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Abstract  
Introduction: This study is about the conflict between children's interests or needs in 

using smartphones and parents' concerns in this regard. The reason for parents' 

concerns is the insufficient knowledge about the relationship between children and 

media and parents' confusion about their role in shaping this relationship due to the 

lack or absence of relevant scientific studies and the emphasis on the lack of benefits 

of the media-child relationship in the research literature. The purpose of this study is 

to determine the nature of 9- to 11-year-old children's interaction with smartphones 

during this period as mediated by their parents' parenting style. 

Method: This study uses a qualitative inquiry with a phenomenological approach. 

Children's perceptions are obtained through semi-structured interviews. Samples are 

selected through the "snowball" method. Participants will be divided into two groups 

of 24: (a) children aged 9, 10, and 11, including 2 girls aged 9 and two boys of the 

same age, two 10-year-old girls and two 10-year-old boys, and the other four are two 

girls and two boys aged 11. (b) Parents who are the children's own parents so that the 

parent-child relationship can be closely examined. Due to the limitations of the 

pandemic, the interview will be conducted online. The theory-based approach of 

content analysis according to Brown and Clark's method is used to analyze the data. 

Findings: Based on Bruno Latour's actor-network theory, anything that has the 

power to change something is an actor, and there is no difference between humans, 
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other living beings, and objects in the world. Actors interact with each other by 

connecting and negotiating, and this changes actors (Latour, 1996). Since the nature 

of these actors emerges from the relationship between them, our results in the 

children's smartphone network are: 1. Children's smartphone interaction activities are 

divided into five thematic categories: (a) education, (b) games and entertainment, (c) 

culture, (d) social media interaction (e) autonomous interactions. 2. Parenting style is 

divided into four thematic categories: (a) guidance and support, (b) monitoring the 

child's actions, (c) strengthening the child's active independence, (d) limiting the 

child's active behavior. 3. Smartphone actions are divided into five thematic 

categories: (a) changing the nature of education, (b) changing the essence of the 

child-parent relationship, (c) changing the essence of entertainment, (d) interacting 

with the child, (e) changing the essence of the child's activity. 

Conclusion: The results show that in the interaction between childand smartphone, it 

is neither the child nor the media, but the network that is crucial. A strict parenting 

style is not effective and the child needs a flexible parenting style. The variable 

nature of the sequential connections of the components in the network gives the child 

variable identities. Children's interaction with the smartphone is unpredictable due to 

the fluid nature of the smartphone, and in this instability, children need the 

opportunity to act autonomously in this interaction. 

Keywords: Smartphone, media, child, network, parenting style. 
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 چکیده

های  و ضرورت آموزش مجازی موجب رواج بیشتر استفادۀ کودکان از گوشی 19ووید گیری ک همه

هوشمند شده است. استفادۀ روزافزون کودکان از گوشی هوشمند، نداشتن شناخت صحیح از 

چگونگی و ماهیت این رابطه و ارائۀ تبلیغات غیرتخصصی به والدین درخصوص مضربودن استفاده از 

ودکان از این وسیله را به موضوعی بغرنج تبدیل کرده است. این مطالعه با گوشی هوشمند، استفادۀ ک

هدف درک ماهیت تعامل کودک با گوشی هوشمند با وساطت سبک والدگری انجام شد. برای این 

ساختاریافته گردآوری شدند.  ها با استفاده از روش مصاحبۀ نیمه منظور، با انتخاب رویکرد کیفی، داده

شبکه تحلیل شدند. -محور براساس چارچوب نظری کنشگر تحلیل مضمون نظریهسپس با رویکرد 

ها  شده در این مطالعه شامل کودک، گوشی هوشمند و سبک والدگری هستند. یافته اجزای بررسی

نشان داد تعامل کودک با گوشی هوشمند، شبکه محوریت دارد. تعامل کودکان با گوشی هوشمند، 

های متغیری به کودک  درپی اجزا در شبکه، هویت ذیر دارد. ارتباطات پیناپ بینی ماهیت سیال و پیش

رو سبک والدگری، کنترلی و سختگیرانه کارایی ندارد. کودک نیازمند امکان بروز  بخشد. از این می

 پذیر، واجد کارایی بیشتری است. کنش مستقالنه و سبک والدگری انعطاف

 شبکه، کودک، گوشی هوشمند. -شگررسانه، سبک والدگری، کن های کلیدی: واژه
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 مقدمه و طرح مسئله
های  مسئلۀ این پژوهش، تضاد بین عالقۀ شدید و گاهی نیاز کودکان به استفاده از گوشی

فرزندان را دچار چالش -تواند رابطۀ والدین هوشمند و نگرانی والدین درمورد آن است که می

ان اثر بگذارد. این تضاد ناشی از دلواپسی های دیگر ارتباطات والدین و کودک سازد و بر جنبه

والدین در دستیابی کودک به اطالعاتی فراتر از محدودۀ سنی، سوءاستفاده از کودکان، تخصیص 

دلیل اولویت آموزش  به 19گیری کووید  زمان زیاد به استفاده از گوشی و... است. در شرایط همه

های والدین  ن تبدیل شده و نگرانیمجازی، گوشی هوشمند به بخش مهمی از دنیای کودکا

گوشی هوشمند -افزایش یافته است. بسیاری از والدین، نقش و جایگاه خود را در تعامل کودک

اند، بیشتر بر  شناسند. از طرفی، اغلب متونی که به تحلیل رابطۀ رسانه و کودکان پرداخته نمی

و کمتر به کودک و شیوۀ او در کند، تأکید دارند  قدرت رسانه و کاری که رسانه با کودک می

اثرگذار در این رابطه،  1عنوان یک عامل اند. غفلت از کودک به ایجاد رابطه با رسانه توجه کرده

طور مشخص نوع ارتباط و چگونگی تعامل  تر است. به های نوین جدی درخصوص رسانه

کودک به چه دلیل و  کمتر مطالعه شده است و شناختی دربارۀ اینکه های نوین، کودکان با رسانه

خصوص مطالعات  به»آورد، وجود ندارد.  با چه اهدافی به استفاده از گوشی هوشمند روی می

محدودی انجام شده است که مشخص کند در زمانی که کودکان، والدین و رسانه همگی با هم 

 (.1257: 2005)ونگ و همکاران، « دهد حضور دارند، چه رخ می

های سنی  ای به این دلیل بیشتر است که کودکان در دوره سانهپیچیدگی مطالعات مصرف ر

ها از بدو تولد تا ورود به  کنند و انتظار متفاوتی از گوشی هوشمند دارند. آن مختلف تغییر می

ها در  نوجوانی خصوصیات فیزیکی و غیرفیزیکی متفاوتی دارند و تمایالت و نیازهای آن

است  بلوغۀ سنی نه تا یازده سال، دورانی بین کودکی و کند. دور های مختلف سنی فرق می دوره

که پذیرفته شده پیش از نوجوانی اصطالح  و بهای رشد انسان  عنوان دورۀ سنی واسطه به»که 

(. تکامل رشد و توسعۀ رفتارهای 345: 2015)سمنووا و همکاران، « نوعی، ماهیت انتقالی دارد به

گیری براساس  (، تصمیم2004نام دارد )بروکی و بولین،  ها که کنترل مهاری تکانشی و کنترل آن

( و جایگزینی تخیل با پردازش 2005مدت )کرون و همکاران،  های کوتاه برآورد نتایج فعالیت

طور که هست، برای بیان هویت بالقوۀ خود، استقالل رو به رشد فرزند از خانواده و  واقعیات آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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یرات جسمی مربوط به بلوغ، شروع به احساس مسئولیت، عالقه به گذراندن وقت با دوستان، تغی

زمان با روند تکاملی شناخت و  های قوی و پیچیده که هم تالش برای تشکیل و حفظ دوستی

 های این دوره است. (، از ویژگی2005دهد )کورسارو،  تصور از بدن رخ می

است، بر تعریف او توان گفت فضایی که کودک در حال تجربۀ آن  با توجه به این شرایط می

عمومیت استفاده از گوشی هوشمند و سهولت از رسانه و انتظاراتش از آن اثر دارد. با توجه به 

، مطالعۀ این گروه سنی با درنظرگرفتن نقش 19گیری کووید  ویژه پس از همه استفاده از آن، به

وشمند، کودکان ها واجد اهمیت است. در حین استفاده از گوشی ه والدین و سبک والدگری آن

دنبال  کنند که مزایا و معایبی به ای شروع به گردش می نشده در فضای اطالعاتی گسترده و کنترل

نداشتن والدین برای فهم رابطۀ تعاملی این گروه سنی با  دارد. نداشتن شناخت الزم و توانایی

کودکان دشوار  تواند موجب اتخاذ راهبردهایی شود که این تجربه را برای گوشی هوشمند، می

بندی سنی  ها اثر بگذارد؛ بنابراین شناسایی براساس رده های ارتباطی آن سازد و بر سایر جنبه 

 کودکان در تعامل با رسانه و اثرگذاری سبک والدگری والدین بر این ارتباط ضروری است.

 پیشینۀ پژوهش
کودک متمرکز بودند و شده در کشور، به اثرات و پیامدهای رسانه بر  اغلب تحقیقات انجام

رسانه بوده است. براساس -ای و رابطۀ کودک های کنترل فضای رسانه هدفشان دستیابی به روش

کاهش آثار منفی آن نیازمند ارادۀ عمومی است و »رسانه و -مدیریت رابطۀ کودکاین مطالعات، 

عظیمی « )وندالزم است همۀ نهادهای متولی در حوزۀ کودک برای کاهش آثار منفی آن همگام ش

ای از  ای حمایت نیست، بلکه نمونه ای گونه آموزش رسانه»(. همچنین 92: 1394ه، و شکرخوا

گام برای آموزش است  به آمادگی است و برای رسیدن به سطوح باالتر نیازمند طرحی دقیق و گام

ا تمرکز بر (. مطالعۀ دیگری که ب19: 1395)خانیکی و همکاران، « تا فهم انتقادی را افزایش دهد

کودکان واقعیت را در دو شکل »های اخذشده از آنان انجام شده نشان داد  کودکان و تحلیل داده

ها پیرامون تعریفشان از واقعیت،  مبتنی بر محسوسات و مبتنی بر عواطف و احساسات آن

 (.24: 1396)اجاق و واعظ، « کنند تعریف می

ها  بیشتری از این رابطه را برمال کردند. آن ابعادشده در خارج از کشور،  مطالعات انجام 

های ارتباطی، تأثیر بسزایی بر هویت، رفتار و روان کودکان دارند )بیلی و  نشان دادند فناوری

های عصبی در سنین بلوغ در کودکان، در معرض تغییرات فراوانی  (. سیستم2017بیلنسون، 
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شدت نیازمند  کودکان در این دوره به»ها باشد. همچنین  است که ممکن است متأثر از رسانه

تواند در تصور  های اجتماعی می رعایت هنجارهای تأییدشده از سوی همساالن هستند و رسانه

بین استفاده مطالعۀ دیگری ثابت کرد (. 7: 2018)کرون و کنیژ، « از خود و خودکنترلی مؤثر باشد

مشکالت »حال  نادار وجود دارد. باایناز رسانۀ چندمنظوره و مشکالت تمرکز و توجه، ارتباط مع

های چندمنظوره در طول زمان به مشکالت جدی منجر  تمرکز توجه ناشی از مصرف رسانه

ماندن مشکالت تمرکز، توجه خواهد  شود و تنها در حوزۀ رقابتی با سایر عوامل سبب باقی نمی

 (.25: 2018همکاران، )بومگاردنر و « شد

ها با  حوزۀ مطالعه به کودکان نه تا یازده ساله و رابطۀ آنپژوهش حاضر با محدودکردن  

دسترس و استفاده از آن  بودن، سبک، قابلگوشی هوشمند انجام شد که عالوه بر نوین و تعاملی

ها، احتمال  بدون نیاز به مهارتی خاص است و با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده

را که زاییدۀ تعامل کودک با « فضای ذاتی»این پژوهش  استفادۀ کودکان از آن، بیشتر است.

دهد  این مطالعه نشان میکند.  صورت پدیدارشناسانه تحلیل می گوشی در کنار والدین است، به

گوشی هوشمند چه -کنش سه جزء کودک، گوشی هوشمند و والدین، به تعامل کودک برهم

 بخشد. هایی می ویژگی

 تأمالت نظری
انسان را تنها یکی شبکه در تحلیل رخدادهای جهان، -ز اصلی نظریۀ کنشگرپردا التور، نظریه

ها،  شبکه»شمارد.  موجودات، اشیا و چیزها برمی ای از ارتباطات از اجزای ارتباط در شبکه

)هاشمیان و انواری، « اند ها را برساخته ای هستند که عوامل، آن های فرایندی و برساخته فعالیت

شناسی  لحاظ هستی شبکه به این مربوط است که به-مهم نظریۀ کنشگرویژگی (. »45: 1397

)عبداللهیان و « نظرها دارد دادن به تبادل تأکید زیادی بر نقش فعال جهان غیرانسانی در شکل

شبکه در ترکیب ناهمگنی از کنشگران بافتی، مفهومی، »(. براساس این نظریه 10: 1392اجاق، 

)همان(. در این جمع، همگی در حال تالش برای برقراری  «یابد اجتماعی و فنی تحقق می

واژۀ کنشگر در »شوند.  رو کنشگر محسوب می گذراند. از این ارتباط هستند و بر هم اثر می

معنای شمول انسانی و  تنها به عاملیت اشاره دارد، بلکه به است که نهمعادل اکتانت  این نظریه

(. هر چیزی که توان ایجاد 140: 1391یدری، )محمدی و ح« غیرانسانی در کنشگری است

شود و تفاوتی میان انسان و سایر موجودات و اشیا در  تغییر داشته باشد، کنشگر محسوب می
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ها  جهان وجود ندارد. کنشگران برای رسیدن به اهداف خود باید با هم پیوند داشته باشند. آن

کنند و طی مذاکره و برقراری  ره میبرای برقراری، حفظ یا گسست این پیوندها، با هم مذاک

(. کنشگران با 1996کنند )التور،  گذارند و کنشگرها را دچار تغییر می پیوند، بر هم اثر می

دهند ذات، ذهنیت و  ها اجازه می ها به آن کنند. شبکه ها هویت کسب می عضویت در شبکه

سانی شامل کودکان در اهداف خود را متعین سازند. در موضوع این پژوهش نیز موجودات ان

تعامل با سایر موجودات انسانی از جمله والدین و موجودات غیرانسانی از جمله گوشی 

آورند. درواقع دو کنش اصلی که در شبکه رخ  های اجتماعی پدید می هوشمند را شبکه

 دهد، پیوند و وساطت هستند. می

شود. در  انجام می« مهترج»کنش پیوند موجب هماهنگی کنشگران با یکدیگر و از طریق 

)انواری و « پیونددادن یک چیز به چیز دیگر، ترجمه نام دارد»چارچوب فکری این نظریه 

دهد، ایجاد رابطه بین  (؛ برای مثال، هنگامی که یک فرمانده دستور حمله می39: 1397اللهی،  کرم

ز دستور تا حمله دستور فرمانده و حملۀ سربازها، همان ترجمه است؛ زیرا کنشگرهای زیادی ا

صورت میانجی وجود دارند که وجودشان برای تحقق هدف الزم است. وجود واسطه یا  به

ها  هرکدام از واسطهدست آورند.  شود نیروها امکان تعامل با یکدیگر را به میانجی موجب می

راحلی عهده دارند؛ برای نمونه تبدیل دستور به رویداد حمله با طی م بخشی از کار ترجمه را به

شود. درمورد استفاده از  دهد. پیوند این مراحل به یکدیگر با ترجمه انجام می رخ می

هایی از نوآوری را  هایی مانند گوشی هوشمند، ترجمه بدین معنا است که کنشگران جنبه نوآوری

(. به این معنا که 11: 1392کنند که متناسب با نیازشان است )عبداللهیان و اجاق،  اقتباس می

شود که برای استفادۀ او مناسب و متفاوت  وشی هوشمند در دست کودک به چیزی ترجمه میگ

 اش است. با شکل اولیه

دهد.  گری، با مذاکره رخ می کنش اصلی دیگر در شبکه وساطت است. وساطت یا میانجی

د ده شود. مذاکره زمانی رخ می درواقع بقا و قدرت کنشگران و شبکه از طریق مذاکره حاصل می

(. 1397زاده،  کنند )شریف وگویی مثبت تالش می صورت گفت که کنشگران برای حفظ بقا به

زاده،  کردن زمان و مکان در خود )شریف طی مذاکره، کنشگران با تغییر هدف، تغییر کنش، جمع

رسانه دارای -شبکۀ تعامل کودکشبکه، -کنند. درمجموع طبق نظریۀ کنشگر ( وساطت می1397

 ه شرح زیر است.هایی ب ویژگی
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 مراتبی الف( ماهیت غیرسلسله

بنا بر نظریۀ التور، کودک به این دلیل که کنشگری انسانی است، نسبت به گوشی هوشمند که 

های ارتباطی در شبکه  ها گره کنشگری غیرانسانی است، هیچ برتری و اهمیتی ندارد. هردوی این

شود. والدین با  ای در شبکه وارد نمی مراتبی هستند که ماهیتی متغیر دارند. هیچ نظام سلسله

کودک و گوشی هوشمند از باب کنشگری در شبکه در یک سطح هستند و نیروهای خاص خود 

صورت پیوسته رخ  تغییرات بهکنند. همچنین  سطح به هم وارد می های هم صورت کنش را به

ند. ماهیت یک کنشگر نتیجۀ ده دهند. تغییرات مداوم، ماهیت کنشگران را در شبکه تغییر می می

« درواقع کنشگر محصول مذاکره است» کند. پیوندهای متغیری است که در شبکه برقرار می

 (.1397زاده،  )شریف

 کنندگی نوع و ماهیت روابط ب( تعیین

نقطۀ مرکزی »محورنبودن آن است. درواقع  آنچه در رفتار شبکه مشهود است، نتیجه و هدف

)محمدی و « سازد ای که هست شبکۀ روابط خود را می هر کنشگر در هر نقطهوجود ندارد؛ زیرا 

منفی یا ها را  ی که از قبل بتوان آن(. کودک در رابطه با رسانه دچار پیامدهای164: 1391حیدری، 

شود. اهمیت در پیوندهایی است که در همان لحظۀ پیوند در حال رخ  نمی محسوب کرد، مثبت

یک نفر در شبکۀ اجتماعی الزاماً فعالیتی با نتایج منفی یا مثبت نیست،  کردن با دادن است. چت

دهد؛ چرا که پیامدهای بعدی،  بلکه اهمیت در نوع و ماهیت روابط است که از این طریق رخ می

شده برای شناسایی این تعامل در شبکه وارد  . ساختارهای ازپیش تعیینسازند معنا را می

سازد که خود  دادن است، معنا و شناخت را می گیری و روی ال شکلشوند. روابطی که در ح نمی

(. کودک و گوشی هوشمند 1397زاده،  شود )شریف در فرایندهای ارتباطی دستخوش تغییر می

شود  گیرند. از درون رابطۀ این دو کنشگر، نوعی درک و آگاهی ایجاد می در رابطه با هم قرار می

 .دهد ران شکل میفاهیم و معانی را برای کنشگکه م

 محوربودن شبکه پ( کنش

دهندۀ خصلت این شبکه کنش است. سه کنشگر اصلی در این شبکۀ  ترین عامل شکل مهم

 اند از: تعاملی عبارت

 عنوان یک کنشگر انسانی؛ . کودک به1



 

 

 

 

 

 843  تحلیل ماهیت تعامل کودکان نه تا یازده ساله با گوشی هوشمند ...

 

 

 عنوان کنشگری انسانی/ غیرانسانی؛ . والدین و سبک والدگری والدین به2

 وان کنشگری غیرانسانی.عن . گوشی هوشمند به3

تواند ماهیتی انسانی یا غیرانسانی داشته باشد. ماهیت غیرانسانی آن به  سبک والدگری می

گردد. در این وضعیت،  های نظارتی والدین برای مصرف اینترنت برمی افزار و گجت نرم

قل ای کودک، مستقیم به ابزارهای نظارتی و والدین منت اطالعات مربوط به مصرف رسانه

شود. ماهیت انسانی سبک والدگری، به کنشگری بالواسطۀ والدین مربوط است؛ زیرا  می

های ایرانی کاربرد ندارد. در مطالعۀ  صورت عام و گسترده در خانواده افزارهای نظارتی به نرم

. در این پژوهش با تحلیل شود حاضر، سبک والدگری والدین، کنشگری انسانی قلمداد می

نشگران نامبرده، نحوۀ اثرگذاری کنشگران طی پیوند/ترجمه و مذاکره مطالعه نیروهای بین ک

 (.1شوند )شکل  می

 
 گیری شبکۀ تعاملی برمبنای مذاکره و پیوند کنشگران شکل. مدل نظری تحقیق: 1شکل 

 شناسی پژوهش روش

یدارشناسانه این پژوهش برای فهم تجربۀ زیستۀ کودکان، بر اصول تحقیقات کیفی و رویکرد پد 

شود.  ساختاریافته شناسایی می متمرکز است. ادراک کودکان، با روش مصاحبۀ نیمه

برفی انتخاب شدند. به این صورت که پس از پایان مصاحبه با  صورت گلوله کنندگان به شرکت

 ها خواسته شد تا نفر دیگری را معرفی کنند. کنندگان، از آن هریک از شرکت
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ن این پژوهش در دو گروه قرار گرفتند: الف( دوازده کودک نه تا کنندگا درنهایت شرکت

ساله، و دو دختر و پسر  ساله، دو دختر و دو پسر ده یازده ساله شامل دو دختر و دو پسر نه

ها از طریق سبک  ساله؛ ب( دوازده نفر از والدین همان کودکان که ماهیت تعامل آن یازده

 و چگونگی تعامل کودکان با گوشی هوشمند مطالعه شد. والدگری با کودکانشان درمورد نحوۀ

دادند، محتوایی  طی مصاحبه با کودکان، دربارۀ مدتی که به استفاده از گوشی اختصاص می

ها  مندی به گوشی و مالکیت شخصی گوشی از آن که بیشتر تمایل به استفاده داشتند، میزان عالقه

ها شامل قواعد و اصولی که درمورد استفاده از  سؤال شد. از والدین درمورد سبک والدگری آن

ها، نوع همراهی  کردن کودک به رعایت آن بودند، میزان ملزم  گوشی برای کودکشان اتخاذ کرده

ها با کودکان، میزان توجه والدین به نحوۀ تعامالت کودک با محتواها و الگوی مصرف خود  آن

 والدین سؤال شد.

صورت برخط  ها به گیری ویروس کرونا، مصاحبه شی از همههای نا دلیل وجود محدودیت به

ها به متن نوشتاری تبدیل شد و در صورت بروز ابهام  اند. فایل صوتی همۀ مصاحبه انجام شده

شوندگان پرسیده  کنندگان، بار دیگر سؤاالت در قالب مصاحبه از مصاحبه در درک منظور شرکت

 یا غیرمرتبط با موضوع بودند حذف شدند. شد. درنهایت آن بخش از اطالعات که اضافه

ها از رویکرد تحلیل مضمون به روش براون و کالرک استفاده شد )براون  برای تحلیل داده

 (:2006وکالرک، 

طور دقیق مرتبط با اهداف پژوهش،  ها به ها: در این پژوهش تالش شد تا داده . آشنایی با داده1

 شوند؛سؤال اصلی و مبانی نظری مطالعه حاصل 

)عابدی جعفری « مضامین پایه حاوی نکات کلیدی متن». ایجاد کدگذاری اولیه: در این مرحله 2

 ها و براساس مبانی نظری پژوهش استخراج شد؛ ( از مصاحبه170: 1390و همکاران، 

آمده  دست وجو برای مضامین: در این مرحله برای اینکه بتوان از اطالعات به . جست3

 اند؛ مضامین پایه با عنوان کدهای اولیه تا حد ممکن خالصه شدهگیری کرد،  نتیجه

دهنده و فراگیر(: در این مرحله مضامین براساس  . بازخوانی مضامین )انتخاب مضامین سازمان4

های مفهومی و موضوعی قرار گرفتند. برای اینکه بتوان از متن  بندی هدف پژوهش در دسته

عنوان  گیری کرد نیاز است که کدهای فراگیر به همحور نتیج مصاحبه با رویکرد نظریه

 دهنده متناظر با مبانی نظری باشد؛ زیرمضمون کدهای سازمان
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بندی موضوعات  ها و دسته . گزارش تحلیلی: در این مرحله نتایج حاصل از انجام مصاحبه5

مرتبط با تعامل کودک، والدین و گوشی هوشمند در قالب مضامین، به صورتی که 

 گیری باشد ارائه شدند. تیجهن قابل

گیری شد. برای این منظور، کدگذاری  اعتبار تحقیق، پس از کدگذاری ضریب کاپا اندازه

عنوان پژوهشگر متخصص و دانشجو انجام گرفت. سپس  ها توسط استاد راهنما به همه داده

ها  وتها و تفا شد و شباهت  SPSSافزار کد پایه وارد نرم 139کدهای دو پژوهشگر شامل 

(. سپس با احتساب ضریب کاپا، میزان توافق دو پژوهشگر محاسبه 1مشخص شدند )نمودار 

 (.1شد )جدول 

 . محاسبۀ ضریب کاپای کدهای دو پژوهشگر برای تعیین اعتبار تحقیق1جدول 

 
 2پژوهشگر 

 کل
 توافق عدم توافق

 1پژوهشگر 
 35 16 19 توافق عدم

 104 104 0 توافق

 139 120 19 کل

 

 خطای معیار مجانبی مقدار 

640/0  اندازۀ توافق کاپا  079/0  

  139 تعداد موارد معتبر

 

شود )اوکانر و جوف،  است که متعادل محسوب می 64/0شده  ضریب کاپای محاسبه

2020 :9.) 

 ها یافته
ر رسانه، شامل کنشگران انسانی کودک و والدین و کنشگ-کنشگران در شبکۀ تعاملی کودک

ها، اطالعات هرکدام  های آن غیرانسانی گوشی هوشمند هستند. برای درک چگونگی کنش

شدۀ حاصل از مصاحبه با کودکان،  های پاالیش صورت جداگانه تجزیه و تحلیل شدند. داده به

شدۀ حاصل از مصاحبه با والدین درمورد سبک والدگری  های پاالیش کد اولیه و داده 37شامل 

مصاحبه  عنوان کنشگر غیرانسانی قابل یه است. از آنجا که گوشی هوشمند بهکد اول 37شامل 
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وگوها و نظرات دو کنشگر انسانی و نوع  نیست، کدهای مربوط به این کنشگر، از بین گفت

کد اولیه است. پس از تنظیم کدهای اولیه، در مرحلۀ دوم  44ها حاصل شد و شامل  تعامل آن

ها انجام شد. در این مرحله، اطالعات تا جایی که  گذاری آن موجوی مضامین و نا تحلیل، جست

 محور خالصه شدند. تفسیر بودند، به روش نظریه قابل

که  صورتی اند؛ به تفسیرشدن کدهای پایه تولید شده دهنده از خالصه و قابل مضامین سازمان 

ک دسته قرار گرفتند. آن دسته از مضامین پایه که دارای مفاهیم مرتبط با یکدیگر هستند، در ی

گذاری استفاده شدند. همچنین  مضمون مشترک در محتوای این کدها استخراج و برای نام

وجود آمدند. برمبنای  مضامین فراگیر، برای استنباط نهایی و تحلیل برپایۀ چارچوب نظری به

اصلی شبکه، سه مفهوم وساطت/مذاکره، پیوند/ترجمه و کنشگر از مفاهیم -اصول نظری کنشگر

ترتیب این سه مفهوم را مضامین فراگیر این پژوهش درنظر  طرح در این مطالعه هستند. بدین قابل

-گیریم و قصد داریم بفهمیم کنشگران در بیان تجربۀ زیستۀ خود در شبکۀ تعاملی کودک می

 اند. رسانه چگونه این مفاهیم را متبلور ساخته

های کودکان کدگذاری اولیه صورت گرفت  درک در صحبت با توجه به مضمون اصلی قابل 

بندی شدند. سپس مضمون اصلی مستتر در یک دسته کد، موجب  و در وهلۀ اول مضامین دسته

دهنده شد. درنهایت با توجه به ماهیت و مفهوم کدهای  ها در قالب کدهای سازمان بندی آن دسته

بندی شدند.  وند و کنشگر طبقهدهنده، کدها براساس سه مفهوم اصلی وساطت، پی اولیه و سازمان

 (.2)جدول مرحله مصاحبه با کودکان ارائه شده است  به نتایج تحلیل مرحله

 . تلخیص مضامین حوزۀ کودک2جدول 

 بندی مضامین دسته دهندهسازمان فراگیر

 کنشگر
تعامل در حوزۀ 

 درس و آموزش

 انجام امور درسی

 خواندن شعر آموزشی

 یتماشای ویدیوی آموزش

 های واتساپ و تلگرام درسی عضویت در گروه

 افزاری های نرم افزایش توانمندی و مهارت

 استفاده از گوشی هوشمند برای یادگیری یا آموزش

 کنشگر
حوزۀ بازی تعامل در 

 و سرگرمی

 تماشای بازی سایر کاربران

 انجام بازی موبایلی با موضوعات متنوع

 ها بازی وجو درمورد موضوع جست
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 بندی مضامین دسته دهندهسازمان فراگیر

 های عملی برای بازی افزایش مهارت

 پرکردن اوقات فراغت

 کنشگر
بروز کنشگری 

 مستقل

 تمایل به مالکیت گوشی هوشمند

 گرفتن گوشیعالقه به دردست

 تر راهنمایی اعضای کوچک

 تشخیص تفاوت میان فضای آنالین و آفالین

 توجه به مسائل جنسی

 لهتالش برای حل مسئ

 مواجهه با امور ناشناخته

 ها وجوی پاسخ برای نادانسته جست

 تعامالت اجتماعی کنشگر

 ارتباط با اعضای فامیل و دوستان

 گذاشتن و تبادل اطالعات اشتراکبه

 های اجتماعی مجازی عضویت و فعالیت در گروه

 تعامل فرهنگی کنشگر
 تماشای فیلم

 عالقه دادن به موسیقی موردگوش

شود که والدین برای  موضوعات حوزۀ سبک والدگری سازوکار و اصولی را شامل می 

هایی که والدین  اند. فعالیت دهی و نظارت ارتباط کودک خود با گوشی هوشمند اتخاذ کرده نظم

هایی هستند که والدین  دهند، انواع مختلف دارد. نوع اول، کنش دربارۀ گوشی هوشمند انجام می

ای را با  که والد برنامه دهند؛ مانند هنگامی در ارتباط مستقیم با گوشی هوشمند انجام میخود 

صورت غیرمستقیم  هایی هستند که به کند. نوع دوم، کنش تصمیم خودش برای کودک دانلود می

که والد به عضویت کودک  ها با گوشی هوشمند است؛ مانند هنگامی های کودک آن ناشی از کنش

بندی  بندی موضوعی طبقه ها براساس دسته ۀ اجتماعی تمایل دارد. هردوی این کنشدر یک شبک

دهنده متناظر با نوع رفتاری است که  عنوان مضامین سازمان بندی به گذاری این طبقه نامشدند. 

تواند هدف یا کنش کودک و گوشی هوشمند را  عالوه بر کنشگری نقش وساطت نیز دارد و می

 (.3تغییر دهد )جدول 
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 . تلخیص مضامین حوزۀ سبک والدگری3جدول 

 کنشگر
هدایت و 

 پشتیبانی

 شدۀ فضای آموزش های توصیه دانلود آهنگ

 وگذار مجازی وجوها، و گشت همراهی با کودک در جست

 دانلود بازی به درخواست کودک

 دانلود فیلم و ویدیو به درخواست کودک

 افزارهای کاربردی دانلود نرم

 های کودک دربارۀ فضای مجازی پاسخگویی به پرسش

 موافقت با مالکیت شخصی گوشی هوشمند

 آزادگذاشتن کودک در استفاده از فضای مجازی

 درنظرگرفتن میزان مصرف کودک برای تخصیص پاداش

استفاده از امکانات گوشی هوشمند برای ایجاد حس کنجکاوی، اکتشاف و حل 

 دکمسئله در کو

 کنندۀ مصرف گوشی هوشمند توسط کودک ایفای نقش کنترل

 افزارهای نظارتی نکردن از نرم استفاده

 نداشتن تمایل به نصب فیلترشکن

 کنشگر

نظارت بر 

های  کنش

 کودک

 دسترسی به رمز گوشی کودک

 های اجتماعی کودک شراکت در اکانت شبکه

 وساطت

 

تقویت 

استقالل 

کنشگرانه 

 کودک

 توجه به تغییر رفتار موقتی در کودک

 موافقت با استفادۀ کودک از گوشی برای رفع کالفگی و احساس درد و تنهایی او

 کننده در نوع مصرف و محدودکنندۀ محتوای مصرفی ایفانکردن نقش تحکم

 القانکردن ترس از کارکردهای فضای مجازی به کودک

 جانبه رت همهتوجه به ناتوانی برای اعمال نظا

 وساطت

 

محدودکردن 

رفتار 

کنشگرانه 

 کودک

 های مجازی نداشتن تمایل به عضویت کودک در شبکه

 توجه به محتوای نامناسب موجود در فضای مجازی برای کودک

 مسدودکردن اکانت افراد ناشناس مرتبط با کودک

 وجوها در اینترنت های کودک و سوابق جست کردن چت چک

 لفت با مالکیت شخصی کودکمخا

ها حاصل  ایجاد کدهای پایه از عملکرد گوشی هوشمند، از مصاحبه با کودکان و والدین آن 

دهد. نوع  ها بروز می شده است؛ به این معنا که کنشی که گوشی هوشمند در پیوند با کنش آن
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ر پنج دستۀ عنوان کنشگری غیرانسانی در شبکۀ تعاملی د ایجاد رابطۀ گوشی با کودک به

شود، عامل  بندی شده است. عالوه بر اینکه گوشی هوشمند کنشگر محسوب می موضوعی طبقه

های آموزشی،  معنا که ماهیت انگیزه  ایجاد تغییر در هدف و کنش کودک نیز هست. بدین

گذاری کدهای فراگیر مبتنی بر  نام دهد. فرهنگی، اجتماعی و... را از ایجاد این تعامل تغییر می

تواند ناظر بر  های گوشی می مبانی نظری و آن خصلتی از گوشی هوشمند است که انواع کنش

 (.4آن باشد )جدول 

 . تلخیص مضامین حوزۀ گوشی هوشمند4جدول 

 تغییر در ماهیت آموزش وساطت

 افزار آموزشی امکان نصب نرم

 ایجاد بستر ارتباطات درسی کودک

 های درسی االن برای برنامهایجاد فضای فرهنگی و همراهی همس

 افزاری ایجاد مهارت نرم

 وساطت

 

تغییر در ماهیت ارتباط 

 کودک و والدین

 فضایی برای درجریان قرارگرفتن والدین درمورد امور درسی 

 کردن میزان زمان مصرف و محتوای مصرفی کودک یا والدین مشخص

 عامل تشویق کودک

 کاری از والد پنهان

 وگو بین والدین و فرزندان گیری گفت ل شکلعام

 کنشگر

 
 تعامل با کودک

 ایجاد مسئله

های درسی و  ها و کانال ها، گروه روزرسانی اعالنات مختلف از جمله به

 آموزشی

 دهندۀ اطالعات کودک افزایش

 تشویق به یادگیری

 ها ها و نادانسته مواجهه با ناشناخته

 ذهنی کودک کردن فضای گسترده

ارائۀ فضای متفاوت سرگرمی کودک در خانه و فضای همراهی 

 همساالن برای بازی

 رسانی ویدیو، عکس، موسیقی و فیلم مشاهده و هم

 گزینۀ جایگزین برای بازی در دنیای آفالین و ادامۀ ارتباطات آن

 وساطت
 

تغییر در ماهیت کنشگری 

 کودک

 ایجاد حس کنجکاوی کودک

 ک به تحمل درد فیزیکی و تنهایی کودککم

 احساس استقالل
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های زیر را دربارۀ سه کنشگر کودک، والدین و گوشی هوشمند در  ها، یافته تحلیل داده

 گذارد. اختیار می

 الف( کودک

 شود. های کودک در تعامل با گوشی هوشمند به پنج دسته موضوعی تقسیم می فعالیت

 و آموزشی. تعامل در حوزۀ درسی 1

های اولیۀ مرتبط  حوزۀ کنشگری کودک و شروع به ایجاد پیوندهایی است که با اهداف و انگیزه

ها و معلمان است؛ برای مثال، همۀ  با امور مدرسه و روابط اجتماعی حاصل از آن با همکالس

ایل انجام از سال قبل که کرونا اومد، تقریباً همۀ کارای مدرسه رو دیگه با موب»کودکان گفتند: 

رم تو یوتیوب پیدا  فرسته که بخونیم. منم می اپ می معلممون یه چیزایی تو واتس»یا « دم می

 ساله(. )آراد، یازده« کنم کنم و نگاه می می

 . تعامل در حوزۀ بازی و سرگرمی2

وجودآوردن فضای سرگرمی، مذاکراتی را درخصوص  کنشگر کودک، عالوه بر انجام بازی و به

تواند  کند و بدین طریق می های گروهی آغاز می ه افزایش روابط اجتماعی، از طریق بازینیاز ب

کنم  سرچ می»پویان ده ساله گفت:  تغییراتی را در ماهیت و شناخت خود تجربه کند؛ برای نمونه

آهنگای رپ رو خیلی »یا « کنم های فیفا رو تا ببینم و فوتبال هم دوست دارم. بازی می خالصۀ بازی

 ساله(. )پویان، ده« خونم دوس دارم... مردونه هستن... باهاشون می

 . تعامل در حوزۀ فرهنگی3

دادن به موسیقی که کودک را در ارتباط با  فرهنگی از جمله تماشای فیلم یا گوشکنشگری  

 دوست دارم آهنگای» یابد. دادن تغییر افزایش می دهد و احتمال رخ روابط جدید با چیزها قرار می

فرسته  کنم که معلمم می ویدیو نگاه می. کنم فرسته هم دانلود می جدید گوش بدم... شعرایی که معلمم می

 ساله(. )آوین، نه« کنیم یا با مامانم فیلم نگاه می

 های اجتماعی . تعامالت اجتماعی از طریق شبکه4

هوشمند با همکاران،  ای گوشی دلیل نقش واسطه های ارتباطی به کنشگر کودک، از طریق پلتفرم

کنیم واسه اینکه  موبایل خوبه؛ چون با دوستام هماهنگ می» کند. های مختلف رابطه برقرار می به شیوه
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ره  م سر می بیشتر با دخترعموم یا بقیه وقتی حوصله»ساله(.  )پارسا، ده« بازی تفنگ بازی رو شروع کنیم

 ساله(. )آوین، نه« زنم حرف می

 طلبانه های استقالل ستقل یا کنش. بروز کنشگری م5

درک و فهم کودک از تغییرات ناشی از تعامالت مذکور موجب افزایش تجربه و احساس 

هر »برای نمونه  شود. های مختلف در شیوۀ برقراری پیوند در شبکه می استقالل و کسب مهارت

اگه »ساله(.  )هلنا، یازده« کنم پرسم یا تو گوگل سرچ می چی که نمی دونم یا مثالً عجیبه، از مامانم می
ها تو اینستاگرام  بعضی موقع»ساله(.  )آراد، یازده« کنم چیزی باشه که بلد نباشم یا ندونم، چند بار سرچ می

 ساله(. )پارسا، ده« گه نباید اینا رو نگاه کنی پرسم، می بینم که بد هستن. از مامانم می یه ویدیو می

کند؛ هرچند این  های مختلف بروز پیدا می کودک، با انگیزهای  های رسانه ترتیب کنش بدین 

طورکلی از هم جدا باشند؛ به این معنا که کنشگری در حوزۀ آموزشی،  توانند به ها نمی حوزه

های  های مختلف کودکان در حوزه های اجتماعی یا فرهنگی نیست. کنش کامالً مستقل از فعالیت

عین استقالل، بر هم اثرگذارند. کنش کودک در حوزۀ مختلف، با هم در ارتباط هستند و در 

تواند به حوزۀ درس و آموزش نیز وارد  گذاشتن و تبادل اطالعات می اشتراک اجتماعی مانند به

شود. همچنین پرکردن اوقات فراغت در حوزۀ سرگرمی، با تماشای فیلم که تعاملی فرهنگی 

ها وارد شده و  طلبانه، به همۀ حوزه لهای استقال است، مرتبط است. جالب اینکه بروز کنش

 تقویت کرده است.کنشگری یا اکتانت سوی  خصوصیت کودک در شبکۀ تعاملی با رسانه را به

 ب( والدین و سبک والدگری

 شود. سبک والدگری به چهار دستۀ موضوعی زیر تقسیم می

 . هدایت و پشتیبانی1

یا شروع تعامل با  دادن به گوشی ان برای شکلکنشگری والدین در ارتباط با نیازهای کودک

دهندۀ تالش والدین برای نظارت بر رابطۀ کودک با  ها نشان شود. این کنش را شامل می گوشی

ها بین خودشون، مخصوصاً درمورد گوشی زیاد صحبت  کنم بچه من فکر می» رسانه است؛ برای مثال

)مادر دوقلوهای « کنم مدام نگم چیکار کنن سعی میدونن یه چیزایی رو. واسه همین خودم  کنن و می می

حواسم هست زمان زیادی نذاره و حتماً وقت مدرسه و درسش رو واسه بازی یا »ساله(.  بهار و باران ده
تقریباً هر شب حدود نیم ساعتی کنار تختش »ساله(. )مادر پارسای ده« کردن با دوستاش تلف نکنه چت

 ساله(. )پدر پویان ده« زنیم دیده و خونده با هم حرف می قبل خواب، راجع به چیزایی که
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 های کودک . نظارت بر کنش2

والدین برای کنترل رابطۀ کودک با رسانه است که تا حدودی سبب محدودیت در کنشگری  

های اجتماعی نیست،  به اون صورت تو شبکه»؛ برای مثال شود طلبانۀ کودک می های استقالل کنش

 ساله(. )مادر روژین یازده« طوری در جریانم ام داره و من هم توش شریکم و اینولی اینستاگر

 . تقویت استقالل کنشگرانۀ کودک3

ای کودک  های رسانه روشدن والد با کنش های والدین است که در مواجهه و روبه مجموعه کنش

بازی جنگی باشه،  مثالً اگه»شود.  برای تقویت استقالل در کودک می ای واسطهکند و  بروز می

از بچگی هی »ساله(.  )مادر نیکان نه« شه شه، ولی بالفاصله بعدش دوباره آروم می همون موقع عصبی می
درد  گه دل ره... هنوزم وقتی می درد، یادش می شه از دل درد داره... هرموقع حواسش پرت می گفت دل می

ی ندارم و می ذارم هر موقع می خواد چون تنهاست، هیچ محدودیت. داره داره، دیگه گوشیشو برمی
 ساله(. )پدر آراد یازده« تاپش باشه سرگرم موبایل یا تبلت و لپ

 . محدودکردن رفتار کنشگرانۀ کودک4

های والدین در راستای ایجاد محدودیت دسترسی یا محدودیت زمان برای استفاده از  به کنش

ا سبب تقویت ارتباطات در شبکه ه شود. افزایش این نوع کنش گوشی هوشمند گفته می

رفتن یا محدودشدن پویایی و متغیربودن فرایند  ای برای ازبین نخواهد شد و درواقع واسطه

دم و فقط  اصالً تمایل ندارم مدام گوشی دستش باشه. اصالً اجازه نمی»تعامل است؛ برای نمونه 

ف کالس زبانش تو یه کانال تلگرامی از طر»ساله(.  )مادر هلنای یازده« ده کارای درسی رو انجام می
« شناختم. واسه همین بالکش کردم تر بودن و من روابطشون رو نمی عضو شده بود که ازش بزرگ

)مادر و پدر پویان « کنم کنه، چک می حساس هستم و سوابق کارایی رو که می»ساله(.  )مادر آترین نه

 ساله(.ساله؛ مادر پارسای ده ده

ها است و به دو دسته تقسیم  انگر خصوصیت سبک والدگری آنهای والدین نش کنش

های اثرپذیر  . کنش2دارند؛  ای واسطههای اثرگذار بر کنشگری کودک که نقش  . کنش1شود:  می

های اثرپذیر موجب تقویت استقالل کنشگرانه  ای دارند. کنش از کنشگری کودک که نقش مذاکره

ب محدودکردن رفتار کنشگرانۀ کودک در تعامل با های اثرگذار سب شوند و کنش در کودک می

طلبانۀ کودک در تعامل با گوشی  های استقالل شود؛ به این معنا که با توجه به کنش گوشی می

دلیل توانایی ایجاد تغییر در  هوشمند، خصوصیت سبک والدگری در شبکۀ تعاملی با رسانه به

دکان در حوزۀ سرگرمی مانند دارد؛ برای مثال، فعالیت کو وساطتکنشگرها، خصلت 
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ها، نوعی کنش مستقل کودک در تعامل با گوشی است که در  وجو درمورد موضوع بازی جست

نداشتن والدین  کند و در صورت تمایل صورت تمایل والدین به بازی کودک، ادامه پیدا می

 شود. متوقف می

 ج( گوشی هوشمند

 شوند. یم میهای گوشی هوشمند به چهار دستۀ موضوعی تقس کنش 

 . تغییر در ماهیت آموزش1

شود؛ به این معنا  گوشی هوشمند موجب ایجاد تغییرات در شکل و محتوای حوزۀ آموزش می

شود، محتوای فضای آموزشی نیز  که عالوه بر اینکه محیط فیزیکی آموزش به برخط تبدیل می

معموالً شعر یا داستانی که »کند؛ برای نمونه مادر آروین اظهار کرد:  در وضعیت برخط تغییر می

ساله(.  )مادر آوین نه« کنم که دیگه معلومه چیه. نگران نیستم فرسته، من براش دانلود می معلمشون می

 دهد گوشی هوشمند بستر متفاوت و جایگزینی برای آموزش شده است. این نشان می

 . تغییر در ماهیت ارتباط کودک و والدین2

شود.  ماهیت نحوۀ تعامل کودکان با والدین و بالعکس میگوشی هوشمند سبب تغییر در 

دهد که درنتیجۀ این  عنوان یک ابزار، اطالعاتی را از کودک در اختیار والدین قرار می گوشی به

ای برای تغییر  آید و واسطه وجود میوالد به-نوع از مذاکره، تغییراتی در شیوۀ تعامل کودک

دو روز آخر هفته اجازه داره گوشی یا » است؛ برای مثال وگوی بین والد و کودک موضوعات گفت

حواسم هست که زمان زیادی نذاره و »ساله( یا  )پدر پویان ده« تبلت رو برداره و استفادۀ غیردرسی کنه

 ساله(. )مادر پارسای ده« کردن با دوستاش تلف نکنه حتماً از وقت مدرسه و درسش واسه بازی یا چت

  . تعامل با کودک3

کند، مفاهیم مشابه برای  وجو می گامی که کودک درمورد موضوعی در اینترنت جستهن

کند به  شود که کودک را تشویق می وجو یا صفحات متنوعی برای بازدید به او پیشنهاد می جست

دهد که  طور مستقیم از طرف گوشی رخ می موضوعات دیگری نیز بپردازد. این نوع مذاکره به

ای که  تو یه بازی یاد گرفته چیزی بکاره... بعد دونه»؛ برای مثال ی استاین، نقش کنشگری گوش

کاشت، رشد نکرد. خودش اینقدر سرچ کرد و پرسید و امتحان کرد تا درست شد... خب واسه منم 
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)آراد، « کنم اگه چیزی باشه که بلد نباشم یا ندونم، چند بار سرچ می»ساله(.  )مادر نیکان نه« جالب بود

 له(.سا یازده

 . تغییر در ماهیت کنشگری کودک4

ای  طور کامل، اهداف اولیۀ کودک مانند تعامل فرهنگی یا سرگرمی را تغییر داده و واسطه به 

وجودآمدن نوع جدیدی از تعامل کودک با گوشی هوشمند است؛ به این معنا که گوشی  برای به

چون تنهاست، هیچ محدودیتی »ثال کند؛ برای م مسیر جدیدی را در تعامل کودک با خود ایجاد می

 ساله(. )پدر آراد یازده« تاپش باشه خواد سرگرم موبایل یا تبلت و لپ ذارم هر موقع می ندارم و می

گوشی هوشمند کنشگری غیرانسانی است. آنچه کودک انتظار دارد در این تعامل اتفاق 

گوشی، میانجیگری فعال است بیفتد، تحت تأثیر امکانات و توانمندی گوشی هوشمند قرار دارد. 

شود؛ برای  که از طریق تغییر در شکل و محتوا، به ایجاد تغییر در ماهیت این تعامالت منجر می

نمونه انتقال فضای آموزشی و درسی از دنیای واقعی به دنیای برخط، ماهیت آموزش را دچار 

هنگی با فضای های جدیدی برای هما تغییر کرده است. تغییر ماهیت آموزش، بروز کنش

توان آن را از عوامل گسترش فضای ذهنی کودک  ( که می1دنبال دارد )جدول  آموزشی جدید به

افزاری، هم فعالیتی در دستۀ آموزشی و هم در  های نرم قلمداد کرد؛ به این معنا که کسب مهارت

موضوعی بندی  بندی موضوعی به طبقه ها از یک طبقه دستۀ سرگرمی است. امکان ورود فعالیت

ها و  هایی است که گوشی هوشمند دارد. با توجه به اینکه سایر فعالیت دلیل قابلیت دیگر، به

توان گفت خصلت  تفکیک نیستند، می طور کامل از هم قابل شده در باال نیز به تعامالت بررسی

 گوشی هوشمند در شبکۀ تعاملی، کنشگری و وساطت است.

ها با هریک از  بندی موضوعی کنش روابط بین طبقهدهندۀ  درنهایت، شبکۀ مضامین نشان

 (.2شده در این مطالعه است )شکل  عناصر کودک، والدین و گوشی هوشمند در شبکۀ تحلیل
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 . شبکۀ مضامین2شکل 

 گیری بحث و نتیجه

رسانه بیانگر آن است که با درنظرگرفتن دو کنش اصلی پیوند و -شبکۀ مضامین در تعامل کودک

کند، سه جزء جداگانۀ کودک، والدین و گوشی  ها یا اجزای شبکه بروز می از اکتانتوساطت که 

آورند که در حال اثرگذاری و اثرپذیری بر  وجود می ای را به هوشمند در تعامل با هم، شبکه

ها بر کودکان، والدین  یکدیگر هستند و این وضعیت، امکان اظهارنظر قطعی دربارۀ اثرگذاری رسانه

ای و تعاملی ارتباط این اجزا  کند. ماهیت شبکه ها را دچار تردید می ن و کودکان بر رسانهبر کودکا

ای است؛  ای یا آموزش رسانه داد لزوم تغییر رویکرد به مفاهیمی مانند والدگری، سواد رسانه  نشان

لت سمت خص که محتوای این قبیل مفاهیم باید از خصلت تجویزی و رویکرد انتقالی، به طوری به

وگویی تغییر کند؛ به این معنا که کودکان و والدین بتوانند شبکۀ  توانمندسازی و رویکرد گفت

ای دربارۀ رسانه شکل دهند که نتیجۀ آن، ایجاد محیطی توأم با سازگاری و بدون  تعاملی سازنده

مار و تنش باشد. این رویکرد با حقوق کودک در اسالم از جمله داشتن حق استقالل، نداشتن استع

( نیز سازگار بود. این پژوهش شش 1399ها و شعبان،  استحمار و همچنین نبود تحریم )جمشیدی

 ویژگی برای شبکۀ تعاملی کودک با گوشی هوشمند شناسایی کرد:

 محوریت شبکه. 1

های کودک و والدین است؛ به  ای برای ایجاد تغییر در کنش های گوشی هوشمند، واسطه کنش

شود؛  هایی موجب برقراری پیوند و ایجاد تغییرات می شمند با بروز کنشاین معنا که گوشی هو
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-بنابراین ویژگی اصلی تعامل کودک با رسانه، محوریت شبکه است؛ بدین معنا که ارتباط کودک

مراتبی  بودن اجزا، نبود نظام سلسله های یک شبکه، از جمله نامتجانس گوشی هوشمند، ویژگی

محورنبودن و اهمیت روندها و فرایندها در مذاکرات و  ایی، هدفبین عناصر، متغیربودن، پوی

آید.  وجود می ای که بین کودک، والدین و گوشی به پیوندها را دارد؛ ارتباط چندجانبه و پیچیده

عنوان کنشگر غیرانسانی، با ایجاد تغییرات وسیع در روابط، احتمال وقوع  گوشی هوشمند به

ین در حالی است که نه کودک و نه والدین توانایی حدس و دهد و ا اتفاقات را افزایش می

تواند با استفاده از شبکۀ تلفن  این واقعیت که اطالعات می»بینی تغییرات بعدی را ندارند.  پیش

همراه به گردش درآید چیزی در مورد اینکه چگونه شبکه سرپا است و در حال حاضر بدون 

درواقع وقتی همۀ عناصر در جای خود هستند و همه  گوید. کند، به ما نمی هیچ مشکلی کار می

توانیم دنبال کنیم، تنها  های همراه، آنچه ما می کند، از پنجرۀ دیجیتال تلفن چیز خوب کار می

(؛ به 31: 2013)التور، « شوند کیفیت سیگنالی است که با پرشدن چند نوار عمودی نشان داده می

وشی هوشمند افزایش دهیم و چگونگی عملکرد آن این معنا که هرچقدر شناخت خود را از گ

شود،  های جدید آن و تغییراتی که با آن وارد جامعه می توان از نسخه را بفهمیم، باز هم نمی

دست آورد؛ بنابراین نوع تعامل کودکان با ورود این تغییرات دستخوش  درک و شناخت دقیقی به

 محوری است. حوری یا رسانهم شود. ویژگی مهم این شبکه، عدم کودک تغییر می

 بودن سطح هم. 2

ها بر کنشگری کودک ارجحیت ندارد. درواقع سبک  کنشگری والدین و سبک والدگری آن 

کند.  تواند تنها مجموعه اصول و قواعدی باشد که والد برای کودک بار تعیین می والدگری نمی

را مجبور به انجام و  تواند کودک گوشی هوشمند، سبک والدگری نمی-در شبکۀ تعاملی کودک

تواند نوعی ارتباط و تعامل دوطرفه بین والد و  رعایت اموری کند، بلکه سبک والدگری می

زمان با رخدادهای ارتباطی بین این دو و از درون  کودک باشد که آگاهی و ادراک از آن، هم

تعامل بین این دو  وجودآمده در هر لحظۀآید. این ادراک که ناشی از مسائل به وجود می رابطه به

دادن و اثربخشی به روابط بین والدین و کودکان را دارد. در این کنشگر است، توانایی شکل

دادن یا مدیریت رابطۀ کودکانشان با گوشی صورت، سبک و سیاقی که والدین برای نظم

از  گیرد. وجودآمدۀ بین کودک و والد سرچشمه میگزینند، از درون نیازهای به هوشمند برمی

های والدگری سختگیرانه و کنترلی، در این حوزه کارکردی نداشته  رسد سبک نظر میرو به این
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باشند. از طرفی، اهمیت اثرگذاری گوشی هوشمند کمتر از اهمیت اثرگذاری والدین بر کودک 

های آن عالوه بر کودک  شود که کنش نیست. گوشی هوشمند نوعی رسانۀ تعاملی محسوب می

هایی را  نیز مؤثر است. کودکان قادرند با برقراری روابط با گوشی هوشمند کنشبر والدین 

تدارک ببینند که بتوانند تغییراتی در سبک والدگری والدین ایجاد کنند. استفادۀ مناسب و نتایج 

های  اثربخش و مثبت استفاده از گوشی هوشمند و کاربردهای مناسب مانند کسب مهارت

اتی است که حاصل پیوند و انجام مذاکرات کنشگر کودک و کنشگر مختلف، از جمله تغییر

گوشی هوشمند و بر سبک مدیریت این رابطه از سوی والدین اثرگذار است و موجب تغییر 

 رویکرد و نگاه والدین خواهد شد.

 تعمیم ناپذیری روابط. 3

ن پیوندهای ارتباط کودک با گوشی هوشمند، پس از توقف تعامل از بین خواهد رفت؛ بنابرای

دادن ارتباطات پس از عدم استفاده  داده اثر خود را گذارده و روند رخ ایجادشده و مذاکرات رخ

شده در این شبکۀ تعاملی، به شبکۀ  شود. مذاکرات انجام از گوشی توسط کودک متوقف می

ب ایجاد ها سب شود؛ چرا که ایجاد رابطه با سایر رسانه های دیگر تعمیم داده نمی تعاملی رسانه

های ارتباطی دیگری است که  ای با گره ارتباطات جدید و دامنۀ اثرگذاری و اثرپذیری در شبکه

 در اثر آن ماهیت جدیدی خلق خواهد شد.

 پذیری انعطاف. 4

ها یا شروطی که از قبل توسط والدین برای نوع کنش کودک مقرر شوند الزاماً  فرض عمدۀ پیش

های حاصل از  از ابتدا مفهوم کنشگری کودک یا نوع کنشتوان  کاربرد ندارند؛ چرا که نمی

بینی کرد. درواقع والدین، در لحظه با اثرات این تعامل بر کودک خود  گوشی هوشمند را پیش

رو  ها در مواجهه با هر رویداد نیازمند تغییر است. از این شوند و سبک والدگری آن مواجه می

ها و اعتقادات  گذاری کنند که با ارزش مورد عملی میوالدین اصول و قواعد مختلفی را در این 

پذیرتر آن است.  ها همسو است، اما شاید بتوان گفت بهترین نوع سبک والدگری، نوع انعطاف آن

یابند، اختیار عمل بیشتر  های مختلفی که کودک را در آن می در این صورت والدین در موقعیت

 کند. دین را دشوارتر میهای وال دارند. این موضوع البته مسئولیت
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 چندسویگی مذاکرات. 5

دلیل مشخص و وجودآمدن شبکه هدف خاصی وجود ندارد. انجام مذاکرات و پیوندها بهدر به

شوند و اگر مذاکرات نتیجه داد، روابط  دهد. موجودات با هم وارد رابطه می مخصوص روی نمی

جودات و عناصر دیگر آغاز شود. در غیر این صورت رابطۀ بین مو جدیدی از آن حاصل می

شود. کودکان ممکن است با هدف، انگیزه و قصد خاصی وارد مذاکرات با گوشی هوشمند  می

شوند. این پژوهش  شوند، اما تحت تأثیر سایر عوامل و کنشگران، این اهداف هم دچار تغییر می

رو شوند؛  هدهد کودکان در زمان بازی و سرگرمی ممکن است با کنش گوشی خود روب نشان می

دهد. کودک با این نوع  ها اعالنی را از گروه کالس درس به کودک نشان می برای مثال گوشی آن

 پیوندکند. در این صورت بین کنش گوشی و کودک،  شود و آن را باز می می مذاکرهکنش وارد 

اینجا  خواندن است. درشود. حاصل این مذاکره، تغییر هدف بازی با موبایل به درس برقرار می

ها از این  برای تغییر هدف کودک است، اما گاهی موضوع کنش ای واسطهگوشی هوشمند 

شود که درکی از آن ندارد. این  تر است. کودک با فضاهای ناشناخته و اموری مواجه می پیچیده

وجوی کودک در بعضی  موضوع ممکن است موجب تداخل مذاکرات شود؛ مانند جست

ستند، ولی مناسب محدودۀ سنی او نیستند و جلوی دسترسی کودک دسترسی ه صفحات که قابل

گیرد. در اینجا  وجودآمده، در برابر تمایل کودک قرار میشود. این ممنوعیت و تغییر به گرفته می

شود. شاید بتوان گفت  نیاز به تغییر، از طریق ایجاد ارتباطات جدید سبب پیچیدگی روابط می

ترین کنشگران محسوب  پشتیبانی و هدایت هستند و والدین مهم کودکان در این مورد نیازمند

 شوند. می

 های متغیر هویت. 6

سازد.  ماهیت کودک در ارتباط با گوشی هوشمند متغیر است. هر کنش کودک ماهیت او را می

کند.  کودکی که در تعامل با گوشی است، تغییرات زیادی تجربه  و هویت متفاوتی را کسب می

ۀ اثرگذاری بر والدین و اثرگذاری بر گوشی هوشمند و همچنین تأثیراتی که از هویت او درنتیج

پذیرد، نیاز به بازشناسی دارد. این احتمال وجود دارد که کودکان در این فرایند،  این تغییرات می

های متفاوتی را تجربه کنند و شناخت متفاوتی از  های مختلف، هویت دلیل تغییر در ماهیت به

دلیل تغییراتی که رخ  دهد تا به ها می دست آورند. گوشی هوشمند این امکان را به آنخویشتن به

دلیل  دهد، خود را در شرایط مختلف بازیابی کنند؛ به این معنا که ممکن است گاهی کودک به می
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ضعف در یک مهارت درسی، هویت ضعیفی را تجربه کند، اما در زمان انجام بازی با موبایل، 

افزاری در آن، هویتش را بازیابی کند. در این وضعیت، کودک  ار و کسب مهارت نرمدلیل تکر به

نه دارای هویت ضعیف و نه دارای هویت قوی است، بلکه هویت او دربارۀ با امور مختلف، هر 

 بار نیازمند بازشناسی است.

ترتیب کنشگران کودک، سبک والدگری والدین و گوشی هوشمند فارغ از نوع  بدین

رسانه هستند. تأثیر و تأثرات -های مؤثر در شبکۀ تعاملی کودک پذیری گذاری، دارای نقش ارزش

دادن هر  آورد که رخ وجود می ناپذیر به بینی ریزی و پیش ای بدون برنامه ها بر یکدیگر مجموعه آن

سد ر نظر می کند. به موضوع جدید در آن، در هر لحظه از برقراری روابط، گام بعدی را تعیین می

ناپذیربودن رابطه با  بینی های استفاده از گوشی هوشمند برای کودکان، همین پیش یکی از جذابیت

کند در شروع به استفاده از گوشی هوشمند هیچ  آن است. براساس این مطالعه، کودک حس می

گذاری در رفتار، وارد  انتظاری از او وجود ندارد و او بدون احساس تهدید یا تعهد یا ارزش

روشدن والدین با  های متغیر و روبه شود؛ بنابراین قرارگرفتن کودک در موقعیت یوند با آن میپ

 پذیری است. این شرایط نیازمند انعطاف

رسانه، والدین با جلب -شود در مدیریت یا نظارت بر تعامل کودک رو پیشنهاد می از این

های  ها و چالش کنند و فرصتوگو  اعتماد کودک، با او دربارۀ تجاربش در فضای مجازی گفت

گوشی هوشمند را با هم در میان بگذارند. نتایج این مطالعه نشان داد محیط تعاملی و شبکۀ 

ترتیب پیشنهاد  کنندۀ ماهیت کاربرد رسانه است. بدین ای، تعیین ارتباطی حین مصرف رسانه

رب کودکان بازنگری ای، با عنایت به تجا گذاری و آموزش در حوزۀ سواد رسانه شود سیاست می

هایی مانند سوزن تزریفی یا رسانۀ قدرتمند را دربرگیرند. مطالعات دیگری  شود و فراتر از نظریه

تلویزیون بر »نیز لزوم تجدیدنظر در این رویکرد را تأیید کردند. از جمله برخالف نظریۀ کاشت 

 (.1400ده، زا )بخشی« ترس شهروندان تهران از ارتکاب جرم، تأثیر مستقیم ندارد

 منابع
 ( 1396اجاق، سیده زهرا و واعظ، سپیده،) «هویتی -ای در حل تعارض نقشی نقش سواد رسانه

، دورۀ دوازدهم، مجلۀ جهانی رسانه، «کودکان مورد مطالعه: مخاطبان کودک کارتون مرد عنکبوتی

 .38-21: 1شمارۀ 
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