از نقطه قوت  مبنای استفاده از نظریه های مرتبط انجام داده اند، که بکارگیری این قبیل نظریات

 . پژوهش های تحلیل شده باشند

رابطه  شناساییاجتماعی خانواده از جمله مباحثی هستند که محققان به دنبال  –شرایط اقتصادی 

و درآمد  ای ند که بین میانگین سواد رسانهمی دهمطالعات پیشین نشان . دبودنآنها با سواد رسانه ای 

خانواده رابطۀ مثبتی وجود دارد، به گونه ای که اعضای خانواده هایی که سطح درآمدی بیشتری دارند، میزان 

هرچند که در برخی مطالعات دیگر (. 4081اشرفی ریزی، )سواد رسانه ای و اطالعاتی آنها نیز بیشتر است 

همچنین ( 4084)شجاعی و امیرپور   .ه استاین رابطه مشاهده نشد( 4084برای مثال، شجاعی و امیرپور، )

میزان سواد رسانه ای دانشجویان در مطالعه خود دریافتند که میزان تحصیالت والدین به طور مستقیم بر 
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ثیرگذار است، یعنی هرچه میزان تحصیالت والدین باالتر باشد میزان سواد رسانه ای دانشجویان نیز باالتر تأ

 . است

ه بستر فرهنگ سازی در همه جوامع است، پایه فرهنگی کودکان در این نهاد از آنجایی که خانواد

هر چند که به جرأت می توان بیان کرد . بنیادین شکل می گیرد، و سپس با ورود به جامعه تکامل می یابد

خود را جایگزین این بستر و این نقش حیاتی خانواده باشد  مجازی امروزه ممکن است تهدیدکنندۀکه فضای 

در بین والدین به نظر می رسد که مادر، در مقایسه با پدر، نقش کلیدی تری در . یا فرایند تکامل آن کند

موضوع سواد رسانه ای ایفا می کند و در شکل گیری پایه های اصلی فرهنگی کودکان همچنان نقش اساسی 

ن ناکه نقش مادر را در کنترل رفتار رسانه ای نوجوا (4080) یهرانطکاظمیحاجو  منتظرقائممطالعه   .دارد

آموزش و آگاهی مادران در مورد آثار مثبت و منفی رسانه ها و "که  نشان می دهددادند  مورد مطالعه قرار

 هایژیتهمچنین ضرورت و شیوه های نظارت بر مصرف رسانه ای نوجوانان، مهم ترین عامل در انتخاب استرا

و عالوه بر این، از گرایش های مذهبی  "بر مصرف تلویزیون های ماهواره ای نوجوانان استکنترلی مادران 

 . نیز می توان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر چگونگی کنترل مصرف تلویزیون های ماهواره ای نوجوانان یاد کرد

مضر انگاشته  در بین رسانه های موجود، اینترنت همچنان به عنوان رسانه ای مفید و در عین حال

می شود و دیدگاهها در نوع مواجهه نهادهای مختلف تربیتی از قبیل خانواده و مدرسه در قبال آن متفاوت 

هدفمند و بر اساس نیازهای  ،از اینترنت به طور عمدهبا توجه به اینکه در مدارس استفاده برای مثال، . است

که ممکن است  آموزشی است، لذا توجه به نقش خانواده ها در استفاده از این ابراز ارتباطی در محیط خانواده

پژوهشگران مختلف قرار  تأکیدمورد بیشتر  ، در مقایسه با مدرسهنظارت کمتری بر آن وجود داشته باشد

هر چند که به نظر می رسد با توجه به (. 4021؛ نصیری،4029به عنوان مثال، سلطانی فر، )گرفته است 

افزایش استفاده از گوشی های هوشمند تلفن همراه که امکان استفاده از اینترنت را در هر مکان و زمان برای 

استفاده کنندگان از این  قبیل ابزارهای ارتباطی در کنار  رسانه ایِ کاربران فراهم ساخته، اکنون آموزشِ

ارائه راهکارهای مؤثر به منظور افزایش رو از این. انواده و مربیان از جایگاه ویژه ای برخوردار استنظارت خ
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سواد رسانه ای والدین و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی برای مربیان و معلمان از سوی مسئوالن  

این حوزه را به  فرصت  یمی تواند برخی از چالش ها هاآموزش و پرورش کشور اقدامی است که نتایج آن

همت  اببه ویژه در فضای اینترنت  ای سواد رسانهافزایش بر  تأکیدعالوه بر آموزش و پرورش،  .تبدیل کند

انجام ( 4081)در مطالعه ای که توسط خجیر دولت، دانشگاه، مدارس، رسانه های جمعی و حوزه و مساجد 

 .قرار گرفته است تأکیدشده مورد 

از سوی محققان و که  یبا موضوع سواد رسانه ا سهیمقا درای این پژوهش، هبر اساس یافته 

 نیوالد/ نقش خانواده به طور مشخص که  یی، اما تعداد پژوهش هاپژوهشگران مختلف مورد توجه قرار گرفته

 ییها حوزه یپراکندگدر واقع . محدود است اریمورد تمرکز قرار داده اند، بس یاطالعات/  یرا در سواد رسانه ا

هشدار را به همراه دارد که رفته رفته موضوع سواد رسانه  نیرا مورد مطالعه قرار داده اند، ا یکه سواد رسانه ا

 یرشته ا نیب تیبا در نظر داشتن ماه -است  و مطالعات رسانه خود که رشته ارتباطات یرا از بدنه اصل یا

 یها افتهیبه  تیممکن است در نها زیپژوهش ها ن ریسا یها افتهیجدا نموده و  - یاطالعات/  یسواد رسانه ا

ضرورت استفاده از  زین یخانواده که در مطالعات متعدد رگذاریبا توجه به نقش تأث. نشوند یمنته یکارآمد

انجام شده است، اما نگاه  نهیزم نیکه تاکنون در ا یقرار گرفته، و برغم مطالعات معدود تأکیدنقش مورد  نیا

دهد که متخصصان ارتباطات به  یم شانن( رجوع شود 1به جدول شماره )مطالعات انجام شده  یارتباطات

، است شده برداشته نهیزم نیدر ا زین نینخست یواقف بوده و قدمها ینقش خانواده در حوزه سواد رسانه ا

مؤثر به  یاهکارهار ارائهدر واقع، . هرچند که تا دستیابی به وضعیت مطلوب همچنان فاصله زیادی وجود دارد

 یو معلمان از سو انیمرب یبرا یآموزش یکارگاهها یبرگزار نیو همچن نیوالد یسواد رسانه ا شیمنظور افزا

رشته  ریاز تخصص و تجربه متخصصان حوزه ارتباطات و سا یریمسئوالن آموزش و پرورش کشور و با بهره گ

 .کند لیحوزه را به  فرصت تبد نیا یاز چالش ها یبرختواند  یآن  م جیاست  که نتا یمربتط اقدام یاه

 نیشیمطالعات پ تأکیداست، و با توجه به  قیپژوهش و تحق ،یریادگیآموزش و  ۀکه الزم ییآنجا از

 یسواد رسانه ا یتوجه به پژوهش ها ،یسواد رسانه ا یریادگیو  یمفاد آموزش تهیۀ کارگاهها و یبر برگزار
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 یارتباط یها یاورفن عیبا توجه به رشد سر تیاولو نیکه ا ستیضرور. برخودارند یخاص تیهمچنان از اولو

دهد،  یقرار م یمحققان عالقمند به سواد رسانه ا یرو شیپ یادیز یپژوهش یرسد خالء ها یکه به نظر م

سطح  نیروابط ب نیشیاگرچه مطالعات پ. ردیقرار گ یدر صدر توجه عالقمندان به حوزه سواد رسانه ا

رسد که  یرا مورد توجه قرار داده اند، اما به نظر م یسواد رسانه ا باخانواده ها  یاقتصاد طیو شرا التیصتح

در خصوص نقش خانواده در  اطات بین فردی والدین و فرزندانی همچون سطح ارتبگرید یلفه هاؤتوجه به م

  .روشن تر سازدرا  رگذاریتأث ینهاد اجتماع کیخانواده به عنوان  یها تیتواند ظرف یم یسواد رسانه ا

این . علمی با محدودیت ها و نقاط قوتی همراه است تحقیقاتنیز همچون اغلب  پژوهش حاضر

که می توان آن را نخستین مطالعه ای دانست که مجموعه یافته های علمی مرتبط با نقش خانواده  پژوهش

مورد تجزیه تحلیل قرار  تحقیقاتی در آینده حوزهدورنمای این در سواد رسانه ای را با هدف روشن تر کردن 

به محققان در یافتن خألهای  انجام شده های موجودِ ارزیابی و مقایسه راهکارها و روش از طریق داده است،

هر چند که برغم این نقطه قوت، اما محدودیت . پژوهشی سواد رسانه ای و خانواده کمک شایانی می نماید

توجه جدی پژوهش وجود داشته که نیاز است محققان در مطالعات بعدی به آنها هایی نیز در مسیر این 

پژوهشی از طریق پایگاه داده های مختلف که ممکن  –عدم دسترسی به همه مقاالت علمی . داشته باشند

ه در برخی از پایگا. است جستجو در آنها با اشکاالتی مواجه باشد از جمله این محدودیت ها به شمار می روند

مقاالت منشتر شده که امکان جستجو در آنها قرار صفحات اف، عکس .دی.های داده ها به جای فایل پی

دارند بهتر است به صورت گروهی و با در  "مندنظام مرور"رو، محققانی که قصد انجام مطالعات از این. ندارد

آگاهی  از این . اقدام نمایندنظر داشتن بازه زمانی مناسب نسبت به جستجو و مطالعه همه آثار مرتبط 

 "نظام مند مرور"زمینه تولید مطالب علمی حاصل از مطالعات می تواند  محدودیت ها و تالش برای رفع آنها

با هدف توسعه حوزه های مختلف ویکردی انتقادی، تفسیرهای نظری ارزشمند و جدیدی را فراهم سازد تا با ر

 .  ارائه نمایند
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