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مقد مه
و  فناوری  پیشرفت  سرعت  باالبود ن  امــروزه، 
به  تقریبا د ر تمامی علوم  بود ن آن  روزافــزون 
خوبی مشهود  است، به گونه ای که د ستیابی به 
یافته های جد ید  و د ستاورد های علمی به ویژه 
د ر بخش فناوری اطالعات که پیش از این هر 
چند  د هه یک بار اتفاق می افتاد ، د ر حال حاضر 
به چند  سال یا حتی چند  ماه کاهش پید ا کرد ه 
است و هر روز با حجم عظیمی از اطالعات و 

د اد ه های نو روبه رو هستیم. بنابراین آگاهی نسبی 
از شرایط عمومی فناوری و کسب د انش الزم و 
کافی مورد  نیاز برای حد اقل یک تخصص و فن 
برای کارآمد ی و روزآمد ی هر انسان زند ه، یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است )آزاد ی نژاد ، 1392(.

به عقید ه مک لوهان اگر چه فناوري، از ذهن 
و عمل انسان منشعب است. انسان هر د وره اي 
به  است.  خویش  زمان  فناوري  زایید ه  خود  
عبارت د یگر هر فناوري بشر را به تد ریج د ر 

ال
 س

18
 تا

12
دان

رزن
و ف

ن 
دی

 وال
لی

س
ف ن

کا
 ش

 بر
ین

الد
ی و

نه ا
سا

د ر
سوا

یر 
تأث

تأثیر سواد رسانه ای والدین بر شکاف 
نسلی والدین و فرزندان12 تا 18 سال
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چکید�ه
امروزه رسانه ها بخش جدایی ناپذیر زندگی همه مردم دنیا شده اند و فناوری های 
ارتباطی به طور مستمر در حال تغییر و نو شدن هستند. در این عصر نسلی شکل 
می گیرد که اعضای آن هر روز ساعت های زیادی را به استفاده از رسانه ها و ارتباط 
با دیگران از طریق آن ها اختصاص می دهند و در این راستا باور بر این است که این 
فرهنگ نوین جامعه در تعارض با فرهنگ غالب بزرگان جامعه قرار گرفته و یا با آن 
فاصله ای قابل تأمل یافته است. اساسا مفهوم شکاف در جامعه شناسی به آن دسته 
از تفاوت ها و تمایزهای نسبتا پایداری گفته می شود که اغلب در جریان تقابل های 

سیاسی اجتماعی بروز می کند و مهم ترین آن شکاف نسلی در خانواده ها  است.
شیوه اجرایی این پژوهش پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسش نامه به اجرا در آمده 
است. بدین منظور ابتدا با بررسی و مطالعه کتابخانه ای بر روی منابع و کتب مختلف 
و مرتبط، پیشینه تحقیق، مطالب و متون الزم مستخرج شد جامعه آماری این تحقیق 
والدین دانش آموزان متوسطه اول و دوم در ناحیه سه استان البرز هستند که تعداد 
110 پرسش نامه به طور تصادفی بین والدین این دانش آموزان که دارای فرزندان 
21 - 81 ساله هستند توزیع شده و مسیر پژوهش ادامه یافت. در نهایت با استفاده از 
نرم افزار SPSS داده ها تجزیه و تحلیل شدند و نتایج پژوهش به دست آمد. نتیجه حاصل 
از پژوهش بیانگر این موضوع است که بین سواد رسانه ای والدین )متغیر مستقل( و 

شکاف نسلی والدین و فرزندان )متغیر وابسته( رابطه معنی داري وجود ندارد.
واژگان�کلیدی

رسانه، سواد رسانه ای، شکاف نسلی
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تازه،  قرار مي د هد  و هر فضاي  تازه اي  فضاي 
عاملي تعیین کنند ه د ر سرنوشت و زند گي بشر 
نظریه  بررسي  ترتیب  بد ین  به شمار مي رود . 
مک لوهان نشان مي د هد  که وي تأثیر رسانه ها 
را د ر تغییر و تحوالت به وجود  آمد ه د ر ارزش ها، 
نگرش ها و به طور کلي هنجارهاي نسل جد ید  
بسیار مؤثر مي د انند  )د رزی رکاوند ی، 1394(.

د ر این میان یک موضوع مهم، نحوه برخورد  
با پیشرفت های پرشتاب و خیرکنند ه فناوری 
د ر  آن ها  از  استفاد ه  و  ارتباطات  و  اطالعات 
شئون مختلف زند گی است. برای این که بتوان 
مخاطبانی  موجود ،  متکثر  رسانه های  برابر  د ر 
د اشت که بتوانند  د ر کنار بهره برد اری آگاهانه و 
فعاالنه از این رسانه ها، خود  را د ر برابر چالش ها 
و پیامد های مخرب آن ها محافظت کنند ، باید  
سواد ی جد ید  به نام »سواد  رسانه ای« ایجاد  کرد  

)عمویي، 1393(.
سواد  رسانه ای به معنای توانایی برخورد اری از 
سیل اطالعات د ر جوامع بسیار مد رن و عمل 
کرد ن به عنوان یک شهروند  د یجیتال انتقاد ی، 
خالق و مسئول است )Cappello, 2017(. سواد  
رسانه ای نهضتی علیه رسانه ها نیست بلکه عاد ات 
رسانه ای افراد  را تغییر می د هد  و با هوشیار کرد ن 
از رسانه ها  آنان می آموزد  چطور  به  مخاطبان 
استفاد ه کنند  )عمویي، 1393(، به عبارتی د یگر 
 Wang,( ارائه توانایی بر اساس سواد  سنتی است
سنتی  سواد   گسترش  رسانه ای  سواد    .)2013

است که تفسیر معتبر و صحیح افراد  از اطالعات 
از اشکال مختلف رسانه را پوشش می د هد . این 
مفهوم تنها شامل توانایی گوش د اد ن، صحبت 
کرد ن، خواند ن و نوشتن نیست، بلکه ترغیب 
افراد  به تفکر انتقاد ی و قضاوت د ر مورد  اطالعات 
اطالعات  کسب  توانایی  همچنین  و  رسانه ای 
را شامل  اطالعات  فناوری  به وسیله  رسانه ای 

.)Zhong, 2015(  می شود
د ر بسیاری از نقاط جهان توسعه یافته، خانواد ه ها 
به  ارتباطی  رسانه های  از  گسترد ه ای  طیف  با 
عنوان بخشی از زند گی روزمره خود  د ر ارتباط 
تأثیر  تحت  امــروزه   .)Clark, 2009( هستند  

عصـر  د ر  اطالعاتی،  فناوری های  و  رسـانه ها 
جد یـد ی از روابـط انسـانی بـه سـر می بریم. 
عصـری کـه د ر آن شـکل گیری شـبکه های 
اجتماعی آنالین، شـیوه هـای ارتباطی و اطالع 
ارتباطات  گسـترد ه  عرصه  به  نوینی   رسـانی 
و  )سجاد ی  اسـت  کرد ه  معرفی  اجتماعی 
همکاران، 1395(. شـبکه هـای اجتماعی، نسـل 
جد ید ی از وب سـایت های اینترنتی هسـتند  که 
د ر آن هـا کاربـران حـول محـور مشـترکی بـه 
صورت مجـازی د ور یکد یگـر جمـع می شـوند  
و جماعت های آنالیـن را تشـکیل مـی د هنـد . 
شـبکه های اجتماعـی بـه محلی بـرای حضور 
اقشـار مختلف جامعـه به ویژه جوانـان و مـکان 
تبـاد ل آراء و افـکار و تأمیـن نیازهای متناسـب 
بـا زند گـی اجتماعـی آن هـا تبد یل شـد ه اند  

)سجاد ی و همکاران، 1395(.
ورود  به فضای شـبکه هـای اجتماعی، زند گـی 
د ومـی اسـت که آغاز شـد ه و نمی تـوان آن را 
ناد یـد ه گرفـت )سجاد ی و همکاران، 1395(. 
با وجود  این که فرزند ان د ر یک فضاي فرهنگی 
د ر  اما  می کنند ،  زند گی  والد ین  با  مشترک 
مقایسه با آن ها اطالعات، گرایش ها و رفتارهاي 
متفاوتی د ارند  )حضرتی صومعه، 1394(. جوانان 
تکنولوژی را د ر زند گی خود  بسیار متفاوت از 
والد ینشان تجربه می کنند  و این می تواند  منبع 
Cho & Hong� )تنش د ر زند گی خانواد گی باشد  

  sik 2005; Livingstone & Helsper 2007a;

.)Silverstone 1992, 2007; Clark, 2009

یکی از مهم ترین مسائل حوزه آسیب  شناسی 
به  والد ین  بین  نسلی  شکاف  مسئله  خانواد ه، 
عنوان نسل د یروز و فرزند ان به عنوان نسل امروز 
است )حضرتی صومعه، 1394(. شکاف نسلی 
گرایشی،  د انشی،  تفاوت های  وجود   معنای  به 
ارزشی و رفتاری بین نسل های قد یم و جد ید  
نمایان  بیشتر  امروزه  اگرچه  پد ید ه  این  است. 
از زند گي بشر  از گذشته د ور جزئي  اما  است 
بود ه است. از زماني که انسان ها د ر نوع تعامالت 
خود ، شیوه هاي گوناگوني برگرفتند  و ارتباطات 
اجتماعي به صورت گسترد ه برقرار شد ، تفاوت 
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موجب  هنجارها،  و  ارزش ها  کرد ن  د روني  د ر 
جامعه پذیري ناهمسان گشت و شکاف نسلي نیز 
پد ید  آمد . تفاوت د ر نظام ارزش ها که به شکاف 
نسلي بین اعضاي خانواد ه مي انجامد ، د ید گاه هاي 
گوناگوني به خود  اختصاص د اد ه است. مي توان 
متد اول  پد ید ه اي  نسلي،  بین  تمایزهاي  گفت 
است که د ر هر جامعه ای به تناسب تغییرات 
اجتناب ناپذیر اجتماعی و فرهنگی رخ می د هد  
)حسن عالی، 1396( و تا اند ازه اي د اراي تعارض 
و کشمکش نیز هست. د ر مجموع، شکاف نسلي 
از تمایزهاي قطبي و شد ید  بین نسلي حکایت 
د ارد  که صورت بیروني آن، به شکل تعارض ها 
)د رزی  مي کند   بروز  نسلي  کشمکش هاي  و 

رکاوند ی، 1394(.
برخی صاحب نظران تفاوت های بین نسلی را نه 
تنها امری بد یهی بلکه شرط الزم برای پیشرفت 
د ر  جوامع  د ر  اما  می د انند ،  جامعه  توسعه  و 
حال گذار وضع به گونه د یگری است. د ر این 
جوامع، با ایجاد  تغییرات پیوسته د ر جنبه های 
گوناگون شبکه سنتی زند گی و رشد  نهاد های 
مد نی، ارزش هایی متفاوت با هنجارها و باورهای 
سنتی بین نسل جد ید  ظهور می کند . از آنجا 
که این ارزش ها د ر ابعاد  مختلف خود سازگاری 
و هماهنگی چند انی با هنجارهای مورد  قبول 
ارزش ها  حوزه  بنابراین،  ند ارند ،  سنتی  جوامع 
به یکی از کانون های بی ثباتی و بحران تبد یل 
شکاف  هرگونه  که  صورت  این  به  می شود ؛ 
ارزشی هنجاری میان حال و گذشته باید ها و 
نباید های متفاوتی را فراروی نسل های مختلف 
قرار می د هد  و گسستی ژرف را میان آنان موجب 

می شود  )حسن عالی، 1396(.
شکاف  اثر  بر  احتمالی  اجتماعی  پاشید گی 
موضوع  اهمیت  اصلی  د الیل  از  یکی  نسلی 
شکاف نسل ها است )رحیمی، 1396(. شکاف 
نسلی زایید ه اختالل د ر فرایند  انتقال ارزش ها 
و هنجارها، نارسایی د ر فرایند  اجتماعی شد ن، 
کاهش مقبولیت و مشروعیت گروه های مرجع 
د ر  وقفه   ،)1396 عالی،  )حسن  آموزشی 
الگوپذیری نسل جوان و نوجوان، کاهش وفاق 

و اجماع براساس سنت های کهن، کاهش فصل 
مشترک های عاطفی و کاهش د لبستگی نسل 
جوان به فرهنگ و ارزش های فرهنگی نسل بالغ 
)رحیمی، 1396( است. این شکاف و گسستی 
بین نسل ها منجر به کاهش قد رت خانواد ه، تغییر 
د رک اخالقی و الگوهای اجتماعی از گروه های 
مرتبط می شود  که تغییر قابل توجهی د ر روابط 
اجتماعی و پیامد های مختلف روحی روانی منفی 

 .)Mezencev, et al., 2001(  را به د نبال د ارد
هد ف از این پژوهش، بررسی تأثیر سواد  رسانه ای 
والد ین بر شکاف نسلی آن ها با فرزند ان 12 - 18 
سال است سؤال مورد  بررسی د ر این تحقیق 
این است که آیا سواد  رسانه اي والد ین بر شکاف 
نسلی آنها با فرزند ان 12 - 18 اثر معناد ار د ارد ؟ 
د ر این تحقیق د ر بخش د وم به چارچوب نظری 
و د ر بخش سوم به پیشینه پژوهش و د ر بخش 
چهارم به روش شناسی پژوهش و د ر بخش پنجم 
و ششم به یافته های پژوهش و نتیجه گیری و 

پیشنهاد ها پرد اخته می شود . 
چارچوب نظری پژوهش

y شکاف نسلی
است که  افراد ی  نخستین  از  مانهایم«  »کارل 
موضوع شکاف نسل ها را مطرح کرد . وی د ر سال 
)1925( د ر مقاله خود  با عنوان »مشکل نسل ها« 
به طور جد ی به مطالعه د رباره نسل ها پرد اخت و 
مهم ترین عنصر مورد  توجه د ر مقاله وی »واحد  
نسلی« به معنای گروه سنی - زیستی است که 

سه ویژگی زیر را برای آن بیان نمود ه است:
- د ارای محل مشترک د ر جریان اجتماعی و 
تاریخی است. این موقعیت تعیین کنند ه حوزه 

کسب تجربه ممکن با توجه به شرایط است.
اساس طبقه  بر  علقه مشترک  و  - سرنوشت 

بند ی اقتصاد ی اجتماعی د ارند .
- د ارای هویت واحد  بر اساس تجربه مشترک 

هستند .
از نظر مانهایم واحد  نسلی بیشتر از یک گروه سنی 
زیستی و هر یک از همد وره ای های سنی است. 
واحد  نسلی همچون جمع شد ن افراد  مشابه از 
نظر سنی نیست، بلکه واحد  اجتماعی پیوند  با 
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یکد یگر از طریق موقعیت ساختاری مشترک، 
سیستم ظرفیتی مشترک، خود آگاهی همچون 
یک واحد  اجرایی و کنش متقابل اجتماعی و 

انسجام د ر میان اعضا است )پناهی، 1383(.
که  است  افــراد ی  د یگر  از  مید «  »مارگارت 
با  او  است.  کرد ه  بحث  نسلی  شکاف  د رباره 
بررسی جنبش های د انشجویی د هه )1960( د ر 
کشورهای غربی عنوان نمود  که علت رفتارهای 
وجود   جوانان،  ضد فرهنگی  و  متعارف  غیر 
فاصله نسلی بین متولد ین قبل و بعد  از جنگ 
جهانی د وم است. به عقید ه مید  به د لیل این که 
نسل پیش از جنگ د ر جهانی بد ون بمب اتم، 
فضاپیما، تلویزیون، ماهواره، کامپیوتر، فضاپیما و 
رسانه های جمعی بین المللی و... بزرگ شد ه اند  
د ر د نیایی زند گی می کنند  که کامال با د نیای 
پس از جنگ متفاوت است. بنابراین نسل پس 
از جنگ نمی توانند  تجربة نسل جد ید  را د رک 
کنند . به این د لیل مارگارت مید  معتقد  به وجود  
یک فاصله نسلی عمیق بین نسل قبل و بعد  از 
جنگ جهانی د وم د ر کشورهای غربی و سایر 

نقاط جهان است )پناهی، 1383(.
از د ید گاه مید  د ر رابطه بین د و نسل، سه نوع 

جامعه وجود  د ارد :
- فرهنگ نیاکان گرا: جامعه ای که د ر آن نسل 
جد ید  کامال د نباله رو نسل قبل است و فرهنگ 
نسل های قبل بد ون تغییر به نسل بعد  منتقل 

می شود .
د چار  که  جوامعی  همسال گرا:  فرهنگ   -
اجتماعی  شرایط  و  می شوند   تحول  و  تغییر 
طوری د گرگون می شوند  که د یگر نسل گذشته 
نمی تواند  الگوی مناسبی برای زند گی نسل بعد  
باشد . انتقال فرهنگی از نسل قبل به نسل بعد  
قبل  فرهنگ  و  می گیرد   ناقص صورت  بسیار 
نیازهای نسل بعد  باشد .  نمی تواند  پاسخگوی 
بنابراین نسل جد ید  د یگر اعضای هم نسل خود  
را الگوی زند گی خود  قرار می د هند . مید  معتقد  
است چنین وضعی تنها با صنعتی شد ن جوامع 
اتفاق نمی افتد  بلکه د ر شرایطی مانند  مهاجرت 
روستاییان به شهر، وقوع انقالبات اجتماعی و 

روی آوری به د ین جد ید  نیز رخ می د هد .
د ر  که  است  وضعیتی  - فرهنگ جوان گرا: 
جامعه د گرگونی های بسیار شد ید ی روی می د هد  
طوری که نسل قبل ناچار می شود  برای تد اوم 
حیات خود ، ارزش ها و هنجارهای قد یمی خود  را 
بر اساس فرهنگ نسل بعد  اصالح کند  و د ست به 
اجتماعی شد ن مجد د  بزند . نسل جد ید  نیز الگوی 
مشخصی ند ارد  و باید  وارد  د نیایی مبهم و نامعلوم 
شود . مید  اد عا می کند  که فاصلة نسلی بین د و 
نسل قبل و بعد  از جنگ جهانی د وم از این نوع 
است، چرا که نسل های قبل هیچ یک این همه 

تغییر را تجربه نکرد ه بود  )پناهی، 1383(.
موافق نظر »د ورکیم« بعضی اند یشمند ان معتقد  
هستند  با صنعتی شد ن، د گرگونی های اجتماعی 
تغییر  به  منجر  که  می د هد   روی  متعد د ی 
ارزشی و هنجاری و رفتاری د ر جامعه می شود  
و نسل جد ید  به ناچار خود  را با شرایط جد ید  
وفق می د هد . این سبب فاصله گرفتن آن ها از 
سبک زند گی و فرهنگ والد ین می شود  و فاصله 
نسلی قابل توجهی رخ می د هد . چنین وضعی 
د رک و فهم والد ین و نوجوانان و جوانان را از 
هم کم می کند  و اختالفات بین آنان را د امن 
می زند . از طرف د یگر این شرایط سبب افزایش 
و  بزهکاری  افسرد گی،  انزوا،  تنهایی،  احساس 
انحرافات اجتماعی جوانان و نوجوانان می شود  و 
آنان را د چار انواع مسائل و مشکالت فرهنگی و 

.)Leslie, et al, 1985(  اجتماعی می کند
»اینگلهارت« از جمله نظریه پرد ازان مطرح د ر 
زمینه شکاف نسلی است. اینگلهارت د اد ه های 
جمع آوری  را  مختلف  جوامع  فرهنگی  چند  
آثار نسل و سن  به  با توجه  را  نمود ه و آن ها 
تحلیل نمود ه است. وی می گوید  تغییر ارزشی 
رخ  د یگر  نسل  به  نسلی  از  که  است  روند ی 
سال  به  سالی  از  مد اوم  طور  به  نه  می د هد ، 
د یگر. وی د گرگونی حاصل شد ه د ر جامعه بر 
مبنای تحوالت اقتصاد ی و اجتماعی را د ر قالب 
د گرگونی فرهنگی د ر چارچوب سمت گیری های 
ارزشی که منجر به تفاوت نسلی می شود  تعریف 
می کند . د ر نتیجه د گرگونی های فرهنگی مهم به 
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تفاوت د ر میان نسل ها می انجامد . صنعتی شد ن 
و مد رنیزه شد ن د و مفهوم کلید ی د ر تغییرات 
اجتماعی هستند . صنعتی شد ن منجر به جامعه 
صنعتی و مد رنیزاسیون منجر به جامعه مد رن 
تسلط  اهمیت  شد ن  صنعتی  مهم  بعد   شد . 
فرهنگی است که د ر آن، ارزش ها و هنجارها 
بر پایه سرمایه د اری رشد  یافته شکل می گیرند . 
مد رنیزاسیون نیز صرفا شامل متغیرهای بیرونی 
فرهنگی  اجزای  انتقال  شامل  بلکه  نمی شود . 
می شود .  نیز  رفتار  و  عقاید   نگرش ها،  د ینی، 
مد رنیزاسیون موجب پید ایش ارزش های پست 
مد رن د ر جوامع پیشرفته صنعتی مانند  عالیق 
زیباشناختی و خرد مند ی، جامعه بیشتر آموزش 

د ید ه و غیر شخصی است )پناهی، 1383(.
همد وره ای های  همچون  را  نسل ها  »گید نز« 
اجتماعی که د ر طول زمان ترسیم شد ه اند ، د ر 
به سال های  نسل  یک  اگر چه  می گیرد .  نظر 
نوع  این  از  ولی  می شود ،  د اد ه  نسبت  زند گی 
تعریف از نسل ها جوهر جامعه شناختی به د ست 
نمی آید . زیرا نسل ها صرفا معطوف به سال یا 
گید نز  نظر  از  نیست.  گروهی  زند گی  تجربه 
زمان  به  ارجاع  واسطه  به  نسلی  بین  تمایزات 
تعریف می شود  و اختالف بین نسل ها د ر واقع 
نوعی به حساب آورد ن زمان د ر جامعه های ماقبل 
مد رن است. با این حال د ر عصر جد ید  مفهوم 
نسل رفته رفته د ر پس زمینه ای از زمان استاند ارد  
شد ه معنی پید ا می کند . گید نز نسبت به تفاوت 
ارزش ها د ر نسل های مختلف خوش بین است 
و آن را طبیعی می د اند . برخالف جامعه شناسان 
سلف خود  نه تنها الگوهای ارزشی نسل جد ید  را 
نشانه فساد  نمی د اند  بلکه آن ها را گونه ای د یگر از 
مالک ها و معیارهای ارزشی می انگارد  که حاکی از 
به وجود  آمد ن اخالقیات جد ید  متناسب با د وران 

جد ید  است )پناهی، 1383(.
»پی یر بورد یو« جامع شناس فرانسوی معتقد  
است که فرد  بر اساس ساختمان ذهنی منحصر 
به فرد  خود  که تحت تأثیر محیط اجتماعی او 
قرار د ارد  جهان و محیط اجتماعی را می بیند  و بر 
مبنای آن کنش انجام می د هد . وی چالش های 

بین نسلی را همانند  سایر تعارضات اجتماعی، 
اجتماعی  قشربند ی  نظام  و  از طبقه  مستقل 
د ر  نابرابری  و  سلطه  نظام های  او  تعبیر  به  یا 
عرصه های مختلف، نمی د اند  و د ر چهارچوب 
و  روابط  تحلیل  به  اجتماعی  تضاد   و  نابرابری 
اقتصاد ی،  اجتماعی،  ابعاد   د ر  نسلی  تعارضات 
فکری و فرهنگی می پرد ازد  )توکل و همکاران، 
1385(. د ر واقع نسل های مختلف هر یک د ر 
جهان های اجتماعی متفاوتی زند گی می کنند  و 
هر یک بر اساس ساختمان ذهنی خاص خود  که 
محصول محیط اجتماعی است که د ر آن به سر 
می برد ، کنش اجتماعی خاصی را انجام می د هد  

)مصطفوی کهنگی و همکاران، 1396(.
y  سواد  رسانه ای

رسانه اي  سواد   »پـاتر«،  نظریه  اســاس  بر 
طور  به  که  است  چشم اندازها  از  مجموعهاي 
راي قرارگـرفتن د ر معـرض رسانه از  ه ـب فعاالـن
آن ها بهره برد اري می کنیم تا معناي پیام هایي را 

که با آن ها مواجه مي شویم تفسیر کنیم.
از  اسـتفاد ه  ا  ـب را  خود   چشم اندازهاي  ما 
راي  ـب مـي سـازیم.  خـود   ش  د اـن سـاختارهاي 
سـاختن ساختارهاي د انش، به ابزار و مواد  اولیه 
نیاز د اریم؛ این ابزار مهارت هاي ماست. ماد ه اولیه 
د نیاي  و  رسانه ها  از  آمده  د ست  به  اطالعـات 
واقعي است. استفاد ه فعاالنه بدان معني است که 
ما از پیام ها آگاه و به طور خود آگاهانه با آن ها د ر 
تعامل  هستیم. به اعتقاد  پاتر چشم اند ازها مانند  
برج های کوچـک و بزرگـی عمل مي کنند که به 
شناخت ما از اطراف د ر جنبه های مختلف کمک 
می کنند. سواد  رسانه مفهومي چند بعدي است 
که وجوه متعدد  و جالبي د ارد . بنابراین باید از 
همه  تا  کنیم  مشاهده  مختلفي  چشم اندازهاي 
آنچه را که باید عرضه کند به خوبی بشناسیم 

)پاتر، 2008(.
بر اساس مد ل »الیزابت تامن« سـواد  رسـانهاي 
هماننـد فیلتـري د اوري کننـده عمـل ميکند؛ 
چنان که جهان متراکم از پیام، از الیه هاي فیلتر 
سواد رسانهاي عبـور مـی کنـد تـا شـکل مواجه 
با پیام معناد ار شود . پیام رسانهاي د ر سه الیه 
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عملميکند:
الیه اول، اهمیت برنامه ریزي شخصي د ر نحوة 
مخاطب  کـه  معنا  این  به  رسانه ها1  از  استفاد ه 
واع  اـن تماشـاي  و  انتخاب  به  بیشتري  توجه 
ه صـورت مشخصي  مختلـف برنامـههـا د ارد  و ـب
ازيهـاي  ـب ویدئو،  تلویزیون،  از  استفاد ه  به 
هاي، فـیلمهـا و د یگـر رسـانههـا ميپرد ازد   رایاـن

و میزان مصرف را کاهشميد هد.
الیه د وم، د ر این سطح، مخاطب به جنبه های 
ه پرسـشهـا  نامحسوستر رسانه توجه د ارد  و ـب
و موضوعهاي عمیقي مانند چه کسي از ارسال 
ميکند،  ضرر  کسي  چه  و  ميبرد   سود   پیام 
چـه کسي پیام های رسانهاي را ميفرستد و ... 

ميپرد ازد .
براي  الزم  ــای  مهارت ه الیه  این  سوم،  الیه 
این  ا  ـب اسـت.  رسـانهها  انتقاد ي2  تماشاي 
مهارتها، مخاطب به تجزیه و تحلیل و سوال 
جا  جنبه های  و  پیام  ساخت  چارچوب  د رباره 
)Thoman, 1995(. د ر  افتاد ه د ر آن ميپرد ازد  
این الیه، شناخت حقایق و جنبه هایی از پیام که 
حذف شده حائز اهمیت است. به عبارت د یگـر، 
گرو شناسایي  د ر  مخاطب،  از سوي  متن  فهم 

ابعاد  جاافتاد ة پیام است )بشیر، 1393(.
این بعد از سواد  رسانهاي به اندازه ای اهمیت د ارد  
که هابز آن را »فهم سطح باالتر« مينامـد. از 
از سواد  رسانهاي میتواند  این جنبه  نظر هابز، 
به شکلي قوي نیازها و انتظارهاي مخاطبـان را 

.)Hobbs & Frost, 2003(  پیش بینی کند
پیشینه تحقیق

پژوهش های د اخلی
 عمویی )1393( د ر مقاله ای با عنوان »نقش . 1

لزوم  و  نسلی  بین  تعارض  ایجاد   د ر  رسانه 
ارتقای سواد  رسانه ای د ر نظام تربیتی« به 
ایجاد   د ر  رسانه  تأثیرات  و کنکاش  بررسی 
تعارض و شکاف عاطفی بین نسل ها و پر 
سواد   افزایش  وسیله  به  شکاف  این  کرد ن 

1  media diet

2  critical viewing

رسانه ای، پرد اخته است. وی چنین نتیجه 
گرفته است که مرد م برای مواجه با امواجی 
که از سوی رسانه ها گسیل می شود ، نیاز به 
فراگیری د انش رسانه ای د ارند  تا بتوانند  به 
بهترین وجه از این رسانه ها استفاد ه کنند . 
مؤثرترین راه برای استفاد ه مطلوب از رسانه 
نیز  پرورش  و  آموزش  اهد اف  راستای  د ر 
آن،  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
عالوه بر تصویب قوانین آموزش های تخصصی 
و امنیتی و د ر مجموع ارتقای سواد  رسانه ای 

معلمان است.
شیرین بیان و همکاران )1394( د ر پژوهشی . 2

)مورد   ایــران  د ر  نسلی  »شکاف  عنوان  با 
مطالعه خانواد ه های شهر گرمسار(« به کشف 
فاکتورهای تشد ید  کنند ه بسط تفاوت ها و 
شکاف ها د ر بین والد ین و بچه ها پرد اخته اند . 
نتایج حاصل از پژوهش نشان د اد  که سرمایه 
از  اجتماعی، سبک زند گی، میزان استفاد ه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و تجد د گرایی 
از عوامل اصلی شکاف نسلی بین والد ین و 

فرزند ان است. 
کریمیان و نوابخش )1396( د ر مقاله خود  با . 3

عنوان »تحلیل جامعه شناختی شکاف نسلی 
فرزند ان و والد ین د ر انتظار از نقش یکد یگر 
د ر خانواد ه شهری ایران )مطالعه مورد ی: شهر 
تهران(« به این نتیجه د ست یافتند  که بین 
و  فرد گرایي،  به  نگرش  نوگرایي،  به  نگرش 
د ارد .  تفاوت معنيد اري وجود   نسلي  شکاف 
د ر بعد شعائر و مناسک د یني نظیر نماز و روزه 

و... شکاف نسلي وجود  د ارد .
مصطفوی کهنگی و قاد یان انارمرزی )1396( . 4

د ر پژوهشی با عنوان نقش شبکه اجتماعی 
و  جوانان  نسلی  شکاف  ایجاد   د ر  )تلگرام( 
والد ین )مورد  مطالعه: جوانان استان اصفهان( 
این  یافته های  پرد اخته اند .  موضوع  این  به 
پژوهش مستد ل بر این است که بین محتوای 
شبکه اجتماعی، برقراری ارتباط د ر فضای 
مجازی، فرهنگ پذیری مخاطب و برخورد اری 

مخاطب از سواد  رسانه ای تأثیر د ارد .
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پژوهش های خارجی
اسمیت و همکاران1 )2002(، د ر پژوهش خود  . 1

با عنوان »شکاف نسلی: وساطت تکنولوژي د ر 
مد یریت« میزان و چگونگی استفاد ه جوانان 
و والد ین از وسایل ارتباط جمعی را بررسی 
نمود ند . نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان 
د اد  که جوانان د ر نحوه استفاد ه از این وسایل 
نسبت به والد ین خود  بسیار متفاوت هستند . 
و  خانواد ه  با  را  خود   اوقات  بیشتر  جوانان 
د وستان می گذرانند  اما د ر صورت عد م این 
ارتباط، از رسانه های جمعی برای گذراند ن و 
پر کرد ن اوقات فراغت خود  استفاد ه می کنند .

عنوان . 2 با  پژوهشی   ،)2009( ــالرک2  ک
»رسانه های د یجیتال و شکاف نسلی« انجام 
د اد ه است. مقاله استد الل می کند  که هر چند  
خانواد ه های محروم از لحاظ اقتصاد ی، د ارای 
شکاف نسل د یجیتالی با شد ت بیشتری را 
تجربه می کنند ، اما استراتژی های آن ها نشان 
می د هد  که آن ها و فرزند ان نوجوانشان قاد ر 
به حل این چالش ها با روش های خالقانه و 

مؤثر هستند .
عنوان . 3 با  پژوهشی  د ر   ،)2010( اشــاک3 

بین  نسلی  شکاف  تعیین کنند ه  »عوامل 
مولتان  شهرستان  )د ر  فرزند ان  و  والد ین 
پاکستان(« نشان د اد  که علل اصلی شکاف 
تفکر  شامل  فرزند ان  و  والد ین  بین  نسلی 
محافظه کارانه، سیستم ارزش گذاری سنتی، 
کامپیوتر و رسانه ، نگرش، جد اسازی و طالق، 

ازد واج مجد د  و اجتماعی شد ن هستند .
پژوهشی . 4 د ر   ،)2012( همکاران4  و  اسمان 

با موضوع شکاف نسلی و فیس بوک به این 
از  یافتند  که کاربران حرفه ای  نتایج د ست 
اطالع کمی  آنالین خود   آسیب پذیری های 
به  د سترسی  کــرد ن  محد ود   د ر  و  ــد   د ارن
از  و  نمی کنند   د قت  ارسالی خود   اطالعات 

1  Smith, et al

2  Clark 

3  Ishaque

4  Osman, et al

بالینی به سایت های  اعمال اصول حرفه ای 
شبکه های اجتماعی بی توجه هستند .

فرضیه پژوهش
ارتقای سواد  رسانه ای والد ین د انش آموزان متوسطه 
اول و د وم د ر ناحیه سه استان البرز بر شکاف نسلی 

والد ین و فرزند ان آنان اثر معناد ار د ارد . 
y روش شناسی پژوهش

برای بررسی فرضیه این تحقیق که بر این اساس 
است: ارتقای سواد  رسانه ای والد ین د انش آموزان 
متوسطه اول و د وم د ر ناحیه سه استان البرز بر 
شکاف نسلی والد ین و فرزند ان آنان اثر معناد ار 
د ارد . روش پژوهش و جامعه و نمونه آماری و 

متغیرهای تحقیق به صورت زیر ارائه شد ه اند :
y روش پژوهش

روش مورد  استفاد ه د ر این پژوهش، پیمایشی 
از نوع توصیفی و تبیینی است. همچنین د ر 
اسناد ي  روش  از  تحقیق  نظري  بخش هاي 
)کتابخانه اي( استفاد ه شد ه است. براي گرد آوري 
و  مصاحبه  با  توأم  »پرسش نامه  از  ــا  د اد ه ه
مشاهد ه« استفاد ه شد ه است. جهت شناسایی 
اعتبار شاخص هاي پرسش نامه از اعتبار محتوایی 
صوري بهره گیري و پرسش نامه طراحی شد ه 
برگزید ه جامعه   و  اساتید  خبره  از  تعد اد ي  به 
شناسی د اد ه شد  و مورد  تأیید  قرار گرفت. پس 
آلفاي  آزمون  د اد ه ها،  استخراج  و  از کد گذاري 
کرونباخ انجام گرد ید  که آلفاي به د ست آمد ه 
باالي 70 د رصد  است. بنابراین گویه هاي طراحی 
است.  د رونــی-  -انسجام  اعتماد   د اراي  شد ه 
گویه های پرسش نامه که متغیرهای تحقیق را 
که  بود   گویه  اند ازه گیری می کنند  شامل 30 
بعد  از اطالعات د موگرافیک، 10 گویه مربوط 
به شکاف نسلی و 20 گویه بعد ی د ر ارتباط با 
سواد  رسانه ای بود  و د ر نهایت تجزیه و تحلیل بر 
اساس نتایج به د ست آمد ه از روابط متغیرها با 

استفاد ه از برنامه SPSS صورت گرفت.
y جامعه و نمونه آماري پژوهش

جامعه آماری این تحقیق والد ین د انش آموزان 
متوسطه اول و د وم د ر ناحیه سه استان البرز 
هستند  که د ارای فرزند  18 - 12 سال هستند  
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و با استفاد ه از نمونه گیری تصاد فی تعد اد  110 
نفر از آن ها به طور تصاد فی انتخاب شد ند . 

متغیرهای  عملیاتی  و  مفهومی  تعریف 
تحقیق 

متغیر مستقل این تحقیق سواد  رسانه ای والد ین 
است. از د ید گاه کارشناســان، ســواد  رسانه ای1 
آمیزه ای از تکنیک های استفاد ه صحیح و مؤثر 
بینش  و  د انش  آورد ن  به د ست  و  رسانه ها  از 
برای تشــخیص اهد اف و برنامه های رسانه ها از 
یکد یگر اســت به عبارتی د یگر سواد  رســانه ای 
و  می کند   عمل  غذایی  رژیــم  یک  همانند  
هوشمند انه مراقب اســت که فرد  چه مواد ی 
را مصرف می کند  )عید ی زاد ه، 1392(. د ر واقع 
سواد  رسانه ای آموزش راهبرد هایی است که به 
منجر به خود آگاهی و تفکر فرد  پیرامون رسانه ها 
می گرد د . د ر این پژوهش برای سنجش متغیر 
سواد  رسانه ای والد ین د ر بین پاسخگویان از 20 

گویه 5 گزینه اي استفاد ه شد ه است.
بین  نسلی  تحقیق شکاف  این  وابسته  متغیر 
والد ین و فرزند ان 12 - 18 سال است. شکاف 
فاحش  اختالف  که  است  مفهومی  نسلی2 
معناد ار  تفاوت  و  فرهنگی  و  اجتماعی  روانی، 
د ر بینش و آگاهی، باورها، تصورات، انتظارات، 
جهت گیري هاي ارزشی و الگوهاي رفتاري میان 
د و نسل همزمان د ر یک جامعه را مورد  توجه 
قرار می د هد  )توکلی و همکاران، 1385(. د ر این 
پژوهش براي سنجش متغیر شکاف بین نسلی 
گزینه اي  گویه 5  از 10  پاسخگویان  بین  د ر 

استفاد ه شد ه است.
یافته های پژوهش

نتایج آماری این تحقیق که با استفاد ه از نرم افزار  
SPSS استخراج شد ه اند  به شرح زیر  است: 

جد ول )1( توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب 
جنسیت نشان می د هد . بر اساس این جد ول از 
کل حجم نمونه تحقیق )n=110(، 74/5 د رصد  

زن و 25/5 د رصد  مرد  هستند .

1  Media Literacy
2  Generation Gap

جد ول 1. توزیع فراوانی جنسیت

د رصد فراوانی
8274/5زن
2825/5مرد 
110100جمع

جد ول )2( توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب 
سطح تحصیالت نشان می د هد . بر اساس این 
جد ول از کل حجم نمونه تحقیق، 11/8 د رصد  
زیرد یپلم، 32/7 د رصد  د یپلم، 11/8 د رصد  فوق 
د یپلم، 20/0 د رصد  لیسانس و 23/6 د رصد  فوق 
لیسانس و باالتر هستند . طبق این جد ول، د ر 
این پژوهش والد ین با سطح تحصیالت د یپلم 

بیشترین د رصد  فراوانی را د ارا هستند . 

جد ول 2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب 
تحصیالت

د رصد فراوانی
1311/8زیر د یپلم

3632/7د یپلم
1311/8فوق د یپلم
2220/0لیسانس

فوق لیسانس و 
2623/6باالتر

110100جمع

بر  را  پاسخگویان  فراوانی  توزیع   )3( جد ول 
اشتغال نشان می د هد . طبق  حسب وضعیت 
این جد ول 48/2 د رصد  والد ین شاغل هستند .

جد ول 3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب 
وضعیت اشتغال

د رصد فراوانی
5348/2شاغل

43/6بازنشسته
4339/1خانه د ار
109/1بیکار
110100جمع
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بر اساس یافته های تحقیق میزان سواد  رسانه ای 
والد ین و شکاف نسلی والد ین و فرزند ان متوسط 
رو به باال  است و همان طوري که جد ول )4( نشان 
می د هد  رابطه بین سواد  رسانه ای و شکاف نسلی 
والد ین و فرزند ان د ر سطح اطمینان 95 د رصد  
برابر )sig=0/120( و ضریب همبستگی پیرسون 
)r =0/15( معنی د ار نیست. بد ین معنی که سواد  
رسانه ای بر شکاف نسلی والد ین و فرزند ان اثر 

معناد ار ند ارد  و فرضیه پژوهش رد  می گرد د .

جد ول 4. رابطه بین سواد  رسانه ای والد ین و 
شکاف نسلی والد ین و فرزند ان

متغیر مستقل
)ارتقا سواد  رسانه ای(

متغیر وابسته

)شکاف نسلی والد ین 
و فرزند ان(

ضریب 
r= 0/150همبستگی

سطح 
sing= 0/120معنی د اري

نتیجه گیری 
این پژوهش با هد ف بررسی تأثیر سواد  رسانه ای 
والد ین بر شکاف نسلی والد ین و فرزند ان 12 - 
18 سال متوسطه اول و د وم د ر ناحیه سه استان 
البرز است. نتایج آماری این تحقیق نشان د اد  که 
سواد  رسانه ای بر شکاف نسلی والد ین و فرزند ان 
اثر معناد ار ند ارد  و فرضیه پژوهش رد  می گرد د . 
د ر بررسی نتیجه به د ست آمد ه از این تحقیق 
می توان اشاره به این نکته د اشت که استفاد ه از 
فناوری های جد ید  به طور ذاتی نیازمند  مهارت و 
توانایي هایي است که به علت ویژگی های خاص 
نوجوانان از جمله انعطاف پذیری، فعال بود ن و 
یاد گیري سریع، این امر برای آنان بیشتر میسر 
است. به همین د لیل، د ر اکثر موارد  نوجوانان 
از  والد ین،  د نیای  با  بیشتر  مرزبند ی  جهت 
این فرصت آگاهانه بهره می برند  و این توانایی 
و مهارت ها را د ر خود  تقویت می کنند . گرچه 
والد ین نیز به یاد گیری مهارت های الزم برای 
از  تا هم  از فناوری جد ید  می پرد ازند   استفاد ه 
آن ها بهره کافی ببرند  و هم بتوانند  شکاف و 
فاصله خود  را برای برقراری ارتباط با فرزند ان و 

د ر واقع نسل جد ید  کمتر کنند ، اما این شکاف 
و مرز بین آنان و فرزند ان همچنان باقی است.

برخی  به  می توان  امر  این  د الیل  جمله  از 
ویژگی  های د وران بلوغ و نوجوانی از جمله حس 
ناتوانی  همچنین  و  نوجوانان  استقالل  طلبی 
والد ین د ر برقراری ارتباط باز با فرزند ان اشاره 
نمود . امروزه شکل برقراری ارتباط تغییر کرد ه 
کرد ن  چت  و  صوتی  و  تصویری  پیام های  و 
جایگزین گفتگو شد ه است و خانواد ه ها این خال 
نمی کنند .  احساس  را  رو  د ر  رو  برقراری  عد م 
تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای خانواد ه برای 
بنابراین  د ارد   اهمیت  گفتگو  مهارت  تقویت 
والد ین د ر این زمینه باید  مطالعه الزم را د اشته 
و با نیازهای روانی فرزند ان آشنا بود ه و با گفت 
وگو و حرف زد ن به د نیای آن ها نزد یک شوند  .

این پژوهش با هد ف بررسی رابطه سواد  رسانه ای 
والد ین و شکاف نسلی والد ین و نوجوانان انجام 
شد . با توجه به نتایج آماری بررسی شد ه د ر بخش 
قبل، یافته ها بیانگر این است که بین ارتقای سواد  
رسانه ای والد ین و شکاف نسلی رابطه معنی د اري 
وجود  ند ارد . این نتایج بیانگر این موضوع است 
که شاید  والد ین د ر استفاد ه از رسانه ها و تحلیل 
و تشخیص محتوای آن ها سواد  و آگاهی الزم 
را کسب کرد ه باشند  و همسو با تحوالت علمی 
جامعه پیش رفته باشند ، اما به د لیل عد م شناخت 
د ر  فرزند ان  روانی  و  عاطفی  نیازهای  از  کافی 
بحرانی ترین د وره زند گی آن ها، د ر برقراری ارتباط 

صحیح با فرزند ان خود  ناتوان هستند . 
پیشنهاد ها

با توجه به وجود  شکاف نسلی بین والد ین و 
برگزاري  طریق  از  می شود   پیشنهاد   فرزند ان، 
د وره هاي آموزش خانواد ه و ارتقاي آگاهی ها و 
مهارت هاي اجتماعی و روانی والد ین، توجه آنان 

را به شرایط و احساسات نوجوانان جلب نمود .
ارائه آموزش هاي صحیح رسانه اي )نه فقط نحوه 
استفاد ه از رسانه های جد ید (، آگاهی د قیق از 
فرصت ها و تهد ید  های رسانه ها و استفاد ه مناسب 
نگرش هاي  کرد ن  همسو  د ر  رسانه ها  این  از 
نوجوانان و والد ین و برقراری ارتباط بین آن ها 
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می تواند  کارگشا باشد .
د ر پژوهش حاضر فقط به بررسی سواد  رسانه ای 
والد ین و شکاف نسلی آن ها و فرزند ان پرد اخته 
جنسیت  مانند   مؤلفه ها  سایر  و  است  شد ه 
فرزند ان، موقعیت اجتماعی خانواد ه، شاخص های 
مختلف شکاف نسلی )ارزشی، رفتاری، ارتباطی، 
نگرشی( و... مورد  بررسی قرار نگرفته است و 
بهتر است د ر پژوهش های د یگر به بررسی این 

موضوعات د ر ابعاد  وسیع تر پرد اخته شود .
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