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 چکیده

اي والدین و هویت اجتماعی بر  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه
روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی . آموزان است اي دانش مصرف رسانه

 سال مشغول به 11-18حاضر نوجوانان رده سنی جامعه آماري پژوهش . است
 و والدین 1395-96 در سال تحصیلی) تبریز(تحصیل در مدارس شهر ایلخچی 

گیري تصادفی   نفر به روش نمونه123ها بودند که از این جامعه تعداد  آن
شده و مورد   اي از بین مدارس شهر ایلخچی انتخاب اي چندمرحله خوشه

اي،  هاي مصرف رسانه ها از پرسشنامه آوري داده راي جمعب. بررسی قرار گرفتند
همچنین پایایی پرسشنامه . اي والدین و هویت اجتماعی استفاده شد سواد رسانه

 و 89/0، 87/0اي و هویت اجتماعی به ترتیب  اي، سواد رسانه مصرف رسانه
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ها با روش آماري ضریب همبستگی  وتحلیل داده تجزیه.  به دست آمد77/0
نتایج پژوهش نشان داد که . گام صورت گرفت به سون و تحلیل رگرسیون گامپیر

اي در نوجوانان  اي والدین و هویت اجتماعی با مصرف رسانه بین سواد رسانه
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

لیل و ارزیابی، هویت ها، توانایی تح که متغیرهاي دسترسی و استفاده از رسانه
هاي  ها و برقراري ارتباط با پیام فردي و اجتماعی، تفکر انتقادي به رسانه

بنابراین توجه . بینی کنند اي را در نوجوانان پیش توانند مصرف رسانه ها می رسانه
تواند نقش مهمی در مصرف  اي والدین و هویت اجتماعی می به سواد رسانه

  .باشداي نوجوانان داشته  رسانه
اي، هویت اجتماعی،  اي، سواد رسانه مصرف رسانه : کلیديهاي واژه
  آموزان دانش

  
  مقدمه

 در اثرگذاري بر بدیلی بی جمعی و خصوصاً تلویزیون نقش هاي رسانه امروزه تردید بی
 همگانی هاي رسانه. رفتارهاي افراد جوامع دارند  و نیزها نگرشافکار، ادراکات، 

در این میان قشر . کردن مطرح هستند مل بسیار مهم اجتماعیعنوان یکی از عوا به
 اي رسانه هاي برنامه و ها پیام و باشند می ها رسانهنوجوان و جوان بیشتر تحت تأثیر 

 الگوهاي رفتاري مطلوب و یا نامطلوب در نزد این دسته از دهی شکل در توانند می
). 1390اربطانی و امیري،  روشندل (د جمعیت جوان کشور نقش بسزایی داشته باشن

انکار در توسعه آگاهی و انتقال اطالعات به شنوندگان   نقش محوري و غیرقابلها رسانه
 نقش رهبري و راهنمایی ها رسانهویژه مسئولیت اصلی  به.  دارندها آنو تغییر افکار 

  نقش مؤثر در باال بردن آگاهی عمومی و گسترشندنتوا می جمعی هاي رسانه. باشد می
ها، انتقال و  همچنین رسانه). Cianfrone & Zhang, 2006 ( جدید داشته باشندهاي ایده

ها و افکار امروزه در  ها، عقاید، پیام اي از نمادها، هنجارها، ارزش هدایت دامنه گسترده
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نظران معتقدند که  اند؛ تا جایی که برخی از صاحب گرفته درون جوامع را برعهده
 به ).Tampson, 1995(کنند  فرهنگی و اجتماعی را دگرگون میها، کل زندگی  رسانه
 شاهد اي رسانه اخیر با سرعت تغییرات در مصرف هده که در چند رسد مینظر 

 مردم باشیم و نبض این تحوالت هاي ارزش از رفتارها، عقاید و اي مجموعهتغییرات در 
 از زندگی هایی بخش به اي ماهواره هاي تلویزیون جدیدي چون هاي رسانهدر ورود 
 و گریز از کنترل باعث ایجاد یک شوك فرهنگی در تدریجیاین ورود  .مردم است

 از نیازها و اي مجموعه اي رسانهمصرف . دسطوح نامرئی و گاه مرئی خواهد بو
وضعیتی که همچنین . جمعی است  ارتباطهاي رسانهالگوهاي مخاطبان براي استفاده از 

 جمعی مانند تلویزیون، رادیو، يها اص، در معرض رسانهفرد یا گروه، به مدتی خ
ها حسب نیازمندي و   و از آنگیرد یماهواره، اینترنت، نشریات و مجالت قرار م

Viswanath, Tafawa ,(شود   نامیده میيا  مصرف رسانهکند یمندي خود استفاده م عالقه

2012, Williams& Kawachi .(  
ها هستند و  کنندگان رسانه ترین مصرف مهم یکی از نوجوانانآشکار است که 

ها در قبال الگوي مصرف و  یکی از عوامل اصلی برخورد و رفتار آن ها رسانه
) ) 2005فنگ -فرض، شو بر اساس این پیش. باشند ی مشان ی روزمره زندگهاي یتفعال

کنندگان   یکی از فاکتورهاي مهم جلب و جذب مصرفيا  لذت رسانهمعتقد است که
عنوان واکنش مثبت  وي از آن به. نشده است طور شفاف و واضح تعریف  که بهباشد یم

 جمعی القا - فرديهاي یش و گرايا قبال تمام آنچه که مصرف رسانه تماشاگران در
ثیر أ تحت تپردازند یحتی وقتی جمعی به تماشاي یک برنامه م. کند ی یاد مکنند یم

این . لقاي حس رسانه به بیننده، کمک کنند در راستاي اتوانند یهیجانات همدیگر م
 یريگ  بر جوانب مختلف شکلتواند یم بیانگر آن است که رسانه با تمام ابعاد خود

واسطه قرار گرفتن در  بههرحال نوجوانان  به. ثیر بسزا داشته باشدأاحساس و تعلق ت

                                                   
1. Shu-Fang 
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رات در حال یز با جامعه جهانی قطعاً از تغیینا گردهکده جهانی و برقراري ارتباطی 
شرایط در واقع در چنین فضایی سرشار از اطالعات و . وقوع به دور نخواهند ماند

 برجهان، همه نیاز دارند در برابر چنین فضایی چتري بر سر يا حاکمیت اشباع رسانه
، تنها با يا دستیابی به این رژیم مصرف رسانه .بگیرند و یک رژیم مصرف اتخاذ کنند

  ).1385، شکر خواه ( میسر استيا اتکا به سواد رسانه
 که افراد چگونه مجذوب دهد یمي با رویکرد شناختی توضیح ا رسانهنظریه سواد 

بر  شده وجود دارد و با تکیه  در حد اشباعها رسانه که از سوي شوند یمسیل اطالعاتی 
و اصول بنیادي مبتنی بر چگونه اندیشیدن بشر، تصمیماتی که درباره فیلتر کردن پیام 

فرهنگی، صمدي و  (دهد یم را مورد بررسی قرار ردیگ یمالگوهاي متعارف صورت 
در این میان یکی از اقشاري که گاهی بدون محافظت در معرض ). 1387، زاده ریاردش
عنوان سپر دفاعی؛ مسئول  ، نوجوانان هستند و والدین بهرندیگ یم قرار ها امیپاین 

ي که در اختیار نوجوانان قرار ا رسانهالت فیلترینگ، کنترل و بررسی مصرف محصو
ي زندگی ا رسانهنوجوانان در جهان ) ) 1394ازنظر مندوزا. شوند یم شناخته ردیگ یم
سرعت  ي تحت اختیار فرزندان خود که بهها رسانه و والدین براي نظارت بر کنند یم

ن نوجوانان بخش از سوي دیگر، چو. رو هستند یی زیادي روبهها چالش، با کنند یمتغییر 
نقش والدین در هدایت . دهند یمي خویش را در خانه انجام ا رسانهي از مصرف ا عمده

همچنین .  از اهمیت برخوردار استفرزندانشاني ا رسانهنحوه استفاده، شناخت و خلق 
ي باعث شده نوجوانان و نسل حاضر با ا رسانه سواد این کهاز سویی با توجه به 

ي همراه ها تلفني، ا انهیراي ها يبازجمله  ي نوین ارتباطی ازها يژتکنولودسترسی به 
 شود یم این مسئله باعث ، پسي بزرگ شوندا ماهوارهي ها ونیزیتلوهوشمند و همچنین 

ي گذشته بود، در ها نسلي ا رسانهي نظارتی متفاوت با آنچه نظارت بر مصرف ها وهیش
 نقش تأثیر). 1393، کاظم تهرانیحاجی منتظر قائم و (مورد این نسل معنی پیدا کند 

                                                   
1. Mendoza 
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 تا روز طول در ها رسانه همه مصرف از طیفی ها، رسانه با فرزندانشان بر رابطه والدین
   ).1393 کوندانیز،(دهد  می را تشکیل طول روز در تمام اي رسانه هیچ

از  طیفی در را والدین نظارت توان می رسانه هم یک مورد در ترتیب، همین به
 دیگر بیان به کرد، تعریف نظارت و بدون نامحدود استفاده تا رسانه ل آنکام حذف

اما برخی از پدر . نظر گرفت در عدم نظارت تا گیرانه کنترل سخت از را نظارت توان می
هایی را که کودکان  ها برنامه آن. کنند و مادرها کنترل شدیدي بر فرزندان خود اعمال می

نشینند، اما  ها به تماشا می کنند و گاه نیز خود با آن خاب میاجازه دارند، تماشا کنند، انت
تواند تماشا کند،  هایی که کودك می برخی دیگر هیچ کنترلی بر میزان تماشا یا نوع برنامه

در پژوهش خود به این ) 1386(همچنین جوادي و اقبالی ). 1380کالینگفورد، (ندارند 
ارت بر نحوه استفاده فرزندانشان از تلویزیون والدین براي نظ% 70یافتند که  نتیجه دست

هاي مورد  والدین بر محتواي برنامه% 68کنند و  از روش نظارت فعال استفاده می
 در حد زیاد و خیلی زیاد نظارت ،هاي مختلف تصویري استفاده فرزندانشان در رسانه

و از سویی دیگر  نکنندگان تلویزیو سو بیشترین استفاده  از یکنوجوانانهرحال  به. دارند
 باال یادشده کاهش اثرات مخرب هاي راهیکی از .  گروه سنی هستندپذیرترین آسیب

که   آنجایی ؛ ازگردد میارتباطی مطرح   والدین از سوي اندیشمنداناي رسانهبردن سواد 
 توانایی دسترسی ،اي رسانه دارند، سواد شان نوجوانانوالدین بیشترین تأثیر را بر زندگی 

  .سازد می فراهم نوجوانانرا براي  پیام عاري از خطابه 
 بر اساس آن انواع توان می نوعی درك متکی بر مهارت است که اي رسانهسواد 

 را از یکدیگر تفکیک و اي رسانه را از یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات ها رسانه
 هاي شکل به را افراد جامعه آحاد آگاهی دارد سعیاي   رسانهسواد. شناسایی کرد

 و ها بینشتا   یاري دهدنوجوانانمختلف پیام، در زندگی روزانه افزایش دهد و به 
 فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار گیري شکلباورهاي مردم را ارزیابی کرده، فرآیند 

طور   بهها مجله اعم از تلویزیون، رادیو، اینترنت، فیلم، روزنامه و ها رسانه. دهد
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کنند   میعرضه افراد جامعه  مختلف را بههاي  آگهی وها سرگرمیالعات،  اطاي، فزاینده
 در ها دیدگاه و نفوذ به فرهنگ، ارزش، باور، اعتقادات و دهی شکلو نقشی مهم در 

در دوران جدید با ویژگی ظهور وسایل . )1389حسین زاده و محمدي استانی،  (بردارند
نظر   قرار گرفته و بهاي رسانهاطالعاتی و ارتباطات نوین، جوامع تحت نفوذ و بمباران 

منظور بقاء در این شبکه اطالعاتی که در سراسر محیط فرهنگی انسان ریشه   بهرسد می
 از تفکر انتقادي و مندي بهره حفظ استقالل فکري و اندیشه، اجتناب از انفعال، ،دوانیده

چیده و فراگیر از طریق افزایش توانایی گزینش و انتخاب و رویارویی با این فرآیند پی
تواند بر  شود و این عامل می می قابل حصول تلقی ،اي رسانهتکوین و تکامل سواد 

  ). 1387ببران، (اي تأثیرگذار باشد  مصرف رسانه
 ها برنامهدر پژوهشی نشان داد که گزینش و انتخاب ) 1395 (بهرامی رادهمچنین 

 تحصیلی، کامالً در اختیار والدین است؛ ي سطح باالتر به لحاظ اقتصادي وها خانوادهدر 
، کم اهمیت و یا اصالً وجود تر نییپااما در میان والدین با تحصیالت و پایگاه اقتصادي 

 و در همراهی کردن دهند یممادران بیش از پدران به تماشاي انتقادي اهمیت . ندارد
  د، از پدران سبقت و تحلیل و تجزیه موارها آن سؤاالتی به یشان، پاسخگو فرزندان

گونه  والدین با سطح باالتر، تماشاي زیاد تلویزیون را ناشی از نبود هیچ. اند گرفته
در کشور جمهوري که در تحقیقی )  )2014 استاسوا.اند کردهسرگرمی دیگري عنوان 

 در بین والدین فرزندان ،يا نخستین معلمان سواد رسانه :چک با عنوان والدین معاصر
 جمهوري چک کنترل و يها  که خانوادهیافت  دست، به این نتیجه انجام داد سال 17-6

کرده  والدین تحصیلدر .  فرزندان دارنديا نظارت در حد خیلی زیادي بر مصرف رسانه
. شود ی دیده ميا تر گرایش بیشتري به کنترل و نظم در مصرف رسانه و جوان
 قرار دارند و همچنین يا نه که از هر لحاظ در شرایط اشباع رساییها خانواده
نظارت بر  ها هستند، تمایل کمتري به کنترل و  که کمتر در معرض رسانهییها خانواده

                                                   
1. Stasova 
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در پژوهش ) 1394 (موسی پور و شاکري نژاد همچنین فتحی، . دارنديا مصرف رسانه
 سیما هاي برنامه آنان نوجواناندرصد از والدین اذعان دارند که  95خود نشان دادند که 

کم  درصد در حد 43 درصد از مادران در حد زیاد و 43. کنند میا را تماشا .ج
  ازدرصد 14 تنها کنند و می تلویزیون همراهی هاي برنامهتماشاي  دررا شان  کودکان

  .کنند نمی تلویزیون همراهی هاي برنامه فرزندان خود را به هنگام تماشاي مادران اصالً
 هاي ذائقه چون هایی زمینهویژه در   بهنوجوانان فرهنگی  خردههاي فعالیتبررسی 

 هاي حوزه و مانند آن، یکی از اي رسانه تفریحی، هنري و مصرف هاي فعالیتفرهنگی، 
اي  مالحظه   قابلهعد اخیر توجه هاي سال که در شود میجدید و مهم مطالعاتی محسوب 

هاي  فرهنگ خردهکه وجود  درحالی. تاز محققان اجتماعی را به خود جلب کرده اس
 اجتماعی و فرهنگی به سامان باشد و معرف تحوالت تواند می اي جامعهجوانان در هر نو

 تواند می موارد زیادي نیز  فرهنگی تلقی شود، درهاي نوآوري براي ورود اي دریچه
شکوري،  (عنوان منبع تهدید و نابسامانی و موضوع شکاف بین نسلی واقع شود به

دهند،  جمعی افزون بر اطالعاتی که در اختیار مخاطبان قرار میهاي  رسانه). 1385
تدریج بخشی از نظام معرفتی افراد را تشکیل  دهند که به هایی ارائه می تفسیر و تحلیل

هاي نو از زندگی آشنا  تحت تأثیر انقالب فناوري اطالعاتی افراد با شیوه. دنده می
شوند که به دگرگونی هویت افراد در  یشماري مواجه م شوند و با منابع هویتی بی می

هاي ارزشی،  هاي فرهنگی چندگانه، دگرگونی سامانه ابعاد هویت سنتی، پیدایش هویت
هریسج، محمود اوغلی، عیسی (تغییر شیوه مصرف و سبک زندگی منجر شده است 

  ).1391نژاد و رهبر قاضی، 
 گیري شکلاما بستر ، یابد می و احساسات افراد نمود ها نگرش در معموالًهویت 

هویت اجتماعی نمود یافته در شخصیت، جدا از دنیاي . آن زندگی جمعی است
 امالً و متغیر هستند، اما شخصیت کهمتا بی افراد. اجتماعی دیگر افراد، معنایی ندارد

 پذیري جامعهمراحل گوناگون فرآیند اجتماعی شدن و  واسطه صورت اجتماعی و به به
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هاي جمعی بر هویت  پرداختن به موضوع تأثیر رسانه). 1389ی، رئوف(شود  میساخته 
ویژه بررسی آن در بین نوجوانان از آن روي اهمیت و ضرورت دارد که  اجتماعی، به

دانند و  گیري هویت را مرحله بحرانی دوره نوجوانی می نظران، شکل بسیاري از صاحب
 ,French(نی است بر این باورند که برجسته شدن هویت یکی از وجوه نوجوا

Eisenberg, Vaughan, Purwono & Suryanti, 2008 .(که هریسج و  طوري به
 معناداري هاي یهمبستگیافتند که  در پژوهش خود به این نتیجه دست) 1391(همکاران 

 جمعی با ابعاد هویت اجتماعی پاسخگویان وجود يها میان ابعاد کیفیت و کمیت رسانه
شنیداري بر روي  -نوشتاري و دیداري - چاپیيها ه از رسانهکه استفاد درحالی. دارد

 و باعث تقویت این گذارد یثیر مثبتی مأهویت ملی، گروهی، مذهبی و جنسیتی ت
فام و  یزلفعلهمچنین یافته . د، ولی با هویت قومی رابطه منفی دارشود ی مها یتهو

ي ا ماهوارهي تلویزیونی ا ه شبکهي ها برنامهنشان داد که تماشاي ) 1387 (ابراهیم پور
این یافته، فرضیه . رابطه معناداري با متغیرهایی دارد که آشکارا داللت فرهنگی دارند

هاي ساختاري و پیوند آن با خصوصیات  یتموقعگسسته شدن هویت اجتماعی از 
نیز در پژوهش خود به این نتیجه ) 1394 (مهدي پورجهانی و . کند یمفرهنگی را تأیید 

 داخلی بیشتر و هاي رسانه خارجی نسبت به هاي رسانهمیزان استفاده از تند که یاف دست
 است و با افزایش مصرف مؤثر، بر میزان پذیرش سبک زندگی نوین ها آناستفاده از 

  .شود می نیز تقویت کنندگان شرکت، هویت اجتماعی ها رسانه
 را مکان و زمان هک نوینی ارتباطی هاي پل گسترش و ایجاد دیگر، اندازي چشم از

 نوعی جوامع که به عناصر از وسیعی هاي تا بخش اند شده اند، سبب درنوردیده

 تولیدات شوند، از طریق می محسوب کشورها هاي نوین به دیگر فناوري صادرکننده

 انتقال فرایند، این پیامدهاي از است یکی بدیهی. شوند صادر کشورها دیگر به اي رسانه

 بیشتري توان اي داراي رسانه تولیدات زمینۀ در که است رهاییکشو تزریق فرهنگ و

هاي  تکنولوژي پذیراي اغلب که سومی  و جهان توسعه درحال کشورهاي به هستند
 فرایند و همچنین مخاطب و رسانه یعنی عناصر این متقابل تأثیرات سو یک از. اند نوین
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 از و جوامع سیاسی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، حیات ابعاد گوناگون در پیام انتقال

 پژوهشگران، توجه اخیر هاي سال در اي مصرف رسانه فزایندة دیگر گسترش سوي

 را بسیاري دانشمندان و خود مشغول به را از جوامع بسیاري در ریزان برنامه و مسئوالن

 توابع و جمعی فراگرد ارتباط مختلف هاي جنبه بررسی و بحث وارد مختلف دالیل به

 در جمعی هاي که رسانه مهمی نقش به توجه بنابراین با. است کرده آن منفی و مثبت

 میان نوجوانان در ویژه به اجتماعی رفتارهاي و ها نگرش دهی جهت و عمومی افکار

 میزان دادن قرار محور با حاضر پژوهش دارند، جامعه این فرهنگی هاي سرمایه عنوان به

اي  سواد رسانهنقش  دارد تالش نوجوانان، عۀجام از بخشی میان در اي مصرف رسانه
از . دهد قرار موردسنجشاي نوجوانان را  والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه

سویی مطالعه پیشینه پژوهشی در این زمینه نشان داد که تحقیقات کمتري در زمینه سواد 
جوانان خصوص در نو اي و به اي والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه رسانه

اي  نقش سواد رسانهصورت گرفته است؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی 
  .آموزان است اي دانش والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه

  
 روش پژوهش

جامعه آماري پژوهش حاضر نوجوانان . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است
در سال ) تبریز(ایلخچی  سال مشغول به تحصیل در مدارس شهر 11-18رده سنی 
 نفر به روش 123ها بودند که از این جامعه تعداد   و والدین آن1395-96تحصیلی 

شده و   اي از بین مدارس شهر ایلخچی انتخاب اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه نمونه
به این صورت که ابتدا از بین مدارس شهر ایلخچی، تعداد . مورد بررسی قرار گرفتند

شده و   صورت تصادف انتخاب و از بین مدارس، تعداد دو کالس انتخاب بهدو مدرسه 
 دعوت ها پرسشنامهشده و براي همکاري در تکمیل    تماس گرفتهآموزان دانشبا والدین 

 ابزارهاي پژوهش در اختیار ،پس از ارائه توضیحاتی در زمینه هدف پژوهش. شد
با ارائه توضیحاتی خواسته شد که مطابق قرار گرفت و ) نوجوانان و والدین (ها یآزمودن
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 و میانگین سنی 6/14±3/5میانگین سنی نوجوانان .  را تکمیل کنندها آندستورالعمل 
  . بود8/39±2/10ها  والدین آن

  ابزارهاي پژوهش
  :در این پژوهش از ابزارهاي زیر استفاده شد

اي، از  سانه براي سنجش مصرف ر:اي راجی سعیدآباد پرسشنامه مصرف رسانه: الف
این پرسشنامه با بررسی . استفاده شد) 1395(سعیدآباد  اي راجی پرسشنامه مصرف رسانه

. شده است  شده در حوزه ارتباطات به روش توصیفی ساخته هاي انجام اجمالی پژوهش
تلویزیون، رادیو، (ها   سؤالی بود که براي هر یک از رسانه50صورت  این پرسشنامه به
گذاري این   و نمرهه سؤال در نظر گرفته شد10تعداد ) نت و موبایلمطبوعات، اینتر

براي تعیین اعتبار ابزار از تکنیک اعتبار .  بود5 تا 1پرسشنامه بر روي یک پیوستار از 
بدین نحو که پرسشنامه در اختیار تعدادي از کارشناسان قرار داده . صوري استفاده شد

همچنین . ه مشخص شد و مورد تأیید قرار گرفتشد و نظر آنان درباره اعتبار پرسشنام
براي تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي مصرف 

، 84/0، 88/0، 87/0اي تلویزیون، رادیو، مطبوعات، اینترنت و موبایل به ترتیب  رسانه
 ضریب در پژوهش حاضر نیز). 1395سعیدآباد،  راجی( به دست آمد 85/0 و 88/0

  . به دست آمد87/0پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 
 پونکی، اسمعیلی  این پرسشنامه توسط اسمعیل: اي والدین پرسشنامه سواد رسانه: ب

 6 تا 1هاي   سؤال است که سؤال30شده است و شامل   ساخته) 1395(نیا  گیوي و فهیم 
 مربوط به توانایی تحلیل و 14  تا7ها،   رسانهمربوط به توانایی دسترسی و استفاده از

 30  تا21اي و  هاي رسانه  مربوط به توانایی برقراري ارتباط با پیام20 تا 15ارزیابی، 
مقیاس پاسخگویی . دباش ها می مربوط به توانایی تفکر انتقادي نسبت به محتواي رسانه

روایی این . باشد  می)5= تا خیلی زیاد1=خیلی کم(اي لیکرت از  درجه  طیف پنج
. پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان نیز مورد تأیید قرار گرفته است

  اسمیعل( گزارش گردیده است 91/0پایایی این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ 
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همچنین در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه به روش ). 1395پونکی و همکاران، 
  . به دست آمد89/0راي نمره کل آلفاي کرونباخ ب

این پرسشنامه با توجه به دو بعد هویت فردي و جمعی  :پرسشنامه هویت اجتماعی: ج
) 1390( و روشن صفاري نیاتوسط )  )2008نظریات ریچارد چنکینز برگرفته از

 است، گزارش دهیکاغذي و خود -داین پرسشنامه که از نوع مدا. شده است ساخته
 گویه دیگر 10دهنده بعد فردي و   گویه آن نشان10 که باشد مییه  گو20مشتمل بر 

پایایی پرسشنامه ) 1390( و روشن صفاري نیادر پژوهش . دهنده بعد جمعی است نشان
 به دست آمد که 74/0 با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر با

ز ضریب پایایی به روش همچنین در پژوهش حاضر نی. بخشی است میزان رضایت
  . به دست آمد77/0آلفاي کرونباخ 

هاي پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  وتحلیل داده براي تجزیه
  .استفاده شد SPSS.21افزار  رگرسیون با استفاده از نرم

  
 ها یافته

) تلویزیون، رادیو، مطبوعات، اینترنت و موبایل(اي   میزان مصرف رسانه1در جدول 
  . شده است ن دادهنشا

                                                   
1. Richard Chenkinz 
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  ي نوجوانانا رسانه توزیع فراوانی و درصد میزان مصرف -1جدول 
 موبایل اینترنت مطبوعات رادیو تلویزیون

ها رسانهسطح استفاده از   
 درصد درصد درصد درصد درصد

  کم 
  ) ساعت در روز2 و کمتراز 2(

34/15  70/54  64/74  23/22  54/10  

  تا حدودي 
  ) ساعت در روز3(

27/48  03/39  65/21  65/21  79/24  

  زیاد 
  ) ساعت در روز3بیشتر از (

39/36  27/6  71/3  12/56  67/64  

  
اي موبایل با  دهد که بیشترین میزان مصرف رسانه  نشان می1مندرجات جدول 

 27/48اي تلویزیون با  همچنین مصرف رسانه.  ساعت در روز است3 با بیشتر از 67/64
 70/54اي رادیو با  ، مصرف رسانه)تا حدودي( در روز  ساعت3درصد داراي مصرف 
اي مطبوعات  ، مصرف رسانه)کم( ساعت در روز 2 و کمتر از 2درصد داراي مصرف 

اي  ، مصرف رسانه)کم( ساعت در روز 2 و کمتر از 2 درصد داراي مصرف 64/74با 
اي   ساعت در روز و مصرف رسانه3 درصد داراي مصرف بیشتر از 12/56اینترنت 

  .باشد  ساعت در روز می3 درصد داراي مصرف بیشتر از 76/64موبایل با 
  .شده است   میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش نشان داده2در جدول 
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 ي توصیفی متغیرهاي پژوهشها آماره -2جدول 

ها گروه  
انحراف  میانگین

 استاندارد
خطاي استاندارد 

 میانگین
ي تلویزیونا رسانهمصرف   11/33  32/5  28/0  

ي رادیوا رسانهمصرف   94/30  51/4  24/0  

ي مطبوعاتا رسانهمصرف   46/31  58/4  24/0  

ي اینترنتا رسانهمصرف   31/32  09/5  27/0  

ي موبایلا رسانهمصرف   31/32  72/4  25/0  

ها رسانهتوانایی دسترسی و استفاده از   8/29  45/4  23/0  

01/33 توانایی تحلیل و ارزیابی  30/4  26/0  

يا رسانهي ها امیپتوانایی برقراري ارتباط با   58/22  88/3  20/0  

ها رسانهتوانایی تفکر انتقادي نسبت به   01/36  13/4  31/0  

يا رسانهنمره کل سواد   35/30  14/5  23/0  

08/33 هویت فردي  30/5  27/0  

11/35 هویت جمعی  02/4  32/0  

09/34 نمره کل هویت اجتماعی  67/4  30/0  

  
اي تلویزیون، رادیو،  دهد که میانگین مصرف رسانه  نشان می2مندرجات جدول 

.  است31/32، 32/32، 46/31، 94/30، 11/33مطبوعات، اینترنت و موبایل به ترتیب 
 09/34  و نمره کل هویت اجتماعی35/30اي والدین نیز  همچنین میانگین سواد رسانه

  .باشد می
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  ل متغیرهاي پژوهش ضرایب همبستگی متقاب-3جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

ي ا رسانه مصرف - 1
 تلویزیون

 -          

ي ا رسانه مصرف - 2
 رادیو

*19/0           

ي ا رسانه مصرف - 3
 مطبوعات

*22/0  **69/0          

ي ا رسانه مصرف - 4
 اینترنت

*23/0  **25/0  **19/0         

ي ا رسانه مصرف - 5
 موبایل

**27/0  **32/0  **25/0  *11/0        

 دسترسی و - 6
ها رسانهاستفاده از   

**25/0  18/0  *19/0  *11/0  *17/0       

 توانایی تحلیل و - 7
 ارزیابی

**37/0  **26/0  *23/0  03/0  *22/0  10/0      

 برقراري ارتباط - 8
رسانه امیپبا   

**31/0  **23/0  *21/0  *13/0  *18/0  07/0  *16/0     

 به  تفکر انتقادي- 9
ها رسانه  

**28/0  *17/0  *19/0  *16/0  *16/0  03/0  *11/0  02/0    

30/0**  هویت فردي- 10  *19/0  **23/0  *13/0  *13/0  *11/0  03/0  08/0  04/0   
26/0**  هویت جمعی- 11  *22/0  12/0  *14/0  08/0  *13/0  07/0  11/0  *14/0  05/0  

P<  **٠۵/٠    P< ٠١/٠   * 
  

ها، توانایی  د، بین دسترسی و استفاده از رسانهده  نشان می3گونه که جدول  همان
ها  ها و تفکر انتقادي نسبت به رسانه هاي رسانه تحلیل و ارزیابی، برقراري ارتباط با پیام

اي تلویزیون، رادیو، مطبوعات، اینترنت و موبایل رابطه مثبت و  با مصرف رسانه
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اي تلویزیون،  رف رسانههمچنین بین هویت فردي و جمعی با مص. معناداري وجود دارد
رادیو، مطبوعات، اینترنت و موبایل رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ اما بین هویت 

  .اي مشاهده نشد اي مطبوعات و موبایل رابطه جمعی با مصرف رسانه
اي والدین و هویت اجتماعی در  براي تعیین سهم هر یک از متغیرهاي سواد رسانه

عنوان متغیرهاي  اي والدین و هویت اجتماعی به  سواد رسانهاي، بینی مصرف رسانه پیش
گام شدند  به عنوان متغیر مالك وارد معادله رگرسیون گام اي به بین و مصرف رسانه پیش

  .ستا   شده  نشان داده4که نتایج در جدول 
هاي نرمال بودن، خطی  تخطی از مفروضه منظور اطمینان از عدم تحلیل مقدماتی به

 شده براي شاخص  مقادیر گزارش. خطی و یکسانی پراکندگی انجام شد بودن، هم
 حاکی از آن است که از مفروضه هم خطی تخطی  و عامل اریب واریانستحمل

 10 و ارزش عامل اریب واریانس باالي 1/0ارزش شاخص تحمل کمتر از (نشده است 
  ).بیانگر تخطی از این مفروضه است

  
ي بر اساس سواد ا رسانهبینی مصرف  یون براي پیش خالصه تحلیل رگرس-4جدول 

  ي والدین و هویت اجتماعیا رسانه

                                                   
1. tolerance 
2. variance inflation factors (VIF) 

نیب شیپمتغیرهاي  متغیر وابسته  R 2R B ß t F 

ها رسانهدسترسی و استفاده از   27/0  08/0  26/0  **22/0  44/2  21/8  رسانه تلویزیون 
 توانایی تحلیل و ارزیابی

 هویت فردي
33/0  
35/0  

11/0  
13/0  

22/0  
21/0  

**18/0  
**16/0  

96/1  
34/1  

17/6  
12/5  

33/0 توانایی تحلیل و ارزیابی  13/0  31/0  **31/0  36/3  79/13  رسانه رادیو 
41/0 هویت جمعی  17/0  23/0  **22/0  34/2  52/9  

 توانایی تحلیل و ارزیابی رسانه مطبوعات
 هویت فردي

25/0  
28/0  

09/0  
11/0  

24/0  
19/0  

**28/0  

**23/0  
78/2  
98/1  

12/7  
25/6  
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 3بین، تنها  گام نشان داد که در بین متغیرهاي پیش به نتایج تحلیل رگرسیون گام

اي تلویزیون را در نوجوانان  طور تفکیکی تغییرات مصرف رسانه متغیر توانستند به
 درصد، سهم 8ها  بینی کنند که در این میان سهم دسترسی و استفاده از رسانه پیش

در مجموع این .  درصد است2 درصد و سهم هویت فردي 3بی توانایی تحلیل و ارزیا
همچنین . بینی کنند  درصد از میزان تغییرات متغیر مالك را پیش13متغیرها قادرند 

از . معنادار است) P>01/0(بین در سطح  بینی متغیر مالك از سوي متغیرهاي پیش پیش
ی تحلیل و ارزیابی و هویت ها، توانای سویی، ضریب تأثیر دسترسی و استفاده از رسانه

اي   است که قادرند مصرف رسانهB=16/0و  B ،18/0=B=22/0فردي به ترتیب 
  .بینی کنند تلویزیون را در نوجوانان پیش

بین،  گام نشان داد که در بین متغیرهاي پیش به همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام
اي رادیو را در نوجوانان  انهطور تفکیکی تغییرات مصرف رس  متغیر توانستند به2تنها 
 درصد و سهم هویت 13بینی کنند که در این میان سهم توانایی تحلیل و ارزیابی  پیش

 درصد از میزان تغییرات متغیر 17در مجموع این متغیرها قادرند .  درصد است4جمعی 
 بین در بینی متغیر مالك از سوي متغیرهاي پیش همچنین پیش. بینی کنند مالك را پیش

از سویی، ضریب تأثیر توانایی تحلیل و ارزیابی و . معنادار است) P>01/0(سطح 
اي رادیو را   است که قادرند مصرف رسانهB=22/0 و B=31/0هویت جمعی به ترتیب 

  .بینی کنند طور مثبت و معناداري در نوجوانان پیش به
 متغیر 2بین،  شگام نشان داد که در بین متغیرهاي پی به نتایج تحلیل رگرسیون گام

اي مطبوعات  توانایی تحلیل و ارزیابی و هویت فردي توانستند، تغییرات مصرف رسانه
 درصد 2 درصد و هویت فردي 9د که سهم توانایی تحلیل و ارزیابی نبینی کن را پیش

ها رسانهتفکر انتقادي به   36/0  13/0  63/0  **34/0  21/3  45/16  رسانه اینترنت 
41/0 هویت جمعی  18/0  34/0  *21/0  19/2  39/12  

33/0 توانایی تحلیل و ارزیابی  11/0  59/0  **30/0  13/3  02/15  رسانه موبایل 
ها رسانهبرقراري ارتباط با پیام   37/0  16/0  30/0  *25/0  01/2  13/11  
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) P>01/0(بین در سطح  بینی متغیر مالك از سوي متغیر پیش همچنین پیش. است
 B=23/0 و هویت فردي B=28/0یر توانایی تحلیل و ارزیابی معنادار است و ضریب تأث

  .بینی کند معناداري پیش طور اي مطبوعات را به تواند مصرف رسانه است که می
بین،  گام نشان داد که در بین متغیرهاي پیش به از سویی نتایج تحلیل رگرسیون گام

بینی کنند که در این  پیشاي اینترنت را  طور تفکیکی مصرف رسانه  متغیر توانستند به2
در .  درصد است4 درصد و سهم هویت جمعی 13ها  میان سهم تفکر انتقادي به رسانه

. بینی کنند  درصد از میزان تغییرات متغیر مالك را پیش18مجموع این متغیرها قادرند 
معنادار ) P>01/0(بین در سطح  بینی متغیر مالك از سوي متغیرهاي پیش همچنین پیش

ها و هویت جمعی به ترتیب  از سویی، ضریب تأثیر توانایی تفکر انتقادي به رسانه. است
34/0=B 21/0 و=Bمعناداري  طور اي اینترنت را به  است که قادرند مصرف رسانه

  .بینی کنند پیش
بین،  گام نشان داد که در بین متغیرهاي پیش به در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون گام

بینی کنند که در این  اي موبایل را پیش طور تفکیکی مصرف رسانه  متغیر توانستند به2
 6ها   درصد و سهم توانایی ارتباط با پیام رسانه11میان سهم توانایی تحلیل و ارزیابی 

 درصد از میزان تغییرات متغیر مالك را 16در مجموع این متغیرها قادرند . درصد است
بین در سطح  الك از سوي متغیرهاي پیشبینی متغیر م همچنین پیش. بینی کنند پیش

)01/0<P (از سویی، ضریب تأثیر توانایی تحلیل و ارزیابی و توانایی . معنادار است
اي   است که قادرند مصرف رسانهB=25/0 و B=30/0ها به ترتیب  ارتباط با پیام رسانه

  .بینی کنند طور معناداري پیش موبایل را به
  

 گیري بحث و نتیجه
اي والدین و هویت اجتماعی بر مصرف   حاضر نقش سواد رسانههدف پژوهش

اي والدین و مصرف  یافته پژوهش نشان داد که بین سواد رسانه. اي نوجوانان بود رسانه
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هاي  این یافته با نتایج پژوهش. اي نوجوانان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد رسانه
توان  در تبیین این یافته می.  استهمسو) 1395(و فتحی و همکاران ) 2014 (استاسوا

ي تلویزیون به ها برنامهیی را درباره ها امیپي والدین، ا مداخلهي ها وهیشگفت که 
ي تلویزیونی است و ها امیپ که به مفهوم تأیید یا رد محتواي دهد یمنوجوانان انتقال 

خصوص  بهي تلویزیونی ها برنامهترتیب تأثیرپذیري کودك را نسبت به انواع  این به
ي ها برنامه یا بر درك و یادگیري دهد یم کاهش یا تغییر زیآم خشونتي ها برنامه

 وقت خود را صرف تماشاي تلویزیون یا تر یشنوجوانان باز سویی . دیافزا یمآموزشی 
ها کارهاي   که آنشود ی، این موضوع موجب مکنند یاستفاده از رایانه و اینترنت م

  کهالیف درسی را انجام ندهند و دچار افت تحصیلی شوندویژه تک ضروري خودشان به
 شود یماین عامل باعث به وجود آمدن مشکالت نظارتی والدین بر روي کودکان 

 همداخلي ها روش گفت که محیط خانواده و توان یم پس). 1395، دآبادیسع یراج(
وي کودکان هر ي تصویري که از سها رسانهوالدین در میزان تماشا و استفاده از انواع 

روز در حال گسترش است، نقش بسزایی دارد و بایستی به مسئله نظارتی توجه بیشتري 
 هنگامی ها رسانهتوجه به موضوع مداخله والدین در تماشاي تلویزیون و سایر . شود

 بخش زیادي از اوقاتی را که کودکان و شود یم که مشاهده کند یماهمیت بیشتري پیدا 
 کنند، به بازي یا استفاده از انواع ها ف آموختن یا سایر فعالیتنوجوانان باید صر

ترین عوامل  یکی از مهمهمچنین ). 1388جوادي و اقبالی،  (دهند یم اختصاص ها رسانه
ي ا رسانهي نظارت والدین و سواد ها روشدر تأثیرپذیري کودك از تلویزیون، خانواده و 

ه بسیاري از تحقیقات اخیر را نیز به خود  که توجهاست رسانه براي استفاده از ها آن
ۀ فزاینده پژوهشگران به موضوع مداخله والدین، در واقع تا عالق. معطوف کرده است
ی شناس رواني و ا رسانهآمده در تحقیقات  دست ي نظري بهها شرفتیپحدي در پاسخ به 

ه است ي سیاسی و اجتماعی فرهنگی پدید آمدها تیواقعرشد و تا حدي در پاسخ به 
ي از شرایط اجتماعی، فرهنگی و ا مجموعه در ها رسانهدر واقع ). 1380کارلسون، (

ي دریافتی کودکان از تلویزیون، نحوه ها امیپ بر ندنتوا یمخانوادگی قرار دارند که 
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 چه چیز این کهعنوان بیننده تلویزیون و  استفاده آنان از این رسانه، میزان آگاهی آنان به
  ).2014، استاسوا(د نز تلویزیون پخش شود، اثر بگذاردر چه زمانی ا

درصد از  95در پژوهش خود نشان دادند که ) 1394(همچنین فتحی و همکاران 
درصد  43. کنند میا را تماشا . سیما جهاي برنامه آنان نوجوانانوالدین اذعان دارند که 

 هاي برنامهماشاي ت دررا شان  کم کودکان درصد در حد 43 از مادران در حد زیاد و
 فرزندان خود را به هنگام مادران اصالً  ازدرصد 14 تنها کنند و میتلویزیون همراهی 

امروزه والدین توان گفت  که می طوري به. کنند نمی تلویزیون همراهی هاي برنامهتماشاي 
 و اي رسانه کودکان خود از فضاي پذیري آسیبازپیش نگران  در زیست جهان خود بیش

 کاهش اثرات هاي راه عظیم اطالعاتی و ارتباطی هستند و همواره در جستجوي غوغاي
 کنندگان استفادهسو بیشترین  کودکان از یک. باشند می بر کودکان خود اي رسانهمخرب 

هاي کاهش  یکی از راه.  گروه سنی هستندپذیرترین آسیبو از سویی دیگر  تلویزیون
ارتباطی   والدین از سوي اندیشمنداناي سانهرباال بردن سواد یادشده، اثرات مخرب 

که والدین بیشترین تأثیر را بر زندگی کودکانشان دارند، سواد   ازآنجاییگردد و میمطرح 
  .سازد میرا براي کودکان فراهم   توانایی دسترسی به پیام عاري از خطااي رسانه

 بیشتر است شان اي رسانهکسانی که میزان مصرف توان گفت  در تبیین این یافته می
 تر پایین شان اي رسانه بیشتري نسبت به کسانی که مصرف اي رسانهبه نسبت از سواد 
 ها آن، شود می افراد مقدار مشابهی از اطالعات عرضه همۀوقتی به  .است برخوردارند

که بهترین آگاهی اولیه و منابع دیگر را دارند، از همه بیشتر اطالعات به دست 
، کند میجمعی مثل خیلی از نهادهاي دیگر اجتماعی عمل  رو ارتباط ازاین. آورند می

 نظریه همچنین بر اساس .دهد می یا افزایش کند می موجود را تقویت هاي نابرابريیعنی 
 رضایت بیشتري دارند به ها رسانه از  کهمخاطبانیتوان گفت  میاستفاده و خشنودي 

  .)1391دي، حام(کنند  مینسبت بیشتري از رسانه استفاده 
اي  همچنین یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین هویت اجتماعی و مصرف رسانه

هاي هریسج و  این یافته با نتایج پژوهش. نوجوانان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
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در تبیین این یافته . همسو است) 1394( مهدي پورجهانی و و ) 1391(همکاران 
متکی به ذات خود نیست، بلکه ماهیتی است که توان گفت که هویت مفهومی  می
کند و  شود و در بستر تحوالت اجتماعی تغییر می اش ساخته می وسیله انسان و جامعه به

هویت مسئله غریزي و فطري نیست، بلکه اکتسابی، . گیرد شکلی دیگر به خود می
 از عوامل مؤثر عنوان یکی ها به از این منظر رسانه. ارادي و مبتنی بر تربیت آدمی است

ویژه در دنیاي معاصر که به عصر  د، بهنیاب گیري و تحول هویت اهمیت می در شکل
ها بر  در مورد تأثیر رسانه). 1391هرسیج و همکاران، (ارتباطات شهرت یافته است 

اي  تواند به تحلیل تأثیرات رسانه بهتر می) گربنر(هویت اجتماعی افراد، نظریه کاشت 
اند که به غلبه  ها چنان جایگاهی در زندگی ما پیدا کرده گوید که رسانه  میگربنر. بپردازد

هایش در مورد واقعیت جاي تجربه شخصی و  آن بر محیط نمادین ما منجر شده و پیام
ها از چندین جنبه  هاي رسانه به نظر او، پیام. سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است

عنوان دیدگاه  ما به خاطر تکرار دائمی آن، نهایتاً بهد؛ اناساسی، از واقعیات فاصله دار
  ).1386آقایی، (د نشو مورد وفاق جامعه پذیرفته می

این  یکی ؛جمعی ارتباط دارد هویت از دو جهت با مفهوم رسانه و وسایل ارتباط
 هویت خود محصول ارتباط است؛ یعنی دیگري باید وجود داشته باشد تا من که

دیگر  عبارت به. گیرد  از طریق فهم و ارتباط با دیگري شکل میمن. ساخته و درك شود
هویت موضوعی است که بیش از آنکه به خود ما ارتباط داشته باشد، به تأویل دیگران 

هاي نوین، خود مفهوم جدیدي  از طرف دیگر هویت همچون رسانه. شود مربوط می
هرسیج (امل رسیده است است که پس از مدرنیته پدید آمده و در فلسفه دکارت به تک

نیز در پژوهش خود به این ) 1394 (مهدي پورجهانی و همچنین ). 1391و همکاران، 
 داخلی هاي رسانه خارجی نسبت به هاي رسانهمیزان استفاده از یافتند که  نتیجه دست

 است و با افزایش مؤثر، بر میزان پذیرش سبک زندگی نوین ها آنبیشتر و استفاده از 
که  طوري به. شود می نیز تقویت کنندگان شرکت، هویت اجتماعی ها نهرسامصرف 

 فرهنگ پذیري فرهنگی و هاي دگرگونی جمعی یکی از عوامل مهم در هاي رسانه
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 و از منظر فرهنگی، محیطی براي امکان آشنایی و یادگیري شوند میجوانان محسوب 
 مختلف هاي فرهنگضاي  به اعتوانند میآن دسته از عناصر فرهنگی جهان هستند که 

 فرهنگی از هاي ویژگی جمعی، هاي رسانهبا گسترش استفاده از . دیگر منتقل شوند
که در جوامع  طوري ؛ بهاند گرفتهمکان و زمان خود جداشده و در اختیار همگان قرار 

 اجتماعی هاي شبکه نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون اینترنت و هاي فناوريفعلی، 
 مفاهیمی چون دوست، ارتباط، خانواده، هویت و حتی مسائلی جزئی اند هتوانستمجازي 

 این دهی شکلالبته افراد خود در .  کردن را بازتعریف کنندپرسی احوالمانند نحوه 
 هاي رسانه اما قوانین و گفتمان حاکم بر این کنند؛ میجوامع، نقش چشمگیري ایفا 

 دارند ي خود وظیفه مهمی بر عهده به هویت اعضادهی شکلجمعی در تأثیرگذاري و 
  ).1394، جهانی و مهدي پور(

اي والدین و هویت اجتماعی  یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که سواد رسانه
در تبیین این یافته . بینی کنند اي را در نوجوانان پیش قادرند تغییرات مصرف رسانه

تأمل  از چند منظر قابل را کنشگران هویت و مصرف اي رسانهصرف توان گفت که م می
 و نسل نوجوانانویژه در بین  نخست شدت یافتن استفاده از این ابزار به. کرده است

 ها رسانهشدت یافتن شکاف آگاهی میان نسلی منجر خواهد شد؛ دیگر نفوذ  جدید که به
در ارتباطات میان فردي به حدي است که منجر به افزایش فردگرایی در جامعه ایران و 

 قابل ارتقاء و چند اي  وسیله به شده و عالوه بر این ها رسانه کردن ارتباط فرد با محدود
 سبب ، به اقبال استفاده از آن افزودهاین کهاین امر ضمن . کاربردي مبدل شده است

 عنوان بهترین بدیل در مراودات اجتماعی شده است افزایش نفوذ و یگانه شدن آن به
 روانی به استفاده از هاي وابستگیسو و  ارتباطی از یک وسایلنفوذ . )1388محمدي، (

افزون بر . شود می فقدانش احساس ها آنمحض دور شدن از   به حدي است که بهها آن
 ارتباطی عالوه بر کاهش پیوندهاي میان فردي و چهره به هاي فناورياین استفاده از 

 در حوزه سئلهعنوان م ه بهاما آنچ.  جسمی و روحی نیز به دنبال دارندهاي آسیب ،چهره
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 از اهمیت مضاعفی برخوردار است اي والدین و هویت اجتماعی نوجوانان سواد رسانه
اهمیت عنوان عاملی براي   جدید بههاي رسانهویژه   بهاي رسانه مصرف کهاست این 

در  ها رسانهویژه   بهها فناوريبدین معنا که نفوذ .  مالك نظر قرار گیردتواند می نوجوانان
عنوان عاملی براي   بهتواند می از آن مندي بهره هاي شیوهزندگی و میزان، کیفیت و 

  ).1393شریفی و همکاران، (شد  باها رسانه
ویژه موبایل و اینترنت به افزایش انگیزه، خالقیت  اي به استفاده از ابزارهاي رسانه

 اساسی در کاربرد هاي اخیر نیز شاهد تحول در سال. و فهم فراگیران کمک کرده است
باشیم که حاکی از اساسی بودن این ابزارها  تعلیم و تربیت می هاي جمعی براي رسانه

خود در افزایش یادگیري  خودي ها به باید توجه داشت که رسانه. براي یادگیري است
ها یا  دهند که آموزش به کمک رسانه ها نشان می اکثر پژوهش. فراگیران تأثیري ندارند

دلیلش آن . اند تر بوده هاي سنتی اثربخش هاي آموزشی از آموزش با روش نهسایر رسا
ها و اصول  ها از روش کاررفته در آموزش به کمک رسانه ها و اصول به است که روش

  ).Napoli, 2007(اند  بهتري برخوردار بوده
که این پژوهش بر روي  ازآنجایی. هایی مواجه بود یتمحدوداین پژوهش با 

 تعمیم نتایج این پژوهش باید بنابراین و در شهر ایلخچی صورت گرفته است؛ نوجوانان
با توجه به مقطعی بودن و استفاده از طرح همبستگی همچنین . بااحتیاط صورت گیرد

توان روابط علی بین متغیرها را مشخص کرد، داراي   نمیاین کهبراي متغیرها و 
ي بعد متغیرهاي استفاده از ها پژوهشدر گردد که  بنابراین پیشنهاد می. محدودیت است

ي اجتماعی موبایل، محل سکونت و ها شبکهي داخلی و خارجی، استفاده از ها ونیزیتلو
عنوان یک سرمایه  به همچنین هویت اجتماعی. نوع مسکن نیز مورد بررسی قرار گیرد

ؤثر باشد و  در توسعه و پیشرفت کشور متواند ها می از جنبه از بسیاري اجتماعی فراگیر
د که الزم است به این امر نیز توجه  پیامدهاي جدي داشته باشتواند آن میپایین بودن 

  .شود
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