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 چکیده

کااربران کاکدو و نکجاکان     اهمیت يافتن بیش از پیش فضای مجازی و رسانه های اجتماعی در میان

خصکصاً در دوران کرونا مکضکعی نیازمند تکجه در فضای علکم ارتباطاا  اساتک کراکرهای اکناااکن     

سالهاست درصدد فهم تجربه اين اروه سنی در فضای آنالين برآمدندک در ايران منااب  نراری در ايان    

عااد و رويرردهاای نراری    خصکص به شد  محدود است، بر اين اساس هدف مقاله پیش رو تبیاین اب 

 تحلیلی استک   -پرتیبانی کننده زيست مجازی ککدکان و نکجکان با رويرردی تکصیفی

اين مقاله با ترريح مفاهیم محکری مرتبط الگکيی بارای تبیاین وگاکنگی رفتاار ارتبااطی ککدکاان و       

يرردهاای متتلا    های اجتماعی با نگاهی همه جانبه نگر و در نرر ارفتن رو نکجکانان در فضای رسانه

هاای   نسبت ککدکان و رسانه )ککدو محکر و رسانه محکر(  و همچنین رويرردهای متتل  به فنااوری 

نکين ارتباطی )از جمله ديدااه های جبراارا، ابااراارا، ملالعاا  فرهنگای و شاری ایاری اجتمااعی        

سایده اسات کاه در    های متتل  به اين نتیجه ر رسانه( طراحی کرده استک و در نهايت با تبیین جنبه

سلح خرد، ارتباا  مقاک   دسترسای باه رساانه هاای اجتمااعی، الگاکی تعاامال  و ياادایری در           

ای  تکاند منجر به شاری ایاری خاکد رساانه     يابی در اين فضا می های اجتماعی با وگکنگی هکيت رسانه

 ککدکان و نکجکانان شکدک

 های اجتماعی، ککدکان و نکجکانان ادایری، رسانهيابی، تعامال ، ي ای، هکيت خکد رسانهواژه های كلیدی: 
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 طرح موضوع

اناد،   ساال اذشاته متکلاد شاده     1۸شايد بتکان افت، برای ککدکان نسی امروز؛ افرادی که طی 

های بديهی و ذاتی شده استک ايان   های نکين يری از ويژای همراهی و استفاده دائمی از فناوری

هاای   ترنت به طکر فراایر وجکد داشت؛ افاون بر ايان، رساانه  اند، اين اروه از وقتی ورم باز کرده

ایر شده بکدک والدين بسیاری از افراد اين اروه، از بدو خردسالی، زندای آناان   اجتماعی نیا همه

هاای   اند و اکنکن که خکد به سان خااص کااربری رساانه     را در فضای مجازی ثبت و ضبط کرده

کندک عاالوه بار ايان، باه      نند که دنیا برايران معنا پیدا میدا اند، آن را جايی می اجتماعی رسیده

 افتدک   مرانی تبديی شده که هر آنچه برايران مهم است، در آن اتفاق می

های اجتماعی، مکجب شده هم در فضاهای عماکمی و هام    از پیش رسانه اهمیت يافتن بیش

هاای ناکين    نکلاکژی در فضاهای آکادمیک ادعاهای متناقض و اکناااکنی در خصاکص اثارا  تر   

 ارتباطی بر ککدکان و نکجکانان به اکش برسد:

های جديدی برای دمککراسی و مرارکت اجتماعی، خالقیت، بیان  ها در آن فرصت بین خکش

بینند و در نتیجه ماداف  تررار و تفااو  و      احکا   و بازيگکشی، افاايش وسی  استره دانش می

 21های نکين، نقش مهمی در رشد نکجکانان قرن  ترنکلکژی اندک آنها معتقدند، استفاده از مباحره

يابی و ارتباطا   کندک از سکی ديگر، هکيت دارد و تفرر و يادایری ديجیتال را در آنان تقکيت می

هاای اجتمااعی    های رساانه  ها و قابلیت اذاری تجارب شتصی را از فرصت اجتماعی و به اشتراو

 شمارندک می برای نکجکانان بر

های سنتی و مرجعیت ، ورد سري  به دنیاای    ها نیا از مرگ ککدکی، معصکمیت، ارزش بدبین

باراسالی، تأثیرا  شاناختی منفای بار عملرردهاای م اای، از باین رفاتن تکاناايی همادلی و          

هاای   شاکد کاه رساانه    وناین تصاکر مای    اکينادک  فردی در نسی جديد ستن می ارتباطا  میان

ای وابساته   دای فردی و خصکصی است که به شری فاايندهزن اجتماعی منادی پديدآمدن سبک

ارايی است )که غالباً پیامادی جاا ناابرابری نادارد( و در حاال وياران        به اقتصاد جهانیِ مصرف

 ای ملی استک ساختن فرهنگ ملی و نرم رسانه

در بسیاری در کرکرهای دنیا سالهاسات کاه برت ییارا  کاکدکی و نکجاکانی باا تکجاه باه         

ای که با هکارد اااردنر، پروفساکر معاروف     شکدک در مصاحبه های اجتماعی کار می سانهت ییرا  ر

های اين کتاب را کاه متعلاب باه     ام، داده تعلیم و تربیت و نکيسنده کتاب نسی اپلیریرنی داشته

دانست و معتقد بکد که دنیاای ديجیتاال روز باه روز در حاال      است، قديمی می 2014و  2013
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استکن و  های جديد در اين خصکص داريم، سکنیا لکينگ پردازی احتیاج به نرريهت ییر است و ما 

کنناد و   های کالن پیمايش در رابله با ککدکان و اينترنت اجرا می سالهاست پروژه LSEدانرگاه 

دهناد و منااب  و    های خرد کیفی برای فهم تجربه زيسته ککدکان نیاا انجاام مای    همامان پروژه

لرن شايد بتکان افات، ماا در اياران در فقار     کنندک  خصکص به روز رسانی مینرريا  را در اين 

 های ملالعاتی نسبت به اين مکضکع قرار داريمک کامی مناب  و داده

تکصیفی به ترريح ابعاد زيسات   -بر اين اساس مقاله پیش رو در صدد است با روش تحلیلی

ای بپاردازد و ادبیاا  نراری و    مجازی ککدکان و نکجکانان باا رويراردی هماه جانباه نگار فضا      

 رويرردهای تحلیلی پرتیبان اين مفاهیم را ترريح کندک  

 های نوین نسبت كودک و رسانه

برای ملالعه نسبت بین ککدو و رسانه های اجتماعی و ت ییرا  ايجاد شده در محیط کاکدکی  

ککدکاان  ای  رويرارد پاژوهش بار روی محایط رساانه     تکانند مباین باشاندک    نرريا  متفاوتی می

باشد يعنی در يری ککدو مکضکع اصلی و رساانه زمیناه    1محکر محکر و يا رسانه تکاند ککدو می

 بررسی است و در ديگری برعرسک

ایاردک رويرارد    هاای فناوراناه مای    محاکر عماده خاکراو خاکد را از پیرارفت      رويررد رسانه

ای متتلا ( نراان   ها  محکر حساسیت بیرتری به رسانه )يا خصکصیا  محتکاويژه رساانه  رسانه

هاا وبعاد اساتفاده     و بازاريابی تا تکزي  باه داخای خاناه     دهد و رشته تأثیرپذيری را از نکآوری می

کنادک   ااذارد، دنباال مای    واقعی از محصکل و در نهايت پیامدهايی که بر کاکدو و ککدکاان مای   

 (2002)لیکينگ استکن،

 2اراياناه  ها به داشتن نگاهی ذا آنچه میان همه تحقیقا  رسانه محکر مرترو است، تمايی آن

به روابط میان ککدکان و فناوری استک کارهای انجام ارفته با اين ديادااه ياا نگااهی ويرانراهری     

شکند و ياا نگااهی    به استرمار کریده می  پذير تکسط اين فناوری دارند که طبب آن ککدکان آسیب

ارای قابلیتی درونای و طبیعای بارای    آرمانرهری دارند که طبب آن ککدکان بر خالف باراسا ن د

 (  199۸ها و پیررفت کردن از طريب آن هستندک )باکینگهام، برارایری فناوری

هاای ککدکاان    جهاان  محکر تکجه ما را به سمت بسیاری از پارامترهای زيست رويررد ککدو

ر کندک دست آخر رسانه مجازی را تنها به عنکان بتری از کا هاای مصارفی مکجاکد د    جلب می

                                                           
1
 Child-centered Versus Media-centered Approaches 

2
 essentialist  
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های اوقا  فراغت و بتری از مناب  تأثیرااذاری را   های رقیب برای فعالیت خانه، بتری از ااينه

دهاد   دهدک اين رويررد از اين جهت کاه رساانه را در بافات ماکرد بررسای قارار مای        پکشش می

تا حد زيادی از بار هیجانا  کااذب  « ها در جای درست قراردادن رسانه»ارزشمند استک وکن با 

کاهاد و باه هماین دلیای بارای       های جديد )وه خکشبینانه و وه بدبیناناه( مای   کن رسانهپیرام

اجتناب از شی انگاشتن ککدو در رابله با رسانه )در قالب اصلالحاتی واکن معتااد، نارد، فان     

 وککک( شايسته استک

ارايی اجتماعی و فرهنگی از جمله رويرردهايی اسات کاه بافات و زمیناه زنادای       برساخت

رويررد کاکدو  ( 36: 1395دهدک)ذکايی، رای بررسی اثرا  رسانه را مکرد  تکجه قرار میککدو ب

ها يا شرايط متتل  به  محکر بر کاربردهای متنکع محتکای رسانه و معنايی که ککدکان در زمینه

( در اين رويررد، ککدکان، متاطباان  2001دهند، متمرکا استک )لیکينگ استکن،  آن نسبت می

ایرناد، ب( محتاکای    شکند که ال ( رسانه را برای مناف  خکد به کار می ارفته می فعالی در نرر

آمیاند، و ج( از ظرفیت های تفسیری خکيش برای شناخت  های روزمره در می رسانه را با فعالیت

های اجتماعی و فرهنگی اساتفاده میرننادک لیکينگساتکن، ايان وااروکب را فرهنگای ياا         جهان

واروکب فرهنگی لیکينگستکن، ککدو به مرابه عامی ياا کاارااار در نرار    برساختی مینامدک در 

 (1396ارفته میرکدک )داس به نقی از اجاق، 

 های نوین ارتباطی  رویکردهای مختلف به فناوری

های اجتماعی در فهم و ارزيابی وگکنگی زيسات   های ارتباطی از جمله رسانه نکع نگاه به فناوری

ای و فرهناگ،   نقش مهمی داردک برای ملالعۀ نسبت ترنکلکژی رسانه مجازی ککدکان و نکجکانان

هکيت رويرردهای متفاوتی وجکد داردک بر اساس مکضکع عاملیت ، دست کم وهار رويررد غالاب  

دهای اجتمااعی باه ترنکلاکژی ،      در اين زمینه قابی تفریک استک جبرارايی ترنکلکژيک ، شری

هاای تقاابلی    ترنکلکژی ک دو رويررد اول به عنکان ديادااه اباارارايی  و ملالعا  فرهنگی علم و 

« عاملیات کااربر  »اند، رويررد سکم  شناخته شده« عاملیت جامعه»و « عاملیت ترنکلکژی»درباره 

« عاملیات هماۀ عکامای درایار    »کند و رويررد وهارم، مبتنی بر محسکب نمکدن  را برجسته می

های نکين ارتباطی، با تریه بار   زۀ کاربری فناوریهای حک ( بسیاری از نرريه1397استک )نااکتی،

اندک در ادامه، به معرفی رويرردها و مفاهیم مرتبط باا پاژوهش    يری از اين رويرردها تدوين شده

 پردازيمک حاضر می
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 جبرگرایی فناوری 

وجاکد دارد،    در نگاه جبرارايانه فناوری نسبت به فضاای مجاازی و اينترنات دو دساته ديادااه     

های جدياد   های فناوری کنندک مرتصه ای کابکس تصکر می آن را ونان آرمان شهر و عده ای عده

ديجیتالی، نکعی اسریاوفرنی است که اغلب در پیدايش اشرال جدياد فرهنگای نیاا شااهد آن     

وياژه در   مربات زياادی، باه     رسد که اين اشرال جديد تکان بالقکه نرر می هستیمک از يک سک، به 

که اار از دار سک، بارها شاهد خلرا  ايان وساايی بارای کساانی      ند؛ درحالیآمکزش داشته باش

تار بگاکيیم مفهاکم کاکدکی      پذيرندک در هر دو مکرد، اين ککدکان، يا اار دقیاب  ايم که آسیب بکده

 هاستک است که مکضکع بسیاری از آرزوها و نگرانی

مراترکند و آن ايان    رويرردهای جبرارا وه با ديد مربت وه با ديد منفی در يک مکضاکع 

فرم و ترنکلکژی رسانه است و بدون تکجه به محتکای رد و بدل شده  است که تمرکاشان بر پلت

 (  249و  24۸: 1396پردازندک  )جین کلی، ها به تحلیی خکد می در رسانه

مرتصه هر دو ديدااه نکعی جبرارايی ترنکلکژيری باشد؛ به ايان معناا کاه فنااوری عامای      

نرار   (ک تلقی ما از اين ت ییرا  خکب باشد يا بد، به1974اجتماعی است )ويلیاما، اصلی ت ییرا  

رساد   ناپذير تحقب يا در دسترس بکدن فناوری باشندک باه نرار مای    ها نتیجه اجتناب رسد آن می

شاکد،   ها درایار مای   های کاربرد، متن اجتماعی و فرايندهايی که با آن نرر از روش فناوری، قل 

هاای خلاب و    رود کامپیکترها تحک تی بنیاادين در روش  ته باشدک بنابراين تصکر میتأثیراتی داش

 (ک1995هکيت انسانی تکسط ما، ايجاد کنند )ترکی،   تجربه

گیری اجتماعی تکنولوژی شکل 

( معرفی شد، عاملیت باا جامعاه و سااز و    1999کنای و وايرمن ) در اين رويررد، که تکسط مک

ایری اجتماعی ترنکلکژی، تکلید و مصرف يک فناوری در  از منرر شریکارهای درونی آن استک 

هاا در   ها و حتی مقاومات  ها، خرنکدی افتد بنابراين بايد به معناها، د يی، انگیاه جامعه اتفاق می

ای اجتماعی نرر کردک اين رويررد، بر اين دو اصی اساتکار اسات: الا (     برابر آن به عنکان مسئله

ابعاد جامعه است و نه ياک نیاروی خاارجی کاه خاکد را بار جامعاه تحمیای         ترنکلکژی يری از 

ای ندارد بلره تکساط عکامای    کندک ب( ترنکلکژی، محرکه درونی و مسیر از پیش تعیین شده می

(ک از نرار ايان رويرارد،    3۸: 1396شاکد )تککای،    ایرد و جرح و تعاديی مای   اجتماعی شری می

ها باه صاکر     شکندک ک اين حکزه مدعی است رسانه ته میهای ارتباطی برساخ ترنکلکژی و فناوری
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پاذيری تفسایری اسات     شکند و مصنکع ترنکلکژيک دارای انعلاف فرهنگی برساخته و تفسیر می

های متتل  اجتماعی مرتبط به آن نسبت داده شده  که از طريب معانی متتلفی که تکسط اروه

آيادک   های اجتماعی به دست مای  میان اروهارددک در نتیجه، معنای مرترو در  نمايان می  است،

( اار بتکاهیم با اين رويررد تحلیی کنیم نرام اجتماعی و بسترهای اجتمااعی  1391)مرشدی، 

ای ديگار مصارف و کااربری متفااوتی      ای باه جامعاه   تکانند مکجب شکند يک رسانه از جامعه می

 داشته باشدک

  اینترنت و فضای مجازی به مثابه ابزار 

سر اين طی  تأثیرا  فناوری بر ککدکان و نکجکانان، ابااراراياان قارار دارناد، کساانی مرای      در آن 

داننااد و معتقدنااد کااه اباارهااا، صاارفاً   اهمیاات ماای ديکيااد سااارنکف کااه قاادر  فناااوری را کاام 

کاربرانران قرار دارنادک    های آااهانه هايی خنری هستند که دربست در خدمت خکاسته ساخته دست

هاا   هايی هستند که ماا بارای رسایدن باه هادفمان از آن      افراد، اباارهای ما صرفاً وسیلهاز نرر اين 

فنااوری    کنیم و هیچ هدفی جا هدف ما ندارندک اباارارايی فراایرتارين ديادااه دربااره    استفاده می

دهایم، وناین باشادک )کاار،      ترين د يلش اين واقعیت است که ما تارجیح مای   استک و يری از مهم

کنند فضاای مجاازی را غیراصایی و بازتاابی از      ( محققانی که اين رويررد را انتتاب می97: 139۸

دهنادک  در   های اجتماعی زندای واقعی شاری مای   دانند که آن را شرايط و ارايش دنیای واقعی می

ایرناد و بارعرس رواباط     های جداشده از دنیای مجازی را سلحی در نرار مای   اين رويررد هکيت

یده انسانی در دنیای آفالين، اشرال آنالين ارتبا  را زودااذر، انفارادی و ياک بعادی     پايدار و پیچ

(ک از منرر اين رويررد ترنکلکژی، ياک وسایلۀ خنرای اسات و کااربر      1995دانندک )مک  این  می

کنندۀ وگکنگی استفاده از آن استک اين عبارا  که رسانه فی نفسه ویاای خاکب ياا بادی      تعیین

کناد،   شاان را پررناگ مای    ستفاده ما از آن مهم اسات نقاش افاراد و کنراگری    نیست و وگکنگی ا

 عاملیت را به کاربر داده و معتقد است تمام اثرا  رسانه به خکد کاربران بستگی داردک

 اینترنت و فضای مجازی به مثابه فرهنگ 

نگای باه   رويرردهای معتدلی نیا در اين میان وجکد دارند؛ از جملاه رويرردهاای ملالعاا  فره   

ترنکلکژیک ملالعه اينترنت به عنکان يک فرهنگ به معنای در نرر اارفتن آن باه صاکر  ياک     

آمیای  و هکيت و وگکنگی تداوم اين رواباط در   های ارتبا ، مردم فضای اجتماعی و کر  روش

باشدک در اين ديدااه اينترنت نه به عنکان يک کانال ارتبااطی بلراه باه عناکان      فضای آنالين می



  7 تدوين الگکی مفهکمی زيست جهان مجازی ککدکان و نکجکانان در   ککک  

تکاناد فضااهای پیچیاده اجتمااعی را      شکد کاه مای   انی برای بکدن يا اقامت در نرر ارفته میمر

( در نرر ارفتن اينترنات باه   14:  1393به نقی از مش،  2002برقرار نگه دارد)بارج و همراران 

هاای مجاازی، ارتباطاا  آناليان، هنجارهاای       عنکان مکضکع ملالعه به معنی بررسی شتصایت 

و آداب آن  ين است بدون اينره حتی جهت ديگار يعنای اينراه هنجارهاا و      اجتماعی، قکانین

شکند، را در نرار بگیاريمک از ايان نرار      های اجتماعی وگکنه در دنیای آنالين منعرس می ارزش

کناد و   های مادی به کاربرانش عرضاه مای   اينترنت به خاطر امراناتی که برای کاهش محدوديت

های آنالين به وجکد آورند و با آنها باه باازی بپردازناد تحساین      یتسازد تا شتص آنها را قادر می

کنندک در جهان آنالين بدن انسان نه تنها نامرئی است بلره تا حدودی يا کاامالً بای اهمیات     می

هاای اجتمااعی همچاکن     شکدک بنابراين فضاای مجاازی محفلای بارای ااريتتن از ناابرابری       می

( بنابراين، اين رويررد که بر رابلاه متقابای   1396رکی، نژادپرستی و تبعیض جنسیتی استک) تک

کند تا دواانگی، تضاد و تنش میان ترنکلکژی و جامعه  ترنکلکژی و جامعه تأکید دارد، تالش می

 را تتفی  دهد يا آنها را آشتی دهد و در کنار يرديگر در نرر آوردک  

 دیجیتالیتحلیل دسترسی به فضای آنالین، از طرد دیجیتالی تا انتخاب 

هاايی شاده اسات کاه نکجکاناان را باا        های اجتماعی در اکرر مکارد باعث تمرکا بر فعالیت رسانه

بُعاد متفااو  ناابرابری در     4کنندک بنابراين ما در ادامه برای مرور  های نکين درایر می ترنکلکژی

های  سی، شبرهکنیم: کیفیت دستر های نکين، به طکر ويژه بر اينترنت تمرکا می کابرد ترنکلکژی

ها و اعتماد به نفاس، و در نهايات ماهیات اساتفادهک هماانلکر کاه در        ارتباطی پرتیبان، مهار 

آيناد؛ و   نما از پی يراديگر مای   سلکر ذيی خکاهید ديد، اين وهار بُعد، طبب نرم و ترتیبی سنخ

 (ک2006و ون دايک  2011بعد ديگر است )اينکن و مالمبرگ  3آمد نهايی  ماهیت استفاده، پی

 كیفیت دسترسی 

شکد، باه هماان میااان     ای به اينترنت به طکر روزافاون عادی می به هر میاان که دسترسی پايه 

های کیفیت دسترسای،   يابدک يری از بارزترين شاخص کیفیت دسترسی بیش از پیش اهمیت می

ت خاانگی،  دهد که دسترسی باه اينترنا   برخکرداری از اينترنت خانگی استک تحقیقا  نران می

، 2003ااذارد )فیسار و ديگاران      ين جکانان تأثیر مای  های آن هم بر مقدار و هم بر نکع فعالیت

(ک فقدان دسترسی 2007ستکن و هلسپر  ، لیکينگ200۸، ايتک و ديگران 2011اينکن و مالمبرگ 

به اينترنت خانگی باه ايان معناسات کاه نکجکاناان از فرصات کااربرد اينترنات در بسایاری از          
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آمکزی اساتفاده کنناد ياا     ها برای بازی و تجربه تکانند از ترنکلکژی اندک آنان نمی بهره ها بی فعالیت

اينترنت را به نحکی به کار ایرند که بایش از هار ویاا، باه خکدشاان نفا  برساانند )ايناکن و         

 ک(200۸، ايتک و ديگران 2011مالمبرگ 

یفیت دسترسی است، اماا بارای فهام    ترين جنبۀ ک اار وه دسترسی به اينترنت خانگی مهم

مسألۀ استفاده از اينترنت بايد به ساير وجکه کیفیت دسترسی نیا تکجه کرد؛ برای مرال سرعت، 

( ايان کاه نکجکاناان باياد تاا واه حاد        2005افاارهاا )ون داياک    افاارهاا و نارم   کیفیت ساتت 

و تعداد مراکا دسترسی  (2009شان را با ساير اعضای خانه به اشتراو بگذارند )اينکن  دسترسی

ای کاه نکجکاناان بادان طرياب از      (ک شیکه2007ستکن و هلسپر  ، لیکينگ2011)داتکن و بالنک 

پاذيردک   ها ت ییر می شکند، همگام با تکسعۀ ترنکلکژی کنند و از آن منتف  می اينترنت استفاده می

 م هستندکها مه تمامی عکامی مرتبط با کیفیت دسترسی، برای فهم صحیح اين شیکه

 های ارتباطی پشتیبان شبکه 

شاان از رساانه    ای که نکجکانان در اطراف خکد دارند، هام در نتساتین اساتفاده    سلح پرتیبانی

تکاند مناب  متعاددی   اند، مهم استک اين پرتیبانی می اجتماعی و هم در زمانی که کاربر آن شده

درسه، از طرف محای کاار و از طارف    داشته باشد: از طرف خانکاده، از طرف دوستان، از طرف م

 هاک نت ها و کافی ها همچکن کتابتانه ساير سازمان

اذارندک بارای مراال    های اجتماعی تأثیر می اعضای خانکاده معمک ً بر استفادۀ نکجکانان از رسانه

مایالن و   تکانند بر وگکنگی و زمان آشنايی ککدکان با ترنکلکژی تأثیراذار باشاند )ماک   والدين می

هاا بسایار پیچیاده اساتک      اقتصاادی و پراتیبانی  -(ک رابلۀ میان جايگاه اجتمااعی 2006کريسکن م

ترين مناب  پرتیبانی بارای   با  به طکر خاص، يری از مهم دوستان به طکر عام و برای نکجکانان سن

رين شان بیش از سااي  اندک آن دسته از نکجکانان که دوست يا دوستان های نکين استفاده از ترنکلکژی

های اجتماعی دارناد )ايناکن و    کنند، تمايی بیرتری به استفاده از رسانه ها استفاده می از ترنکلکژی

 (ک200۸، ايتک و ديگران 2001، فیسر و ديگران 2011مالمبرگ 

درنگ بکدن پرتیبانی نیا واجد اهمیت استک يری ديگر از وجکه مهمی که بايد در اينجاا   بی

هاای اجتمااعی اساتک مرااهدا  نکجکاناان از       محکر از رسانه دۀ رابلهمکرد نرر قرار ایرد استفا

 ين  های آن ها و فعالیت های آنان دربارۀ تکانايی شان بر باورها و دريافت های دور و اطراف ديگری

هاا مربات     ين والادين، دوساتان و معلام    های آن اذاردک به هر میاان که تجربۀ فعالیت تأثیر می
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های خکيش برای استفاده از اينترنات و رساانه    مايی خکاهند شد که به تکانايی باشد، افراد بیرتر

 (ک 2005اجتماعی يا برای يادایری آن باور بیاورند )استین 

 ها و اعتماد به نفس مهارت 

هاای ونادوجهی و    هاای ناکين باه مهاار      نکجکانان برای استفاده و منتف  شادن از ترنکلاکژی  

ها  کارایری ترنکلکژی برداری و به های کارکردی برای بهره امی مهار ای نیاز دارند که ش پیچیده

همچناین  )2002:۸در راه اهداف اکنااکن اطالعاتی، اجتماعی و خالقاناه اسات )بااو و ديگاران     

های تجاری و  ها و قدر  هايی برای فهم وگکنگی تأثیر و تأثر ترنکلکژی نیازهايران شامی مهار 

، 2007، جنرینااا و ديگااران 2009، هاااگ و ويلیامسااکن 2007اجتماااعی اساات )باکینگهااام  

داری در میاان نکجکاناان    ها به نحک معنای  (ک درجه و سلح اين قبیی مهار 200۸ستکن  لیکينگ

متفاو  استک برای مرال برخی ملالعا  نران داده اسات کاه بسایاری از نکجکاناان باه لحاا        

 يان، در سالکح نسابتاً پساتی قارار دارناد        آنهای يافتن، ارزيابی و استفاده از اطالعا   مهار 

 (ک200۸)رولند و ديگران 

اند آن دسته از نکجکانان که مهار  بیرتری  اندک بسیاری از ملالعا  نران داده ها مهم مهار 

ها به اينترنت مراجعه کنناد و از زماان    اند برای بیرتر فعالیت در استفاده از اينترنت دارند، مايی

، 2010، هلسپر و اينکن 200۸، 2005، استین 200۸اونگ  ۀ بیرتری ببرند )وهشان بهر  ين آن

(ک درست به همین ترتیاب، تحقیقاا  معلاکف باه نکجکاناان باه       2010ستکن و هلسپر  لیکينگ

روشنی آشرار ساخته است که هر وه مهار  افراد کمتر باشد، آناان کمتار از کااربرد اينترنات     

ی میلی ندارند تاا بارای اهاداف متناکع و اکناااکن خاکيش از       شکندک زيرا ونین افراد منتف  می

 (ک2011اينترنت استفاده کنند )پیک 

 ماهیت استفاده 

کند که شامی جستجکی اطالعاا ،   های جديد را فراهم می ای از فرصت  ين مجمکعه محیط آن

نکيسای،   وت، کانش متقابای و ارتباطاا ، تماشاای ويادئک، ااکش دادن باه مکسایقی، وباالگ         

سازی و کاريابی استک نکجکاناان باه لحاا  مجمکعاۀ      اذاری تصاوير، خلب محتکا، شبره شتراوا

هاای   شاکند؛ برخای نکجکاناان مجمکعاه فعالیات      شان از يرديگر متمايا مای   ين های آن فعالیت

نردباان  »تکان اين امار را باه مراباۀ ياک ناکع       تری نسبت به سايرين دارند و می  ين استرده آن

(ک عالوه بر اين نکجکاناان باه   2011ستکن و ديگران  در نرر ارفت )لیکينگ«  ين نهای آ فرصت
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هاا   لحا  میاان استفاده از اينترنت برای مقاصد اجتماعی، اطالعاتی، سارارمی و سااير فعالیات   

هاا منجار باه متماايا شادن منااف  و        پذيرندک اين تفااو   ( تفاو  می2009)زيلین و هارایتای 

 شکدک   ها می آن های هر يک از والش

هاا و ماهیات اساتفاده بسایار      های ارتباطی پرتیبان، مهار  ااروه کیفیت دسترسی، شبره

 اند؛ اما سنگ بنای تمامی اين مناسبا ، يک وجه بسیار مهمِ ديگر است: نابرابری اجتماعیک مهم

 رابطۀ میان طرد دیجیتالی و طرد اجتماعی 

اند که ملرودان ديجیتالی اکرراً به لحا  اجتماعی نیاا   هتحقیقا  متتل  بارها و بارها نران داد

اند که  هايی ملرودندک درصد بارای از نکجکانان فاقد دسترسی به اينترنت خانگی، متعلب به اروه

اقتصادی پايینی دارندک حتی اار دسترسی به اينترنت خانگی نیا مقدور باشاد،  -جايگاه اجتماعی

تکديات   هاای آ   تاا  شتصای و سااير ترنکلاکژی     متر از لا  های فرودست، ک نکجکانان خانکاده

برخکردارندک عالوه بر اين، تعداد مناب  پرتیبان در دسترس هر فرد نیا با مقدار درآمد او نسابت  

کرده نسابت باه    های ثروتمند و تحصیی (ک نکجکانان خانکاده2007مستقیم دارد )داتکن و هلسپر 

 يان   های آن تری از فعالیت  شکند، از مجمکعۀ استرده مینکجکانانی که در شرايط فقیرانه بارگ 

 (ک 2009برند )زيلین و هارایتای  نف  می

 ين بسیار پیچیده است  های آن اقتصادی و فعالیت-با اين حال رابلۀ میان جايگاه اجتماعی

ز ( حااکی ا 2010ستکن و هلساپر )  های لیکينگ و لاوماً همکاره سرراست نیستک برای مرال يافته

واسله، با ماهیت استفاده  اقتصادی به صکر  غیرمستقیم، و نه بی-آن است که جايگاه اجتماعی

 يان )زماان    از اينترنت رابله داردک طبب تحقیقا  آنان، جايگاه اجتماعی به واسالۀ تجرباۀ آن  

ااذارد کاه آن هام باه      ها و اعتماد به نفس تأثیر مای  استفاده( و دسترسی به اينترنت، بر مهار 

ساتکن و    يان اسات )لیکيناگ    های دنیای آن ایری از فرصت نکبت خکد، عامی مکثری برای بهره

اند کاه عادم دسترسای ياا      (ک عالوه بر اين برخی تحقیقا  اين امران را بازشناخته2010هلسپر 

های اجتماعی نداردک برخی تحقیقا  جاام    دسترسی محدود به اينترنت لاوماً ربلی به نابرابری

اند که ااروه به لحاا  اجتمااعی    هايی را بازيافته کی جمعیت کرکرهای پیررفته اروه در میان

کننادک خلا  ايان قضایه نیاا صاادق اساتک         شکند اما از اينترنت استفاده می ملرود شمرده می

هايی وجکد دارند که ااروه از تمامی مناب  ضروری اجتماعی برخکردارند ولی هراا پاا باه    اروه

 (ک200۸اذارند )هلسپر  ی ين نم جهان آن
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در میان نکجکانان، عدم استفاده يا استفادۀ بسیار کم از اينترنات باه احتماال فاراوان صارفاً      

ای است که در مکردشان بحث کرديمک اما احتمال دارد در برخای   های ديجیتالی ناشی از نابرابری

کناد   باشد که اينترنت عرضه مینیاز بکدن از منافعی  اطالعی يا بی عالقگی يا بی مکارد ناشی از بی

« هاای ديجیتاالی   انتتاب»(ک شايد اين قبیی مکارد يری از عناصر 2007ستکن و هلسپر  )لیکينگ

های ما انجانده شکند، ولای   بندی در دسته« دورافتاداان»تکانند به عنکان  نکجکانانی باشد که می

باه دلیای اينراه در دل    « بانتتاا »(ک البتاه  2004هیچ ربلی به طرد اجتماعی ندارناد )هاادن   

تکاند مفهکم دردسرسازی باشد )اينکن و هلساپر   ایرد، می ساختارهای اجتماعی مکجکد شری می

کند از الگکهای ناکارآمدی همچکن عدم استفاده از اينترنت ياا   (ک اما به هر حال کمک می2011

گیريمک به همین دلیی های مرابهی همچکن استفادۀ ادواری و نامنرم از اينترنت فاصله ب افتمان

به لحا  مفهکمی سکدمند استک شايد به ايان دلیای کاه اغلاب ماا      « انتتاب ديجیتالی»تکضیح 

دانیم، تحقیقا  اندکی راج  به نکجکانانی انجام  می« عضک قبیلۀ اينترنت»پیرداورانه نکجکانان را 

شاکند   ی شمرده مای و بیرون از جريان غالب دنیای ديجیتال« دورافتاداان»ارفته است که جاو 

 (ک 2011)جنیت و اينکن 

هاای اجتمااعی در میاان     تغییرات مفهوم یادگیری با عمومیت یاافتن شابکه  

 كودكان

تکانند با سرعت انتتابی خکدشان، تنها يا با ديگران، با يا بدون  زيیم که افراد می ما در عصری می

بیامکزنادک لاومای نادارد کاه دو      نامۀ ديگر، تحصیی کنند يا يک مهار  را نران و هر نکع اکاهی

شتص طبب يک شیکۀ امرشدۀ واحد، آمکزش ببینند يا خکدآمکزی کننادک حتای ااار نتاکاهیم     

شارنی قابای پیگارد     را نکعی قاانکن « مناسب برای همه»های آمکزشی  های تربیتی و دوره شیکه

بر اين در عصر ماا،   هنگام شمرده شکندک عالوه مکرد و نابه کم  يب آن هستند که بی بدانیم، دست

اناد کاه در    های دور و ناديک رسانده ای از همراری با انسان های ديجیتال ما را به درجه دستگاه

 (2013تصکر بکدک )ااردنر و ديکيس، های ديگر غیرممرن و حتی غیرقابی دوران

ه از ااروه بايد مکاظب باشیم تا در مکرد استعداد طبیعی يا شکر راستین نکجکانان در استفاد

ای از زنادای آنهاسات کاه در آن     رسد که اين هماان حاکزه   فناوری اغراق نرنیم، اما به نرر می

بیش از هر زمانی قادرند دست به انتتاب و آفرينش بانندک استفاده از فناوری بارای آماکزش تاا    
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حد زيادی ناشی از تالش خکد نکجکانان استک هم به لحا  حمايت آنها از آمکزش در مدرساه و  

 (۸5: 2013م حمايتران از انکاع اکنااکن آمکزش بیرون از مدرسهک )ديکيس و اينکن، ه

هاايی جدياد در    تکاند باه ظهاکر مهاار     ت ییرا  استرده در يادایری و انتقال فرهنگی می

اناد، واکن    ها منتهی شکدک يادایری و انتقال فرهنگی نیا بسایار مهام   ی وسیعی از حکزه استره

کننادک   ها حمايات مای   دهند يا در واق  از اين حلقه های بازخکرد را می حلقه ی ايجاد ها اجازه آن

ی  تکاند به ت ییارا  عریمای در نحاکه    ت ییرا  بسیار ککوک در تکانايی يادایری يا آمکزش می

کاه از   دهیم تبديی شکدک اين نکع يادایری شامی نگاه کردن به کساانی  تفرر ما و آنچه انجام می

 اذاردک کنند و فهم امرانا  جديدی است که اباار در اختیار ما می می اين اباار استفاده

ای شده ت ییرا  جدی در آمکزش ککدکان و نکجکانان به وجکد آورده  فضای به شد  رسانه 

است، يری از اين مکارد ايجاد فرهنگ مرارکتی استک جنریناا و همراارانش در اااارش مهام     

 هاا در بافات فرهناگ مراارکتی     ه ايان عالئاب و دغدغاه   آرتکر در مکرد اينرا  خکد در بنیاد مک

(participatory cultures)    کنناد ممران اسات باه واه       جديدی که نکجکاناان در آن رشاد مای

کنناد کاه در    هايی اشاره داشته باشند، تکضیحاتی دادندک جنرینا و همراران پیرانهاد مای   ویا

انادک   ناامیم نقرای فعاال داشاته     یبسیاری مکارد اين نکجکانان در آنچه ما فرهنگ مراارکتی ما  

 (94و  93: 2013)ديکيس و اينکن،

اذار از سکاد واپی باه ساکادهای وندااناه،     (Smith and Curtin) به باور اسمیت و ککرتین

کننده ت ییری نسلی است که قلعا دامن معلمان و شااردانران را خکاهد ارفتک در ايان   تقکيت

آيد اين ککدکان هساتند کاه دسات پایش را دارنادک       میای که در روابط قدر  پیش  جايی جابه

ککدکان عصر حاصر نتستین نسلی هستند که که در يک محیط تماماً الرترونیاک پاباه عرصاه    

های متتلفای از تراریال     اذارندک ککدکان به منرکر ايجاد تعامی با اين محیط پیچیده، فرم می

سازد اين جهان را تعبیار کارده و در آن     دهند که آنها را قادر می شناختی و نگرشی را شری می

فعالیت کنندک ککدو حین انجام اين کار، هام در سالح فاردی و هام در سالح فرهنگای، باه        

های درسای   کند و در همین حال برنامه پیرامکنش کمک می  دادن و ت ییر عرصه اجتماعی شری

 (199۸:212رتین، مرسکم مدارس و اقداما  آمکزشی از جريان عقب می مانند )اسمیت و کک

هاای مملاک از    نرته مهم اينره در الگکی يادایری مبتنی بر سکادهای ونداانه برای محایط 

کند و آن مربک  به اهمیت فااينده سکاد  اطالعا ، يک ت ییر شناختی نیا نقش محکری ايفا می

مهار  در  های انتقادی، انتقادی استک ککدکان و جکانان بیش از هر زمان ديگری نیاز به دريافت
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محاکر دارنادک فرايناد     ورزی، قدر  ترتیص، تتیی، تحلیی انتقادی و رويرردی پرسش استد ل

دهد و بسیاری از اطالعاا  در   ای تحت شرايط بمباران اطالعاتی رخ می يادایری به طرز فااينده

و تکان به راحتی زير سکال بردک برای همین، اقاداما  ماکثر بارای جساتجک، نقاد       دسترس را می

اندک برای همین، در ونین فضايی نقش بااساا ن عبارتسات از    استد ل نقش حیاتی پیدا کرده

فهام تاا ککدکاان     واکنش دقیب و بازخکرد دادن برداشت خکد به ککدو به شرلی روشن و قابای 

بتکانند از اين طريب در مکرد آن فرر کنند و در صکر  نیاز در دفعا  بعد دسترسی آساانی باه   

 (177: 2002داشته باشندک )لیکينگ استکن،اين دانش 

 تعامالت آنالین كودكان 

   تغییر معانی و كاركرد دوستی و صمیمیت 

ت ییر معانی و کردوکارهای دوستی در میان ککدکان با استرش شبره های اجتمااعی از جملاه   

ر ترکای کاه از ابتادای عصار ظهاک     مسائلی است که محققان بسیار به آن پرداختاه انادک شاری    

استفاده از اکشی همراه است، اين واقعیت را به اين شاری   های هکشمند در حال ملالعه اکشی

انادککک  همراه و نکعی حس تعهد در تاروپکد دوستی تنیده شاده های تلفناکشی"کند: تکصی  می

کاردن  ی تکجهباشید؛ اکشی به دست منترر باشید و آماده "اکش به زنگ"دوستی يعنی مدام 

 (132: 1397)ترکی به نقی از نیکپکر ، "ن بکدن!و آنالي

کنند و برای کسانی کاه   بندی می های اجتماعی  لیست ارتباطا  شتصی افراد را رتبه رسانه

هاا و تراريفا ،    اذارند و به مدد اين قبیی آيین های آنان دسترسی دارند به نمايش می به نمايه

های همالی  اندک بسیاری از ککدکان شبره داده معانی و کارکردهای دوستی را برای ککدکان ت ییر

هاای   هاای شابره   داننادک ساايت   شاان مای   های شتصای  ایری هکيت و وابستگی را شالکدۀ شری

زنی، تره انداختن و ککک به يری از  زنری،  س های خاله پذير کردن حرف اجتماعی به واسلۀ امران

ا باا فاراهم آوردن اباارهاای ديجیتاالی     ها  اندک اين سايت اجااء عرفی زندای ککدکان تبديی شده

هايراان   وساال  سان  کننده برای ککدکان که آنان را از زندای و عالياب دوساتان و هام    هماهنگ

ها عالوه بر عرس و مکسایقی و   اندک اين سايت های همالی را تقکيت کرده سازند، شبره خبردار می

هاای   اذارنادک از ايان رو ساايت    ها، احساسا  ککدکان را نیاا باه اشاتراو مای     مندی ساير عالقه

هاای عماکمی و    ها هستندک اما مرتصاه  ای، محکر و کانکن ترامی، نمايش و تقکيت دوستی شبره
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شکند اين کردوکارها به شیکۀ جديدی شاری بگیرنادک ايان      ين باعث می ای اجتماعا  آن شبره

 تکانند آن را بگسلندک می ها نه فقط تکانايی تقکيت کردن پیکندهای اجتماعی را دارند، بلره سايت

هاا   دهنادک ايان ساايت    های شبره اجتماعی، نکع رابله ککدکان با همتايان را ت ییر می سايت

تکانناد از طرياب    هاا مای   ايان شابره   کنناد  رؤيات مای   ارتبا  با دوستان را در دساترس و قابای  

ای انتتااب  معنا « دوستِانِ دوستان»نهايتی وکن فهرست دوستان و  های الرترونیری بی فهرست

هاا باه بتاش     ای ببترندک بنابراين ايان شابره   روابط اجتماعی تکسط افراد را سمت وسکی تازه

« دوست»و مکجب بازتعري  واژه   مهمی از زندای اجتماعی آنالين همتايان نکجکان تبديی شده

رساد ايان ناکع نماايش عماکمی       ( به نرر مای 127، 200۸شده استک) ارينفیلد و سکبرامانیام، 

های شبره اجتماعی باشاد کاه پتانسایی ايجااد ت ییار و       تان برتر يری از خصکصیا  سايتدوس

 تحکل دارندک

بیانگری غیررسمی در ارتباطا  بینافردی به نحک پارادوکسایرال منلباب بار آياین و مناساک      

های صمیمیت استک آيین و مناسک دوستی عالوه بر اينره درون  دوستی به مرابۀ يری از خصیصه

ياباد، از طرياب انتراار لیسات دوساتان دور و نادياک،        مان غیررسمی و شتصی نرم میيک افت

رفته به نکعی راه و رسام جدياد در پیکنادهای     زند و اين عمی رفته رابلۀ دوستانه را عمکماً جار می

بندی دوستان که در میان ککدکاان طرفاداران فراوانای دارد، شاامی      شکدک رتبه اجتماعی تبديی می

وار است و يری از اجااء اصلی ايان مناساک    برترين دوستان هر شتص در نرمی مرتبه فهرستی از

تکان آن را دوساتان   ای است که می آيدک اين فهرست نمايانگر فرايند جديد و مقکلۀ تازه به شمار می

بندی دوساتان   دهندۀ وابستگی فااينده به ااينش و رتبه فکق عادی نامیدک دوستی فکق عادی نران

ای اسات و باه میااان کمتاری      يابی هکيت ضامیر شابره   شان در ساخت ين با تکجه به جايگاه  آن

ای است که معمک ً در میان خانکاده و همراهاان نادياک باه ورام      بازاککنندۀ احساسا  دوجانبه

های اجتماعی کاه باه طاکر باالقکه همچاکن حاکزۀ عماکمی         های شبره خکردک  از اين رو سايت می

کنند، همچنین دربردارندۀ نمايش دادن و مديريت هکيت از طريب نماايش   یشده عمی م خصکصی

ياباد و   حديث نفس هستندک فرايند نمايش حديث نفس در برابر متاطباان خیاالی پیرربنادی مای    

 (166: 2013استک )ومبرز،  1«رژيم نفس»نرانی از شیکۀ معاصر خکدبازتابی يا 

ر  بکد از دسترسی انحصاری به اطالعا  طبب اظهارا  شکارتا  معنای سنتی صمیمیت عبا

« ای صامیمیت شابره  »و اخبار طارف مقابایک اکناکن صامیمیت در شارايط جدياد باه مراباۀ         

                                                           
1
 self-reflexivity or ‘regime of the self’. 
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انادک )شاکاتا، باه نقای از      بنادی شاده   صاکر   تجديدساختار يافته است و سپهرهای بینافردی باز

تر به  ی سیالای از روابط خصکص ( در جهان شتصی شدن روزافاون، مجمکعه42: 2013ومبرز،

ترين عنصر در  اندک اين قبیی روابط اساسی های تدارو صمیمیت و همراهی درآمده صکر  کانکن

هااای  شااکد بااالقکای هاای اصاالی مااردم هسااتندک اياادۀ صاامیمیت خکدسااامان باعااث ماای  ارزش

بتش تمامی مناسبا  اهمیت بیرتری کساب کناد؛ زيارا صاحنه را بارای ظهاکر حاس         رهايی

ای برای ترمیی بیانگری و مهر  کندک امروزه صمیمیت به مرابۀ وسیله اده میصمیمیت انتتابی آم

 (2003شکدک )پالمر،  و محبت تعري  می

هاای اجتمااعی    هاای شابره   وهارنکع رابلۀ روزمرۀ هما ناه را در پیکسات باا ساايت     1بکيد

و بنادی   مراتاب دوساتی، رتباه    بنادی سلساله   يابی، نمايش دوستی، مفصای  شناسد: دوست بازمی

تکان برخی از مسائلی را  (کدر نهايت می2010ها )بکيد، ها و تکجها  و نمايش آفرينش انکاع جايگاه

ای دوساتی در رواباط ککدکااان ايجااد کارده اسات، در وهاار دساته ذياای         کاه کاارکرد شابره   

 بندی کرد: صکر 

دی منا  بندی و میانجی ای را دربارۀ وگکنگی مفصی های پیچیده نتست اينره ککدکان مهار 

پرورانناد کاه باه کاار حاکزۀ       محکر در خکد مای  های رسانه ها و وگکنگی مديريت نمايش دوستی

شان در جامعاه، مهاار     دهند که شر  مرارکت آيدک ککدکان ترتیص می ای می عمکمی شبره

تاکان ککدکاان را    (ک باه ايان معناا مای    200۸های جديد است )لیکينگ استکن، استفاده از رسانه

ای خکيش  های ترنیری و رسانه ين عرصه دانست: يک اروه اجتماعی که مهار های ا قراول پیش

ماديريت  »های اجتماعی به عنکان شایکۀ بنیاادينِ    ای از رسانه را به منرکر مرارکت در مجمکعه

های اجتماعی بدين معناست که ياادایری   ترامی بتریده استک اهمیت روزافاون رسانه« روابط

ای، باه يرای از    پاذيری شابره   ای و برآمدن از عهدۀ جامعه ژی شبرهوگکنگی اداره کردن ترنکلک

ای و دانرگاهی آينده تبديی شده است، زيارا در   های  زم برای زندای حرفه ترين صالحیت مهم

شاکدک   های اجتماعی، ضروری پنداشته می ونان شرايلی مهار  روابط اجتماعی در زمینۀ رسانه

 (100: 2013)ومبرز، 

ها در جريان حديث نفاس افاتن و اجتمااعی شادن      رشد متاطرا  و فرصت مسألۀ دوم به

 يان، جايگااه اجتمااعی و دوساتی را بارای       مربک  استک فرايند آشرارسازی لیست دوستان آن

پااذير شاادن  روابااط هما نااه و    اناادازه آشاارار و عمااکمی ساااخته اسااتک رؤياات  ککدکااان باای
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پذيری انجامیده که صارفاً مترای    تنریم جامعهشان از طرق جديد، به نکع جديدی از  پیرربندی

هاای اخیار    هايی همچکن استکری و  يک در اينستاارام که فعالیات  بر خکد ککدکان استک ويژای

دار و  اذارد، نمکنۀ بارزی از ارايش شبرۀ ککدکان باه ارتباطاا  دنبالاه    دوستان را به نمايش می

ها خکدسامانی ارتبااطی ککدکاان را تساهیی     های اجتماعی به مدد اين شیکه تکدرتک استک رسانه

های عماکمی    ين، خکيش را در معرض کنترل های آن کنندک اما ککدکان با بیانگری صمیمیت می

شان را به نمايش بگذارند، اماا در عاین    تکانند ابعاد جديدی از هکيت يابندک آنان می شديدتری می

دهد و حتی تکساط ديگاران باه     ازه میشان به نحک عمکمی تن به تفسیرهای ت حال حديث نفس

 (ک2010شکد )بکيد، لجن کریده می

مايه اين است کاه ککدکاان از خاالل ايان ت ییارا  اجتمااعی و ترنکلکژياک         سکمین درون

کنندک در  استرده، با ترريک مساعی در میان خکيش، قکانین جديدی را برای خکدشان وض  می

خصکص باه   های اجتماعی، به ه نحکۀ استفاده رسانههای رفتاری مربک  ب اين شرايط دستکرالعمی

روندک در سلح روابط بینافردی، ککدکاان باياد هار     بین می ها زير ذره هنگام پايان ارفتن دوستی

های اجتماعی، تصمیما  اخالقی بگیرندک ککدکاان باه    لحره در مکرد وگکنگی استفاده از رسانه

ناوارناد هکشایاری خاکيش را درباارۀ رفتارهاای      ترين کاربران رسانۀ اجتماعی  عنکان پروپاقرص

 اجتماعی مرتبط با اين ترنکلکژی ترامی بترندک

هاای جدياد باه ت ییراتای در      های رساانه  وهارمین مسأله عبار  است از اينره شايد قابلیت

مناسبا  ککدکان با دو نهاد خانکاده و مدرسه منجر شکندک ککدکان در حال ترامی بترایدن باه   

های اجتماعی مرتب شده استک در عین حال  ا هکيت اروهی هستند که از رسانهاحساس متماي

خکاهی اجتماعی و  دار جدايی شده به ارايش ريره های شتصی رسد که اين ترنکلکژی به نرر می

زننادک پیکنادهای اجتمااعی میاان نکجاکان بار        ترها دامان مای   فرهنگی ککدکان از دنیای بارگ

انادک اارواه    اند و به اين ترتیب دورانی ناکين را ايجااد کارده    افتهپیکندهای خانکادای ارجحیت ي

يابی رسانۀ اجتماعی ککدکاان دارناد، اماا اساتفاده از      ساايی بر سازمان خانکاده و مدرسه تأثیر به

ها و والادين انجامیاده اساتک     های اجتماعی به جدايی نسبی دنیای ککدکان از دنیای معلم شبره

اناد و باه ايان     محکر شده ور شدن ککدکان در ارتباطا  هما نه غکطه های اجتماعی مکجب رسانه

اند تاا باه طاکر روزافااون باه اساتقالل بیراتری از         ترتیب اباارهايی را در اختیار آنان قرار داده

های اجتمااعی باا ماهیات در     شان دست يابندک از طريب ملالعۀ نحکۀ تلبیب يافتن رسانه والدين
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والدين نیا شفاف خکاهاد شادک )ومبارز،    -ای، مسألۀ مناسبا  ککدکانحال ت ییر زندای خانکاد

2013 :101) 

 ای و فرهنگ نوجوانی های رسانه ایدئولوژی 

درکتابی رابله با اينره وگکنه نکجکاناان   2اولین بار تکسط يانا ارشکن 1ای های رسانه يدئکلکژیمفهکم ا

کنناد، باه کاار     ارتباطی ديجیتال استفاده مای برای قل  رابله با دوستان خکد از انکاع متتل  وسايی 

کنند و باه آن سااختار    ها ارتبا  را منتقی می باورها پیرامکن اينره وگکنه رسانه»رفته استک به معنی:

ای  ایاری اطالعاا  جنبای    ای مسئکل شاری  های رسانه ( ايدئکلکژی1۸: 2010)ارشکن، « بترند می

هایچ پیاامی منتقای    »شاکد:  پیاام معینای منتقای مای     است که در هر فرمی از ارتبا ، به پیکست هر

دومک به عبار  ديگر، همراه با اطاالع از اينراه فرساتنده     اردد مگر همراه با اطالعا  جنبی دست نمی

 (51: 2013) دويیس و اينکن،  «کدوست دارد پیامش وگکنه دريافت شکد

ای به خکدی خکد ناه   ههای رسان ارشکن در پی اثبا  اين نرته است که تمام اين ايدئکلکژی

اند و نه غلط،بلره صرفا باورهايی هستند که بر شیکه ارتباا  برقرارکاردن افاراد و اينراه      درست

نکجکاناان باه تجرباه کاردن     کنناد، تأثیرااذار هساتندک     وگکنه ارتباطاا  يراديگر را معناا مای    

اذشاته باه    تمايای دارنادک زيارا بایش از    « بتاش  رهاايی »اباار های همراه به عنکان يک  فناوری

دهندک بنابراين، آنها قاادر باه برقاراری ارتباا  باا ديگار        تر می نکجکانان امران دسترسی مستقی

ای،  هاای جدياد رساانه    همسا ن خکد بدون کنترل مستقیم والدين هستندک بنابراين، ترنکلاکژی 

مراانی را تعريا     -اجتمااعی و مرزهاای جدياد هاکيتی     -های تاازۀ فنای   برای جکانان، مکقعیت

 به نقی از ايتک(ک 1397اند )نااکتی،  کرده

شاان   های همراه نکجکانان و کاربری رسانه 3اصلالح فرهنگ جکانی مکبايی از همگکنی رشدی

هاای مراابهی بارای ماديريت روابااط      هاای هماراه بااه شایکه    حرايات داردک نکجکاناان از رساانه   

ی )فیايرای و اجتمااعی(   شان، برای تجربه و ابراز هکيتران، و دساتیابی باه خکدمتتاار    شتصی

ای و  هاای شتصای، شابره    های مرترو برای تلبیب و تعبیۀ منلب کنندک اين شیکه استفاده می

های روزمارۀ نکجکاناان، هکيات متماايا      های ارتباطی همراه در زندای اجتماعی ذاتی در فناوری

 (ک2016به نقی از وندل ابیی، 1397دهدک )نااکتی،  در جامعۀ معاصر شری می« نکجکانان»
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 1ساختی سازی رفتار آنالین در نوجوانی: مدل هم مفهوم 

ملارح شاد و    2ساختی، نتستین بار تکسط محقب برجسته حکزه رسانه پاتريریا ارينفیلد مدل هم

هاای تعااملی ديجیتاالی واکن      هاای آناليان نکجکاناان برارارفتاه شادک در محایط        برای فهم وت

هايی شبره اجتماعی، کاربران محایط خاکد را    متنی و سايت های رسانی فکری، پیام ها، پیام روم وت

فکرم يا اباار تکساط طراحاان تادارو شاده      کنندک ااروه ممرن است پلت ساختی می برسازی و هم

ای که شايد  باشد اما در واق  اين کاربران هستند که اباارهای کاربرد و نحکه کاربرد خکد را به شیکه

 (  394: 2006کنندک )ارينفیلد و يان،  ساختی می ده، همبینی نر هراا تکسط طراحان پیش

کنند بنابراين بايد انترار داشته باشایم   ساختی می اار کاربران نکجکان محیط آنالين خکد را هم

که دنیای آنالين و آفالين آنها با هم مرتبط باشندکدر نتیجه دنیاهای ديجیتال بارای مساائی مهام    

کنندک بنابراين انتراار داريام کاه نکجکاناان      مین بازی را ايفا میهای آفالين نقش ز پرورشی زندای

هاای آناليان خاکد     هايی که در زندای آفالين خکد باا آنهاا مکاجهناد را باه پااتکق      مسائی و والش

بررانندکبرای نکجکانان اين مکارد شامی امکر پرورشی وکن رفتار جنسی، هکيت، صمیمیت و روابط 

هاای   (انتراار داريام ارتباا  میاان عرصاه     34: 2011نام و شااماهی،  بینافردی هستندک )سکبراهماي

شاده در   فیايری و اجتماعیِ آنالين و آفالينِ نکجکانان نه تنها به لحا  مکضاکع و مضامکن ملارح   

شاان   آنها، بلره به لحا  نکع رفتار برار رفته و افراد مکرد تعامی و روابلی که احتمال حفا  شادن  

محکر در  های پیکند بحث جنسیت استک برای مرال ارتبا  جنسیت حکزهرود باشدک يری ديگر از می

آفاليان در    محاکر  هاای جنسایت   های آنالين حاکی از آن هساتند کاه رفتارهاا و اااينش     روم وت

 (34: 2011شکندک )سکبراهماينام و شاماهی،  های آنالين نیا يافت می بافت

آنالين را دارندک جکاناانی کاه در عرصاه      صهدار نیا امران ارتبا  يافتن با عر رفتارهای مسئله

آفالين دوار مرری هستند ممرن است در عرصه آنالين نیا به دنبال مرری خکد باشادک جما    

تنیاده و در پیکناد    های فیايری، اجتماعی و ديجیتال درهام  بندی اين نرريه اين است که عرصه

آفالين و آنالين   به عبار  ديگر زندای ای تراکنری يا دوسکيه با هم دارندک با هم هستند و رابله

هاای ديجیتاال بارای نکجکاناان بسایار واقعای هساتند و مارز          آنان با هم در ارتبا  استکعرصه

)در تجربیا  ذهنی آنها( برای آنها ااه حتای قابای تراتیص نیساتک     « مجازی»و « واقعی»بین

 (35:  2011)سکبراهماينام و شاماهی، 
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 ای اجتماعیهویت یابی در فضای رسانه ه

 آنالین و هویت مجازی 1نمایی خویش   

تکانناد دو معناای    مای « هکيت آناليان »و « هکيت مجازی»در فضای اينترنت اصلالحاتی وکن 

نماايی   متفاو  به خکد بگیرندک نتست آنره اين دو اصلالح، هکيت را نکعی شناساايی و خاکيش  

کيت آنالين را به معنای روانرناختی مد نرار  دانندک دوماً، ه )يا بازنمايی( فرد بر روی اينترنت می

آنالين هر فرد(ک نتساتین اصالالح   2( يا نقاب selfسازی پیچیده از خکدِ) دارند )يعنی يک مفهکم

های ديجیتاال داشاته    ناظر بر اين واقعیت است که افراد به جای آنره حضکری واقعی در محیط

هاای ديجیتاال    از داده« ای خکشاه »ی نمايی مجااز  دارندک خکيش« نمايی مجازی خکيش»باشند 

تر، نام مساتعار/نام کااربری،    درباره يک کاربر محیط مجازی است و شامی نام، يا به عبار  دقیب

باشدک به عباار  ديگار صارفاً     آدرس ايمیی، سابقه آنالين و جايگاه وی در آن صحنه مجازی می

 عبارتست از وهره و بدن کاربر در آن محیط خاص ديجیتالک

ها يا خیا تی هستند  ومین اصلالح مربک  به هکيت مجازی شامی افرار، نررا ، بینشد 

کنندک يا به عبار  ديگر انتقال افرار،  های مجازی خکد منتسب می نمايی که کاربران به خکيش

 شان )ولک به صکر  ناخکدآااه( استک شان به خکد مجازی های خکدِ واقعی عکاط  و ديگر جنبه

های فردی و اجتماعی استک هکيت مجازی فردی مربک  اسات   یا دارای جنبههکيت مجازی ن

که منرکر از من در آن همان شتص حاضر در آن محایط  « من که هستم»به سکا تی مانند 

نماايی کااربر در ان فضاای مجاازی      تر، منرکر هماان خاکيش   مجازی است يا به عبار  دقیب

د که فرد به کدام دنیای مجازی، اروه کن بتصکص استک هکيت مجازی اجتماعی مرتص می

ها ویست وککک )ساکبراهماينام و شااماهی،    يا انجمن آنالين تعلب دارد، جايگاه فرد در آن اروه

2011 :60- 63) 

در زندای اکرريت نکجکانان آنها را درایر سه عنصر   های شبره اجتماعی غلبه فااينده سايت

ها که همگی تأثیراتی بار باه نماايش اذاشاتن      کامنتها، دوستان و   عمکمی کرده است: پروفايی

(جنبه کلیدی ديگری از هکيت که نکجکاناان انتتااب   64: 2013هکيت دارندک )ديکيس و اينکن، 

های شبره اجتماعی به نمايش بگذارند افرای ارتباطران با افاراد ديگار    کنند آن را در سايت می

ل بکدن و ياا محباکب باکدن آنهاا در اختیاار      روابط اطالعا  مهمی در مکرد باحا  است وکن اين
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ها هم به  ها نیا بتش مهمی از نمايش هکيت هستندککامنت ( کامنت2007اذاردک )بکيد، افراد می

شاکند )مارال زماانی کاه فارد بارای رويادادهای خاصای          ااری محساکب مای    عنکان نکعی جلکه

هاای   دن بازخکردک کامنتاذارد( و هم واکنری به ديگران به منرکر دا های متصکصی می کامنت

متاطبان راهی است برای نکجکانان تا بتکانند بفهمند آيا راهی که بارای ارتباا  انتتااب کارده     

زننادک   بکدند درست بکده يا خیرک همچنین در اين مسیر دست به مديريت واکنش متاطاب مای  

 (2007)ونانره اافمن عنکان کرده است(ک )بکيد،

ایرندک نتسات مساائلی     ين مدنرر قرار می های آن با هکيتدو مجمکعه از مسائی در رابله 

 در رابله با کنترل و صمیمیت و دوم مسائلی در رابله با انتتاب و عاملیتک  

زنندک   ين، به مررال  متعددی دامن می های حريم خصکصی و ارائۀ حديث نفس آن والش

شاکد حاکزۀ عماکمی     ث مای ای باعا  شده از حکزۀ عمکمی شبره های حاصی در عین اينره فرصت

آشرارسازی دائمی در میان متاطبان ناشناخته نتايج ناخکاسته  واقعی بازپیرربندی اردد خکيش

های رابله فروبپاشاند و مارز میاان امار      شکد زمینه ای را به همراه دارد و باعث می و غیرمنترره

هاای برآماده از    شاظهار کرده اسات پاکي   بویدعمکمی و امر خصکصی از بین برودک همانلکر که 

اندک مسائلی در خصکص حب تألی  و  بینی ب رنج شدن وض  حريم خصکصی، اغلب غیرقابی پیش

شاکندک باا تکجاه باه اينراه تاأثرا         کنترل انترار محتکاها نیا بیش از پیش پیچیده و مبهم می

ستند، اهمیات  پذيری استقالل يا تبانی برای ايجاد نمايۀ کاربری افراد ه  ين وابسته به ادراو آن

بندی و مديريت تأثرا  در حال افاايش استک خکدماديريتی   زمینۀ صکر  مکضکعا  فکق در پس

 (2011شکدک )بکيد، محکر بیش از پیش پیچیده می های رسانه هکيت

ایاری   هاای مساتعار نیاا در شاری     اباارهای آنالينی وکن شرلهای تصکيری )آواتارها( و نام

نمايی آنالين که در با  تکضیح داديم فرق  ای آنالين )که با خکيشه های مجازی و يا نقاب  هکيت

های مجاازی،   مجازی از طريب احساس تعلب به اروه  دارند( نقش دارندک بنا بر نرر تکماس هکيت

هايی مری قابلیت  کمهار 1ایرد می  کردن به زبان  تی و يادایری اطالعا  فنی نیا شری صحبت

افاارهاای   روم و ياا جساتجک بارای نارم     رهای خاص يا مديريت يک وتافاا استفاده از برخی نرم

هاای ديجیتاال    شاکندکاين مهاار    جديد رفته رفته به بتش مهمی از خکدارزيابی فرد تبديی می

به هکيت مجازی نکجکانان هستندک تکماس همچناین ادعاا دارد   « متعلب»ارزش بسیاری دارند و 

های فرهنگای   ر منعل  است و در هماهنگی با وهرهکه هکيت مجازی ککدکان و نکجکانان بسیا
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کنند و اين امر ممرن اسات باه آناان در     هر زمان)ترندهای عرصه مکزيک و يا مد وککک( ت ییر می

 (76: 2011های متتل  کمک کنندک )سکبراهماينام و شاماهی،  آزمکدن خکدانگاره

باه  « هاای عاام   ديگاری » ين از خالل سه سالح   ایری خکدِ آن ودر نهايت بايد افت شری

« های عاام  ديگری( »2006(: ديگری به مرابۀ متاطب خیالی )بکيد،1934رسد )مید، سرانجام می

روی از  (ک با دنباله2007)هکلدورث و مکاان، « های مهم ديگری»اصلالح  يافته و نهايتاً به ترتص

مااعی نتیجاۀ   هاای اجت  هاای شابره   تکان افت که فرايند ارائۀ حديث نفاس در ساايت   مید  می

ی عام ديجیتاالی اساتک قراردادهاای    «ها ديگری» ين و  ی آن«مرا»و « من»يابی جمعی  ساخت

هاای   ها و مايات  تکانند به مکازا  رجحان شده و قابلیت خاص ترنکلکژيک می فرهنگی کداذاری

 ين حاکم شکندک طبب تحقیقا  هکلدورث و مکرااان    ورسکما  آن اجتماعی و فردی بر اين رسم

را از يرديگر ترتیص داد: متاطب عام « های ديجیتالی ديگری»دهندۀ  تکان سه سلح ارجاع می

شاامی بار پیکنادهای    « هاای مهام   ديگاری »خیالی؛ دوستان خاص و پیکندهای سست آشنايی؛ 

 (2007صمیمانه با دوستان ناديک و خانکادهک )هکلد ورث و مکراان،

 ای كاستلز هویت شبکه 

ا و تجربه برای افراد يک جامعاه مای باشادک کاساتلا هکيات را فرايناد       ، سرورمه معن«هکيت»

معناسازی بر اساس يک ويژای فرهنگی يا مجمکعه به هم پیکسته ای از ويژای هاای فرهنگای   

از ديد ( 22، 13۸0که بر مناب  معنايی ديگر اولکيت داده می شکد، تعري  کرده استک )کاستلا ، 

ب  معنا سازی برای خکد کنراگر اسات و از طرياب فرآيناد     من« هکيت»کاستلا بر خالف نقش، 

ياابی   شکدک کاستلا معتقد است کاه هکيات   به دست خکد کنرگر ساخته می« فرديت بتریدن»

ای در زندای برر نیست و امری است که هماراه تااريخ برار باکده اساتک ولای در        ارايش تازه

زدايای   اوم ساختار زدايی و مراروعیت ها و نهادهای آن به طکر مد ای که از سازمان جامعه شبره

های بارگ و متعارف در آن کم رنگ و تجلیا  فرهنگی آن اذرا و سیال  شکد و نقش جنبش می

ديادااه کاساتلا   (ک 62: 13۸0شاکد )کاساتلا،    ترين سرورمه تبديی می شکد، هکيت به اصلی می

رابر سااختار متحاکل   هکيت محکراستک از نرر او در ب -فرهنگی يا ساختی -يک ديدااه ساختی 

دار ساروکار   بتش، هکيت مقاومت و هکيت برنامه ای، ما با سه نکع هکيت مرروعیت جامعه شبره

هکيات مقاومات:    .زدا هساتند  زا و هکيات  ای هکيت داريمک جنبش های اجتماعی در جامعه شبره

ارند که از ارانی ايجاد می شکد که در اوضاع و احکال يا شرايلی قرار د اين هکيت به دست کنش
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شکدک در اينجا باا ظهاکر    شکد و يا داغ ننگ بر آن زده می ارزش دانسته می طرف منلب سلله بی

های هکيتی مکاجه می شکيم که سانگرهايی بارای مقاومات و بقاا بار مبناای اصاکل         خط مری

 ( 13۸0:24)کاستلا، ک سازد متفاو  يا متضاد با اصکل مکرد حمايت نهادهای جامعه می

کناد تاا بار اسااس آن بتاکانیم پیچیادای رواباط         مای   ادامه الگکيی به ما معرفی کاستلا در

 ای را درسلح فردی و جمعی درو کنیم؛ شبره
 

 یابیهویت جهانی شدن 

 ایفردارايی شبره دارارايی مبتنی بر کا های مارومصرف فردگرایی

 ارايیوند فرهنگ ارايیوطنجهان گراییجمع

ای تلقای  يابی و فردارايی، در واق  منب  فرهنگ فردارايی شابره کيتبه زعم وی، ترکیب ه

ای معرفای  شکد که از سکی جامعه شناسان به عنکان الگکی جامعه پذيری در جامعاه شابره  می

شاکندک در مقابای،   شده استک در عصر اينترنت، افراد باه انااوا از واقعیات مجاازی کرایده نمای      

هاای ارتبااطی کاه در اختیاار دارناد،      تعداد زياادی از شابره   پذيری خکد را با استفاده ازجامعه

هاا و  دهند؛ اما آنها در واق  به طکر انتتابی، جهان فرهنگی خکد را بر حسب اولکيتاسترش می

شاان  های شتصیکنند و اين مسئله را با تکجه به ترامی مناف  و ارزشهای خکد دنبال میطرح

تاکان   ( اين نرته مکضاکع مهمای اسات کاه مای     259: 1393کنندک ) کاستلا،تعديی و اصالح می

 يابی نکجکانان را با آن فهم کردک هکيت

هاای ارتبااطی   ای، ساکژه  کاستلا همچنین معتقد است، در فرااارد ارتبااطی جامعاه شابره    

هاای ارتبااطی کاه    ها در میان خکد با ترریی شبرهای نیستند؛ بلره آنهای مناوی شدههکيت

( کنرگرانِ ت ییر اجتمااعی باا   25۸: 1393کنند، تعامی دارندک )کاستلا،می معانی مرترو تکلید

ای انلباق آفرينی که با اشرال وفرآيندهای قدر  در جامعه شبرهاستفاده از سازوکارهای قدر 

 (767و  766: 1393تکانند تأثیر قابی تکجهی ايجاد کنندک )کاستلا، دارند، می

را « 1ایفردارايای شابره  »ای، راينی و ولمن، مفهاکم   عۀ شبرهبا الهام از نگاه کاستلا به جام

های ديجیتال هماراه در جامعاۀ    برای تکضیح تحک   اجتماعی ناشی از کاربری استردۀ فناوری

روايتای از نراام جدياد عملرارد اجتمااعی در مقابای       « ایفردارايی شبره»اندک  جديد ارائه داده

هاای تمااس، ارتباا  و تباادل     ی است که بیانگر شیکهسیستم ناشی از بکروکراسی سلسله مراتب

 (  7: 2012ای مجازی استک )راينی و ولمن، اطالعا  بین افراد در اجتماعا  شبره
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 Networked individualism  
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فضاای مجاازی امراان برقاراری پیکنادها و      »کند که  ولمن به ملالعا  پیرینش استناد می

افاراد هرواه بیراتر    »رد ایا  او نتیجه می«ک دهد روابط ضعی  را به میاان نامحدود استرش می

شان را از فضای فیايری و عینی به فضای مجازی منتقی خکاهند کارد؛ وارا کاه بقاای      تعامال 

يک اروه و مناوی نردن يک فرد وابسته به وجکد و تعدد پیکندهای ضعی  است؛ وضعیتی کاه  

 (141: 2012)ولمن،« فناوری جديد اين امران را در فضای مجازی فراهم کرده است

ای شده اين است که روابط بین فردی هر واه بیراتر بار اسااس      الااما  فردارايی شبرهاز 

کنند، استکار شکدک اين روابط تتصصی حکل عالئاب مراترو،    ای که افراد ايفا می های ويژه نقره

هاای   ایاردک شابره   های ککتاه مد  و نیااز باه اطالعاا  شاری مای      مررال  مرترو، همراری

ها و رواباط اجتمااعی را    ایری اروه راد همفرر است و اينترنت شریتتصصی اجتماعی شامی اف

بر اين افراد از نرر میااان   کندک عالوه بر اساس عاليب مرترو و سبک زندای همانند تسهیی می

ها حضکر فعاال دارناد و    های متتل  با هم تفاو  دارند برخی در شبره شرکت داشتن در شبره

 (12: 1393و برخی ديگر تنها عضکی غیر فعال هستندک)مش، کنند برخی ااه به ااه فعالیت می

 گافمن و نمایش خود 

شناسی مساله، هکيت و مکضکع اصلی هکيت  شناسی و جامعه او معتقد بکد محکر ملالعا  انسان 

بالقکه و بالفعی اجتماعی و درایری فرد و جامعاه در راساتای باروز هکيات فاردی اساتک او در       

مفاهیم بازيگر )کنرگر(، تماشاوی )متاطب(، بازی، اجارای تئااتری و   « نرريه نمايش»طراحی 

و « صاحنه »کند و معتقد است هر رفتار فردی و جمعای ياک    مديريت تاثیراذاری را ملرح می

ماکرد نرار   « خاکد »داردک او تاکید زيادی بر محادوده فضاايی کانش داردک    « پرت صحنه»يک 

مااعی در شارايط خااص و معاین شاری      هاای اجت  اافمن، خکدی است که هر لحره در کانش 

شکدک خکدی که محصکل و ساخته و پرداخته شرايلی است که کانش در آن   ایرد و ابراز می می

را محصاکلی از کانش    "خاکد "داند، بلراه   را يک هکيت مستقی نمی« خکد»دهدک اافمن  رخ می

 (1959فمن، داند که از کنش متقابی نمايری بین کنرگر و حضار بر می خیاد )اا مرترو می

از نرر اافمن، فناوری اطالعا  و ارتباطا  در دو دهه اخیر زندای اجتماعی انسان را عمیقاً 

ت ییر داده استک تحاک   حاکزه ترنکلاکژی کاه مرتصاًا حاکل محاکر ترنکلاکژی اطالعاا  و          

هاا و سااختارهای جامعاه شاده اساتک در نگااه        ارتباطا  قرار ارفته، مکجب ت ییر شری بنیاان 

، آدمی همکاره در حال ت ییر شتصیت خکيش و ارائه تصکيری جدياد از هکيات خاکد در    اافمن
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کند جامعه به واسله نهادهای شرعی و قانکنی ساعی   برابر ديگر همنکعانش استک او استد ل می

ها را در هم برياد و آن را بر اساس هنجارها و معیارهای غالاب بازساازی کنادک     آدم« خکد»دارد 

تضااد  »و « فاصاله نقاش  »، «بازی نقش»ها راه دفاع برای افراد، بازيگری است و اينجاست که تن

هاای متتلفای    يابدک بدين ترتیب، فرد نقش در رفتارهای روزانه افراد در جامعه اهمیت می« نقش

خکاهاد ايان    کننداان مای  کند )بازی نقش( و همامان از مراهده را در صحنه اجتماعی بازی می

یت او بپذيرند و باور کنند فردی که در مقابی آنهاست هماان صافاتی را   نقش را به عنکان شتص

 دهدک دارد که نران می

مکضکع ديگری که تحت تاثیر اافمن در ملالعاا  وناد ساال اخیار و باه خصاکص در دو       

شناسای دانراگاه برکلای ماکرد تکجاه قارار ارفتاه، نقاش          نامه تقديرشده دکترای جامعاه  پايان

کند و بار   ديريت تاثیر استک اافمن جامعه را به صحنه تئاتر تربیه میهای اجتماعی در م شبره

هاای اجتمااعی در    های پرت صحنه و جلکی صحنه فرد تاکید داردک در نگاه او، ايان نقاش   نقش

هاای جامعاه قارار داردک     ارتبا  با انترارا  ديگران و نیا در ارتبا  باا مجمکعاه قاکانین و ارزش   

آفرينی، نقله اتصال فرد و جامعاه و عامای تعاادل و ثباا       ين نقشکند که ا اافمن استد ل می

کناد و تأکیاد دارد    جامعه استک او به اهمیت تمايا میان پرت صحنه و جلکی صحنه اشاره مای 

تارين آنهاا ماديريت     کند کاه مهام   های متتلفی برای حف  اين تمايا استفاده می فرد از ترنیک

طالعاا  اجتمااعی دربااره ياک شتصاند؛ در ماکرد       ا»اطالعا  و مديريت تاثیرااذاری اساتک   

هاايی کاه وظیفاه     دهندک اين اطالعاا  و نراانه   های کم و بیش پايدار او به ما آااهی می ويژای

اند؛ يعنی تکسط همان شتص مکرد نرار و   انتقال آنها را بر عهده دارند، انعراسی و قابی مراهده

کنناد،   دی که آن نمکدها را مراهده مای از طريب نمکدهای جسمانی وی در حضکر مستقیم افرا

هايی که کارشان انتقال اطالعا  اجتماعی اسات، ممران اسات     شکندک برخی از نرانه منتقی می

تاکان   ها را مای  وجک و دريافت شکندک اين نرانه همیره در دسترس باشند، به شرلی عادی جست

 (1394)اافمن به نقی از سرايی، «ک نماد نامیدک

 گیری جهجمع بندی و نتی

برای فهم زيست جهان مجازی ککدکان و نکجکانان و ارتبا  مکضکعا  ذکر شده در ايان مقالاه باا    

 يرديگر، بستر تحلیی را رويررد به ککدکی و به فناوری قرار داديمک بر اين اساس مقک   مرتبط باا 

تتراج کارديم  های اجتماعی  اس تبیین وگکنگی رفتار ارتباطی ککدکان و نکجکانان در فضای رسانه
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و با نگاهی همه جانبه نگر نسبت هر مقکلاه را باا رويرردهاای متتلا  تحلیای ککدکاان و رساانه        

هاای ناکين ارتبااطی )از     )ککدو محکر و رسانه محکر(  و همچنین رويرردهای متتل  به فنااوری 

 داديمک  جمله ديدااه های جبرارا، اباارارا، ملالعا  فرهنگی و شری ایری اجتماعی رسانه( نران 

مقکله کلی تحلیی وگکنگی دسترسی ککدکان و نکجکانان به فضای آنالين، تحلیی نگارش   5

های اجتماعی و تحلیی وگکنگی  به رسانه های اجتماعی، تحلیی الگکی تعامال  در فضای رسانه

تکاند  مبنايی برای فهم زيسات جهاان    هکيت يابی و يادایری در فضای رسانه های اجتماعی می

ی ککدکان و نکجکانان در اين فضا قارار ایاردک زيرمقاک   اساتتراج شاده از نررياا  و       ارتباط

 ادبیا  مرتبط نیا قابلیت تبیین با يک يا وند رويررد دارندک  

دهاد،   جدول زير  نسبت هر زير مقکله با رويررد به فناوری و ککدکی و رساانه را نراان مای   

تاکان ابعااد زيسات     داردک بر اساس اين الگک مای  اينره هر مقکله پرتیبان نرری در کدام رويررد

تحقیقا  صکر  ارفتاه بار ايان    جهان مجازی ککدکان را با رويرردی همه جانبه تحلیی کرد و 

هاای اجتمااعی هام رساانه را شاری       دارند کاه بار مبناای آن بافات     اساس پرده از تعادلی برمی

 شکندک دهند و هم تکسط آن شری داده می می

آيند و جهت واحدی ندارندک درو جايگاه فضاای   ه نکعی فرايند به حساب میت ییرا  فناوران

مجازی در زندای نکجکانان مستلام آن است که از داشتن يک تعبیار فناوراناه صارف، اجتنااب     

تکاناد   های مت یر آن را درو کنیمک فضای مجازی می کنیم و جايگاه اجتماعی فناوری و خروجی

نگی جديدی را در زندای اجتماعی جکانان به وجکد آورد،  اماا  های فره عنصری باشد که ويژای

تر را نیا بازتکلید کندک در واق ، يک رويررد صرفاً فناورانه  اين رفتارها ممرن است شرايط قديمی

کنناد،  نادياده    هاا در آن و از طرياب آن عمای مای     شرايط مادی و فرهنگی را که ايان فنااوری  

هاای   های اجتماعی و غیره در مالریات شارکت   وبسايت، شبره ایردک فضاهای ديجیتال مانند می

اند و سعی دارند الگکهای مصرف آنها را شری دهنادک   تجاری هستند که نکجکانان را هدف ارفته

شکند و اکيی کاه شارکای ساازنداان     در عین حال نکجکانان با استفاده از اين فضاها تکانمند می

ایرند و با حضکر خالقاناه   را در جامعه در دست میمحتکيا  فضای مجازی باشند، نقش مهمی 

 کنندک خکد متاطبانی جهانی و وسی  پیدا می

ااذاری، پاذيرش ياا رد     بر اين اساس، در اين مقاله نیا با پیروی از همین سنت،  به دنباال ارزش 

فنااوری ارتبااطی و کاکدکی و تحلیای      های نرری يا رويرردهای ملرح در حکزه رابلاۀ   يری از سنت
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ايم، بلره با تکجه به زمینۀ پاژوهش، قصاد داريام     زيست جهان مجازی ککدکان و نکجکانان با آن نبکده

 ای از اين رويرردها و ارائۀ يک مدل متناسب با مسئله و زمینۀ پژوهش دست يابیمک به ترکیب تازه

ی تکان با مدل زير در سلح خارد )فاردی( تحلیلای از رفتاار ارتبااطی و وگاکنگ       در نهايت می

هاای   های اجتماعی داشتک ککدکاان در ابتادا ياا کااربر رساانه      زيست ککدکان و نکجکانان در رسانه

شکند و يا به دلیی انتتاب ديجیتالی و يا ناابرابری اجتمااعی و عادم دسترسای کااربر       اجتماعی می

هاای اجتمااعی بار وگاکنگی      رسانه اجتماعی نتکاهند شدک وگکنگی دسترسی ککدکان باه رساانه  

های اجتمااعی مارتبط    تران در اين فضا و نگاهران به وگکنگی استفاده و يادایری از رسانهتعامال

های اجتماعی با الگاکی تعاامال  و ياادایری کااربران کاکدو و       استک همچنین نکع نگاه به رسانه

ياابی ايراان در    های اجتماعی مرتبط است و مجمکع اين مکارد بار وگاکنگی هکيات    نکجکان رسانه

هاای   ای آنها را شری دهدک يرای از ويژاای   تکاند خکد رسانه ی اجتماعی اثر اذار است و میها رسانه

مان  »هاای آناليانک    زمینه محکر عبار  است از نمايش و مديريت هکيت در پس کلیدی خکدِ رسانه

به مسألۀ محکری زمانه تبديی شده است: اينره کااربران نکجاکان وگکناه خاکيش را باه      « کیستم؟

ای، حس کنترل بر نفس را به دسات   کنند و در حکزۀ عمکمی شبره ای منعل  ارائه می مرابۀ سکژه

ای يری از فرايندهای ذاتی مديريت هکيت، سابک زنادای و    آورندک تکلید محتکای آنالين شبره می

روابط اجتماعی هر کاربر ککدو و نکجکان استک بازنمايی آنالين خکد شامی ناکعی تعامای نماادين    

اند و امروزه اين فرايند نمادين به شری نمايرای از خاکد،    و اافمن آن را ترريح کردهاست که مید 

نمايد و به مرابۀ يک نراانگر هاکيتی در    بندی می ترامی يافته است که پیکندهای دوستانه را مفصی

هاايی   های آنالين شامی قضاو  ایردک خکدمديريتی هکيت نمايۀ کاربری افراد مکرد استفاده قرار می

باه  « دوساتان »شکدک نکجکانان ماراودا  خاکيش را باا     ر مکرد مناسبا  پیچیدۀ وندبعدی نیا مید

 شان را نمايش دهندک ایرند تا هکيت منالۀ بتری از اين فرايند به کار می
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 اباار ارايی  *   * *               * *    
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 جبر ارايی *         * *   * *        *   

*        *       *  *  *  * * *  * 
شری ایری 

 اجتماعی

 به مرابه فرهنگ *  *    * *  *  * *   * *  * *    * * 

 * *  * * * * *  *    *   * * * * * * * * * 
رويررد ککدو 

 محکر
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 رويررد رسانه محکر *         * *  * * * * *      *   *
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