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 چکیده 

اجتماعی  های شبکه در نحوه استفاده نوجوانان از پروری فرزند های شیوه بررسی سواد رسانه ای و پژوهش این اصلی هدف

 در ارتباطی پرکاربردترین ابزار از یکی عنوان به اعیاجتم های شبکه از توان نوین می و متنوع های رسانه بین در.  باشد می

 سنین به شدن نزدیك با که آنجا از .نماید   می بازی افراد درزندگی مهمی امروزه نقش و کرد یاد دنیا سراسر نیز و ایران

تأثیرشبکه   از الدینو نگرانی میرسد نظر به میشود، بیشتر میگذارد نوجوانان بر که تأثیری و رسانه ها نقش ،اهمیت نوجوانی

 به توجه با.میکنند در شبکه های اجتماعی نوجوانان بیشتر را  خود نظارت و میشود بیشتر نوجوانشان، فرزندان بر ازیجهای م

شبکه های  مصرف بر نظارت در سواد رسانهای هم  میرسد نظر به فرزند، تربیت در شیوه های فرزندپروری بیشتر اهمیت

 نیمه عمقی مصاحبة  از  اطالعات گردآوری  برای  حاضر، پژوهش درپررنگ تری را ایفا میکند  شنق هم اجتماعی فرزندان

هم خوشان و هم فرزندانشان  سابقه عضویت در شبکه  نفر از اولیا که 30  نمونه مورد نظر است . استفاده شده یافته ساخت

استفاده از شبکه های  بر فرزند پروری  کنترل ایبر شیوه ه رسانه ای سواد تأثیر و شد عمیق مصاحبة دارند های اجتماعی

 انتخاب در عامل ترین مهم اولیا، رسانه ای  سواد آموزش  دهد نشان می نتایج . شد بندی دسته  و بررسی نوجوانان احتماعی

شیوه های اولیا یا استفاده از  ای  رسانه  سواد  وفقدان است نوجوانان  تماعیبرنامه های شبکه اج مصرف بر  کنترلی استراتژی

 .گذارد  می تأثیرات نامناسبی نوجوانانشان ای  رسانه مصرف کنترل شیوة بر فرزند پروری نامناسب

 .شبکه های اجتماعی ،نوجوانان رسانه ای،شیوه های فرزندپروری، سواد :کلیدواژه

 
 یسنده مسئول نو- 1



 

 مقدمه 

 و تغییر دستخوش های دیگر، زهحو  از بسیاری مانند نیز آن به وابسته های تکنولوژی و ارتباطات حوزة بیستم، قرن در

 و سریع انتقال و توزیع که بوده ارتباطات از هایی پیدایش نظام شاهد بشر  قرن، این در .است شده ای  گسترده تحوالت

 کردن  الکتریکی طریق  از  ابتدا ها، نظام این  .هاست ساخت پذیر امکان نقاط دیگر به نقطه  یك  از  را  ها پیام گستردة

عوامل   بر است توانسته آنها  کردن دیجیتالی راه از ها تکنولوژی روزافزون های پیشرفت با سپس ه وشد یکدست اطالعات،

 ارتباطی های تکنولوژی و انقالب محققان اخیر های سال در که شده سبب وضعی چنین .کند غلبه مکان و زمان فضا،

 بنای سنگ .خانواده  آورند میان به سخن الکترونیك های رسانه عصر یا رایانه اطالعات عصر انفجار از جا همه انشمندان،د،

 خانواده سازی آماده و حاصل بارآوری نیز افراد این است، کارآمد و سالم افرادی درتربیت خالق  و پویا سالم، جامعة یك ساختن

 فراهم را فرزندانشان شکوفایی و برایرشد الزم زمینة و بستر صورت این در که نباشند مواجه دشواریهایی با خود که است هایی

 .ماند خواهد باز خطیری بس وظیفة انجام چنین از گردد، اختالل دچار خانواده سیستم کارکردهای زمانیکه اما .نمود خواهند

 نهاد تواند می اینکه بر عالوه فرآیند این .می پندارند جوامع شدن صنعتی از ناشی را اختالل این بروز جامعه شناسان از برخی

 میان از .دهد می قرار تغییر  خوش دست را نیز آن کارکردهای بلکه نماید، استحاله دچار ساختاری ازلحاظ را خانواده

فرزندپروری  .بود والدین پروری فرزند های سبك استحاله گردید، دچار تغییرات شتابان سیل این در که متغیرهای گوناگونی

 .میگذارد تأثیر کودک رشد بر بایکدیگر تعامل در یا و مجزا طور که به است ویژه رفتارهای و ها روش شامل ای پیچیده فعالیت

 جوامعی در.است شان کودکان کردن اجتماعی و کنترل برای های والدین تالش مبین فرزندپروری شیوة واساس پایه درواقع

 جوامع در اما.است غالب یتربیت الگوی استبدادی، تربیت الگوی کند، تنظیم می را آن اعضای اجتماعی رفتارهای سنت، که

 طریق از سنتی خانوادههای گرفته، صورت تحقیقات و ها تئوری  به استناد با .میشود مشاهده متنوعی تربیتی الگوهای صنعتی

 :از عبارتند که دهند می فرزندان انتقال به را جامعه تأیید مورد  نیز و نظرخود مورد وهنجارهای ها ارزش پذیری، جامعه فرآیند

 تأیید مورد که های ارزش و هنجارها ممکناست اجتماعی های درشبکه حضور اما.اجتماعی وانسجام مذهبی بندی پای و ایمان

 زیر و نامحدود های آزادی فردگرایی، گرایی، مادی:از عبارتند آنها مهمترین که دهند انتقال فرزندانشان به را نیز نیستند جامعه

 این منفی آثار از برخی بر عمدتا   اجتماعی های درشبکه حضور  مخالفان.خودی امعهج بر حاکم فرهنگی های بردنارزش سؤال

 اخالقی فساد گسترش طالق، افزایش یکدیگر، به های همسران خیانت افزایش نظیر ها خانواده رفتاری الگوهای بر شبکه ها

 درسی عملکرد افت و ها شبکه نای با فرزندانشان مشغول شدن حتی یا اخالقی، غیر روابط از ناشی باری و بند وبی

 خانوادگی ارتباطات ابعاد از یکی.کنند می اشاره .... و درفضای مجازی ارتباطات با خانواده اعضای بین ارتباطات آنها،جایگزینی

 مطلق آزادی فضای ایجاد .است تربیتی فرزندان سبك است، شده مواجه چالش با اجتماعی شبکه های در حضور خاطر به که



 اجتماعی های شبکه در حضور موافقان اما .هااست شبکه این آورد ره موارد از برخی در مادر و پدر بدون نظارت فرزندان برای

 فرهنگی و علمی های پدیده از افراد بیشتر آگاهی برای کسب مفید روشی اجتماعی های شبکه از استفاده که ایناعتقادند بر

 ودریافت ارتباط که باورند این بر ها رسانه این از استفاده طرفداران .است دهش کوچکتر دهکده یك حد تا که است درجهانی

 مخدوش موردو بی اخبار، کسب از افراد ممانعت یا و اطالعات آزاد ازجریان جلوگیری و باشد می انسانی هر حق اطالعات

 :هستیم زیر سؤال دو رایب پاسخ یافتن دنبال به پژوهش این در ما.شود می محسوب افراد فردی های آزادی کنندة

 ؟ میکنند استفاده خود نوجوان فرزندانشبکه های احتماعی  مصرف کنترل برای استراتژیهایی چه از والدین  -1

 میگذارد؟ تأثیر پروری فرزند های سبك بر چگونه اولیاء رسانهای سواد - 2

 داشته سبك فرزندپروری  بر تاثیری است، آمده به دست مجازی فضای با ها خانواده تعامل از که اطالعاتی آیا -3

 است؟ 

 پژوهش پیشینه

 از خودپنداره هایی جنبه و اجتماعی های مهارت با والدین سبك فرزندپروری ارتباط عنوان با تحقیقی در (1381) فرید یوسفی

 پیش یامستبد، /و عقاط عنوان  به خانواده از  ادراک ایرانی، فرهنگ در  یافت که دست  نتیجه  این به دبیرستانی، آموزان  دانش

 حمایت و صمیمی به عنوان خانواده از ادراک و افراد؛ تکانشی رفتارهای و اجتماعی،پرخاشگری غیر رفتارهای کننده بینی

 های شیوه رابطه  عنوان بررسی با تحقیقی در . است آموزان  دانش پنداره - خود های تمامی جنبه  کننده بینی پیش کننده،

 سازگاری با دمکراتیك شیوه فرزندپروری بین بین که دادن نشان آموزان، دانش ازگاریاجتماعیس با والدین پروری فرزند

 و دموکراتیك  اصول بر مبتنی پروری والدین شیوه فرزند هرچه و دارد وجود داری معنی و رابطه مثبت فرزندان اجتماعی

 فرزند شیوه و گیرانه سهل پروری فرزند بین شیوه . هستند برخوردار بیشتری اجتماعی سازگاری از فرزندان آنها باشد عقالنی

 تربیت  در که هایی خانواده معنا بدین وجود دارد  داری معنی و  منفی رابطه  فرزندان اجتماعی سازگاری مستبدانه با پروری

 کمتری اعیاجتم سازگاری از آنها کنند، فرزندان می استفاده گیرانه سهل یا مستبدانه های شیوه یکی از از خود فرزندان

 های شیوه لذا .نشد مشاهده داری معنی پسران تفاوت و دختران اجتماعی سازگاری میزان  بین ،همچنین  هستند برخوردار

 بستگی به جوانان  و نوجوانان اجتماعی سازگاری  و  بوده حائز اهمیت بسیار  کودکی دوران  در  فرزندان  بارآوردن وچگونگی تربیت

 فرزندان ضروری  با ارتباط برقراری  چگونگی در ها خانواده براین آموزش  ،بنا دارد کودکی ان دور در  آنان پروری فرزند شیوه

 قرار  خاص موردتوجه  مربیان و  اولیاء های انجمن  و خانوده آموزش توسط مدرسان باید مدارس  در که باشد می اهمیت  ودارای

 جهانی با ارتباط در فرزندپروری های سبك عنوان با گرفت صورت  (1831 و شکاری همتی توسط) که دیگری  تحقیق در  . گیرد

 و مستقیم رابطه  فرزندپروری های سبك  و  امروزی زندگی شدن جهانی بین  که نشان داد پژوهش این های یافته شدن،

 دبخواه که ای مقاله قرارگرفت، مطالعه مورد موضوع پیشینه بررسی جهت به کنون تا مقاالتی که بین در .دارد وجود معناداری



 دهد، قرار موردتحقیق را مجازی اجتماعی های شبکه با ارتباط در های فرزندپروری شیوهسواد رسانه ای و  مستقیم صورت به

 .باشد می تحقیق بدیع موضوع  بنابراین است  نداشته  وجود

 روابط مطالعه با خاصی ارتباط کیفی تحقیق  زیرا میشود استفاده کیفی تحقیق روش از پژوهش این در :پژوهش روش

 موضوع پیرامون موجود پژوهش ادبیات و مبانی نظری بررسی  به استنادی طریق از مطالعه این انجام برای دارد اجتماعی

 پسر در چه و دختر چه نوجوان، فرزند که میدهند تشکیل والدینی  را پژوهش این های نمونه .است شده پرداخته تحقیق

 چراکه شدند انتخاب سال 20 تا 10 سنین در نوجوانان والدین ،. هستند یزتبر شهر ساکن و دارند سال 20 تا 10 سنین

 شوندگان مصاحبه(.  1384 حسینی، و آقامحمدیان) سالگی دانست 20 را آن پایان و سالگی 10 را نوجوانی دورة آغاز میتوان

 امکان بیشتر دیگری و تبریز در اعیشبکه های احتم مصرف بیشتر میزان یکی شدند، انتخاب تبریز ساکن والدین از دلیل دو به

 نظری  اشباع به که اطالعات جایی تا مصاحبه. است بوده و مکانی زمانی محدودیت به توجه با والدین این به دسترسی برای

 مدرسة در ها مصاحبه بیشتر .رسیدیم نظری اشباع به مصاحبه عمقی 30 انجام از پس که گفت میتوان. است یافته ادامه برسد

 .شد انجام.  میشد گذاشته مصاحبه قرار ،والدین  با مدارس هماهنگی مدیران با که شد، انجام اولیاء  این فرزندان تحصیل محل

 برای . است شده پیاده طور کامل به ها مصاحبه همة سپس گرفته، صورت یافته ساخت نیمه عمقی مصاحبة 30 مجموع در

 محور  یا سؤال همان ذیل در خاص محور یك در مورد یا سؤال یك به نشوندگا مصاحبه پاسخهای ها، مصاحبه از استنتاج

  ساخت  نیمه مصاحبة از پژوهش این در اینکه به توجه با. شد گیری نتیجه پاسخها مجموعه از سپس و گرفته قرار مشترک

 با محقق تا دسعی ش مصاحبه طی سؤاالت؛ خود تا میشود مشخص قبل از مصاحبه محورهای بیشتر، و استفاده شده یافته

 :میآید مصاحبه سؤاالت و محورها از ادامه برخی در. آورد دست به را نظر مورد محورهای پاسخ وگو گفت روند هدایت

 والدین  شغل و تحصیالت سن، وضعیت

  میکنند؟ استفاده از شبکه های محازی آیا

  چیست؟ آن علت نمیکنند، استفادهشبکه های احتماعی  از اگر

 دارند؟ آزادی شبکه های محازی این های برنامه مصرف در  چقدر نوجوان فرزندان میکنند، استفادهای احتماعی شبکه ه از اگر

  میکند؟ نظارت خود نوجوان فرزندشبکه های احتماعی  مصرف بر چگونه والدین

  داشت؟ نظارت نوجوانانشبکه های احتماعی  مصرف بر باید چرا والدین  نظر به

 آموزش یا داشته مطالعهشبکه های احتماعی  ویژه به ارتباطی، نوین تکنولوژیهای فرصتهای و آسیبها آثار، حوزة در اولیاء آیا

 است؟ دیده

 سال 20 تا 10 سنین در فرزندان جنسیت و سن تعداد،

 ینظر چوب  چهار



 همین به .است شده ای مطالعه رشته میان موضوع  یك عنوان  به پژوهش این موضوع شد، گفته هم تر پیش که  طور همان

 از تا است الزم مطالعه، مورد  موضوع  و بحث  طرح  رسد برای می نظر  به  ضروری  مربوطه علوم حوزة در مفاهیم تعریف  جهت،

 این کارکردهای و شود داده توضیح مختصر طور به ارتباطی جدید های تکنولوژیهای ویژگی دربارة ارتباطات علم نگاه

 والدین نقش پداگوژیك و فرزندپروری های شیوه ابعاد توضیح به تربیتی، علوم زاویة از سپس .شود بندی ها طبقه تکنولوژی

 تکنولوژیهای های ویژگی دربارة ارتباطات علم نگاه از تا است الزم مطالعه، مورد موضوع و بحث طرح برای ..پردازیم می

 علوم زاویة از سپس .شود بندی طبقه ها تکنولوژی این کارکردهای و شود داده توضیح مختصر  طور به ارتباطی جدید

 .پردازیم می والدین پداگوژیك نقش و فرزندپروری شیوههای ابعاد توضیح به تربیتی،

 ارتباطی  نوین تکنولوژیهای ویژگیهای

 کامال  گذشته با که از جامعهاند جدیدی نوع شکلگیری و ظهور مدعی جدید، نظریهپردازان از گروهی که شد گفته پیشتر

 رسانه دوم عصر” ظهور  شاهد و “ها رسانه اول عصر سرگذاشتن پشت  حال در اکنون ما که معتقدند عده این  .است متفاوت

 شناخته  ویدئو و تلویزیون رادیو، فیلم، ارتباطی تکنولوژیهای با که ها رسانه اول عصر ( 1377 پاستر،) هستیم “ها

 ( 1379 هنون، و ناروال) .است تلفن ارتباطی جریان توسعه و امتداد شود، می

 ادغام طریق  از است، شده جامعه همراه از  جدیدی نوع  گیری شکل و ظهور  با پردازان  نظریه دیدگاه از  که ها رسانه دوم عصر

 تازه های جانشین ، ادغامی چنین اثر  در  . است شده ظاهر و تلفن تلویزیون  ، رایانه با ماهوارهای ارتباطی جدید تکنولوژیهای

 نظامی که گیرد می قوت بسیار  احتمال این و آمده وجود به  داشت جدی فنی که محدودیتهای قبلی سیستم برای  ای

 چنین  ها رسانه  دوم عصر تشریح در پاستر مارک( ،1387بهرامپور ) .آید وجود به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از مشترک

 :دارد تفاوت ها رسانه نخستین عصر الکترونیکی ههایرسان و  چاپ با که  است فناوری نوعی به  متکی ... انفجار  این :مینویسد

 ..است سرعت دارای و فوری دسترس در انعطافپذیر، ارزان،

شبکه ها اجتماعی از جمله تلگرام و  .است اجتماعی ارزشهای و فرهنگ  قلمرو در آنها شبکه ها تأثیرگذاری آثار از یکی

در  را جامعه موجود فرهنگی عناصر فرهنگی، الگوسازی و طریق صرفگراییاینستاگرام و...حریم شخصی افراد را درنوردیده و از 

 و متنوع  های رسانه  محتوای  از مخاطبان آسیبپذیری (دغدغة1387)فرهنکی و همکاران .میدهند قرار  تغییر  و تحول  معرض

 کنندگان مصرف  ینبیشتر جمله  از که  نوجوان مخاطبان برای ویژه به  ها رسانه تأثیرات مخرب کاهش برای  راهی یافتن

 به نظران ارتباطات، صاحب که است دهه دو از بیش اساس، این بر .است بوده اندیشمندان نظر  مورد هستند، همواره رسانهها

 .کرد پیشگیری  زیادی حدود تا منفی رسانهها تأثیرات از میتوان آن، گسترش با میرسد نظر به که آوردهاند روی دیدگاهی

 .میداند “رسانهای سواد” نام به مهارتی از برخورداری با ها را رسانه با صحیح ارتباط هرگونه راه کلی طور به دیدگاه، این



کردهاند  تعریف  نیز چنین ای رسانه : را ای رسانه سواد دیگر برخی دیگر، سوی تجارب از تقویت میتوان را رسانهای سواد

 ( 1998)کریست و پاتر مختلف اشکال در  ای رسانه هایپیام با ارتباط برقراری و ارزیابی تحلیل، دسترسی، توانایی

 

 ای  رسانه سواد

 حوزههای در الزم توان آگاهیهای می آن اساس بر که است معرفتی و شناختی اجتماعی، ضرورت  نوعی ای رسانه سواد

 جهت و ها رسانه شناخت برای مخاطبان بین در مهارت اجتماعی این ی یادگیر .داد قرار مخاطبان اختیار در را اجتماعی

  (،1389شربتیان )میشود ایجاد رسانهای سواد مهارت از مندی بهره طریق از  که سودمند است امری ، حقیقت به دستیابی

 تحلیل، تحقیق، شامل سواد رسانهای لذا .هستند بشری جوامع اساسی اجزای  از یکی جمعی  رسانههای امروز، دنیای در

 افراد روی بر.. و اینترنت عکس، کتاب، مجله، روزنامه، فیلم، موسیقی، تلویزیون، رادیو،) ها رسانه  تأثیرات از آگاهی و آموزش

رسانهها،  طریق  از میتواند شدن جهانی فرایند همپای ایران امروز جامعة در مهارت و سواد این نوع ضرورت  .است جوامع

 بدانند که کند وادار را  و مخاطبان دهد حرکت یاییپو سمت به انفعالی حالت از را  شهروندان فرهنگی، نهادهای و دانشگاهها

 شناسان، انسان .باشد برداری بهره قابل و داشته مفید وسودمندانه  کارکرد آنها برای میتواند رسانهای تولیدات  و پیام چه

 و افراد تباطار چگونگی باب در که هایی رشته تمامی درواقع  و ارتباطات اساس دانشمندان این بر مورخان، شناسان، زبان

 از گذار انسان که رسیدهاند نتیجه این به که هاست مدت میکنند، مطالعه پیشرفت و بهروزی حیات، جهت ادامة ها گروه

)باکینکهام است  ه شد اش پیرامونیمحیط  و زندگی کنترل در او توانایی افزایش به منجر مکتوب، فرهنگ به شفاهی فرهنگ

 این و کرد، جدا رسانه جمعی اجتماعی نهاد جمله از  جامعه اجتماعی ساختارهای از نمیتوان  را ای رسانه سواد(1389

 بر .میشود تثبیت رسانهها مخاطبان روزمرة زندگی تشویق در و ترغیب القا، اشاعه، انتشار، آموزش، فرایند قالب در ضرورت

 کنار را رسانهای سواد یگانة تعبیر عمال  که مکنی رسانهای سواد ضرورت اجتماعی به رهیافت اشاره اینجا در باید اساس، این

 وجود به را منافع اجتماعی که میکنند تأیید را معانی که سوادهایی کند؛ می جایگزین را متکثر  سوادهای از برداشتی زده و

 آن لزممست جامعه در رهیافت این  ضرورت .شد خواهد جمعی رسانة به نسبت مخاطبان دیدگاه تکثر و تنوع باعث و میآورند

 اجتماعی های شبکه در قرارداشتن واسطة به آنها معانی تولید بلکه نمیکنند، تولید خلوت معنا در یا تنهایی به افراد که است

 را پرسشهایی ضرورتا  باید رسانهای سواد مطالعة .میکنند ارزشگذاری  و ترویج را  سواد از خاصی گونههای که شود ایجاد می

 جمعی های رسانه سوی از نهادی و ارتباطی روانی، سیاسی، اخالقی، دینی، اجتماعی،فرهنگی، دی،اقتصا های زمینه پیرامون

 اجتماعی کُنش از خاصی ههای جلو امکان سواد، کسب که هست هم نکته این متضمن رهیافت اینکند  ایجاد مخاطباندر 

 آماده مدنی جامعة در یا و شان خصوصی ندگیدر ز خود، شغل در کارها انجام برای را افراد درواقع، .میسازد فراهم را

 مهارت دو بر هر تأکید با بایست می جمعی های رسانه آموزش که است معنی این به رسانهای سواد از منظور  .میکند



 دیگر، عبارت به .گیرد شکل  سوی مخاطبان از پیام فهم و شناخت درک، تولید، برای ای، رسانه پیامهای نوشتن و خواندن

 دو در پیام تولید و رسانهای سواد آموزش های شیوه و مؤثرترین بهترین زمین در رایجی بحث  الفبایی سواد آموزش همانند

 به رسانهای سواد تا باشند، تعامل در باید مهارت دو این چگونه  اینکه  همچنین و شکل گیرد؛ باید دیداری و نوشتاری حوزه

 است آواشناسی  زبانی ر عناص رمزگشایی در  نخست اولویت آیا خواندن زمینة در .شود مطرح اجتماعی یك واقعیت عنوان

 خواندن توانایی بر عالوه رسانهای سواد شد بیان که طور همان است معنی دنبال به خواننده تشویق و تعقیب هدف، اینکه یا

 دیگران به اطالعات انتقال و  اشاعه ار،انتش تولید، قدرت ایجاد و پیامها ارزشیابی و  تحلیلی توانمندی ایجاد دنبال به نوشتن، و

 و دیداری زبان گوناگون اشکال همانند جمعی رسانههای در رسانهای سواد درواقع است گوناگون و مختلف قالبهای در

 میتوانند دیداری و شنیداری گستردة نشانههای تولید با جمعی رسانههای درواقع گیرد، قرار استفاده مورد میتواند نوشتاری

 اینجا در .کنند شایانی کمك خود رسانهای مخاطبان حفظ به مربوطه اطالعات انتقال و پیامها ارزشیابی و تحلیلی واناییت در

 بر رسانهای سواد از تعریفها عمده .کنیم می اشاره رسانهای، سواد باب در رسانه و جمعی ارتباط اندیشمندان از تعاریفی به

 ندمیشو متمرکز پیامها انتقادی ارزیابی

 از متراکم جهان که معنا این به است؛ کننده داوری  فیلتری مانند رسانهای سواد همکارانش، و تامن الیزابت نظر اساس بر .

 پیام بنابراین گیرد خود به معنادار و موجه  شکل تا کنند عبور رسانهای سواد فیلتر های الیه  از ها پیام این باید است، پیام

 استفاده شیوة در شخصی ریزی برنامه اهمیت اول، الیة .میکند عمل  الیه سه در ای رسانه دسوا اساس بر جمعی رسانههای

 از مشخصی صورت به و دارد  بیشتری توجه ها برنامه گوناگون انواع تماشای و انتخاب به مخاطب که معنا این به ها؛ رسانه از

 در دوم، الیة .میدهد کاهش را  مصرف میزان و میکند ستفادها رسانهها دیگر و فیلمها الکترونیکی، های بازی ویدئو، تلویزیون،

 ارسال از کسی چه مانند عمیقی موضوعهای و پرسشها به  و دارد توجه رسانه نامحسوستر های جنبه به مخاطب سطح، این

 ارائه  را ها رسانه انتقادی تماشای برای الزم مهارتهای الیه این سوم، الیة .میپردازد میکند، ضرر کسی چه و میبرد سود پیام

 در جاافتاده های جنبه و پیام ساخت  چارچوب دربارة : همچنین  پرسش و تحلیل  تجزیه، به مهارتها این با مخاطب .میدهد

 در جوامع خصوصا  جوامع در اجتماعی توسعة سرعت باالرفتن باعث رسانهای، سواد آموزش .( 1995 تومن،) پردازد می آن

  (، 1390کالنتری) .است  ضروری  و الزمجامع  یك افراد و شهروندان تمامی برای  مهارت این داشتن .توسعهمیشود حال

 ایران در رسانهای سواد

 .میگذرد آن  پیدایش از  اندکی زمان ایران  در  اما است  پیش سال 30 حدود جهان در ای رسانه سواد  تولد زمان حداقل شاید

 تحصیل .نمیشود واقعیت با آن مطابقت دلیل مییابد انتشار سانههار از آنچه هر میآموزد مخاطب رسانهای سواد تحصیل با

 و برنامهها ذات به دقیق و عمیق که میآموزد فرد بنابراین است  افراد در انتقادی تفکر و نگاه پیدایش همراه به رسانهای سواد



 دست نیز ها رسانه خروجی با چیدهپی رویارویی نوعی به طرفی از بپردازد؛ نیز آنها نقد به و بیندیشد شنیدهها و نوشتهها

 :برشمرد زیر شکل  به را ایران در رسانهای سواد موانع میتوان .یابد

 رقابت و اتصال دسترسی، شناسه  سه بر تأکید با ارتباطی الزم های زیرساخت عدم .1

 ایران  رسانهای حوزة در ایجابی نظارت و رقابتی قوانین وضع در حقوقی انعطاف نبود .2

 ای  رسانه سواد آموزش  به ای بودجه ردیف اختصاص در ریزان برنامه و سیاستگذاران جهیتو بی .3

 فرزندان  به نسبت والدین ارتباطی و اطالعاتی دانش فقر .4

 (  ،1385قاسمی) .رسانهای کارگزاران و آموزگاران والدین، میان در  رسانهای سواد بودن پایین .5 

 رسانه دارد، نام ارتباطی نوین های تکنولوژی  و ارتباطات عصر  که حاضر عصر در ،نظری لحاظ به  گفت توان می کلی طور  به

 .باشد منفی یا مثبت میتواند تأثیرات این .دارد نوجوانان خصوص به افراد بر هویتی و شخصیتی تربیتی، جدی تأثیرات ها

 کنترل، و رسانهای سواد استفاده، نحوة اس اس بر و نیستند قطعی ولی دارند جبرهایی کارکردی جهت از  تأثیراتشان و رسانهها

شبکه   اینجا در و ای رسانه مصرف بر کنترلها و نظارت مؤثرترین و اولین .دارد نوسان منفی خیلی تا مثبت خیلی از  تأثیرات

 د میگیر صورتس والدین، توسط  نوجوانانهای احتماعی 

 د پروریشیوه های فرزن

 (pario)پریو ریشه از فرزندپروری اصطالح .سازد می فرد فراهم رشد برای را اجتماعی بافت مهمترین و اولین خانواده

 فرزندان تربیت برای والدین که است روشهایی پروری، فرزند های سبك منظوراز .است شده گرفته "بخش زندگی" معنی به

 که است قوانینی و معیارها شامل همچنین و دارند خود فرزندان به نسبت آنها است که نگرشهایی بیانگر و گیرند می بکار خود

 می تغییر اقتصادی گروههای  و نژاد فرهنگ، واسطه به فرزندپروری رفتارهای حال درعین .کنند می وضع خویش فرزندان برای

 خواهد آنها فرزندان روانی سالمت تامین در اساسی نقشی گیرند، می کار به خود فرزندان درتربیت والدین که روشهایی .کند

 .باشد می والدین بویژه خانواده اعضای فردی بین پیچیده شرایط کننده منعکس کودکان رفتاری اکثرمشکالت بطوریکه داشت

 تربیتی روشهای با و است یکدیگر با خانواده اعضای معیوب روابط منزله به کودک رفتاری مشکالت دیگروجود عبارت به

 و بامریند نظریه دو به اینجا در ما .است شده ارائه متعددی نظریات ریفرزندپرو های سبك زمینه در تعامالت والدینو نادرست

 .کرد اشارهخواهیم شفر

 ندیبامر هینظر

 .است گرفته نشئت آنان های خانواده و فرزندان دربارة “بامریند” مطالعات از  فرزندپروری شیوههای در معاصر پژوهشهای

 مانند فرزندپروری اصلی عناصر  ترکیب در که  است شده بنا شناسی تیپ  رویکرد بر فرزندپروری شیوههای از بامریند استنباط

 میکند ایجاد والدین تأثیر به کودک پاسخهای چگونگی در تغییراتی سرپرستی و نظارت  درگیربودن، بودن، گرم



   است عبارت فرزندپروری شیوة این 1991 بامریند، .

 انهیاقتدارگرا یفرزندپرور 1-

 دادن مناسب استقالل و سازگارانه کنترل های روش نزدیك، و روابط پذیرش که است فرزندپروری روش ترین موفق روش این

 گر دخالت هستند اما قاطع آنها .هستند حساس کودک نیازهای به ونسبت دلسوز و صمیمی مقتدر، والدین .شود می شامل را

 پی و رهنمودهایی قوانین والدین این .است کننده تحمای بودن تنبیهی آنهابجای انظباتی های شیوه .نیستند کننده محدود و

 بهره منطق و از استدالل سازی مطیع برای اغلب و کنند پیروی آنها از که می آیند بار چنان آنها فرزندان که کنند می ریزی

 عصبانیت برابر در تاب مقاومت و نمیترسند نامطلوب رفتارهای از .میکنند گفتوگو او کودک با با توافق منظور به و میجویند

 استفاده بیشتری مثبت از تقویتهای و میدهند پاسخ توجه و حمایت جلب جهت در تالشهای کودک به و دارند را کودک

 ویژه حقوق  آنها .نمیورزند دریغ مهربانی عالقه و و محبت ابراز  در و دارند خوبی عملکرد نیز محبت در بعد والدین این .میکنند

 والدین این کل در .دارند آگاهی نیز خود کودک ویژگیهای خاص و فردی عالیق به و میشناسند زرگسالب عنوان یك به را خود

هنجارهای  با تا میکند کمك فرزندان به شیوه این .مقتدر هستند و کننده کنترل خود، فرزند با بودن صمیمی و عین گرم در

 .شوند سازگار بهتر اجتماعی

 ی استبداد یفرزندپرور 2-

ن مستبد، یوالد .است نییپا دادن استقالل نظر از و باال یکنترل اجبار  نظر از ن،ییپا كینزد روابط و رشیپذ نظر از روش نیا

ن یا در .سازدیم زیمتما ها وهیش گرید از را وهیش نیا که است یعامل نیاول نیوالد قدرت شینما .هستند کننده طرد و سرد

 جهینت .کنند یرویپ  دیآ یم بوجود نیوالد لهیبوس که ییا رانهین سختگیقوان زا که شوند یم آورده بار نیچن فرزندان سبك

 جاد ترسیا یوههایش از خود کودکان کنترل یبرا و است زور و اعمال هیتنب معموال  ینیقوان نیچن از یرویپ  در شکست

 شود آنها خواسته از اگر .دهند حیوضت را است نیقوان نیا پشت که یلیتوانند دل ینم معموال  مستبد نیوالد .کنندیم استفاده

 دارند یادیز یخواسته ها نیوالد نیا ."گفتم نینچنیا من چونکه" دهند پاسخ یسادگ به است ممکن دهند حیتوض را علت که

 وهیدرش نیوالد .اطاعت شود چرا و چون بدون آنها یها فرمان دارند انتظار نین والدیا .ستندین پاسخده فرزندانشان قبال در اما

 .دهندیم نشان خود را از محبت و یمهرورز  نیکمتر یاستبداد

 گرا تسهیل فرزندپروری 3

 آنها و به کنند می اعمال خود فرزندان رفتار بر کمی کنترل متوقع نیستند، ولی هستند پذیرا و مهرورز والدین سبك، این در

 خانواده .نیستند آن انجام به قادر هنوز که تیوق حتی کنند، تصمیم گیری خودشان باشند که سنی هر در دهند می اجازه

  به  عین آنکه در انگار سهل والدین. است کارانه اهمال مقررات، اعمال نامنظم و خانواده، فعالیت. است آشفته نسبتا  والدین این

 فرزندان خود  به بندرت بسیار والدین این. ندارند آنها از توقع چندانی اما هستند، حساس خود کودکان به نسبت ظاهر



والدین  این. میکنند استفاده انحراف و گناه احساس از روشهای آنها. میدهند ارائه دقیق توضیحات یا صحیح اطالعات

 بهفرزندان  ندرت به والدین این. میآورند فرود تسلیم سر شکایت کودک، و بهانهجویی با مواجهه در موارد بیشتر در همچنین

 .دارند را دوست یك جایگاه والد بجای یك معموال  کنند،و می برقرار تباطار فرزندان با دهند می انظباط

 توجه بدون فرزندپروری 4-

از  اغلب والدین این. دارد وجود دادن استقالل به نسبت تفاوتی کلی بی و کم کنترل پایین، روابط و پذیرش روش، این در

 نیازهای والدین این که حالی در. کنند می صرف رزندانبرای ف کمی انرژی و وقت و هستند افسرده و جدا هیجانی لحاظ

 است ممکن حتی افراطی موارد در. هستند فرزندانشان گسسته زندگی از عموما اما کنند می برآورده را فرزندان پایه ای

 .کند اهمال آنها نیازهای رفع در یا طرد را فرزندان خود

 داد ارائه کودک -والدین روابط مورد در فرضی یك الگوی کنترل، آزادی، و سردی گرمی، ابعاد کردن مطرح با شفر: شفر الگوی

 عنوان به معموال  که هستند کسانی والدین گذارنده این آزاد و محبت با والدین 1-:کند می تقسیم دسته چهار را به آن و

 با توام گرمی و محبت. دارند بیمناس رفتار اجتماعی و بوده استقالل دارای آنها کودکان. شوند می نمونه شناخته والدین

 سوی از نامناسب پاسخهای وجود عدم و ریزی هیجانی برون برای مناسب فضای داشتن علت به شود موجب می آزادی

 .دیده نشود هایی خانواده چنین کودکان در پرخاشگری والدین،حالتهای

 کننده محدود و محبت با والدین 2-

 کودکان از را یادگیری و تجربه کسب فرصت اینوالدین. دارد دنبال به را محدودیتهایی والدین محبت گاهی     

 .کنند می خودسلب کودکان از را الزم آزادی افراطی، محبت با آنها. می کنند سلب

 کننده محدود و متخاصم والدین 3-

 محدودیت و یگیر سخت همراه به است استوار اصل تنبیه بر بیشتر که والدین نوع این آمیز خصومت رفتارهای

. شود می آنها فرزندان در شدید خصومت ایجاد احساس موجب کنند، می اعمال فرزندانشان به نسبت شدیدی که

 .شود می کودک در موجب عصبانیت احساس این ساختن ظاهر در کودک به اجازه سویی عدم از

 آزادگذارنده و متخاصم والدین 4-

 رفتارهای پرخاشگرانه ایجاد موجب آزادی عامل با خصومت شدن عامل همراه که تاس این در قبلی گروه با کودکان این تفاوت

 از را الگو این کودکان بزهکار والدین که است داده نشان مطالعات برخی نتایج .گردد می کودکان این در حالت شدیدترین به

 خود  به را نوجوانان زندگی از توجهی قابل بخش رسانهای مصرف که ارتباطات انقالب عصر دردهند می نشان خود

 است، انکار غیرقابل نوجوانان هویت و شخصیت بر شبکه های احتماعی  جمله از نوین رسانههای تأثیرات و داده اختصاص

 تربیتی الگوی از بخشی ،شبکه های محازی  پژوهش، دراین خاص طور  به و رسانهای مصرف بر مادران ویژه به والدین نظارت



 شك بی است، شده تغییراتی و چالشها با والدی نقش رویارویی باعث حاضر عصر در که عواملی اما .آید می حساب  به والدین

 .بود خواهد تأثیرگذاروالدین  نظارتی شیوههای آن دنبال به و والدینشان انتخابی الگویتربیتی بر

 اجتماعی  ازی ()مج  های  شبکه

 گروههای و ارتباطات از زنجیرهای مجازی اجتماعی شبکه. است عیاجتما های شبکه اجتماعی، های رسانه مهمترین از یکی

 میمانند مختلفی راههای مثابه به اجتماعی های شبکه. است مجازی محل یك در افراد فیزیکی غیر حضور یا اجتماعی شبکه

 در را خود وصیخص یا عمومی اطالعات کنند، صحبت باهم مختلف مسائل مورد در میتوانند آن از عبور زمان در مردم که

 اشتراک  و نمایش به خاصی گروه یا خاص فرد با.... ایموحی ها  و نوشته دست واژهها، ویدئو، عکس، از اعم مختلف قالبهای

 توسط ارتباط این و میکنند برقرار ارتباط یکدیگر با افراد آنها در که هستند مجازی مکانهای مجازی، فضای.  بگذارند

 انسانی ارتباطات که است واقعی الکترونیکی محیط مجازی یا سایبر فضای دیگر، بیان به. است شده ممکن اینترنتی فناوریهای

و عملکرد های  ویژگیهای.میدهد روی مستقیم و زنده آن در خود خاص ابزار با و جغرافیایی مرزهای از فراتر سریع، شیوهای به

 :مجازی شبکه 

 .یابد دست اطالعات جدیدترین به آسانی به آن طریق از میتواند جهان از هنقط دو در فردی هر:  بودن فرامرزی و جهانی 1

  میکنند استفاده خویش کردن جذاب برای دیگری هنر هر یا و متن عکس، فیلم، از رسانه ها:  تنوع و جذابیت 2. 

 هستند هزینه بدون و آزاد -3

 .هستند نزدیك افراد، نظر مورد مختلف های زمینه به که کسانی یا غریبه افراد با مالقات برای زمینهای کردن فراهم -4

 این  به میتوان آن، جمله از که است آورده وجود به تغییراتی نیز والدین و فرزندان رابطه حوزه در مجازی فضای گسترش

 تکنولوژی،  رشد دلیل به نسلی شکاف فرزند، با والدین ارتباط کاهش مرجع، عنوان به خانواده نقش کاهش: کرد اشاره موارد

 به والدین کافی توجه عدم .غیره و دو هر یا والدین از یکی برابر در ایستادن و والدین و فرزندان بین حریم رفتن بین از

داشتن سواد رسانه ای  عدم دلیل به والدین اکثر .باشد مجازی های شبکه به آنها آوردن روی دالیل از یکی میتواند فرزندانشان

 در فرزندانشان آنالین رفتارهای از ارتباطی نوین فناوریهای و اجتماعی های شبکه و آن ظرفیتهای و نترنتای با آشناییو عدم 

  از  را خود های طعمه بتوانند راحتتر تا میکند باز اینترنتی شکارچیان  برای را راه مسأله همین. ندارند اطالعی مجازی فضاهای

 فضا این معایب و تهدیدات گرفتن نظر در بدون و هستند اجتماعی آسیبهای اعانو دچار نوعی به که کنند انتخاب افرادی میان

 هنرمندی با که هستند نوین فناوریهای با وآشنا آگاه افرادی اینترنتی صیادان. هستند آن در تفریح و گذار و گشت دنبال به

 به ناآشنا و ساده کاربران از ندارد، وجود اآنه شناسایی امکان مجازی فضای در چون و میکنند معرفی موجه افرادی را خود تمام

 عبارتند خانواده و فرد بر مجازی اجتماعی های شبکه منفی اثرات و پیامدها خالصه، طور به. مینمایند استفاده سوء محیط این

 :از



 افت تحصیلی  1

 افراد عقاید در شبهات القای و دینی ضد تبلیغات 2

 افراد  خصوصی حریم نقض 3

 اجتماع واقعی محیطهای از ماندن ردو و انزوا 4

 برخورد، نظیر میشود ارتباطاتی فرهنگ از خاصی نوع درگیر اجتماعی شبکه هر در عضویت با فرد که رفتاری منفی تأثیرات-5

 ... و ظاهری و شخصیتی تیپ رفتار، مخصوص، اصطالحات کالم، تکیه

 اجتماعی صحیح روابط رفتن بین از و ارتباطات شدن مصنوعی -6

 جوانان و نوجوانان بین در شخصیت اختالل و هویت بحران ، بیهویتی -7

 اضطراب، افسردگی، آن نتیجه که اجتماعی شبکههای و چت اینترنت، به رفتاری اعتیاد -8

 انزوا اطرافیان، با اجتماعی روابط کاهش بیخوابی، -9

 واقعیت از آنها گرفتن فاصله و جوانان وقت شدن تلف  -10

 جنسی کشی بهره و فریب  11

 یابی دوست سایتهای و پروفایلها از استفاده سوء  12

 از  اجتماعی ارزشهای. است اجتماعی و خانوادگی ارزشهای ویژه به ارزشها به توجه است، برخوردار اهمیت از خانواده در آنچه 

. داد سوق  تعالی یا زوال سوی به و کرد راکنترل جامعه میتوان آنها طریق از که هستند اجتماعی عناصرنظام اساسیترین

(  میشوند، جامعه و خانواده ارتباطات و ارزشها وتقویت شکلگیری پیدایش، موجب که را عواملی باید خانوادهها بنابراین،

 فرزندانشان با وقت صرف برای چندانی فرصت والدین که امروز شهری و ماشینی دنیای در. (کفاشی 1383)  ، . (بشناسند

 انتخاب فرزندانشان نمودن سرگرم برای را راه سادهترین خانوادهها،والدین بودن فرزندی تك دیگر طرفاز ندارندو

 قرار  دلبندشان فرزند اختیار در را واینترنت شخصی رایانه لپتاپ، همراه، تلفن همچون ابزارهایی که صورت مینمایند،بدین

 میبرد،ولی سر به خانه امن درمحیط فیزیکی نظر از تنها فرزند که آن حال شود؛ مشغول آنها با کار به خود اتاق اودر تا میدهند

 مواجه چیزهایی با مینهدو قدم پیرامونش ازمحیط بزرگتر مراتب به دنیایی به اینترنت ویژه به وسایل این ازطریق درعمل

  جهان  کشور 137 بین در اینترنت از مندی بهره نظر از ما کشور نیستند آگاه آنها وجود از مادران و پدران از بسیاری که میشود

 استفاده  درصد 85. میرود شمار به متوسط جزءکشورهای مخابرات جهانی اتحادیه بندی طبقه اساس بر که دارد را 37 رتبه

 ورود با امروزه .است درهفته دقیقه.( 52 اینترنت برای شده صرف میانگین و دهند می تشکیل جوان قشر را اینترنت کنندگان

 درکنار متمادی ساعتهای فرزندان و والدین که هستیم این شاهد خانوادهها عرصه به جدید تکنولوژیهای و وسایل

 که داریم را خانوادههایی نوع آن از نشانههایی کمتر دیگر ما. باشند داشته گفتن برای حرفی آنکه یکدیگرمینشینند،بدون



 به  راجع را همدیگر نظرات و کرده گفتگو باهم کاری و خانوادگی فمختل موضوعات درباره و نشسته هم دور فرزندان و والدین

 داشتن  دلیل به ودونسل گراییده سردی به فرزندان و والدین میان موجود روابط فعلی درشرایط.شوند جویا مختلف موضوعات

 نسل .میکنند تفسیر را آن خود بابینش ومطابق نگریسته خود دیدگاه از را مختلف،زندگی زیسته وتجربههای اجتماعی تفاوتهای

 واکنش روزاست،دربرابرآنها باپیشرفتهای تطابق خواهان که)فرزندان امروز ونسل میکند وباتجربگی دانایی احساس والدین دیروز

 (1380رحیمی،د)میآور روی لجبازی نمیآیدبه بر آنها ریشهداروسرشارازتجربه ونصیحتهای منطق ازپس چون و میدهد نشان

 بهزیستی سازمان معاون اظهارات  براساس. است داده بسط را والدینشان و فرزندان نسل بین شکاف نولوژیتک سرعت امروزه

 با درمقایسه فرزندان.باشد زا میتواندآسیب این که است دقیقه 81 درکشورتنهاحدود خانواده اعضای گفتگودربین کشور،میزان

 نظیر  متعددی عوامل دارند، متفاوتی رفتارهای و گرایشها عات،اطال میکنند زندگی فضایفرهنگی دریك وجوداینکه با والدین

 گسترش  ها، فرهنگ،رسانه جهانیشدن برنامههای به بیشترجوانان توسعهیافته،توجه باجهان ارتباطات بسط و تحوالت سرعت

 این و تأثیرگذارند پدیده براین وغیره آنها به جوانان یافتن وتعلق پیوستن برای خانواده غیرازکانون وکانونهایی انجمنها روزافزون

 میکنند بیشتر روز به روز را شکاف

 

 یافته ها:

نتایح اولیه زیر بدست آمده :بازه سال داشتند  20تا  10فرزند نوحوان بین  وساکن تبریز  والدی که 30از مصاحبه ا 

 سال بود . 50تا  30بین  والدین سنی این 

 شونده  دول نتایح اولیه در مورد اولیاء مصاحبهج

 توضیحات   متغبر 

وضعیت مصرف شبکه های 

 احتماعی 

نفراستفاده  9

 میکنند

 نفر استفاده میکنند 21

 نفر خانه دار 8 نفر شاغل 22 وضعیت شغلی 

حنسیت فرزندان در سنین 

  20تا  10

نفر هم  15نفر پسر      16 نفر دختر  14

 دختر و هم پسر 

 ارشد  نفر 12 نفر لیسانس18 وضعیت تحصیالت 

 

 های  شیوه شد، انجام ساخت  نیمه عمقی های  مصاحبه در والدین های  گفته اساس بر  :شبکه های مجازینحوه استفاده از  

 :است زیر شکل  به نوجوانان شبکه های مجازیبر  نظارتی



 :تماعیعدم استفاده از شبکه ها ی اج

 در میتوان  را  کردند عنوان  قطع شبکه های مجازی دیگر رتعبا به یا شبکه های مجازی  از استفاده عدم برای  والدین که عللی

 کرد  بندی طبقه دسته سه 

 از  دارند خود دین برای نوجوان  فرزند دینی اعتقادات مورد در که نگرانیهایی و مذهبی گرایشهای دلیل  به که  والدینی .1

 در هنوزفرزندانم  که میکردند بیان والدین  این  .میکنند جلوگیری کوشی های فرزندانشان   به  شبکه های مجازی نصب

  که نحوه صحیح استفاده از آن را بلد باشند نیستند سنی

 گروه این برای .نیستند شبکه های مجازی از استفاده به مایل فرزندان  تربیتی مسائل مورد در  نگرانی دلیل به کهوالدینی  .2

 به نسبت آنان مذهبی گرایشات که میدهد نشانوالدین  این های گفته .بود برخوردار  اهمیت از  تربیتی مسائل ،والدین از

 .است کمتر میشوند، شبکه های مجازی از نوجوانان استفاده مانع مذهبی نگرانیهای دلیل به کهوالدینی 

ر در خانواده ها دیکر و یا اخبا که تلخی تجارب دلیل به کردند تجربه  را شبکه های محازی از استفاده قبال  کهوالدینی  .3

 مصرف بروالدین  این نظارتی شیوة تنها نمی دهند مجازی نشاناقدامی به استفاده فرزندان از این شبکه های  دمشاهده کردن

 .هاست رسانه این از استفاده عدم معنای به مصرف، برای مطلق محدودیت اعمال نوجوانان  شبکه های مجازی

 ،والدین این میان  در که است  این  توجه جالب نکتة .میکنند تفادهاس شیوه این از والد 10 شونده، مصاحبه والد 30 از 

 و  گرایشها میرسد، نظر به  نکته  این  به توجه با .شود می دیده تحصیالت  این بدون والدینی و دانشگاهی تحصیالت با والدینی

 .دارد اناننوجو  شبکه های  مصرف بر والدین نظارت  الگوی انتخاب در مهمی تأثیر و نقش مذهبی حساسیتهای

    شبکه های مجازی از استفاده

 نظارت عدم از طیف  یك دارند، دسترسی تکنولوژی این  به خانه در  که نوجوانانی شبکه های مجازی مصرف بر والدین نظارت

 بروالدین  نظارت های شیوه میتوان  .میشود شامل را  شبکه های مجازی از استفاده منع یا صددرصد  کنترل نقطة تا کنترل و

 :کرد بندی دسته زیر شکل به را دارند را شبکه  این از استفاده امکان که نوجوانی فرزندان  شبکه های مجازی مصرف

 .ندارند نوجوانان شبکه های مجازی  مصرف بر نظارتی هیچ که والدینی .1

 عدم وضوح به موارد این رد .کردند استفاده فرزندانشان مراقب و پرستار عنوان به شبکه های مجازی ازوالدین  مواردی در

 نمیکند حس را  نظارت ضرورت اصال  والد خصوصا مادر ها نمونه برخی در .میشود دیده همزمان  شکل به  کنترل و محبت

 30 از .کرد مشاهده نیز مورد  این در را کنترل و محبت عدم میتوان پس میشود کنترل همسرش توسط نیز او خود چراکه

 .میگیرند جای  گروه این در والد 10 د،ش مصاحبه آنها با که والدی

 مصرف بر  حدودی تا که والدینی .دارند نظارت نوجوانان  شبکه های مجازی مصرف بر ریزی برنامه بدون که  والدینی .2

 از  که هستند والدینی نیستند، واقف موضوع  این برای ریزی برنامه ضرورت به اما دارند، نظارت نوجوانان شبکه های مجازی



 از  و دارند، اطالع  دیگر رسانه هر مثل   شبکه های مجازی در  شده پخش های برنامه محتوای  نامطلوب کارکردهای و آسیبها

 .ندارند آگاهی فرزندان رسانهای مصرف بر نظارت های شیوه به نسبت اما ناند نگرا فرزندانشان بر پیامها این منفی تأثیرات

 از گروه این .دارند نظارت نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر ریزی امهبرن بدون مصاحبه، مورد والد  30 ازوالد  7 

 استفاده حین و کنند نمی ریزی برنامه  شبکه های مجازی از  خود  نوجوان  فرزندان استفادة بر نظارت برای  قبل از والدین

 موقعیتهای  در  یا و میشوند نوجوان ط توس برنامه این ادامه مانع کنند برخورد  نامناسبی صحنة  یا کانال های  به اگر  نوجوانان 

  تحصیالت  نه اکثرا  ،والد  7 هر .میکنند محدود را شبکه های مجازی از نوجوانان استفاده ساعات امتحانات، زمان مانند خاص

  .اند شاغل نه و دارند دانشگاهی

 .میکنند ریزی  برنامه نوجوانان شبکه های مجازی بر نظارت برای که  والدینی-3

 پرداخته برنامهریزی به آگاهانه نوجوانشان فرزندان شبکه های مجازی مصرف بر نظارت برای که شوندهای مصاحبه والدین

 و مقاالت مطالعه با چه و آموزشی دورة یا کالس در شرکت با چه آنها همة اینکه آن و داشتند مشترک ویژگی یك بودند،

 اشاره والدین این نظارتی های شیوه از مثال چند ذکر به ادامه  در .بودند دیده آموزش “رسانهای سواد ” زمینة در کتابهایی

 مدرسه  تکالیف  که  شرط این به هم آن  ندارد، استفاده از شبکه های مجازی اجازة ساعت دو از  بیش من  دختر :کرد خواهیم

 آن دربارة حتما  .کند ودوارد ش میخواهد را  ای برنامه چه کند مشخص باید او .باشد داده انجام را  یاش درس مطالعات و

 طوری را ام کاری برنامه کرد خواهیم صحبت هم با عضو شود  است  ممکن که دیگری های برنامه یا و دخترم مدنظر کانال 

 ها بچه فراغت اوقات برای کنم می سعی .باشم داشته حضور حتما  هم خودم منزل در ها بچه  حضور زمان که کردم تنظیم

 نامش ثبت فوتبال کالس دارد، فوتبال مخصوصا  ورزش به زیادی عالقه پسرم مثال  .بگیرم نظر در وعیمتن تفریحی برنامههای

 را زمانی .بگیرد یاد را  عالقهاش مورد هنرهای منزل  در تا گرفتم معلم برایش .دارد عالقه موسیقی و نقاشی به  دخترم کردم،

 مشاهده شبکه های مجازی برای  زیادی زمان فرزندانم که کنم یکار ها برنامه این  با کردم سعی .میکنیم پیادهروی هم با

 باشند نداشته

 نوجوانان خصوص به افراد روی تواند می  شبکه های مجازی های برنامه که منفی و مثبت تأثیرات از آگاهی با ولدین این

 شده اعمال نظارت از تنها نه جواننو که میکنند ریزی برنامه طوری خود، فرزندان عالیق به توجه با همچنین و باشد داشته

 اندازه همان به والدین این .میکند رضایت احساس خود عالقه مورد کارهای به پرداختن از بلکه نمیکند محدودیت احساس

 والدین این .دارند مدنظر نیز را خود نوجوان فرزند نیازهای به پاسخگویی و محبت میکنند، اعمال کنترل و نظارت که ای

 مصرف بر آگاهانه و ریزی برنامه با والد چهار تنها .اند شاغل آنها اغلب طور همین و هستند دانشگاهی تحصیالت ارای د اکثرا 

شبکه   مصرف بر نظارت برای انتخابی استراتژیهای ،والدین  های گفته اساس بر .کنند می نظارت نوجوانان شبکه های مجازی



 نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر آگاهانه و شده ریزی برنامه شیوة به که والدینی  وسیلة به نوجوانان  های مجازی

 :کرد بیان طور این  خالصه طور  به میتوان را میکنند نظارت

 و بحث  خود فرزندان با آن  محتوای و برنامه مورد در و پردازند می برنامه استفاده از  به خود فرزندان همراه که والدینی .1

 .میکنند همراهی شبکه های مجازی از استفاده در را  نوجوانان دیگر عبارت به ، کنند می وگو گفت

 به توجه با والدین این .میکنند استفاده شبکه های مجازی مصرف برای  “جایگزین انتخاب”استراتژی از  که  والدینی .2

 .دمیزنن شبکه های مجازی برنامه برای جایگزین انتخاب به دست خود فرزند تواناییهای و عالیق

 از  گروه این .میکنند استفاده توأمان صورت  به  را  “جایگزین انتخاب ” و “همراهانه استفاده ”استراتژیهای که  والدینی .3

 نوجوان که جهت این از چه میکنند، استفاده نیز “محدودیت” استراتژی از ،  شبکه های مجازی مصرف بر نظارت در والدین

 چه میتواند نوجوان که جهت  این  از چه و بنشیند شبکه های مجازی های برنامه عضویت به میتواند چقدر کمی لحاظ به

 این در میکنند استفاده شبکه های مجازی مصرف کامل منع  از کهوالدینی  شیوة با تفاوت اما .کنند مشاهده را محتواهایی

 استفادة ” استراتژی دو کنار در و نمیکنند استفاده نظارتی راه تنها عنوان به محدودیت ازوالدین  از گروه این که است

 نظارت برای برنامهریزی شیوة از استفاده دروالدین  .میکنند استفاده نیز محدودیت از ،“جایگزین انتخاب ” و “همراهانه

 برقرار  تعادل “جایگزین انتخاب  ” و “همراهانه استفادة ” استراتژی  دو با محدودیت و کنترل اعمال بین  تا میکنند سعی

 تنهایی به محدودیت و کنترل راهکار که است  این ذکرشده راهکارهای ازوالدین  استفاده شیوة در توجه  قابل نکتة .کنند

 یا و  شبکه های مجازی مصرف برای  “جایگزین انتخاب  ” یا “همراهانه استفاده ” راهکارهای از  یکی همراه و نشده استفاده

 ردگی می قرار استفاده مورد راهکارها، این دوی هر

 فرزندان  جنسیت

شبکه های  مصرف بر نظارتشان نوع بر فرزندان جنسیت  تأثیر مورد در شد، مصاحبه آنها با پژوهش این در کهوالدینی 

 :داشتند دیدگاه سه نوجوانان، مجازی

 30 از والد  13  باشند داشته بیشتری  سختگیری و دقت باید دختران تربیت در معتقدند کهوالدینی  .1

 روابطشان  در  دختران چون تری بیش سختگیری دختران  بر نظارت و تربیت در باید معتقدند شد مصاحبه آنها با که والدی

 ما بی جامعه  کرد نظارت کارهایشان بر بیشترباید  بزند لطمه آنها آیندة زندگی به بخورند و صدمه بیشتر است ممکن

بیشتر   حواسمان باید میشوند بزرگتر چه هر  .است مهم هم باشد یسن چه در بچه اینکه البته .نمیپذیرد را  دختران  بندوباری

 روی و میکند فکر سنّتی هنوز هم همسرم ، است  سنّتی ما خانوادة و یا  بود مخالف جنس با مخصوصا  آنها روابط به

 ینقدرا پسرمان روی ولی است دوست کسانی چه با اینکه رفتارهایش، آمدهایش، و رفت روی است، حساستر دخترمان

 باشد دخترمان کارهای و تربیت  به حواسم بیشتر که میخواهد هم من از  .نیست  حساس



 در  بیشتر سختگیری  به والد  3 فقط .باشند داشته  بیشتری سختگیری و دقت باید پسران  تربیت  در معتقدند که والدینی2

 نقش دلیل به که کردند بیان والدین این .دشو می بیان ادامه در والدین این گفته از نمونهای .بودند معتقد پسران مورد

 .کرد بیشتری  سختگیری آنها تربیت در باید بود، خواهد پسران برعهده آینده در که خانواده ادارة مسئولیت  و اجتماعی

 که شونده مصاحبه والدین تعداد .ندارد تأثیری آنها تربیت و کنترل میزان در فرزندان جنسیت برای معتقدند که والدینی .3

 مورد دو از بیشتر ندارد تأثیری شبکه های مجازی مصرف بر آنها نظارتی شیوة در فرزندان بودن پسر یا دختر بودند معتقد

 نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر  نظارت شیوه و میزان بر جنسیت  تأثیر عدم به والد  14، والد  30 از و است قبل

 نوجوانان توسط شبکه های مجازی  مصرف کنترل  بر  فرزندان جنسیت تأثیر وردم در والدین آنچه  تحلیل  از .بودند معتقد

 دارند، عهده بر  آینده در پسر  و  دختر که  سنتّی نقشهای اساس  بر  که والدینی .1:رسید زیر  بندی  دسته به میتوان  گفتند

 .هستند نظارت شیوة و میزان در جنسیت اهمیت به معتقد

 پدری، نقش در تغییر آن  دنبال به  جامعه به زنان ورود و نقش تغییر مخصوصا  رنیته،مد آثار تأثیر تحت  که والدینی .2

 .نمیشوند قائل نوجوانان شبکه های احتماعی مصرف بر نظارت در تفاوتی

 کنترل  یا تربیت بیشتر اهمیت به قائل اما هستند پسران و دختران  تربیتی شیوههای در تفاوتهایی به معتقد که والدینی  .3

 های شیوه  و اهمیت  در تفاوت به  معتقد که والدینی .نیستند دیگر  جنس به نسبت  جنس یك مورد  در  بیشتر  ظارتن و

 پاسخ در  که  نکتهای ...اند غیرشاغل و ندارند دانشگاهی تحصیالت  که  هستند والدینی از ، هستند  پسران  و دختران  نظارتی

شبکه  مصرف مورد در اینجا نظارتی، شیوههای انتخاب و  نظارت میزان در فرزندان سن اهمیت میشود، دیده والدین اکثر

 والدین هم دیگر طرف از .بودند غیرشاغل هم و شاغل والدین از هم کردند اشاره نکته این به که والدینی .است های مجازی

 .ندارند دانشگاهی تحصیالت که مادرانی هم و میشوند دیده گروه این در دانشگاهی تحصیالت با

 انتخاب برای که دالیلی شونده، مصاحبه والد 30 نظارتی شیوة به توجه با تربیتی الگویهای و ای فرزند پروریه شیوة

 یافته بامریند تربیتی الگوی با آن تطبیق  همچنین کردند، بیان  نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر خود کنترلی استراتژی

 :میآید دست به زیر های

 مستبدانه شیوة

 دست عمده دلیل چهار به کنند، می استفاده نوجوانان برای شبکه های مجازی مصرف منع شیوة از که لدینیوا مورد در

شبکه های  از استفاده گذشته تلخ تجارب .3 اخالقی انحرافات و آسیبها از نگرانی .2 مادران مذهبی گرایشهای .1 :یافتیم

 ، دارند نقش شبکه های مجازی از نوجوانان استفاده منع در که اول دستة سه دروالدین  .اقتصادی توان نداشتن .4 مجازی

 این مصرف مورد در  فرزندان بر آنها کنترل  چراکه  ، اند کرده استفاده استبدادی فرزندپروری شیوه از بامریند الگوی طبق



 میزان  بیشترین از ننوجوانا ظرفیتهای و عالیق به  توجه  بدون والدین شیوه  این از استفاده در  .است حد بیشترین  رسانه

 .میکنند استفاده محدودیت

 کارانه مسامحه شیوة

شبکه های  مصرف بر نظارت عدم با را دارد همراه به  را کنترل و محبت میزان کمترین که  را نظارتی شیوه این میتوان 

 پرستار  و مراقب وان عن به شبکه های مجازی از یا و ندارند را نظارت امکان که والدینی .دانست منطبق  نوجوانان مجازی

 که هستندوالدینی  میکنند استفاده شیوه این از که والدینی همة .کردهاند استفاده شیوه این از میکنند، استفاده فرزندان

 از والد هفت .نداشتهاند مطالعه و ندیده آموزش نظارتی شیوههای و رسانهها آثار مورد در و ندارند دانشگاهی تحصیالت

 .میکنند استفاده کارانه مسامحه شیوة از شد مصاحبه آنها با پژوهش این در که والدینی

 آسانگیرانه شیوة

 بدون نظارت آمد، دست به نوجوانان شبکه های محازی  مصرف بر نظارت برای والدین های گفته طبق که روشی چهار از

 کنترل خود فرزندان  به نسبت  آسانگیر دینوال شیوه این در .دارد بیشتری مطابقت بامریند آسانگیرانه  شیوة با ریزی برنامه

 .میدهد اختصاص خود به را موجود الگوی وسط خط مهرورزی و است زیاد آنها به نسبت محبت و دارند کمتری

 سه  به  نسبت  نظارت شیوة این  .کنند می استفاده نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر نظارت  برای  شیوه این ازوالد  10

 .است گرفته قرار شونده مصاحبه والدین  استفادة ردمو  بیشتر دیگر شیوة

 مقتدرانه شیوة

 شیوة با بیشتری انطباق  کنند می نظارت نوجوانان  شبکه های مجازی مصرف بر شده ریزی برنامه شیوة با والدین  که الگویی

 توجه  با والدین از گروه این  .است  زیاد فرزندان به نسبت کنترل و محبت تربیتی، شیوة این در .دارد بامریند مدل مقتدرانه

 از مقتدر والدین  .میکنند ریزی برنامه نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر نظارت برای فرزندان عالیق و ظرفیتها به

 مقتدرانه شیوة انتخاب بر نوجوانان جنسیت به نسبت نگرش .میکنند استفاده متعادل شکل به محدودیت اعمال و محبت

 بین شبکه های مجازی های محدودیت و نظارت اعمال در تفاوت عدم به که هستند گروهی در مقتدر والدین  .است مؤثر

 تحصیالت  و هستند دانشگاهی تحصیالت دارای والد یك از غیر به اکثرا  مقتدر والدین .هستند نوجوان پسران و دختران

 آثار حوزة در مطالعه و آموزش به نیاز احساس ینوالد در که بوده مؤثر مقتدرانه شیوة انتخاب در جهت این از دانشگاهی

 این نمونة که والدی 30 از والد 4 تنها .است کرده ایجاد را زمینه این در فرزندان بر نظارت شیوههای و نوین رسانههای

 .کردهاند استفاده مقتدرانه شیوة از  بودند تحقیق

 گیری  نتیجه



مهمترین   عنوان به خانواده جایگاه مدیریتی، صار گوناگوناع  عمده شاخصهای مراحل طرح از پس مقاله این در

اجتماعی  شبکههای فراگیر گسترش و رشد اینترنت، اجتماعی، ظهور های شبکه کارکرد و ویژگیها تعریف، واحداجتماعی،

 والدین.است شده پرداخته مجازی فضای و اینترنت از ناشی آسیبهاینوپدید به تهدیدها و فرصتها قالب در آنها طرح و مجازی

 آنها در و عضویت مجازی اجتماعی شبکههای از استفاده که آنها و فرزندان ندارند آشنایی مجازی فضای و اینترنت با چندان

 پژوهش این در .آگاه نیستند آن خطرات از اغلب میباشد، افزایش به رو و جوانان نوجوانان بین در و بوده عالقهشان مورد

 به پیشنهاداتی اجتماعی مجازی، شبکههای سوی از آن گرفتن قرار تهدید و مورد خانواده نهاد اهمیت ساختن برجسته ضمن

 جهت راهکارهایی نیز مجازی و فضای از صحیح استفاده و مجازی فضای تهدیدات خانوادهها با بیشتر هرچه آشنایی منظور

 شده ارایه هنجارهای جامعه به توجه با خانواده و آموزشی فرهنگی، ابعاد اینترنتی در تهدیدات کاهش و پیشگیری

شبکه . است کرده پیدا ما جامعه جوان نسل بین در قابل توجهی جایگاه اخیر سالهای در مجازی فضای طریق از ارتباط.است

 روی و حتی دارند نقش هویت به دهی شکل در. تأثیرگذارند)فردی واجتماعی( افراد زندگی مختلف ابعاد در اجتماعی های

زندگی  مختلف درابعاد تاکنون که نقشی به باتوجه امروزه.تأثیرگذارند جوامع هم سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد

 اندیشههای بشری  و افکار توسعهی برای مناسب ابزاری حاضر اینترنت حال در. گرفت نادیده را آنها داشتهاند،نمیتوان

 در اختیار کافی اطالعات دنیای مجازی به ورود برای باید افراد.شود استفاده صحیح راه در که آن شرط به میشود محسوب

 وخانوادهها جوانان هوشیاری لزوم و مجازی فضای در سالم ارتباطات.نشوند اجتماعی و مالی مشکالت دچار تا باشند داشته

 به والدین و توجه عیاجتما آسیبهای از پیشگیری. دارد قرار اولویت دردرجهی نخست سایبری فضای تهدیدات به نسبت

 روز های فناوری حدودی به تا باید والدین ها، خانواده پاشیدگی هم از برای جلوگیری و میباشد مهم بسیار فرزندان رفتار

 بنیان که وهنگامی آنهاست فکر طرز در تغییر ایجاد معنای به فرزندان رفتار تغییر در که باشند آگاه و باشند مسلط دنیا

 باز امن خانواده محیط و افراد خصوصی حریم به شیادان نفوذ راه گیرد، ناصحیح شکل صورت به هاآن وشخصیت فکری

 داشته باشند، را الزم و کافی شناخت و آگاهی خود فرزندان ارتباط های جدید شیوه به نسبت ها خانواده چنانچه لذا،. میشود

 .میآید عمل بهجلوگیری  آنان پنهانی ارتباطات و جرایم از بسیاری انجام از

 نوجوانی سنین در پسر یا دختر فرزند که والدی 30 با شده انجام مصاحبههای تحلیل اساس بر تا شد تالش پژوهش این در

 چرایی همچنین و نوجوانان شبکه های مجازی  مصرف بر والدین کنترلی استراتژیهای دارند، سال 18 تا 12 بین یعنی

 انتخابی استراتژیهای میتوان که داد نشان آمده دست به نتایج .شود مطالعه والدین   توسط نظارتی شیوههای این انتخاب

 شامل را نامحدود استفاده تا استفاده منع  از طیفی که را  خود نوجوان فرزندان شبکه های مجازی مصرف  کنترل برای والدین 

 :کرد  تعریف گروه چهار  در میشود،



 مورد در توجه  قابل و مهم نکتة .میکنند استفاده شبکه های مجازی استفادة منع و کامل محدودیت شیوة از  که  والدینی .1

 نظارت مورد در والدین این از هیچیك شیوه، این انتخاب دلیل از  فارغ که است این میکنند، استفاده شیوه این از کهوالدینی 

 .کردهاند استفاده مستبدانه شیوة ازوالدین  ینا بامریند تربیتی الگوی اساس بر .ندیدهاند آموزش فرزندان رسانهای مصرف بر

 در  کارانه مسامحه شیوة طبق والدین  این ندارند؛ خود فرزندان توسط شبکه های مجازی مصرف بر نظارتی که والدینی .2

 ضرورت به نسبت آگاهی نداشتن آنان، نظارتی شیوة در عامل ترین مهم میرسد نظر به .کردهاند رفتار بامریند تربیتی الگوی

 .است  فرزندان رسانهای مصرف بر نظارت

 الگوی در  آسانگیرانه شیوة از و  میکنند نظارت  نوجوانان شبکه های مجازی مصرف بر ریزی برنامه بدون که  والدین  .3

 بر و ندیدهاند آموزش فرزندان  رسانهای مصرف کنترل ضرورت  مورد در  نیزوالدین  این .میکنند استفاده بامریند تربیتی

 تحصیل مانند کردهاند تعریف  خود  برای  فرزند تربیت  در  که اولویتهایی به  توجه  با و خانواده و  خود ارزشی  نظام اساس

 .میکنند نظارت آنان شبکه های مجازی مصرف بر آنان، اخالقی سالمت یا فرزندان

 به  و میکنند برنامهریزی نهآگاها شکل به  خود نوجوان فرزندان شبکه های مجازی مصرف بر نظارت  برای که والدینی .4

 نظارت شیوههای و  ضرورت مورد  در آگاهی داشتن  والدین از گروه این مشترک  ویژگی .میکنند نظارت اعمال مقتدرانه  شکل

شبکه های   مصرف بر مقتدرانه شکل به که والدین نظارتی مختلف شیوههای تحلیل  از .است  فرزندان رسانهای مصرف بر

 همراهانه استفادة .1 :مییابیم دست اساسی استراتژی  سه  به دارند رتنظا نوجوانانشان مجازی

 محدودیت اعمالیا . 3 نوجوانان های عالقمندی و ها توانایی اساس بر شبکه های مجازی مصرف  برای  جایگزین انتخاب .2

شبکه های  مصرف رایب جایگزین انتخاب ” و “همراهانه استفادة ” والدین برخی .نوجوان ویژگیهای و شرایط با متناسب

 استفاده تنهایی به محدودیت اعمال از هیچیك اما میکنند استفاده هم با توام برخی و جداگانه صورت به را “ مجازی

 ضرورت  همچنین و رسانهها منفی و مثبت  آثار مورد در والدین آگاهی و  آموزش میرسد  نظر به  تحلیلها، مجموع  از  .نمیکنند

شبکه های  مصرف بر فرزند پروری  استراتژی انتخاب در عامل ترین مهم نوجوانان، رسانهای مصرف بر نظارت شیوههای و

 بر تأثیرگذار عاملی عنوان به میتوان  نیز مذهبی گرایشهای از .میدهد قرار تأثیر تحت را عوامل دیگر و است  نوجوانان مجازی

 برد نام نوجواناناجتماعی  شبکه های  مصرف کنترل چگونگی

 

 

 داتپیشنها

 واستحکام فرزند تربیت در اجتماعی های شبکه و مجازی فضای نوپدید اجتماعی آسیبهای کاهش و پیشگیری منظور به

 :شود واقع ثمربخش میتواند مناسب و موقع به اجرای صورت در که میشود پیشنهاد ذیل شرح به راهکارهایی ها خانواده



 روانی،احساس و عاطفی نظر از فرزندان که طوری به از خانه نبیرو فضای در فرزندان با بیشتری اوقات گذراندن 1

 .پناه نبرند مجازی فضای به کمبود این جبران جهت و نکنند خالء

 خود، فرزندان ارتباط جدید شیوههای به نسبت بوده و مسلّط دنیا روز فناوریهای به حدودی تا باید والدین-2

 انجام از تا باشند داشته را الزم و شناخت کافی و آگاهی جازیم فضای و اینترنت از ناشی آسیبهای و تهدیدات

 .آید عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات و جرایم از بسیاری

 مورد در خانوادهها و والدین به اطالعرسانی و نمودن آشنا منظور به فرهنگی امور مصادر سوی از آموزشی جلسات برگزاری 2

 مجازی اجتماعی شبکههای و نتاینتر ویژه به جدید فناوریهای

 و مزایا مورد در جوانان و نوجوانان کودکان، به دادن آگاهی جهت در دانشگاهها و مدارس در آموزشی کالسهای برگزاری 8

 .آنها از صحیح استفاده نحوهی و جدید فناوریهای معایب

 .والدین توسط رفتارها گونه این تقویت و اعیاجتم فعالیتهای در شرکت جهت نوجوانان در جذابیت ایجاد و فرزندان تشویق 1

 .سایبری فرهنگ شدن نهادینه برای نشریات و مجالت روزنامهها، شنیداری، و دیداری رسانههای مانند ظرفیتهایی از استفاده 5

 تند،هس اجتماعی مخاطرات معرض در که نوجوانانی به درسی برنامههای در پیشگیری موارد گنجاندن با پرورش و آموزش 1

 .نماید توجه

 محالت در فراغت اوقات گذراندن جهت جوانان و نوجوانان برای هزینه کم و سالم ورزشی و تفریحی مکانهای نمودن فراهم 7

 .شهر

 آگهیهای پخش 3. آن مزایای و معایب بررسی و مجازی فضای موضوع با برنامههایی و سریالها و فیلمها پخش و ساخت 3

 در تلویزیون و رادیو در اسالمی تبلیغات سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نظیر فرهنگی ایارگانه سوی از آموزنده

 .مجازی فضای و اینترنت از ناشی خطرات خصوص در خانوادهها آگاهی افزایش جهت

 احساس ی،روان و عاطفی نظر از فرزندان که طوری به خانه از بیرون فضای در فرزندان با بیشتری اوقات گذراندن  11

 نبرند پناه مجازی فضای به کمبود این جبران جهت و نکنند خالء
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