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 چارچوبی برای پژوهش پیرامون کودکان و رسانه های نوین

 9فاطمه نوری راد 
20.1001.1.38552322.1399.9.35.5.1DOR:  

 چكيده

طلبد.  ه جدي به پژوهش در اين حوزه را مياي شدنِ بيش از پيش فرهنگ كودكي ضرورت توج رسانه

اي است كه بايد مقوالت بسياري را مدنظر قرار  مطالعه نسبت بين كودک و رسانه موضوعي بين رشته

دهد. در اين مقاله با رويکرد توصيفي تحليلي به معرفي رويکردهاي مختلف براي مطالعه كودک و رسانه 

محور و يا  تواند كودک اي كودكان مي ش بر روي محيط رسانهپردازد. رويکرد پژوه و ارزيابي آنان مي

محور باشد يعني در يکي كودک موضوع اصلي و رسانه زمينه بررسي است و در ديگري برعکس.  رسانه

دهند.آن دسته از كاربردها و  هاي كودكي هستند كه معاني را شکل مي البته در نهايت همين بافت

بخشند. براي بهره بردن از مزاياي هر دو  به تجربيات كودكي شکل مي تأثيرات رسانه نيز به نوبه خود

توان به نظريات مرتبط با مدرنيته متأخر به عنوان ابزاري براي استحکام بخشيدن به  رويکرد مي

شود بتوانيم از مزاياي هر دو رويکرد  محور توجه كرد. اين نگاه موجب مي محور و رسانه رويکردهاي كودک

هاي هريك فائق آييم، آنهم نه تنها از طريق فهم اينکه هركدام  يم و در عين حال برمحدوديتمند شو بهره

دهد بلکه از طريق فهم فرايندهاي  از اين دو رويکرد چگونه بخش مهمي از بافت ديگري را تشکيل مي

 .دهد ها و هم محيط كودكان را تحت تأثير قرار مي  عام تغييرات اجتماعي كه هم محيط رسانه

 رويکرد كودک محور، رويکرد رسانه محور، مدرنيته متاخر، نظريه نسلي، محيط رسانه اي  :ها کليدواژه
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 و طرح مسئله مقدمه

كننـد   هـا آينـده را نماينـدگي مـي     انـد؛ آن  طور سمبليك به آينده مـرتبط  كودكان و نوجوانان به

  ينده فکـر كننـد؛ هـم آينـده    (. جوامع نيز تمايل دارند به كودكان در نسبتِ با آ9،9111)استفن

هـا   تر. توجه به كودكان و نوجوانـان و شـنيدن صـداي آن    اجتماع گسترده  خودشان و هم آينده

 زندگي نيز كيفيت و ملت يك ثروت حقيقت درترين گام براي توسعه است.  ترين و ضروري مهم

 .دارد بستگي جامعه آن فرزندان تربيت نوع و گذاريسرمايه ميزان به آينده دهه چند در جوامع

 نيست پوشيده كسي بر امر اين گرچه حقيقت. هستند جامعه فرداي و آينده امروز، بله كودكان

 ازايـن،  پيش كه روبروست دووجهي اي پديده با امروزه آينده، نسل اين لکن بايستي توجه داشت

 اغلـب  آنچه .«مجازي فضاي و اينترنت: »است نداشته وجود وسعت اين به ما بيشتر كودكي در

ايـم تـا    كرده تجربه ما كه كودكي است شرايط و بستر با متفاوت كنند، مي تجربه امروزي كودكان

 شـده  موجب اجتماعي هاي شبکه و ديجيتال هاي از رسانه كودكان و نوجوانان حدي كه استفاده

  تحميل كند. ما بر را خود جديد واقعيت و معنا كودكي مستمر، و تدريج به

 و شـدن  اي رسـانه  كودكي، مصرف بازار توسعه و دارند. رشد متفاوتي كودكيِ وز،امر كودكان

 رسوخ و خانوادگي روابط متن در نسلي روابط شدن فرهنگ، دموكراتيك فزاينده شدن ديجيتالي

 كـودكيِ  تـأثير  از محـدود  هـايي  روزمره، تنها جلوه هاي گفتمان در كودكي فرهنگ و زبان بيشتر

 هـا  مهارت تکنولوژي، غني فرهنگ در شدن ور است. غوطه ارتباطي فرهنگ بر ديجيتالي يا جديد

 فکر متفاوتي گونه به نوجوانان اين دهد. مي قرار تأثير تحت شدت به را نوجوانان امروزي عاليق و

 بـراي  اطالعـات،  تکنولوژي بر تکيه با و دارند اي فعاالنه كنند، تجربيات مي پردازش را اطالعات و

 جهـت  الزم هـاي  مهـارت  كسـب  بـه  ها آن كنند. مي برقرار ارتباط ديگران با اتاطالع جستجوي

 باشند هم اي چندرسانه توليدكننده خواهند مي و هستند مشتاق اي چندرسانه هاي نمايش توليد

 و دانـش  كـه  اسـت  داده پرورش كودكان و نوجوانان از نسلي آن. اينترنت كننده مصرف صرفاً نه

 هـا  آن در را هـايي  ها، ارزش مهارت اين و دارند اطالعات فناوري زمينه رداي  پيچيده هاي مهارت

 و كننـد  مي تشويق را ديجيتال فضاي در فرهنگي تجربه ايجاد طريق از يادگيري كه انگيزد برمي

 دارند. را خود خاص اجتماعي ترجيحات

ريـات  براي مطالعه نسبت بين كودک و رسانه و تغييرات ايجاد شده در محيط كودكي نظ

توانند مبين باشند. ازآنجاكه مطالعات كودكي و رسانه صبغه چنداني در كشور ما  متفاوتي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اين  بيشترها و مشکالت  هاي آن از محدوديت بندي  ندارد. دسترسي به منابع مطالعاتي و دسته

رويکردهاي مختلف به مطالعه كودک و هاست، فلذا قصد ما در اين مقاله اين است كه  پژوهش

هاي نوين را معرفي و نقد و ارزيابي نماييم تا مسير براي پژوهشگران كـودكي و رسـانه    سانهر

نسبت علـوم ارتباطـات و كـودكي بـه لحـاظ       هموارتر شود. سؤال اصلي پژوهش اين است كه

عنوان چـارچوبي بـراي مسـئله كـودک و      تواند به نظري چيست؟ و چه رويکردهاي نظري مي

وند؟ براي پاسخ به اين سؤاالت در اين مقاله از روش توصيفي تحليلي هاي نوين به كار ر رسانه

 است. شده استفاده

 گيری مطالعات کودکی تاريخچه شكل

آمـده از دل   هاي پديـد  ها و ناكامي توان برساختي از حسرت كودكي را )در مفهوم مدرن آن( مي

لدين هرچه بيشـتر تلقـي   هاي ابتدايي سده پيشين وا جامعه بازاري قرن بيستم دانست. در سال

گذاشـتند و بـه آنـان     عنوان نيروي كار و يا وارث مال و امـوال را كنـار مـي    پيشين از كودكان به

نگريسـتند و بـراي همـين سـعي      عنوان ضامنان زندگي شخصي و حتـي مـأمن سـادگي مـي     به

: 9999گهـام،  كردند تا كودكان را از بازار و تمام حواشي مربوط به آن دور نگه دارنـد. )باكين  مي

اي از كنتـرل   شـده  بنـدي  ( تقريباً تمام جوامع همپاي رشد كودک تغييرات ماليم و يا درجـه 98

گذارند اما ماهيت اين ترقي به انحاي مختلـف توسـط    سر مي عمل را پشت كامل تا دادن آزادي

انتقـال بـه   »و  هـا مفـاهيم كـودكي، بلـوغ     شـود. در هركـدام از ايـن حالـت     جامعه برساخته مي

ناپذير دارند. روايت غالب از كودكي، و به تبع آن، روابط ميان والدين  پيوندي جدايي« بزرگسالي

و فرزندان در مورد تعادل ميان وابستگي و استقالل است. اين تعادل بسته بـه مراحـل مختلـف    

هـاي مختلـف    تر شدن كودک( بسته به جوامع مختلف )بسته به خانواده و عرصـه  با بزرگ) رشد

تـوان از مقتضـيات تـاريخي و     ها از بلوغ را نمـي  )چون دريافت جهان( و بسته به فرهنگ  زيست

ايـن تعـادل همچنـين بـه لحـاظ       فرهنگي موجود در جمعيت بزرگسال جدا كرد( متغير اسـت. 

تـرين خصيصـه تربيـت كودكـان      مهم»نويسد  مي 9طور كه گادين تاريخي نيز متغير است. همان

 (959: 9181)گادين،« كاهش هميشگي تسلط و مسئوليت والدين است. معاصر

البته مفسران كودكي عموماً بر سر اين قضيه توافق دارند كه جايگاه كـودكي در طـي قـرن    

هـاي   بيستم و بيست و يکم تغييرات اساسي را پشت سر گذاشته است. مخصوصاً اينکه در دهـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gadlin 
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ايم. به بيان سـاده، بـه    از مفاهيم كودكي و بلوغ بوده ها در تلقي غربي اخير شاهد افزايش تناقض

تري دارند اما در زمينه اقتصاد و  هاي فرهنگي و رواني كودكان رشد سريع رسد در زمينه نظر مي

 يابند. آموزش كودكان ديرتر از قبل به بلوغ دست مي

كودكـانِ  گـذار از  -9هاي مرتبط با هم هسـتيم:   درمجموع، در قرن بيستم شاهد اين جريان

كنند و والدين بايد براي  كننده را ايفا مي داراي نقش اقتصاديِ فعال به كودكاني كه نقش مصرف

 ها هزينه كنند. آن

گسترش آموزش رسمي كه خود را در افزايش سن قانوني بيرون آمدن از مدرسه همـراه   -9

دهـد. )ليوينـگ    نشـان مـي   با افزايش شديد در ميـزان ورود افـراد بـه مقـاطع تحصـيلي بـاالتر      

 (18: 9999استون،

رو  هـا بـا آن روبـه   تجربياتي كه كودكان و نوجوانان از طريق رسـانه  در دوران مدرن محدوده

شد. بسياري والدين هم چنان كه دغدغه مصارف فرهنگـي  تر ميطور ثابتي گسترده شدند، به مي

ردنـد يـا در مـورد اينکـه     كهـا ملـزم مـي    فرزندانشان را داشتند، يا خود را به سرگرم كـردن آن 

(. 988: 9988،اسـتيرنس كردنـد ) اند به فرزندانشان برسـند، واقعـاً احسـاس گنـاه مـي      نتوانسته

كـرد.  گرايي، حتي در فقيرترين اقشـار جامعـه صـنعتي، پيوسـته پيشـرفت مـي       بنابراين مصرف

گرايي  هاي بسيارِ مصرفخواستن و داشتن اشياء بخش محوري زندگي كودک شد. درواقع، جنبه

-تأييد والدين اهميت پيدا مـي  اي به دليل عدم ير چيزهايي كه تااندازهها و سابا موسيقي، لباس

 اي براي كودكان ساخت.كرد، دنياي ويژه

سنت روانشناسي رشدي بوده است كه در   مطالعات كودكان در قرن بيستم اغلب در سيطره

ان تـو  شـود و مسـير آن را مـي    كودكي تمريني براي رسيدن به جايگاه بزرگسالي ديده مـي »آن 

تغيير در اين نگاه و اختيار كـردن  «. براساس سن، رشد جسماني و توانايي شناختي ترسيم كرد

بار با استقرار  كودكان تقريباً يك قرن به دراز كشيد و نخستين  هاي جايگزين در مطالعه پارادايم

در كودكان در امريکا و سـپس مطالعـات كـودكي )عمومـاً در اروپـا(        ي دانشگاهي مطالعه رشته

شناختي  بيشتر مطالعات اوليه جامعه( 99 و 91: 9915همراه بود. )ذكايي، 9119هاي  اوايل سال

پذيري كودكان از نظريات مسلط در روانشناسـي رشـد در زمـان انجـام ايـن       در خصوص جامعه

گيرنـد خصوصـاً    شناسان قرار مـي  اند. نظرياتي كه اغلب مورد استفاده جامعه مطالعات متأثر بوده

اند. در ايـن نظريـات رشـد     هاي رفتارگرايانه، نقشي انفعالي را براي كودكان در نظر گرفته ترواي

كند بـاوجوداين،   گيري مي هاي والدين شروع به شکل طرفه است و كودک با تشويق مفهومي يك



 55 چارچوبی برای پژوهش پيرامون کودکان و رسانه های نوين    
 

 

نظر بگيرند تـا   اند كودک را بيشتر فعال در بسياري از روانشناسان طرفدار روانشناسي رشد مايل

 سـازي  منظـور سـازماندهي و سـاختن تفسـيرهايي از دنيـا بـه مناسـب        ل، موجودي كه بهمنفع

گرايانه ژان  پردازد. شايد بهترين نماينده ديدگاه سازه پردازش( اطالعات برگرفته از محيطش مي)

 (99: 9919پياژه روانشناس سويسي باشد. )كورساو،

 كي عبارت است از:ي كود اما اهم مباحث در مطالعات جديد اجتماعي درباره

 اجتماعي است؛  يافته كودكي يك مفهوم ساخت -

كـل از متغيرهـاي ديگـر     توان آن را بـه  كودكي يك متغير در تحليل اجتماعي است كه نمي -

 اجتماعي مثل جنسيت، طبقه و قوميت تفکيك كرد؛

اي مستقل از مسائل مرتبط بـا بزرگسـاالن    روابط اجتماعي و فرهنگي كودكان ارزش مطالعه -

 را دارد؛

 كودكان در ساخت زندگي اجتماعي خود مشاركت فعالي دارند؛ -

دهـد صـداي    ي كودكي است كه اجـازه مـي   اي براي مطالعه نگاري روش سودمند و ويژه قوم -

 كودكان شنيده شود؛

)پـروت و   توسعه پـاراديم جديـدي اسـت كـه در بازسـازي كـودكي در جامعـه سـهم دارد.         -

 (9،9119جيمز

ي اجتمـاعي   يافتـه  اي پذيرفته شد كه كودكي يـك سـاخت   طور گسترده به 9119ي  در دهه

اند، نه موجوداتي نـاقص   تر مورد توجه قرار گرفت( و كودكان فعاالني اجتماعي است )زمينه بيش

متمايز   ( چهار حوزه9118گيرند بزرگسال شوند. براساس اين فرض جيمز و ديگران ) كه ياد مي

. كـودكي  9ي اجتمـاعي؛   يافتـه  عنوان يك سـاخت  . كودكي به9: كودكي را تعريف كردند  مطالعه

اي مستقل از بزرگسـالي؛   عنوان موضوعي ارزشمند براي مطالعه . كودكي به9عنوان يك قبيله؛  به

عنوان بخشـي از يـك سـاختار اجتمـاعي      معرض تبعيض يا به عنوان يك اقليت در . كودكي به1

 تر. گسترده

هاي معاصر درک اين موضوع است كه كـودكي چيـزي جهـاني    ترين نکته، براي رويکرد مهم

نيست، بلکه تا حدود زيادي محصول فرهنگ است و بنـابراين در گسـتره زمـان و مکـان تغييـر      

هـاي خـاص خـود را از     ( بر اين اساس، پژوهشـگران مـدل  91-96: 9916كند. )جين كيلي،  مي

 هـاي گونـاگوني از كـودک    روش كنند. آگاهي به وجـود  توليد مي« كودكي»و درواقع « كودک»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Prout & James 
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رويکردهاي معاصـر بـه كـودكي از اهميـت بسـياري        بودن و انواع مختلفي از كودكي در توسعه

 برخوردار است.

تـر آن را حـداقل در بيسـت سـال      كودكي در ايران امروز، كه بروز جـدي   واقعيت تغييريافته

هـاي مصـرفي و    ، رشـد فرهنـگ  هاي خانواده دنبال تغييرات جدي در ساختار و ارزش اخير و به

هـاي آكادميـك و    وجو كرد، انعکاس متوازني در گفتمان توان جست فرهنگ ديجيتال مي  توسعه

 اي و بين رشته هاي بين تر بر مدار سنت علمي نداشته است. نگاه به كودكي در ايران همچنان كم

دنبـال   زي، پژوهش و بـه پردا پارادايمي استوار است و مطالعات كودكي كمتر اسبابي براي نظريه

هـاي غيردانشـگاهي از    ها فراهم كرده اسـت. گفتمـان   گذاري و كاربرد عملي پژوهش آن سياست

تـر   كودكي و نوجواني )براي مثال در هنر، ادبيات، فيلم و سينما و رسانه در معناي عام آن( كـم 

فـراهم آورده   موضوعي براي تحليل سيستماتيك پژوهشگران از روند، معاني و تغييرات كـودكي 

صـورت غالـب بـر     چنـان بـه   هاي مطالعاتي مرسوم در مطالعات كودكي در ايران هـم  است. سنت

شــناختي،  تــر اســتوار اســت و تحــوالت اخيــر معرفــت هــاي ســنتي هــا و دســتورالعمل پــاراديم

 دهد. تر مورد توجه قرار مي شناسانه را در اين حوزه كم شناختي و مسئله روش

هـاي مطالعـاتي را    تر بـر سـنت   رهنگ در برساختن كودكي تمركز بيشآثار و جايگاه مهم ف

هاي متنـوع رديـابي كنـد.     ها و ميدان ي كودكان را در متن طلبد كه زيست و زندگي روزمره مي

هاي  توان توصيف و فهم دقيقي از ديناميسم اي است كه مي رشته گرايانه و بين تنها با نگاهي كل

ها را در جامعه شناسـايي كـرد.    ي آن آورد و موقعيت تغييريافتهدست  كودكي مدرن در ايران به

( اما رويکرد پژوهش در مطالعات كودكي در مورد موضوعات مـرتبط بـا   99-99: 9915)ذكايي،

محور باشد يعني در يکي كودک موضـوع اصـلي و رسـانه     محور و يا رسانه تواند كودک رسانه مي

هاي كـودكي هسـتند كـه     ته در نهايت همين بافتالبزمينه بررسي است و در ديگري برعکس. 

آن دسته از كاربردها و تأثيرات رسانه نيز بـه نوبـه خـود بـه تجربيـات       دهند. معاني را شکل مي

 بخشند. كودكي و جواني شکل مي

 کودکی و رسانه رويكردهای کودک محور به

هاي كودكـان جلـب    جهان محور توجه ما را به سمت بسياري از پارامترهاي زيست رويکرد كودک

هـاي   آخر رسانه تنها بخشي از كاالهاي مصرفي موجود در خانه، بخشـي از گزينـه   كند. دست مي

دهـد. ايـن    هاي اوقات فراغت و بخشي از منـابع تأثيرگـذاري را پوشـش مـي     رقيب براي فعاليت

 قـرار » دهد ارزشمند است. چون بـا  جهت كه رسانه را در بافت موردبررسي قرار مي رويکرد ازاين
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هـاي جديـد    تا حد زيادي از بار هيجانات كاذب پيرامـون رسـانه  « ها در جاي درست دادن رسانه

ء انگاشتن كودک  كاهد و به همين دليل براي اجتناب از شي بينانه و چه بدبينانه( مي )چه خوش

 در رابطه با رسانه )در قالب اصطالحاتي چون معتاد، نرد و فن( شايسته است.

تر از رسانه محسوب  ن كودكان خانه محل اصلي استفاده كودكان سنين پايينجها در زيست

گـذاري اسـتفاده خـانگي از     شود و همچنين مکاني مهم براي نوجوانان است، اگرچـه بافـت   مي

 همتايان نيز اهميت زيادي دارد.  هاي مربوط به گروه رسانه در مقايسه با مدرسه و بافت

شناختي و با اختيار كردن  ي زيستي و روان گرايانه ي تقليلمطالعات كودكي با نقد رويکردها

اي و تركيبي كودكان را نه همچون عامالن و كنشگراني بالقوه و درحال شدن،  رشته منظري بين

گيرد. در اين سنت به اين سؤاالت كليدي  نظر مي اي مهم و قابل مطالعه در نفسه مقوله بلکه في

شه و بازنمايي نسبت به كودكان و كودكي چه سير و تحولي را شود كه تلقي، اندي پاسخ داده مي

ي كودكان چه بوده است. در ايـن سـنت    طي كرده و آثار اين تلقي و بازنمايي در زندگي روزمره

ي كـودكي بـه ابعـاد تـاريخي، فلسـفي،       در كنار وجوه زيستي و شناختي مؤثر بر حيات و تجربه

گذارد نيـز توجـه شـده اسـت. مطالعـات       ز آن تأثير مياجتماعي، ادبي و حقوقي كه بر درک ما ا

وجـوي   شـناختي رشـدي و جسـت    رفـتن از رويکردهـاي خطـي و مرسـوم روان     كودكي با فراتر

تنهـا   هاي سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حقوق بشر و مانند آن، كودكي را نـه  پارادايم

دانـد و بـه تـأثير     المللـي مـي   ح بـين اي محلي و ملي، بلکه موضوعِ پژوهشيِ مهمي در سط مقوله

وودهد، بـه  )دهد.  المللي بر زندگي و فرهنگ كودكان توجه نشان مي ساختارها و فرآيندهاي بين

 (99: 9915نقل از ذكايي،

گرايي اجتماعي و فرهنگي ازجمله رويکردهايي اسـت كـه بافـت و زمينـه زنـدگي       برساخت

دهـد، آنچـه در ذيـل ايـن رويکـرد قـرار        رار ميتوجه ق كودک براي بررسي اثرات رسانه را مورد

هاي آكادميـك ماننـد مطالعـات فرهنگـي،      هاي مطالعاتي و رشته گيرد وامدار طيفي از حوزه مي

هـاي   گرايي نمادين است. در ايـن ديـدگاه كـودكي را بايـد حاصـل سـازه       شناسي و تعامل انسان

فـردي و   ابع مـتن اجتمـاعي، بـين   ها و تجارب ما از اين سـازه تـ   فرهنگي و زباني دانست. تلقي

اي برآمـده از   عنوان سازه هاي خاص خود است. درک ما از كودكي، به ضرورتاً همراه با محدوديت

ذهني و تبادل تجارب و نوع گفتمان و سطوح  ي وفاق بين تر برپايه ي مدرن، بيش تحوالت جامعه

قابل توضيح است تا براسـاس  پسند و مانند آن(  مختلف دانش توليد شده )عمومي، علمي، مردم

انطباق با واقعيت بيروني و عيني. براين اسـاس، درک كـودكي را بايـد تنهـا در مـتن اجتمـاعي       
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شود متصور شد. اين فهم الجرم ادعاي صـورتي واحـد و جهـاني از     خاصي كه در آن مطالعه مي

گفـت.   هـا و نـه از كـودكي سـخن     كنـد و درنتيجـه بايـد از كـودكي     ماهيت كـودكي را رد مـي  

 (96: 9915)ذكايي،

كند. ادعاي  شناسي كودكان نيز رويکرد جديدي نسبت به مسئله كودكي پيشنهاد مي جامعه

اصلي اين رويکرد اين است كه كودكان در برساختن زندگي خود، زندگي اطرافيـان و درنتيجـه   

ر قبلـي از  طور ضـمني تصـو   كنند نقش فعال دارند. اين رويکرد به ان زندگي مي اي كه در جامعه

را )همچنين تصورات ديگري از قبيـل كـودک   « شناسي ماقبل جامعه»عنوان موجودي  كودک به

كند، كودک ناآگاه( رد  طور طبيعي رشد مي شرور، كودک معصوم، كودک درونگرا، كودكي كه به

 كند. مي

شناسي جديد كـودكي بـر ايـن     ( هم ضمن موافقت معتقد است كه جامعه9115) 9كورتراپ

 تأكيد دارد: موارد

 9گرايانـه  جاي تلقي طبيعت كننده و پويايي آن )به جنبه ساختاري كودكي و عوامل تعيين-9

 از كودک و پرورش وي(

را « خـانوار »كند و نه مفهـوم   اي )كه نه كودک را منزوي از ديگران فرض مي جنبه رابطه-9

 داند. ته مطالعه ميها را شايس داند و رابطه ميان اين براي توصيف اعضاي خود كافي مي

عنـوان يـك فـرد در همـان لحظـه در نظـر        حاال و اكنون. به اين معني كه كـودک را بـه  -9

نگـر كـه در آن كوكـان     گيرد و روابط و فرهنگ وي را در همان مقطع )نه بـا نگـاهي آينـده    مي

 شـوند(  اي از فرد بالغي كه قـرار اسـت بشـوند تلقـي مـي      نگرفته و نماينده  اشخاصي هنوز شکل

 كند. بررسي مي

دار. )ليوينـگ   عنـوان امـري نرمـال و روزمـره و نـه امـري نـامعمول و مسـئله         كودک بـه -1

 (9999استون،

عنـوان   بـه  اجتمـاعي كـودكي    شـناختي نسـبت بـه عرصـه     اين امر نيازمند يك تعهـد روش 

تزي يا ها را فان شوند نه اينکه اين عرصه هايي واقعي است كه در آن معناي واقعي توليد مي مکان

 ها( تلقي كنيم. بزرگ )يا همان دنياي آدم« واقعيت»تقليد از 

سازي كودكي را نيـز بـه    ها، سياسي البته تأكيد بر فعال بودن كودكان، و نه منفعل ديدن آن

بنـدي   شناختي اسـت بلکـه نـوعي طبقـه     تنها يك امر جمعيت همراه دارد. چون كودكي ديگر نه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Qvortrup 
2 naturalistic 
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اساسي پروژه استفاده از ظرفيـت كودكـان هنگـام توزيـع      شود كه ركن اخالقي نيز محسوب مي

 (.95: 9999كورتراپ، به نقل از ليوينگ استون، ) منابع اجتماعي است

هـاي   اگر كودكان تعبيرگراني توانمنـد از كـنش  » كنند: همانطور كه پروت و جيمز اشاره مي

العه تعامالت ميـان  اجتماعي خودشان هستند و اگر واقعاً فرهنگي مختص به خود دارند پس مط

سـازي   شود بلکـه فراينـد همگـن    پذيري محسوب نمي كودک و بزرگسال ديگر يك فرايند جامعه

فراينـد  « دار اسـت. نـه صـرفًا يـك واكـنش يـا اعـالم وصـول.         فرهنگي و تعامل اجتماعيِ معني

 مسئله نيسـت.  ها فرايندي بي كننده تجربه شده توسط آن شدن كودكان با فرهنگ مصرف همگن

هـا را در   هاي مبادالت تجاري و رسانه خورند و معاني مختلف و تداعي لکه برعکس، در آن بُرميب

هـا را بـه    دهند. به طور منظم كاالهـا و رسـانه   شرايط و بافت زندگي خود مورد پردازش قرار مي

 (11: 9999كنند. )باكينگهام،  والدين و اطرافيان خود معرفي مي

سـازي بـراي آينـده بلکـه      فقط بـراي آمـاده   سازي كودكي نه عيبا در نظرگرفتن اينکه اجتما

داشـتن بـه    عنـوان يـك كـودک و احسـاس تعلـق      منزله كسب نوعي احساس خود بـودن بـه   به

بنيـاد اسـت. عجيـب بـه نظـر       هـاي كـودک   هاي همتابنياد و پروراندن هنجارها و كاربسـت  گروه

انه مبذول داشته اسـت. شـايد   شناسي كودک توجه بسيار كمي به مبحث رس رسد كه جامعه مي

هايي باشد كـه   دليل اين امر اين بوده كه تمركز اصلي بر شناختن، و حتي تجليل كردن فرهنگ

فـرض فرهنگـي باشـد كـه ارتبـاط       كنند يا شايد به دليل اين پـيش  كودكان براي خود خلق مي

ايـن دليـل اسـت كـه      تر و مؤثرتر از ارتباطات از طريق رسانه است. يا شايد هم به رودررو واقعي

هـاي نمـادين از    معتقدند تأثيرات اجتماعي برحسب كانال، فرم، يا بافتي كه ايـن نـوع بازنمـايي   

گرايي پنهـان اسـت    كند. شايد هم به خاطر نوعي نخبه شوند تغييري نمي ها منتقل مي طريق آن

را از موضـوعات  اي كه توجه  جذاب و مسئله مهم، غير عنوان موضوعي غير كه در كل رسانه را به

شـده   هرحـال ايـن كـودک بـازنگري     كند. دليلش هرچه كـه باشـد بـه    كند رد مي  تر دور مي مهم

شود، نـوعي كـودكي بالواسـط را     عنوان ابژه( تلقي مي عنوان عامل )و نه به شناختي كه به جامعه

نه  كند لي بازي مي غمي كه با دوستانش در پارک بغلي لي كند )كودک سرخوش و بي زيست مي

دادن موسيقي اسـت يـا در اتـاق خـود تلويزيـون تماشـا        آن كودكي كه با هدفون مشغول گوش

  شـود،  تري نيز مشـاهده مـي   كند(. ميان مطالعات جواني و مطالعات رسانه خطوط رابط قوي مي

مثالً ) مثالً موسيقي( و يا مخاطباني معين) هاي معين گرچه تمركز ويژه اين دو معموالً بر رسانه

هاي ضد جريان اصلي و يا گرايش به مقاومت در برابر جريان اصلي( است و ايـن تمركـز    نگفره
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شـود. )ليوينـگ    تـر تمـام مـي     تـر و معمـولي   گـرفتن ديگـر كاربردهـاي رايـج     به قيمـت ناديـده  

 (91: 9999استون،

هـا را   خواهـد تجربـه زيسـته آن    هاي كودكان ارزش قائل است و مي محققي كه براي ديدگاه

ند راغب است در مورد اينکـه كودكـان چگونـه زنـدگي روزانـه خـود را درک، تعبيـر و        درک ك

اگر كـودک را   كنند، اطالعات بيشتري كسب كند. وپنجه نرم مي كنند و با آن دست احساس مي

تبـديل بـه موضـوع      كودک  بردن به[ ماهيت تجارب زندگي عنوان يك شخص قبول كنيم ]پي به

 (9995ال،)گرين و ه«. شود. اصلي مي

به جاي توجه صرف بـه اينکـه جامعـه چگونـه     »گويند  همانطور كه پروت و كريستنسن مي

شـوند كـه    سـازد، در ديـدگاه جديـد كودكـان كنشـگراني اجتمـاعي تلقـي مـي         كودكان را مـي 

اي  تواند زندگي اجتماعي را شکل داده و حتي آن را تغيير دهد. ماهيت جامعـه  هايشان مي كنش

 كند و اين امر بر نحوه تجربـه  آيند در طول زمان تغيير مي حساب مي از آن بهكه كودكان جزئي 

 (1: 9999)ديويس و اينون،« كردن دنيا توسط نوجوانان تأثيرگذار است.

هـاي   اند، كودكان و نوجوانـان بيشـتر فرصـت    شناسان كودكي نشان داده همانطور كه جامعه

شـده توسـط    هـاي زمـاني چيـده    فضاها و برنامـه شان را در فواصل ميان  خود براي ابراز عامليت

كنند. تأكيد ويليام كورسارو بر اين است كه كودكان چگونـه دنيـا را از درون    بزرگساالن پيدا مي

كنند. )ليوينـگ اسـتون و سـفتون،     لنز معاني خلق شده در فرهنگ دوستان و همتايان نگاه مي

9996 :99) 

هـا و   ، يعني فهـمِ سـاختارِ كـودكي، تجربـه    حورم كودکه مطالعبا توجه به آنچه گفته شد، 

. عامليّت كودكان، و فرآيندهاي پويايي كه با بسطِ زندگيِ كودک در زمان و مکان مـرتبط اسـت  

كودكـان را در   شـود كـه   شناختيِ جديدي بررسي مي اندازِ جامعه چشمدر رويکرد كودک محور، 

هـايي از   اجتمـاعي از كـودكي جنبـه   هـاي   ساخت و معتقد است بيند مقامِ كنشگرِ اجتماعي مي

 .است  كنشگريِ كودكان را پنهان كرده

 محور به کودکی و نوجوانی های رسانه رويكرد

گيـرد. بـراي نمونـه وقتـي      هاي فناورانه مي محور عمده خوراک خود را از پيشرفت رويکرد رسانه

، «ل ويـدئو نسـ »را  9119، كودكـان دهـه   «نسـل تلويزيـون  »را  9169كودكان دهـه   9لوفرانس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 LaFrance  (9116)  
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« نسـل اينترنـت  »را  9119 و كودكـان دهـه    «اي هاي رايانـه  نسل بازي»را  9189كودكان دهه 

خواند، انگشت بر تغييري اساسي در ماهيت صفحه نمـايش الکترونيـك گذاشـته )از صـفحه      مي

 پردازيم. محور( كه در ا ادامه در نظريه نسلي بدان مي محور بر صفحه رايانه تلويزيون

هـاي   ويـژه رسـانه   محور حساسيت بيشتري به رسـانه )يـا خصوصـيات محتـوا     سانهرويکرد ر

 هـا و  و بازاريابي تا توزيع به داخل خانـه   دهد و رشته تأثيرپذيري را از نوآوري مختلف( نشان مي

گذارد، دنبـال   بعد استفاده واقعي از محصول و در نهايت پيامدهايي كه بر كودک و نوجوانان مي

 (9999گ استون،كند. )ليوين مي

هـا بـه داشـتن نگـاهي      آنچه ميان همه تحقيقـات رسـانه محـور مشـترک اسـت تمايـل آن      

به روابط ميان نوجوانان و فناوري است. كارهاي انجام گرفته با اين ديدگاه يا نگاهي  9گرايانه ذات

بـه اسـتثمار كشـيده      پـذير توسـط ايـن فنـاوري     ويرانشهري دارند كه طبق آن كودكان آسـيب 

شوند و يا نگاهي آرمانشهري دارند كه طبق آن كودكان بـرخالف بزرگسـاالن داراي قـابليتي     مي

ــه  ــراي ب ــي و طبيعــي ب ــاوري درون ــارگيري فن ــق آن هســتند.   ك ــا و پيشــرفت كــردن از طري ه

ترين نظرياتي كه بـا ديـدگاه رسـانه محـور پيرامـون رابطـه كودكـان و         ( مهم9118)باكينگهام،

نظريات نسلي هستند كه برخالف رويکردهاي كودک محـور   اند، ه شدهنوجوانان و فناوري نگاشت

 كنند. دهند و رسانه را داراي ارزش مستقل و اثرگذار بر آنان تلقي مي عامليت را به كودكان نمي

 نظريه نسلی 

هـاي   ها را به نسـل  هاي جديد طراحي كنند، بلکه آن تنها تکنولوژي اند تا نه شده ها طراحي انسان

هـا، بـيش از هـر حيـوان ديگـري، دائمـاً شـکل محيطمـان را تغييـر           تقل كنند. ما انسانبعد من

شـود و   كشي مي هاي نخستين، دوباره سيم خصوص تجربه طريق تجربه، به دهيم. و مغز ما از مي

گيرد. هر نسل جديدي از كودكان انسان در محيط جديدي كه والدينشان ايجاد كردند  شکل مي

فـردي   بـه  هاي نخستين متفاوتي دارند و به نحو منحصـر  لي از مغزها تجربهكنند. هر نس رشد مي

دهد محيط را دوباره تغيير دهنـد.   شود كه اين امر به آن مغزهاي جديد اجازه مي كشي مي سيم

يـادگيري مـا در    طول چند نسل به نحـوي اساسـي تغييـر كننـد.     توانند تنها در مغزهاي ما مي

در بزرگسالي تفاوت دارد. يادگيري مهارت جديد براي افـراد بـالغ    مان هنگام كودكي با يادگيري

گيرنـد.   دشوار، كند و مستلزم توجه متمركز است. كودكان، ناخودآگاهانه و بدون زحمت ياد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 essentialist 
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هاي اندوخته گذشته را اغلب بدون اينکه  سرعت تمامي نوآوري به همين دليل، هر نسل جديد به

غييرات نسلي موتور نوآوري فرهنگـي اسـت، و بـراي تغييـرات     كند. اين ت حتي بداند، كسب مي

هـا تغييراتـي    رونـد. آن  تکنولوژيك اهميت خاصي دارد. اما تغييرات نسلي فراتر از تکنولوژي مي

كنند، مثل تغييرات تاريخي از زبان يا رقص يا پوشش عصر اليزابـت   كامالً اختياري نيز ايجاد مي

هـا تغييـر    در دوران نوسنگي، تزئينـات سـفال در طـول نسـل     تا زبان و فرهنگ دوران ما. حتي،

هاي مختلف رخ دهـد.   ها و مکان هاي مختلف در زمان تواند با سرعت كرد. تغييرات نسلي مي مي

هـاي كلـي و فراگيـر     رسد، اما يکي از ويژگي اكنون بسيار سريع به نظر مي مطمئناً اين تغيير هم

گيرنـد، و اطالعـات    ن بسيار سريع و ناخودآگاه يـاد مـي  رشد انسان است. اين واقعيت كه كودكا

شـود.   ها به نسل بعد مي كنند، خود موجب انتقال نوآوري فرهنگي را به نحو كارآمدي جذب مي

ويـژه نوجوانـان، اغلـب سـردمدار تغييـرات       دهند كه كودكان، و به اما برخي شواهد نيز نشان مي

 (989-989: 9918اند. )گوپنيك، تکنولوژيك و فرهنگي

نظريه نسلي عموماً نشئت گرفته از رويکردهاي ساختارگرايانه است كه بر تجارب و موقعيت 

وجـو و شناسـايي عوامـل     كه در جسـت  منزلت نسلي تأكيد دارد. اين سنت مطالعاتي بيش از آن

هـاي   اي مؤثر بر تجارب كودكان و يا نگرش به كودكان باشد بـر اهميـت روابـط و نگـرش     زمينه

توانـد تـأثيرات بـالقوه و يـا بالفعـل،       كيد دارد. در اين طيف پژوهشي روابـط نسـلي مـي   نسلي تأ

الشـعاع قـرار دهـد و بـه      هاي طبقاتي، جنسيتي، قوميتي و يـا فضـايي و مکـاني را تحـت     تفاوت

هاي مختلف كودكان بينجامد. عـالوه بـر ايـن، ازآنجاكـه در      هاي ويژه در گروه گيري هويت شکل

شـود،   به درجاتي واكنشي به قدرت بزرگساالن نسبت به كودكان ديـده مـي  اين ديدگاه كودكي 

كند. در رويکرد نسلي بـه   هاي اجتماعي فراهم مي ها و نابرابري قابليت زيادي براي تحليل شکاف

كودكي، شکاف نسلي و قدرت نـابرابر بـين بزرگسـاالن و كودكـان مرزهـاي تعريـف كـودكي را        

(. نظريـه نسـلي   99: 9915فرد است )ذكـايي،   ودكان منحصربهي هر نسل از ك سازد و تجربه مي

كند تا ببيند چطور هـر نسـل    عنوان چارچوب، متغيرهاي ارتباطي براي كودكان را بررسي مي به

هـاي   كند كه ويژگي اي متفاوت بالغ شده است. نظريه نسلي بيان مي با استفاده از فناوري رسانه

شـود كـه در حـين بـالغ شـدن آن نسـل بـه وقـوع          يواسطه رويدادهايي ساخته مـ  يك نسل به

گوينـد بـا   ( ست استيونز و ديويد ويتس در كتاب همه دروغ مي11: 9915پيوندد. )كندانيز، مي

وجـو و اليـك يکسـاني از خـود در     دهند افراد يـك نسـل عاليـق و جسـت    هايي نشان ميمثال

 (9918دهند. )استويز و ديويد،هاي اجتماعي نشان مي شبکه
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هـا احتـرام    اي كه به نوظهور بـودن آن  خواهند؛ كلمه اي جديد مي انان نسل امروز كلمهنوجو

اي كه ساعت تاريخ عرفي را حول محور برنامه زماني خودشـان دوبـاره راه انـدازي     بگذارد؛ كلمه

هـا را در   آنکـه بـه صـراحت، آن    كنـد، بـي   ها اذعان مي كند. نام نسل هزاره به برتري تکنيکي آن

تواند به كجا  كند اين نسلِ رو به رشد مي گاني تعريف كند. اين نامي است كه اشاره ميچنين واژ

( نيسـت؛  Xو نسـل ايکـس )  « 9رونق تولـد »هاي پيشين  نسلي كه نسخه معيوبي از نسل -برسد

مراتب بيش ازآنچه والدين و معلمان امـروزي و   بلکه نيروي جديد تاريخ و غول نسلي است كه به

كودكان امروز جزئت تصور آن را داشته باشند، پيامد دارد. )هو و اشتراوس به  در حقيقت بيشتر

 (11: 9915نقل از كندانيز،

عصري كه طول آن تقريبـاً معـادل    گروه هم»اند:  اشتراوس و هاو نسل را چنين تعريف كرده

هـا   آن«. كنـد  طول يك مرحله از زندگي است و مرزهايش را شخصيت گروه همسان معين مـي 

موقعيـت مشـترک    .9شخصيت نسلي بـا  »اند:  يت گروه همسان را نيز چنين معرفي كردهشخص

شـوند.   درک عضـويت در نسـل مشـترک تعريـف مـي      9. باورها و رفتارهـاي مشـترک،   9سني، 

 (61-69: 9915)كندانيز،

و تصـاوير   درک عضـويت در نسـل مشـترک را در رابطـه نسـل بـا ايکـس        9و كاپلنـد  9ويليامز

ها رسانه را مرجعي براي نسل توصيف نمودنـد:   ي از اين آن عصر بررسي كردند. آنهاي جمع رسانه

اي و آشنايي با  هاي رسانه هاي كانوني، نسل خود را از لحاظ تجربه ها، همه گروه در بعضي موضوع»

: 9915)كندانيز،« هاي فناوري تعريف كردند كه تجربه مشترک همه اعضاي اين نسل بود. پيشرفت

59) 

بينـيم كـه دانشـمندان علـوم      انديشيم، افراد را در قالب گروه همسـن مـي   به نسل ميوقتي 

هاي مشتركي دارند؛ چون  نامند. اين گروه هم عصر معموالً تجربه مي« 1عصر هم»اجتماعي آن را 

هـا را از قـرن شـانزدهم تـا      اند. اشتراوس و هاو، رد آن در عصر و دوره زماني يکساني متولد شده

، 6هـاي مـدني   انـد از: نسـل   عبارت 5اند. اين چهار نيمرخ نسلي تا آينده دنبال كرده عصر حاضر و

9و واكنشي 9گرا ، آرمان1سازگار
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1 Baby Boomers 
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4 Cohort 
5 Generational Profile 
6 Civic 
7 Adaptive 
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مثابـه نسـل مـدني     را بـه  (9191تا  9199هاي  )متولدان بين سال GIاشتراوس و هاو نسل 

غلب در زمـان  اتفاق هم، ا كنند. نسل مدني به افرادي اشاره دارد كه سعي داشتند به توصيف مي

جنگ، به جامعه خدمت كنند. اگر نظر اشتراوس و هاو درباره خصوصـيت نسـل مـدني درسـت     

رسد راديو در رسيدن اين نسل به اين ذهنيت مدني كمك شاياني كـرد؛ راديـو    باشد، به نظر مي

 .را تشويق به گوش دادن داستان كرد GIكودكان نسل 

گرفتنـد و همچنـان كـه     هاي آن را فرا مي يژگيشدند و نوجواناني كه با يك رسانه بزرگ مي

هـا بهتـر از    كـرد. اغلـب آن   شان بـراي ارزيـابي اعتبـار آن رشـد مـي      شدند تفکر انتقادي بالغ مي

 (51-59: 9915كند. )كندانيز، دانستند كه اين رسانه چطور كار مي بزرگترهاي خود مي

رصتي براي كشف دنيا توسط هاي بزرگساالن ممکن است ف مقاومت كودكان در برابر ديدگاه

اي عصـر   ها براي اين كشف و طرح پيام نسل خـود از ابزارهـاي رسـانه    ها تلقي شود. آن خود آن

هاي  كنند. نگاه به آنچه كودكان با پيام هاي پيشين و آينده استفاده مي خودشان و نيز از فناوري

نش او به پيام اسـت نقـش   دهند مانند هر ديدگاهي كه متمركز بر مخاطب و واك خود انجام مي

نسـل بـه   «  ( با تأكيد بر انديشـه 9999مهمي در درک اين فرآيند خواهد داشت. آالنن و ميال )

و با استفاده از مطالعات تجربي در مقياسي جهـاني  « ي كليدي براي فهم عامليت كودكان منزله

كـودكي و توجـه بـه     ي اجتماعي اند كه استفاده از اطالعات كودكان براي فهم پديده نشان داده

كه تا چه اندازه خود را در گروه  چگونگي درک كودكان از تقسيم كار بين خود و والدينشان، اين

گيرند، چه فهمي از منزلت اجتماعي خود و انتظارات بزرگساالن از  نظر مي اجتماعي مجزايي در

 ي رفتار مناسب با خود دارند، نقش مهمي در درک كودكي دارد. شيوه

هاي روشـني ميـان آنچـه هـر نسـل بـا       دهنده اين است كه تفاوتت همچنين نشانمطالعا

دهد وجود دارد. به طور كلي، نسل زادوولد، ارتبـاط رودررو يـا تلفنـي را     اش انجام ميتکنولوژي

كننـد. بـه نظـر    ها از ايميل نيز به طور مستمر استفاده مي دهد، اگرچه بسياري از آنترجيح مي

طالب موبايـل و ايميـل    -كه نسلي پيچيده و در حال گذار هستند  -ها کسيرسد كه نسل ايمي

هـاي  زنند. نسل شبکه با اسـتفاده از تکنولـوژي  ها سري هم به چت ميهستند، و البته آن وسط

ي هاي اجتماعي مانند فيس بـوک، چـت، اسـکايپ، و پيامـك، دوره    فراوان موجود، شامل شبکه

 پا كرد. ارتباطي جديدي براي خود دست و

                                                                                                                                        
1 Idealist 
2 Reactive 
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ديدگاه جبرگرايانه تکنولوژيکي، الهام بخش نظريات نسلي اسـت. ايـن ديـدگاه، اينترنـت را     

گـذارد.   داند كه اثرهـاي عميقـي بـر كودكـان و جوانـان بـر جـا مـي         نيروي ابتکاري و خالق مي

آورد.  تکنولوژي، الگوهاي جديدي از ابـراز خـود، ارتبـاط بـا ديگـران و انگيـزش بـه وجـود مـي         

هاي نـوين ارتبـاطي و اطالعـاتي توسـط جوانـان چنـان اهميـت         گيري گسترده تکنولوژيكار به

بنياديني يافته است كه اصطالحات جديدي براي ناميدن ايـن نسـل توليـد شـده اسـت. نسـل       

ازجمله اصـطالحاتي اسـت    5و اهالي ديجيتال 1، نسل شبکه9، يا نسل هزاره9، نسل واي9نينتندو

مروز كه از كودكي با رايانه شخصي، اينترنت و تلفـن همـراه سـروكار    كه براي ناميدن نوجوانان ا

 (9999پرنسکي  9118شود. )تاپسکات  اند استفاده مي داشته

انـد و از   ها در توصيف گروه بزرگي از نوجوانان كه در عصر اينترنت رشـد كـرده   اين برچسب

شـود. ايـن نوجوانـان بـا      اند به كار بـرده مـي   اي غني قرار داشته كودكي در معرض محيط رسانه

هاي آنالين انجام  كنند، بازي ها به راحتي از كامپيوتر استفاده مي ور شدن در اين تکنولوژي غوطه

دهند و دائماً از طريق ابزارهاي الکترونيکي با دوستانشان در ارتباط هستند. اين نوجوانـان از   مي

ها استفاده  و توليد و مصرف رسانه فضاهاي ديجيتال براي تعامالت اجتماعي، ابراز شخصيت خود

اي در تأييد اين ديدگاه زندگي نوجوانـان را بـه    كنند. در دهه اخير پژوهشگران مصرف رسانه مي

ليوينگسـتون  ) كننـد.  اي توصيف مي اي در يك محيط چندرسانه صورت خصوصي شدگي رسانه

گ شـدن بـا اينترنـت و    نسل شبکه يا اهالي ديجيتال نوجواناني هستند كه به دليل بزر (9999

ها و رفتارهـاي متفـاوت بـا پيشـينيان خـود دارنـد. )پرنسـکي         ها و گرايش كاربردهاي آن ارزش

شـود كـه بـه واسـطه      بوميان ديجيتال يا نسل ديجيتال، نسلي از جوانان محسـوب مـي   (9999

ط بـا  يـابي و ارتبـا   هاي ديجيتال، تجربـه جديـدي از هويـت    آشنايي و استفاده زياد از تکنولوژي

هـا،   بينانه، مجاورت جوانان با اين تکنولوژي خويشتن و اجتماع پيرامون دارد. ... از منظري خوش

هـاي   هاي بيشتر، براي خودابرازي و مشـاركت و رشـد خالقيـت    عاملي براي رشد و ايجاد فرصت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nintendo generation 
در شـهر كيوتـو، ژاپـن     9881اي اسـت، كـه در سـال     هاي رايانـه  نينتندو، نام شركتي چندمليتي توليدكننده بازي

آيد. گيم بـوي،   امپيوتري به شمار ميهاي ك هاي بازي ترين شركت اين شركت، از معروفترين و قديمي .تأسيس شد

، گيم كيـوب، نينتنـدو دي اس و وي معروفتـرين    61اس(، سوپر نينتندو، گيم بوي ادوانس، نينتندو  اي نينتندو )ان

 )برگته از ترجمه فرزانه نزاكتي( هاي آن هستند. بازي

2 Y Generation 
3 Millennial Generation 
4 Net Generation 

5 Digital Natives 
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از  هـاي فردگرايانـه،   سـاز تـرويج ارزش   شود. در رويکرد مقابل، اين مجاورت زمينه آنان تلقي مي

هاي انحرافـي   دست رفتن تعامالت اجتماعي، تضعيف سرمايه اجتماعي و ترويج خشونت و ارزش

 ،9ياطالعــات هــايي ماننــد وابســتگي (. كــه بــا ويژگــي998: 9985تلقــي شــده اســت )ذكــايي، 

 .(9995ماهون و پاسپيسيل،  )مك شود يم شناخته 9يتو تمركز بر فور 9يا فهيوظ چند

بين با روحيه گروهي است كه استعداد زيادي در تکنولـوژي   وشنسل شبکه شامل افرادي خ

شـدت   هـا و عاليـق نوجوانـان را بـه     ور شدن در اين فرهنگ غني تکنولوژي، مهارت دارند. غوطه

دهد. بر طبق اين ديدگاه اين نوجوانان به گونه متفـاوتي فکـر و اطالعـات را     تحت تأثير قرار مي

اي دارند و با تکيه بر تکنولـوژي اطالعـات، بـراي جسـتجوي      كنند، تجربيات فعاالنه پردازش مي

هـاي الزم جهـت توليـد     هـا بـه كسـب مهـارت     كننـد. آن  اطالعات با ديگران ارتباط برقـرار مـي  

اي هـم باشـند نـه     خواهند توليدكننده چندرسانه اي مشتاق هستند و مي هاي چندرسانه نمايش

يب، اينترنت نسـلي از نوجوانـان پـرورش داده    ترت اين به (9999پرنکسي )كننده آن  صرفاً مصرف

هـا،   اي در زمينـه فنـاوري اطالعـات دارنـد و ايـن مهـارت       هاي پيچيده است كه دانش و مهارت

انگيـزد كـه يـادگيري از طريـق ايجـاد تجربـه فرهنگـي در فضـاي          ها برمي هايي را در آن ارزش

 رند.كنند و ترجيحات اجتماعي خاص خود را دا ديجيتال را تشويق مي

مفهوم نسل شبکه در ديدگاه جبرگرايانه با اثر تکنولوژي بر جامعـه، سـازگار اسـت. پيـروان     

بينند كه محرک تغييرات اجتماعي اسـت.   جبرگرايي تکنولوژيکي، فناوري را نيروي مستقل نمي

 گذارد و تغييرات تکنولـوژيکي  العاده مي هاي اجتماعي اثر فوق خود، بر فعاليت خودي تکنولوژي به

شوند فـارغ از اينکـه ايـن تغييـرات      هاي اجتماعي و فرهنگي مي باعث بروز تغييراتي در سازمان

( نسـل شـبکه و گـروه نوجوانـان     91: 9919ازنظر اجتماعي مطلوب يا نامطلوب باشـند. )مـش،  

كـه طبـق    طـوري  اي هسـتند بـه  كننده مقادير بسيار زياد مـواد رسـانه  تر نسل آي، مصرف بزرگ

رسد كه بسياري از كودكان و نوجوانان تقريباً تمام ساعات بيداريمللي به نظر ميال آمارهاي بين

 ها و تکنولوژي هستند. شان را در حال استفاده از رسانه

هـاي مختلـف، بـراي مثـال در      ي كودكـان ايرانـي را در دهـه    براساس نظريه نسـلي، تجربـه  

تر خانوار  ي بزرگ ه بود و اندازهي شصت كه كشور با جنگ، تحريم و كميابي مواج هاي دهه سال

نـود    ي كودكان دهـه  كرد، بايد از تجربه تري را نصيب فرزندان مي منافع اقتصادي و خدماتي كم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Information connectedness 
2 Multitasking 

3 Immediacy 
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هـاي كـالن و    تري دارند متمايز دانست. اين تمايز معلـول زمينـه   كه رفاه، قدرت و انتخاب بيش

محلي، ملي و جهاني( تغييـر در  ساختاري است كه با تغيير نوع رسانه حاكم در سطوح مختلف )

دهد. در ايران تجربه شناسي نسلي مشـخص بـا نـوع     ها را شکل مي ها و هنجارها و نگرش ارزش

« نسلي: بررسي نقش مصرف رسانه بر هويت نسـلي  هابژ همثاب رسانه به»قالب رسانه در دو مقاله 

پـور،   )جعفرزاده« در ايران اه نسل بندي دستهرسانه، ابزاري براي »( و 9918)كنعاني و همکاران، 

هـا ديـده    بـه پـنج در آن   9985( نگاشته شده است كه نسل كودک و نوجوان و از سـال  9916

 دهد. ها در ايران را نشان مي  بندي اين دو پژوهشگر از نسل نشده است. جدول زير دسته

 

های  گروه

اصلی  گانه سه

 نسلی

های فرعی  گروه

 نسلی

ابژه نسلی دوران 

 يابی هويت
 يابی رسانه دوران هويت

دوره 

 نسلی
 سن

 سالمندان

 روزنامه-راديو مرداد 98كودتاي  نسل سختي
و  9995

 بيشتر
19+ 

 نسل انقالب
خرداد و تجربه  95قيام 

 پهلوي
 تلويزيون -روزنامه -راديو

9991-

9996 

19-

56 

 ميانساالن

 نسل جنگ
تجربه رژيم پهلوي و 

 انقالب
 صوت تلويزيون ضبط -راديو

9959-

9919 

55-

19 

نسل ) نسل اول

 زادوولد(

تجربه جنگ و شرايط پس 

 از جنگ
 كامپيوتر -ويدوئو -تلويزيون

9965-

9951 

99-

19 

 جوانان

نسل دوم )نسل 

 گمشده ايکس(

بهبود شرايط  -شدن جهاني

 اقتصادي

 -اينترنت -ماهواره -ويدوئو

بازي  –موبايل  -وبالگ

 اي رايانه

9916-

9966 

91-

91 

نسل نسل سوم )

 رفاه(

تسريع و تسهيل ارتباطات 

 و گسترش شبکه جهاني

 -شبکه اجتماعي مجازي

 موبايل هوشمند

9985-

9911 

98-

99 

رساند،  هاي مجازي مي و رسانه گرايانه در قبال كودكان هاي ذات رويکرد نسلي ما را به تبيين

 بينيم: را ميهايي از تبيين رفتار كودكان و نوجوانان با رويکرد نسلي  در ادامه مثال

رسـد كودكـان و    اي كـه بـه نظـر مـي     گرين و همکارانش درباره نسل نينتنـدو و شـيوه   -

مـال  »كننـد كـه كـامپيوتر     ها احسـاس مـي   كنند. آن اند صحبت مي نوجوانان عاشق كامپيوتر شده

را  9ها تعلق دارد راشـکوف، نسـل دور صـفحه تلويزيـون     و درنتيجه كامپيوتر به نسل آن« هاست آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Screenagers 
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توانند مطالـب   اند و مي كند. جواناني كه در دنياي ميان تلويزيون و كامپيوتر متولد شده مي توصيف

 (.999-999: 9919مدرن به بزرگساالن بياموزند )مايلز،  زيادي درباره انطباق در دنياي پست

هاي امروزه، تحوالت عظيمي را در نحوه تفکـر نوجوانـان    گريفيلد معتقد است، فناوري -

اش در هيجان كار با رايانـه خالصـه شـده و      گرا مواجهيم كه زندگي اند. با نسلي لذت ايجاد كرده

كنـد.   هـا را تهديـد مـي    نامنـد، آن  خطر گسستن از آنچه مـابقي دنيـا آن را دنيـاي واقعـي مـي     

 (9991)گريينفيلد، 

اي كمپانيـان جنـرا گزارشـي منتشـر كـرد       ، مركز پژوهشي و مشـاوره 9998در سال  -

ي اين گـزارش بـا كودكـان نسـل      يرات اينترنت بر روي جوانان. اين مركز براي تهيهي تأث درباره

كودكاني كه با اينترنت بـزرگ   –ناميد  مي« نسل وب»ها را  وب، شش هزار نفر از گروهي كه آن

ور شـدن در   غوطـه »مصاحبه كرد. پژوهشگر ارشد اين مركز در گزارشي نهايي نوشت  –اند  شده

هـا هنگـام    ي دريافت اطالعات در اين نسل هم تأثير گذاشـته. آن  بر شيوهدنياي ديجيتال حتي 

عـوض   خواننـد بلکـه در   الزاماً آن را از چپ به راست و از باال به پايين نمي  ي يك صفحه مطالعه

گردنـد.   ي خودشـان مـي   روند و دنبال اطالعـات مـورد عالقـه    بعضاً از يك خط به خط ديگر مي

 (99 و 91: 9918)كار،

يعنـي گروهـي كـه تـونگي آن را      9999تا  9999هاي هاي متولدشده بين سالنجوا -

iGen نشـان   -نسل پيش از خودشـان –نسل هزاره  توجهي در مقايسه با هاي قابلناميده، تفاوت

ها،  iGenترين تغييرات در سالمت روانيِ كنندهترين و نگرانرسد يکي از بزرگدادند. به نظر مي

سرعت در حال افزايش  ها بهنرخ افسردگي و خودكشي نوجوان"نويسد: مي اضطراب باشد. تونگي

آميـز  رسد دليلش افزايش زياد اختالالت اضـطراب اسـت. اغـراق   بوده و از قرار معلوم به نظر مي

 "هـاي اخيـر بـدانيم.   ي بـدترين بحـران سـالمت روان در دهـه    ها را در آستانه iGenنيست اگر 

 (16: 9911)نيوپورت، 

تايمز اين اضـطرابِ فراگيـر   ي نيويورکنگار در مجلهبنوا دونيزه لويسِ روزنامهوقتي  -

ي هاي هوشمند يك نشـانه ها را مورد بررسي قرار داد، توضيح داد كه گوشيشده بين نوجوان

هـاي  بچه»نويسد: رسيدند. او ميست كه قابل قبول به نظر ميهاي متعدديثابت بين فرضيه

ها  اند، اما خيلي از پدر و مادرهايي كه با آناينستاگرام هم وجود داشته مضطرب قطعاً قبل از

-ها مـي  هاي آنهاي ديجيتال فرزندشان را تا حد زيادي عامل اضطرابام، عادتصحبت كرده

هـاي اجتمـاعي و دنبـال كـردنِ     ها، پست گذاشتن در شـبکه وقفه به پيامهاي بيدانند؛ پاسخ
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هاي اجتماعي دهند و با فيلترهاي مختلف روي شبکهن انجام ميمداوم كارهايي كه دوستانشا

 «.گذارندمي

وشکايتِ مرسـوم از  عنوان گله ها اين تئوري را بهكرد كه خودِ نوجواندونيزه لويس تصور مي

هاي مضطرب در كمال تعجب ديدم كه نوجوان»كنند اما چنين اتفاقي نيفتاد. مادرها رد مي پدر

آموزاني كه در يـك مركـز درمـان اضـطراب بـا او       يکي از دانش«. كردندد مياين موضوع را تأيي

هـاي اجتمـاعي بـه چيـزي     شـبکه »كنـد:  خـوبي بيـان مـي    مصاحبه كرده بود، اين موضوع را به

 «!كنهمون ميتونيم بدون وجودشون زندگي كنيم و اين داره ديوونهشدن كه ما نمي تبديل

خواست توضيح بدهـد از  رشش، با جين تونگي كه ميعنوان بخشي از گزا دونيزه لويس به

اي ترتيب داد. تونگي گفت كـه  هاي هوشمند را نداشته، مصاحبهاول قصد متهم كردنِ گوشي

ازحد ساده بـراي پيامـدهاي منفـيِ سـالمتِ      گيري، نوعي توضيحِ بيشكند اين نتيجهفکر مي

مناسبِ آن دوره بود. خيلـي از عوامـل   ها باشد، اما در نهايت اين تنها توضيح روان در نوجوان

تحصـيلي قبـل از    زاي عصر ما گرفتـه تـا افـزايش فشـار    از رويدادهاي استرس–بدِ تأثيرگذار 

انـد. تنهـا   قبالً هم وجـود داشـته   -شروع شد 9999 افزايش ناگهانيِ اضطرابي كه حوالي سال

شمند شخصـي داشـتند.   هاي هوهايي بود كه گوشيعاملي كه تغيير كرده بود، تعداد نوجوان

 (11و  16: 9911)نيوپورت،

تأثير فضـاي مجـازي بـر روابـط بـين      كند كه  نيز در كتاب خود اشاره مي سعدي پور -

هاي اجتماعي نوجوانان فراتر از مدرسه و همسايگان  نسلي عبارت است از: * متنوع شدن شبکه

به چـالش كشـيدن سلسـله     هاي آنان. * و در نتيجه كم شدن توانايي والدين در كنترل فعاليت

شوند و ساير  مراتب در خانواده به دليل اينکه نوجوانان در خانواده به فردي متخصص تبديل مي

ها را كـه مغـاير    كنند. *نوجوانان نظارت والدين بر وب سايت اعضا در مسائل فني به او تکيه مي

والـدين توقـع دارنـد از    كنند. * شکاف انتظارات به اين صورت كه  با خودمختاري خود تلقي مي

منظور بهبود عملکرد تحصيلي استفاده شود و نوجوانان انتظار دارند كامپيوتر زندگي  كامپيوتر به

 (95: 9919شان را بهبود ببخشد. )سعدي پور،  اجتماعي

هاي اين رويکرد هم با نگاه بدبينانه نگاشته شـده اسـت و همـانطور كـه      معموالً تحليل 

انگارانه عامليت كودكان و بافت اجتماعي آنـان را    هي جبرگرايانه و ذاتتر گفتيم با نگا پيش

 گيرد. ناديده مي
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 بندی و ارزيابی رويكردها جمع

 ايـن  كـاربرد  خصـوص  در را جـالبي  اجتماعي هاي پرسش دائماً رسانه، تغيير درحال محيط

 رويکـرد  پـيش  چنـدي  همـين  تا البته. انگيزد برمي نوجوان و كودک سني گروه توسط ها رسانه

 ساير با نسبت در رسانه آن با كه هايي شيوه ازجمله) رسانه كاربرد اجتماعي بافت به محور رسانه

 محـور  رسـانه  رويکـرد  بـا  كـه  تحقيقـاتي  غالباً و. كرد نمي توجهي( شود مي گذاري بافت ها رسانه

 كـودک  رويکـرد . داشـتند  تأثيرگذار اجتماعي هاي ريشه از ضعيفي هاي تبيين شدند، مي نگاشته

كـه پيشـنهاد ايـن     است دليل همين به. دهد ارائه خوبي اي رسانه تحليل توانست نمي هم محور

 كـه ) فناورانـه  تقـديرگرايي  به مربوط مشکالت از تا است «رسانه محيط» مفهوم مقاله تأكيد به

 .خودداري شود( سازد مي خود درگير را جديد هاي رسانه با مرتبط تحقيقات غالباً

 مورد در ها پرسش از وسيعي مجموعه فناوري جديد هاي پيشرفت همپاي كه نيست ديتردي

 تعادلي از پرده بايد تحقيقات بنابراين. شوند درنظرگرفته بايد نيز تغييرات اين اهميت و پيامدها

 شـکل  آن توسـط  هم و دهند مي شکل را فناوري هم اجتماعي هاي بافت آن مبناي بر كه بردارد

 در شـده  ايجـاد  تغييـرات  درمـورد  تحقيق براي لذا( 96: 9999 استون، ليوينگ. )شوند مي داده

 و محـور  رسـانه  رويکردهـاي  از فراتـر  را نگاهمـان  بايسـتي  نوجوانـان  و كودكان اي رسانه محيط

 .ببريم پيش محور كودک

 اطالعـاتي  هاي فناوري و ها رسانه درباره يا و جواني و كودكي پيرامون كه هايي بحث مشخصاً

 عنوان زير اخيراً كه دانست ها نگراني از تري وسيع مجموعه از جزئي توان مي را گيرند مي صورت

 چنـدين  همگرايـي  بـر  متـأخر  مدرنيتـه  پردازان نظريه. شوند مي پردازي نظريه «متأخر مدرنيته»

 نهـادي  سـطح  در هم و فردي سطح در هم كه دارند تأكيد مرتبط باهم تاريخي لحاظ به فرايند

 از اي گسـتره  بلکـه  انـد،  نکرده قطع گذشته با را خود پيوند لزوماً اگرچه كه فرايندهايي. اند لفعا

 همين بر. اند آورده وجود به اجتماعي زندگي گوناگون سپهرهاي در را تازه مخاطرات و ها فرصت

 و سـنتي  رسوم و عادات تضعيف ميزان و شان پويايي ازنظر مدرن نهادهاي»گويد  مي گيدنز مبنا

 ارتبـاطي  نهادهاي و ها رسانه «دارند فرق اجتماعي نظم پيشين اشکال تمام با شان، جهاني تأثير

 هـاي  اسـلوب (. 9: 9119گيـدنز، . )همچنـين  به نيز مدرسه و خانواده. هستند ادعا اين بارز مثال

 نهگو همان. دارد كودكي و كودكان براي فراواني پيامدهاي اخير مدرنيته تکوين درحال اجتماعي

 از انعکاسـي  تـوان  مـي  را كـودكي  بـه  هـا  مشـغولي  دل كنـد  مـي  خاطرنشان( 9116) جنکس كه

 تحـول  و تغييـر  پـر  عصـر  اين در امنيت و هويت با ارتباط در بزرگساالن تر گسترده هاي دغدغه
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 صـميميت  جديـد  هـاي  شـيوه  و سـازي  فـردي  بافـت  در كودک ممتاز جايگاه به بك. كرد تلقي

 و آيند مي والدين. است تعويض غيرقابل و قطعي بازمانده اوليه رابطه ينآخر كودک: »پردازد مي

 بـه  نباشـد،  حصـول  قابـل  و پذير تحقيق رابطه اين در كه چيزي هر. ماند مي كودک اما روند، مي

 (918: 9916 كلي، جين) «شود مي گيري هدف كودک سمت

 ايـن . شـود  مـي  معنا« نندهك حساس مفاهيم» از اي مجموعه طريق از تغيير ها، نظريه اين در

 «ريسـك  جامعـه » و «سازي فردي» حوزه در كه دارند تمركز بزرگي تاريخي تحوالت بر ها نظريه

 مثـل  شوند مي ما بحث به مربوط كه ديگري تخصصي مفاهيم حوزه در همينطور. است داده رخ

 مـورد  در فکـر ت هـاي  راه عنوان به «روزمره زندگي سازي آموزشي» و «خانواده دموكراتيزاسيون»

 درمـورد  دوباره تفکر براي راهي عنوان به« خود پروژه» و مدرسه، و خانواده تغيير به رو وضعيت

 (99 و 99: 9996 سفتون، و استون ليوينگ. )االجرا الزم كاري عنوان به هويت

 ارائـه  اخيـر  مـدرن  اجتماعي تئوري دريچه از بحران در كودكي   ايده درک براي ديگر روشي

 پيـدايش  اخيـر  مدرنيتـه  مشخصـه  كه برآنند باومن و گيدنز بك، چون شناساني جامعه .شود مي

 شـدن  اهميـت  كـم  با همگام كه كند مي استدالل گيدنز. است اجتماع و فرد بين جديد اي رابطه

 كـه « سـاختن  فـردي  تز. »شود مي تبديل تأمّلي اي پروژه به خود يابي هويت صنعتي، نظم رسوم

 و تهيـه  مسـئوليت  كـه  گذارد مي افراد دوش بر را وظيفه اين است اخير مدرنيته كننده مشخص

 (911: 9916 كلي، جين. )بگيرند عهده بر را خود زندگي حال شرح حفظ

 شـناس  جامعـه  بِـك  اولـريش  توسط كه است ديدگاهي خطر جامعه يا آميز مخاطره جامعه

 بـه . اسـت  كرده ارائه ،(9186 سال به شده منتشر) عنوان همين با كتابي قالب در آلماني شهير

 الکترونيـك،  و نـوين  جهـاني  اقتصـاد  بـا  بايـد  مي را اجتماعي مخاطرات پيدايي بِك اولريش باور

 مخاطرات درگيرِ هم فزاينده، نحوي به را ها انسان جهاني، آميز مخاطره جامعه. دانست همبسته

 هـا  آن پـذيريِ  آسيب تشد بر هم و نموده شان اي حرفه و شخصي زندگيِ جهانيِ و ملي محلي،

 از و اخالقـي  فضـايي،  اجتمـاعي،  لحاظ به كه داريم سروكار مخاطراتي با ما امروزه. است افزوده

. دارنـد  تفـاوت  بودنـد،  مواجـه  هـا  آن بـا  پيشين هاي نسل كه مخاطراتي با پيامدها و نظام حيث

 و تهديـدات  از مملـو  ما اجتماعى زندگى آن در كه دارد اي جامعه به ارجاع آميز مخاطره جامعه

 باشد، بيشتر جامعه در تکنولوژى هرقدر. هستند ها انسان دست ساخته كه است شده مخاطراتى

. آيـد  مـي  پديـد  بيشـترى  ناخواسـته  پيامـدهاى  يعنـى  شـود،  مـي  ناپـذيرتر  بيني پيش ما زندگى

 نيـز  منفـى  جـانبى  اثـرات  داراى ولـى  دارنـد  زيـادى  مزاياى اگرچه تمدنى و فنى هاي پيشرفت
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 پـذيرى  آسيب ميزان پس. كند مي كار ما عليه ايم كرده خلق ما خود كه چيزى يعنى. باشند مي

 شـده  بيشـتر  اسـت،  «آميزمخاطره  جامعه» بِك اولريش تعبير به كه امروزى جامعه در ها انسان

 امـروز،  جامعـه  در ولـى  بوده بشرى جامعه دائمى و عام هاي ويژگي از يکى همواره ريسك. است

 طـور  بـه  هـم  هـا  انسان مدرن، جامعه در تعبيرى به. است شده بيشتر هم و فراگيرتر مه ريسك

 مـدرن  جامعخ در ها انسان بِك نظر به. هستند مواجه ريسك با بيشتر ذهنى، طور به هم و عينى

 هـا،  ريسـك  ايـن  ولـى  هسـتند  زندگى در كنترل قابليت عدم و يقين عدم مجدد برگشت شاهد

 (9119بك،. )هستند تکنولوژى و علم از ناشى مخاطرات

 بحـران ) اسـت  بحـران  حتـي  و ثبـات  عـدم  پايـدار  احسـاس  همـه،  اين پيامد شود مي گفته

 ايـن (. طبيعـي  محـيط  در و سياسـي  بازنمايي در بحران مذهبي، آموزشي، خانوادگي، اقتصادي،

 ادهـايي نه بـه  اعتماد كننده ناراحت فقدان و شخصي ناامني فراگير احساس با است همراه بحران

 مجموعـه  از ديگـر  يکي عنوان به رسانه حين، همين در .است مشکالت اين حل شان وظيفه كه

 هـاي  كانـال  طريـق  از را خـود  قـدرت  و كرده تثبيت را خود جاي همزمان طور به كه نهادهايي

 خـود  جهـان  از مـا  كـه  برمعنـايي  اي فزاينده شکل به است، كرده پخش ها فورم پلت و روزافزون

 غـرق  ريسـك  تـر  پيچيـده  محاسبات در ما موارد اين نتيجه در .گذارد مي تأثير كنيم يم دريافت

 كـه  شـده  گفته نيز اين البته. كنيم مي آن اداره براي تالش صرف را خود انرژي تنها و شويم مي

 تصـميمات  شود، مي تلنبار هم روي بر اطالعات چون شوند مي فرسوده كار اين انجام حين افراد

 سـفتون،  و اسـتون  ليونيـگ . )شـوند  تنظـيم  بايد سختي هاي اولويت و شود، اتخاذ بايد پيچيده

9996 :99) 

 تـداوم  و كـودک  جايگـاه  تغيير به سازنده، اي گونه به متأخر، مدرنيته تئوري قراردادن مالک

 زيـادي  حـد  تـا  مدرن اي هسته خانواده. كند مي اشاره خانواده جديد هاي نسخه درون تغيير اين

 اعضـاي  بـا  ارتبـاط  و پيونـد  و اسـت  كرده خارج دور از را پيشين هاي نسل گسترده ايه خانواده

 كـاري  الگوهـاي  چراكـه  باشـد،  نـاچيز  و اندک طبيعي لحاظ به است ممکن گسترده ي خانواده

 مدرنيتـه  اجتماعي پردازان نظريه عقيده به. كنند مي پيدا اجتماعي تحرک افراد و كنند مي تغيير

. بخشـند  مـي  «صـميميت  از جديـدي  هـاي  شـيوه » به را خود جاي كم كم شخصي روابط متأخر

 متداول و مرسوم هاي عادت از جديد هاي نسل آن در كه «خالص و ناب روابط» سمت به حركت

 صـرف  تعهـد  بـر  مبتنـي  اختصاصـي  و فردي گزينشي هاي حال شرح ها روايت و كشند مي دست

 (911: 9916 كلي، جين. )دهند مي بسط را همديگر به نسبت
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 اولـريش . است نشده تعريف عامليت به بهادادن معني به صرفاً سازي فردي اينجا در قطعاً

 ايـن  ها آن منظور و اند كرده ايجاد« شده نهادي فردگرايي» مفهوم گرنشايم-بك اليزابت و بك

 هـاي  ن سـازما  و نظـارتي  كننـده،  تنظـيم  پرشـمار  هـاي  سـازمان  همـراه  بـه ) دولـت  كـه  است

 خـود  اعمـال  در( شـود  مـي  اعمـال  هـا  آن طريق از دولت قدرت از بخشي كه صيخصو/دولتي

 چـه  داشـتن  و بکننـد  بايـد  چـه  و بداننـد  بايد چيزي چه افراد اينکه درمورد هايي فرض پيش

 از اسـت  عبـارت  سـازي  فـردي  ديگـر،  طـرف  از. دارنـد  هاست آن نياز يا و ها آن حق چيزهايي

 و طبقـه  چـون  مقـوالتي  روزافـزون  شـکنندگي  مثال براي) سابق اجتماعي هاي فرم فروپاشي

 جديـد،  نيازهـاي ( ديگـر  طـرف  از...(. )و محله خانواده، جنسيتي، هاي نقش اجتماعي، جايگاه

 در كننده تنظيم اعمال تراكم و ازدياد. شود مي اعمال افراد بر جديدي ها محدوديت و ها كنترل

 هزارتو و پيچيده كار هنري يك به يهشب اعمال اين. نيست پوشيده كس هيچ بر مدرن جوامع

 اينکـه  خالصـه . هسـتند  مـا  همـراه  گـور  تا گهواره از كلمه واقعي معناي به كه هستند مانند

 كـه  «خودكفـا  فـرد » مفهـوم  عکـس  درست) ساخته كفايت بي را فرد امروز، جامعه پيچيدگي

 هـاي  محـدوديت  الاعمـ  و بيشـتر  هـاي  انتخاب معناي به و دارند مي گرامي را آن ها نئوليبرال

 (95: 9996سفتون، و استون ليوينگ. )است افراد بر كمتر

 و فراينـد  ايـن  طريق از افراد. است شده تبديل متأخر مدرنيته اصلي مشخصه به سازي فردي

 ايـن  و شـوند  مـي  مواجه پرخطر اي فزاينده طرز به و نامعلوم اي آينده با مرتبط فرايندهاي ديگر

  را، خـود  فرزنـدان  كـه  اي شـده  تثبيت هنجارهاي با را خود پيوند ربيشت هرچه كه است درحالي

 ديگـر  ديجيتـال  هـاي  فنـاوري . گسـلند  مـي   انـد،  كـرده  تربيت ها آن براساس مرسوم، سنت طبق

 در كودكي حياتي ابعاد از بسياري. نيستند گرا ثبات جوامع در تغيير ايجاد منابع تنها وجه هيچ به

 و اند بازنگري حال در ها سنت و هستند باختن رنگ حال در شده تتثبي هاي ارزش: تغييرند حال

 خـود  هـاي  تـالش  كنـد  مـي  مجبور را ها آن و كند مي متزلزل را آينده به افراد اعتماد مسئله اين

 مسـافرت،  كـار،  امکـان  امـروزي  نوجوانـان  نزد. كنند دوچندان را رو پيش خطرهاي كنترل براي

 بـا  نوجوانـان  حـال  درعـين  اما. است كرده پيدا ازپيش بيش تنوعي زندگي سبك و هويت روابط،

 و اجتمـاعي  هـاي  نـابرابري  بـا  تركيـب  در كه اند مواجه روزافزوني قطعيت عدم و ناامني احساس

 بـه  كـه  هـايي  فرصت از مندي بهره فرصت هرگز شايد ها آن كه ندارد اين جز اي نتيجه اقتصادي

 (19 و 91: 9996 سفتون، و استون ليوينگ. )کنندن پيدا را هاست آن انتظار در رسيد مي نظر
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 پـالمر  كتـاب . اسـت  شده داده بسط و شرح معاصر مفسران توسط بحران در كودكي مفهوم

 چـه  آن و زنـد  مـي  آسـيب  مـا  كودكان به مدرن دنياي چگونه: مسموم كودكي عنوان با( 9996)

 گذشـته  سـال  95 طـي  فناورانه تغييرات كه است آن بر آيد، برمي ما دست از آن با مقابله براي

 معجـون  فرهنگـي  تغييـرات  جـانبي  عـوارض . است گذاشته مدرن زندگي روي اي گسترده تأثير

. اسـت  زده آسيب كودكان شناختي و عاطفي اجتماعي، رشد به كه است كرده توليد را مسمومي

 كـه  نـد ا كـرده  عادت كودكان. است معجون اين كليدي عنصر گرايي مصرف كه دارد تأكيد پالمر

 يکـي  مصـرفي  الگوهـاي  آرزومندانه و خواستني ماهيت و مصرفي فرهنگ لوازم با را خوشبختي

 در جا به اهميت اند، شده خريداري كه چيزهايي داشتن و چيزها خريدن چيزها، خواستن بگيرند؛

 طـور  چـه  و چيسـت  واقعـاً  خوشبختي كه را دست ازاين مفاهيمي و اند پيداكرده كودكان زندگي

 (985: 9916 كيلي، جين. )اند كرده تحريف يافت دست آن به انتو مي

 ي سـده  دوم ي نيمـه  در كـودكي،  به نسبت معاصر رويکردهاي بزرگ شکاف كانيگهام نظر به

 بصــري، فرهنــگ در معــرض كودكــان قرارگــرفتن. انــد كــرده پديدارشــدن بــه شــروع بيســتم

 را آن رمانتيـك  مفهـوم  در نيآرمـا  كـودكي  يك حفظ امکان جديد هاي فناوري و گرايي مصرف

 بـه  مربوط حقوق نخست يابد؛ مي افزايش تدريج به كودكان حقوق دوره در اين. سازند مي دشوار

 رفتـار  بزرگسـاالن  ماننـد  تر بيش ها آن با كه براين مبني درخواست فرد، عنوان به حاال اما كودكي

ـ  البته بزرگسالي دنياي لذات و امتيازات به دسترسي با – شود  كـه  ايـن  دوم. اشـتغال  دنيـاي  هن

 در فعلـي  هـاي  تـنش  ريشـه  كـه  گيـرد  مـي  نتيجـه  چنين خردمندانه اظهارنظري در كانينگهام

 ديگر سوي از و سو يك از حقوق داراي شخصي عنوان به كودک ايده بين كه دارد قرار كشاكشي

 ايـن  از. اسـت  درگرفتـه  كنـد،  مـي  تأكيد كودكان بودن كودک حق بر كه رمانتيسيسمي ميراث

 متنـاقض  و متضاد هاي روايت بين برخورد صورت به توان مي را كودكي در معاصر «بحران» منظر

 معاصر فرزندپروري هاي اسلوب بيني واقع و رمانتيك آرمان نيرومند جاذبه. نمود تعبير كودكي از

 آوران مپيـا  و خوان ناهم صداهاي از طيفي به كه كرده خلق تناسب بي و ناهماهنگ فضايي ظاهراً

 (919: 9916 كيلي، جين از نقل به كانيگهام. )دهد مي بروز امکان استيصال و يأس

 محور كودک رويکردهاي به بخشيدن استحکام براي ابزاري عنوان به متأخر مدرنيته توجه به

 بـر  حـال  درعـين  و شـويم  مند بهره رويکرد دو هر مزاياي از بتوانيم شود موجب مي محور رسانه و

 رويکـرد  دو ايـن  از هركـدام  اينکـه  فهـم  طريق از تنها نه آنهم آييم، فائق هريك هاي محدوديت
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 عـام  فراينـدهاي  فهـم  طريـق  از بلکـه  دهـد  مـي  تشکيل را ديگري بافت از مهمي بخش چگونه

 .دهد مي قرار تأثير تحت را كودكان محيط هم و ها  رسانه محيط هم كه اجتماعي تغييرات
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