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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
همهگیری کووید  19و ضرورت آموزش مجازی موجب رواج بیشتر استفادۀ کودکان از گوشیهای
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
گوشی هوشمند ،استفادۀ ک ودکان از این وسیله را به موضوعی بغرنج تبدیل کرده است .این مطالعه با
هدف درک ماهیت تعامل کودک با گوشی هوشمند با وساطت سبک والدگری انجام شد .برای این
منظور ،با انتخاب رویکرد کیفی ،دادهها با استفاده از روش مصاحبۀ نیمهساختاریافته گردآوری شدند.
سپس با رویکرد تحلیل مضمون نظریه محور براساس چارچوب نظری کنشگر-شبکه تحلیل شدند.
اجزای بررسیشده در این مطالعه شامل کودک ،گوشی هوشمند و سبک والدگری هستند .یافتهها
نشان داد تعامل کودک با گوشی هوشمند ،شبکه محوریت دارد .تعامل کودکان با گوشی هوشمند،
ماهیت سیال و پیشبینیناپذیر دارد .ارتباطات پیدرپی اجزا در شبکه ،هویتهای متغیری به کودک
میبخشد .از این رو سبک والدگری ،کنترلی و سختگیرانه کارایی ندارد .کودک نیازمند امکان بروز
کنش مستقالنه و سبک والدگری انعطافپذیر ،واجد کارایی بیشتری است.
واژههای کلیدی :رسانه ،سبک والدگری ،کنشگر-شبکه ،کودک ،گوشی هوشمند.
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مقدمه و طرح مسئله
مسئلۀ این پژوهش ،تضاد بین عالقۀ شدید و گاهی نیاز کودکان به استفاده از گوشیهای
هوشمند و نگرانی والدین درمورد آن است که میتواند رابطۀ والدین-فرزندان را دچار چالش
سازد و بر جنبههای دیگر ارتباطات والدین و کودکان اثر بگذارد .این تضاد ناشی از دلواپسی
والدین در دستیابی کودک به اطالعاتی فراتر از محدودۀ سنی ،سوءاستفاده از کودکان ،تخصیص
زمان زیاد به استفاده از گوشی و ...است .در شرایط همهگیری کووید  19بهدلیل اولویت آموزش
مجازی ،گوشی هوشمند به بخش مهمی از دنیای کودکان تبدیل شده و نگرانیهای والدین
افزایش یافته است .بسیاری از والدین ،نقش و جایگاه خود را در تعامل کودک-گوشی هوشمند
نمیشناسند .از طرفی ،اغلب متونی که به تحلیل رابطۀ رسانه و کودکان پرداختهاند ،بیشتر بر
قدرت رسانه و کاری که رسانه با کودک میکند ،تأکید دارند و کمتر به کودک و شیوۀ او در
ایجاد رابطه با رسانه توجه کردهاند .غفلت از کودک بهعنوان یک عامل 1اثرگذار در این رابطه،
درخصوص رسانههای نوین جدیتر است .بهطور مشخص نوع ارتباط و چگونگی تعامل
کودکان با رسانههای نوین ،کمتر مطالعه شده است و شناختی دربارۀ اینکه کودک به چه دلیل و
با چه اهدافی به استفاده از گوشی هوشمند روی میآورد ،وجود ندارد« .بهخصوص مطالعات
محدودی انجام شده است که مشخص کند در زمانی که کودکان ،والدین و رسانه همگی با هم
حضور دارند ،چه رخ میدهد» (ونگ و همکاران.)1257 :2005 ،
پیچیدگی مطالعات مصرف رسانهای به این دلیل بیشتر است که کودکان در دورههای سنی
مختلف تغییر میکنند و انتظار متفاوتی از گوشی هوشمند دارند .آنها از بدو تولد تا ورود به
نوجوانی خصوصیات فیزیکی و غیرفیزیکی متفاوتی دارند و تمایالت و نیازهای آنها در
دورههای مختلف سنی فرق میکند .دورۀ سنی نه تا یازده سال ،دورانی بین کودکی و بلوغ است
که «بهعنوان دورۀ سنی واسطهای رشد انسان و بهاصطالح پیش از نوجوانی پذیرفته شده که
بهنوعی ،ماهیت انتقالی دارد» (سمنووا و همکاران .)345 :2015 ،تکامل رشد و توسعۀ رفتارهای
تکانشی و کنترل آنها که کنترل مهاری نام دارد (بروکی و بولین ،)2004 ،تصمیمگیری براساس
برآورد نتایج فعالیتهای کوتاهمدت (کرون و همکاران )2005 ،و جایگزینی تخیل با پردازش
واقعیات آن طور که هست ،برای بیان هویت بالقوۀ خود ،استقالل رو به رشد فرزند از خانواده و
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عالقه به گذراندن وقت با دوستان ،تغییرات جسمی مربوط به بلوغ ،شروع به احساس مسئولیت،
تالش برای تشکیل و حفظ دوستیهای قوی و پیچیده که همزمان با روند تکاملی شناخت و
تصور از بدن رخ میدهد (کورسارو ،)2005 ،از ویژگیهای این دوره است.
با توجه به این شرایط میتوان گفت فضایی که کودک در حال تجربۀ آن است ،بر تعریف او
از رسانه و انتظاراتش از آن اثر دارد .با توجه به عمومیت استفاده از گوشی هوشمند و سهولت
استفاده از آن ،بهویژه پس از همهگیری کووید  ،19مطالعۀ این گروه سنی با درنظرگرفتن نقش
والدین و سبک والدگری آنها واجد اهمیت است .در حین استفاده از گوشی هوشمند ،کودکان
در فضای اطالعاتی گسترده و کنترلنشدهای شروع به گردش میکنند که مزایا و معایبی بهدنبال
دارد .نداشتن شناخت الزم و توانایینداشتن والدین برای فهم رابطۀ تعاملی این گروه سنی با
گوشی هوشمند ،میتواند موجب اتخاذ راهبردهایی شود که این تجربه را برای کودکان دشوار
سازد و بر سایر جنبههای ارتباطی آنها اثر بگذارد؛ بنابراین شناسایی براساس ردهبندی سنی
کودکان در تعامل با رسانه و اثرگذاری سبک والدگری والدین بر این ارتباط ضروری است.

پیشینۀ پژوهش
اغلب تحقیقات انجامشده در کشور ،به اثرات و پیامدهای رسانه بر کودک متمرکز بودند و
هدفشان دستیابی به روشهای کنترل فضای رسانهای و رابطۀ کودک-رسانه بوده است .براساس
این مطالعات ،مدیریت رابطۀ کودک-رسانه و «کاهش آثار منفی آن نیازمند ارادۀ عمومی است و
الزم است همۀ نهادهای متولی در حوزۀ کودک برای کاهش آثار منفی آن همگام شوند» (عظیمی
و شکرخواه .)92 :1394 ،همچنین «آموزش رسانهای گونهای حمایت نیست ،بلکه نمونهای از
آمادگی است و برای رسیدن به سطوح باالتر نیازمند طرحی دقیق و گامبهگام برای آموزش است
تا فهم انتقادی را افزایش دهد» (خانیکی و همکاران .)19 :1395 ،مطالعۀ دیگری که با تمرکز بر
کودکان و تحلیل دادههای اخذشده از آنان انجام شده نشان داد «کودکان واقعیت را در دو شکل
مبتنی بر محسوسات و مبتنی بر عواطف و احساسات آنها پیرامون تعریفشان از واقعیت،
تعریف میکنند» (اجاق و واعظ.)24 :1396 ،
مطالعات انجامشده در خارج از کشور ،ابعاد بیشتری از این رابطه را برمال کردند .آنها
نشان دادند فناوری های ارتباطی ،تأثیر بسزایی بر هویت ،رفتار و روان کودکان دارند (بیلی و
بیلنسون .)2017 ،سیستمهای عصبی در سنین بلوغ در کودکان ،در معرض تغییرات فراوانی
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است که ممکن است متأثر از رسانهها باشد .همچنین «کودکان در این دوره بهشدت نیازمند
رعایت هنجارهای تأییدشده از سوی همساالن هستند و رسانههای اجتماعی میتواند در تصور
از خود و خودکنترلی مؤثر باشد» (کرون و کنیژ .)7 :2018 ،مطالعۀ دیگری ثابت کرد بین استفاده
از رسانۀ چندمنظوره و مشکالت تمرکز و توجه ،ارتباط معنادار وجود دارد .بااینحال «مشکالت
تمرکز توجه ناشی از مصرف رسانههای چندمنظوره در طول زمان به مشکالت جدی منجر
نمیشود و تنها در حوزۀ رقابتی با سایر عوامل سبب باقیماندن مشکالت تمرکز ،توجه خواهد
شد» (بومگاردنر و همکاران.)25 :2018 ،
پژوهش حاضر با محدودکردن حوزۀ مطالعه به کودکان نه تا یازده ساله و رابطۀ آنها با
گوشی هوشمند انجام شد که عالوه بر نوین و تعاملیبودن ،سبک ،قابلدسترس و استفاده از آن
بدون نیاز به مهارتی خاص است و با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی خانوادهها ،احتمال
استفادۀ کودکان از آن ،بیشتر است .این پژوهش «فضای ذاتی» را که زاییدۀ تعامل کودک با
گوشی در کنار والدین است ،بهصورت پدیدارشناسانه تحلیل میکند .این مطالعه نشان میدهد
برهمکنش سه جزء کودک ،گوشی هوشمند و والدین ،به تعامل کودک-گوشی هوشمند چه
ویژگیهایی میبخشد.

تأمالت نظری
التور ،نظریهپرداز اصلی نظریۀ کنشگر-شبکه در تحلیل رخدادهای جهان ،انسان را تنها یکی
از اجزای ارتباط در شبکهای از ارتباطات موجودات ،اشیا و چیزها برمیشمارد« .شبکهها،
فعالیت های فرایندی و برساختهای هستند که عوامل ،آنها را برساختهاند» (هاشمیان و انواری،
« .)45 :1397ویژگی مهم نظریۀ کنشگر-شبکه به این مربوط است که به لحاظ هستیشناسی
تأکید زیادی بر نقش فعال جهان غیرانسانی در شکل دادن به تبادلنظرها دارد» (عبداللهیان و
اجاق .)10 :1392 ،براساس این نظریه « شبکه در ترکیب ناهمگنی از کنشگران بافتی ،مفهومی،
اجتماعی و فنی تحقق مییابد» (همان) .در این جمع ،همگی در حال تالش برای برقراری
ارتباط هستند و بر هم اثر میگذراند .از این رو کنشگر محسوب میشوند« .واژۀ کنشگر در
این نظریه معادل اکتانت است که نه تنها به عاملیت اشاره دارد ،بلکه به معنای شمول انسانی و
غیرانسانی در کنشگری است» (محمدی و حیدری .) 140 :1391 ،هر چیزی که توان ایجاد
تغییر داشته باشد ،کنشگر محسوب می شود و تفاوتی میان انسان و سایر موجودات و اشیا در
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جهان وجود ندارد .کنشگران برای رسیدن به اهداف خود باید با هم پیوند داشته باشند .آنها
برای برقراری ،حفظ یا گسست این پیوندها ،با هم مذاکره می کنند و طی مذاکره و برقراری
پیوند ،بر هم اثر می گذارند و کنشگرها را دچار تغییر میکنند (التور .)1996 ،کنشگران با
عضویت در شبکه ها هویت کسب میکنند .شبکهها به آن ها اجازه می دهند ذات ،ذهنیت و
اهداف خود را متعین سازند .در موضوع این پژوهش نیز موجودات انسانی شامل کودکان در
تعامل با سایر موجودات انسانی از جمله والدین و موجودات غیرانسانی از جمله گوشی
هوشمند را شبکه های اجتماعی پدید می آورند .درواقع دو کنش اصلی که در شبکه رخ
می دهد ،پیوند و وساطت هستند.
کنش پیوند موجب هماهنگی کنشگران با یکدیگر و از طریق «ترجمه» انجام میشود .در
چارچوب فکری این نظریه «پیونددادن یک چیز به چیز دیگر ،ترجمه نام دارد» (انواری و
کرماللهی)39 :1397 ،؛ برای مثال ،هنگامی که یک فرمانده دستور حمله میدهد ،ایجاد رابطه بین
دستور فرمانده و حملۀ سربازها ،همان ترجمه است؛ زیرا کنشگرهای زیادی از دستور تا حمله
بهصورت میانجی وجود دارند که وجودشان برای تحقق هدف الزم است .وجود واسطه یا
میانجی موجب میشود نیروها امکان تعامل با یکدیگر را بهدست آورند .هرکدام از واسطهها
بخشی از کار ترجمه را بهعهده دارند؛ برای نمونه تبدیل دستور به رویداد حمله با طی مراحلی
رخ میدهد .پیوند این مراحل به یکدیگر با ترجمه انجام میشود .درمورد استفاده از
نوآوریهایی مانند گوشی هوشمند ،ترجمه بدین معنا است که کنشگران جنبههایی از نوآوری را
اقتباس میکنند که متناسب با نیازشان است (عبداللهیان و اجاق .)11 :1392 ،به این معنا که
گوشی هوشمند در دست کودک به چیزی ترجمه میشود که برای استفادۀ او مناسب و متفاوت
با شکل اولیهاش است.
کنش اصلی دیگر در شبکه وساطت است .وساطت یا میانجیگری ،با مذاکره رخ میدهد.
درواقع بقا و قدرت کنشگران و شبکه از طریق مذاکره حاصل میشود .مذاکره زمانی رخ میدهد
که کنشگران برای حفظ بقا بهصورت گفتوگویی مثبت تالش میکنند (شریفزاده.)1397 ،
طی مذاکره ،کنشگران با تغییر هدف ،تغییر کنش ،جمعکردن زمان و مکان در خود (شریفزاده،
 )1397وساطت میکنند .درمجموع طبق نظریۀ کنشگر-شبکه ،شبکۀ تعامل کودک-رسانه دارای
ویژگیهایی به شرح زیر است.
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الف) ماهیت غیرسلسلهمراتبی
بنا بر نظریۀ التور ،کودک به این دلیل که کنشگری انسانی است ،نسبت به گوشی هوشمند که
کنشگری غیرانسانی است ،هیچ برتری و اهمیتی ندارد .هردوی اینها گرههای ارتباطی در شبکه
هستند که ماهیتی متغیر دارند .هیچ نظام سلسلهمراتبیای در شبکه وارد نمیشود .والدین با
کودک و گوشی هوشمند از باب کنشگری در شبکه در یک سطح هستند و نیروهای خاص خود
را بهصورت کنشهای همسطح به هم وارد میکنند .همچنین تغییرات بهصورت پیوسته رخ
میدهند .تغییرات مداوم ،ماهیت کنشگران را در شبکه تغییر میدهند .ماهیت یک کنشگر نتیجۀ
پیوندهای متغیری است که در شبکه برقرار میکند« .درواقع کنشگر محصول مذاکره است»
(شریفزاده.)1397 ،
ب) تعیینکنندگی نوع و ماهیت روابط
آنچه در رفتار شبکه مشهود است ،نتیجه و هدفمحورنبودن آن است .درواقع «نقطۀ مرکزی
وجود ندارد؛ زیرا هر کنشگر در هر نقطهای که هست شبکۀ روابط خود را میسازد» (محمدی و
حیدری .)164 :1391 ،کودک در رابطه با رسانه دچار پیامدهایی که از قبل بتوان آنها را منفی یا
مثبت محسوب کرد ،نمی شود .اهمیت در پیوندهایی است که در همان لحظۀ پیوند در حال رخ
دادن است .چتکردن با یک نفر در شبکۀ اجتماعی الزاماً فعالیتی با نتایج منفی یا مثبت نیست،
بلکه اهمیت در نوع و ماهیت روابط است که از این طریق رخ میدهد؛ چرا که پیامدهای بعدی،
معنا را میسازند .ساختارهای ازپیش تعیینشده برای شناسایی این تعامل در شبکه وارد
نمیشوند .روابطی که در حال شکلگیری و رویدادن است ،معنا و شناخت را میسازد که خود
در فرایندهای ارتباطی دستخوش تغییر میشود (شریفزاده .)1397 ،کودک و گوشی هوشمند
در رابطه با هم قرار میگیرند .از درون رابطۀ این دو کنشگر ،نوعی درک و آگاهی ایجاد میشود
که مفاهیم و معانی را برای کنشگران شکل میدهد.
پ) کنشمحوربودن شبکه
مهمترین عامل شکلدهندۀ خصلت این شبکه کنش است .سه کنشگر اصلی در این شبکۀ
تعاملی عبارتاند از:
 .1کودک بهعنوان یک کنشگر انسانی؛
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 .2والدین و سبک والدگری والدین بهعنوان کنشگری انسانی /غیرانسانی؛
 .3گوشی هوشمند بهعنوان کنشگری غیرانسانی.
سبک والدگری می تواند ماهیتی انسانی یا غیرانسانی داشته باشد .ماهیت غیرانسانی آن به
نرمافزار و گجتهای نظارتی والدین برای مصرف اینترنت برمیگردد .در این وضعیت،
اطالعات مربوط به مصرف رسانهای کودک ،مستقیم به ابزارهای نظارتی و والدین منتقل
میشود .ماهیت انسانی سبک والدگری ،به کنشگری بالواسطۀ والدین مربوط است؛ زیرا
نرمافزارهای نظارتی بهصورت عام و گسترده در خانوادههای ایرانی کاربرد ندارد .در مطالعۀ
حاضر ،سبک والدگری والدین ،کنشگری انسانی قلمداد میشود .در این پژوهش با تحلیل
نیروهای بین کنشگران نامبرده ،نحوۀ اثرگذاری کنشگران طی پیوند/ترجمه و مذاکره مطالعه
میشوند (شکل .)1

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

روششناسی پژوهش
این پژوهش برای فهم تجربۀ زیستۀ کودکان ،بر اصول تحقیقات کیفی و رویکرد پدیدارشناسانه
متمرکز است .ادراک کودکان ،با روش مصاحبۀ نیمهساختاریافته شناسایی میشود.
شرکتکنندگان بهصورت گلولهبرفی انتخاب شدند .به این صورت که پس از پایان مصاحبه با
هریک از شرکتکنندگان ،از آنها خواسته شد تا نفر دیگری را معرفی کنند.

 844مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،11شماره  ،3پاییز 1401

درنهایت شرکتکنندگان این پژوهش در دو گروه قرار گرفتند :الف) دوازده کودک نه تا
یازده ساله شامل دو دختر و دو پسر نهساله ،دو دختر و دو پسر دهساله ،و دو دختر و پسر
یازدهساله؛ ب) دوازده نفر از والدین همان کودکان که ماهیت تعامل آنها از طریق سبک
والدگری با کودکانشان درمورد نحوۀ و چگونگی تعامل کودکان با گوشی هوشمند مطالعه شد.
طی مصاحبه با کودکان ،دربارۀ مدتی که به استفاده از گوشی اختصاص میدادند ،محتوایی
که بیشتر تمایل به استفاده داشتند ،میزان عالقهمندی به گوشی و مالکیت شخصی گوشی از آنها
سؤال شد .از والدین درمورد سبک والدگری آنها شامل قواعد و اصولی که درمورد استفاده از
گوشی برای کودکشان اتخاذ کرده بودند ،میزان ملزمکردن کودک به رعایت آنها ،نوع همراهی
آن ها با کودکان ،میزان توجه والدین به نحوۀ تعامالت کودک با محتواها و الگوی مصرف خود
والدین سؤال شد.
بهدلیل وجود محدودیتهای ناشی از همهگیری ویروس کرونا ،مصاحبهها بهصورت برخط
انجام شدهاند .فایل صوتی همۀ مصاحبهها به متن نوشتاری تبدیل شد و در صورت بروز ابهام
در درک منظور شرکتکنندگان ،بار دیگر سؤاالت در قالب مصاحبه از مصاحبهشوندگان پرسیده
شد .درنهایت آن بخش از اطالعات که اضافه یا غیرمرتبط با موضوع بودند حذف شدند.
برای تحلیل دادهها از رویکرد تحلیل مضمون به روش براون و کالرک استفاده شد (براون
وکالرک:)2006 ،
 .1آشنایی با دادهها :در این پژوهش تالش شد تا دادهها بهطور دقیق مرتبط با اهداف پژوهش،
سؤال اصلی و مبانی نظری مطالعه حاصل شوند؛
 .2ایجاد کدگذاری اولیه :در این مرحله «مضامین پایه حاوی نکات کلیدی متن» (عابدی جعفری
و همکاران )170 :1390 ،از مصاحبهها و براساس مبانی نظری پژوهش استخراج شد؛
 .3جستوجو برای مضامین :در این مرحله برای اینکه بتوان از اطالعات بهدستآمده
نتیجهگیری کرد ،مضامین پایه با عنوان کدهای اولیه تا حد ممکن خالصه شدهاند؛
 .4بازخوانی مضامین (انتخاب مضامین سازماندهنده و فراگیر) :در این مرحله مضامین براساس
هدف پژوهش در دستهبندیهای مفهومی و موضوعی قرار گرفتند .برای اینکه بتوان از متن
مصاحبه با رویکرد نظریهمحور نتیجهگیری کرد نیاز است که کدهای فراگیر بهعنوان
زیرمضمون کدهای سازماندهنده متناظر با مبانی نظری باشد؛
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 .5گزارش تحلیلی :در این مرحله نتایج حاصل از انجام مصاحبهها و دستهبندی موضوعات
مرتبط با تعامل کودک ،والدین و گوشی هوشمند در قالب مضامین ،به صورتی که
قابلنتیجهگیری باشد ارائه شدند.
اعتبار تحقیق ،پس از کدگذاری ضریب کاپا اندازهگیری شد .برای این منظور ،کدگذاری
همه دادهها توسط استاد راهنما بهعنوان پژوهشگر متخصص و دانشجو انجام گرفت .سپس
کدهای دو پژوهشگر شامل  139کد پایه وارد نرمافزار  SPSSشد و شباهتها و تفاوتها
مشخص شدند (نمودار  .)1سپس با احتساب ضریب کاپا ،میزان توافق دو پژوهشگر محاسبه
شد (جدول .)1
جدول  .1محاسبۀ ضریب کاپای کدهای دو پژوهشگر برای تعیین اعتبار تحقیق
پژوهشگر 2

کل

توافق

عدم توافق

35

16

19

عدم توافق

104

104

0

توافق

139

120

19

خطای معیار مجانبی

مقدار

0/079

0/640
139

پژوهشگر 1
کل

اندازۀ توافق کاپا
تعداد موارد معتبر

ضریب کاپای محاسبهشده  0/64است که متعادل محسوب می شود (اوکانر و جوف،
.)9 :2020

یافتهها
کنشگران در شبکۀ تعاملی کودک-رسانه ،شامل کنشگران انسانی کودک و والدین و کنشگر
غیرانسانی گوشی هوشمند هستند .برای درک چگونگی کنشهای آنها ،اطالعات هرکدام
بهصورت جداگانه تجزیه و تحلیل شدند .دادههای پاالیششدۀ حاصل از مصاحبه با کودکان،
شامل  37کد اولیه و دادههای پاالیششدۀ حاصل از مصاحبه با والدین درمورد سبک والدگری
شامل  37کد اولیه است .از آنجا که گوشی هوشمند بهعنوان کنشگر غیرانسانی قابلمصاحبه
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نیست ،کدهای مربوط به این کنشگر ،از بین گفتوگوها و نظرات دو کنشگر انسانی و نوع
تعامل آنها حاصل شد و شامل  44کد اولیه است .پس از تنظیم کدهای اولیه ،در مرحلۀ دوم
تحلیل ،جستوجوی مضامین و نامگذاری آنها انجام شد .در این مرحله ،اطالعات تا جایی که
قابلتفسیر بودند ،به روش نظریهمحور خالصه شدند.
مضامین سازماندهنده از خالصه و قابلتفسیرشدن کدهای پایه تولید شدهاند؛ بهصورتیکه
آن دسته از مضامین پایه که دارای مفاهیم مرتبط با یکدیگر هستند ،در یک دسته قرار گرفتند.
مضمون مشترک در محتوای این کدها استخراج و برای نامگذاری استفاده شدند .همچنین
مضامین فراگیر ،برای استنباط نهایی و تحلیل برپایۀ چارچوب نظری بهوجود آمدند .برمبنای
اصول نظری کنشگر-شبکه ،سه مفهوم وساطت/مذاکره ،پیوند/ترجمه و کنشگر از مفاهیم اصلی
قابلطرح در این مطالعه هستند .بدینترتیب این سه مفهوم را مضامین فراگیر این پژوهش درنظر
میگیریم و قصد داریم بفهمیم کنشگران در بیان تجربۀ زیستۀ خود در شبکۀ تعاملی کودک-
رسانه چگونه این مفاهیم را متبلور ساختهاند.
با توجه به مضمون اصلی قابلدرک در صحبتهای کودکان کدگذاری اولیه صورت گرفت
و در وهلۀ اول مضامین دستهبندی شدند .سپس مضمون اصلی مستتر در یک دسته کد ،موجب
دستهبندی آنها در قالب کدهای سازماندهنده شد .درنهایت با توجه به ماهیت و مفهوم کدهای
اولیه و سازماندهنده ،کدها براساس سه مفهوم اصلی وساطت ،پیوند و کنشگر طبقهبندی شدند.
نتایج تحلیل مرحلهبهمرحله مصاحبه با کودکان ارائه شده است (جدول .)2
جدول  .2تلخیص مضامین حوزۀ کودک
فراگیر

سازماندهنده

دستهبندی مضامین
انجام امور درسی
خواندن شعر آموزشی

کنشگر

تعامل در حوزۀ

تماشای ویدیوی آموزشی

درس و آموزش

عضویت در گروههای واتساپ و تلگرام درسی
افزایش توانمندی و مهارتهای نرمافزاری
استفاده از گوشی هوشمند برای یادگیری یا آموزش

کنشگر

تعامل در حوزۀ بازی
و سرگرمی

تماشای بازی سایر کاربران
انجام بازی موبایلی با موضوعات متنوع
جستوجو درمورد موضوع بازیها
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فراگیر

سازماندهنده

دستهبندی مضامین
افزایش مهارتهای عملی برای بازی
پرکردن اوقات فراغت
تمایل به مالکیت گوشی هوشمند
عالقه به دردستگرفتن گوشی
راهنمایی اعضای کوچکتر

کنشگر

بروز کنشگری

تشخیص تفاوت میان فضای آنالین و آفالین

مستقل

توجه به مسائل جنسی
تالش برای حل مسئله
مواجهه با امور ناشناخته
جستوجوی پاسخ برای نادانستهها
ارتباط با اعضای فامیل و دوستان

کنشگر

تعامالت اجتماعی

کنشگر

تعامل فرهنگی

بهاشتراکگذاشتن و تبادل اطالعات
عضویت و فعالیت در گروههای اجتماعی مجازی
تماشای فیلم
گوشدادن به موسیقی مورد عالقه

موضوعات حوزۀ سبک والدگری سازوکار و اصولی را شامل میشود که والدین برای
نظمدهی و نظارت ارتباط کودک خود با گوشی هوشمند اتخاذ کردهاند .فعالیتهایی که والدین
دربارۀ گوشی هوشمند انجام میدهند ،انواع مختلف دارد .نوع اول ،کنشهایی هستند که والدین
خود در ارتباط مستقیم با گوشی هوشمند انجام میدهند؛ مانند هنگامیکه والد برنامهای را با
تصمیم خودش برای کودک دانلود میکند .نوع دوم ،کنشهایی هستند که بهصورت غیرمستقیم
ناشی از کنشهای کودک آنها با گوشی هوشمند است؛ مانند هنگامیکه والد به عضویت کودک
در یک شبکۀ اجتماعی تمایل دارد .هردوی این کنشها براساس دستهبندی موضوعی طبقهبندی
شدند .نامگذاری این طبقهبندی بهعنوان مضامین سازماندهنده متناظر با نوع رفتاری است که
عالوه بر کنشگری نقش وساطت نیز دارد و میتواند هدف یا کنش کودک و گوشی هوشمند را
تغییر دهد (جدول .)3
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جدول  .3تلخیص مضامین حوزۀ سبک والدگری
دانلود آهنگهای توصیهشدۀ فضای آموزش
همراهی با کودک در جستوجوها ،و گشتوگذار مجازی
دانلود بازی به درخواست کودک
دانلود فیلم و ویدیو به درخواست کودک
دانلود نرمافزارهای کاربردی
پاسخگویی به پرسشهای کودک دربارۀ فضای مجازی
کنشگر

هدایت و

موافقت با مالکیت شخصی گوشی هوشمند

پشتیبانی

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
مسئله در کودک
ایفای نقش کنترلکنندۀ مصرف گوشی هوشمند توسط کودک
استفادهنکردن از نرمافزارهای نظارتی
نداشتن تمایل به نصب فیلترشکن

نظارت بر
کنشگر

کنشهای
کودک
تقویت

وساطت

استقالل
کنشگرانه
کودک
محدودکردن

وساطت

رفتار
کنشگرانه
کودک

دسترسی به رمز گوشی کودک
شراکت در اکانت شبکههای اجتماعی کودک
توجه به تغییر رفتار موقتی در کودک
موافقت با استفادۀ کودک از گوشی برای رفع کالفگی و احساس درد و تنهایی او
ایفانکردن نقش تحکم کننده در نوع مصرف و محدودکنندۀ محتوای مصرفی
القانکردن ترس از کارکردهای فضای مجازی به کودک
توجه به ناتوانی برای اعمال نظارت همهجانبه
نداشتن تمایل به عضویت کودک در شبکههای مجازی
توجه به محتوای نامناسب موجود در فضای مجازی برای کودک
مسدودکردن اکانت افراد ناشناس مرتبط با کودک
چککردن چتهای کودک و سوابق جستوجوها در اینترنت
مخالفت با مالکیت شخصی کودک

ایجاد کدهای پایه از عملکرد گوشی هوشمند ،از مصاحبه با کودکان و والدین آنها حاصل
شده است؛ به این معنا که کنشی که گوشی هوشمند در پیوند با کنش آنها بروز میدهد .نوع
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ایجاد رابطۀ گوشی با کودک بهعنوان کنشگری غیرانسانی در شبکۀ تعاملی در پنج دستۀ
موضوعی طبقهبندی شده است .عالوه بر اینکه گوشی هوشمند کنشگر محسوب میشود ،عامل
ایجاد تغییر در هدف و کنش کودک نیز هست .بدین معنا که ماهیت انگیزههای آموزشی،
فرهنگی ،اجتماعی و ...را از ایجاد این تعامل تغییر میدهد .نامگذاری کدهای فراگیر مبتنی بر
مبانی نظری و آن خصلتی از گوشی هوشمند است که انواع کنشهای گوشی میتواند ناظر بر
آن باشد (جدول .)4
جدول  .4تلخیص مضامین حوزۀ گوشی هوشمند
امکان نصب نرمافزار آموزشی
وساطت

تغییر در ماهیت آموزش

وساطت

تغییر در ماهیت ارتباط

ایجاد بستر ارتباطات درسی کودک
ایجاد فضای فرهنگی و همراهی همساالن برای برنامههای درسی
ایجاد مهارت نرمافزاری
فضایی برای درجریان قرارگرفتن والدین درمورد امور درسی

کودک و والدین

مشخصکردن میزان زمان مصرف و محتوای مصرفی کودک یا والدین
عامل تشویق کودک
پنهانکاری از والد
عامل شکلگیری گفتوگو بین والدین و فرزندان
ایجاد مسئله
اعالنات مختلف از جمله بهروزرسانیها ،گروهها و کانالهای درسی و
آموزشی
افزایشدهندۀ اطالعات کودک

کنشگر

تشویق به یادگیری
تعامل با کودک

مواجهه با ناشناختهها و نادانستهها
گستردهکردن فضای ذهنی کودک
ارائۀ فضای متفاوت سرگرمی کودک در خانه و فضای همراهی
همساالن برای بازی
مشاهده و همرسانی ویدیو ،عکس ،موسیقی و فیلم
گزینۀ جایگزین برای بازی در دنیای آفالین و ادامۀ ارتباطات آن

وساطت

تغییر در ماهیت کنشگری
کودک

ایجاد حس کنجکاوی کودک
کمک به تحمل درد فیزیکی و تنهایی کودک
احساس استقالل
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تحلیل دادهها ،یافتههای زیر را دربارۀ سه کنشگر کودک ،والدین و گوشی هوشمند در
اختیار میگذارد.
الف) کودک
فعالیتهای کودک در تعامل با گوشی هوشمند به پنج دسته موضوعی تقسیم میشود.
 .1تعامل در حوزۀ درسی و آموزشی
حوزۀ کنشگری کودک و شروع به ایجاد پیوندهایی است که با اهداف و انگیزههای اولیۀ مرتبط
با امور مدرسه و روابط اجتماعی حاصل از آن با همکالسها و معلمان است؛ برای مثال ،همۀ

کودکان گفتند« :از سال قبل که کرونا اومد ،تقریباً همۀ کارای مدرسه رو دیگه با موبایل انجام
میدم» یا «معلممون یه چیزایی تو واتساپ میفرسته که بخونیم .منم میرم تو یوتیوب پیدا
میکنم و نگاه میکنم» (آراد ،یازدهساله).
 .2تعامل در حوزۀ بازی و سرگرمی
کنشگر کودک ،عالوه بر انجام بازی و بهوجودآوردن فضای سرگرمی ،مذاکراتی را درخصوص
نیاز به افزایش روابط اجتماعی ،از طریق بازیهای گروهی آغاز میکند و بدین طریق میتواند
تغییراتی را در ماهیت و شناخت خود تجربه کند؛ برای نمونه پویان ده ساله گفت« :سرچ میکنم
خالصۀ بازیهای فیفا رو تا ببینم و فوتبال هم دوست دارم .بازی میکنم» یا «آهنگای رپ رو خیلی

دوس دارم ...مردونه هستن ...باهاشون میخونم» (پویان ،دهساله).
 .3تعامل در حوزۀ فرهنگی
کنشگری فرهنگی از جمله تماشای فیلم یا گوشدادن به موسیقی که کودک را در ارتباط با
روابط جدید با چیزها قرار میدهد و احتمال رخدادن تغییر افزایش مییابد« .دوست دارم آهنگای
جدید گوش بدم ...شعرایی که معلمم میفرسته هم دانلود میکنم .ویدیو نگاه میکنم که معلمم میفرسته

یا با مامانم فیلم نگاه میکنیم» (آوین ،نهساله).
 .4تعامالت اجتماعی از طریق شبکههای اجتماعی
کنشگر کودک ،از طریق پلتفرمهای ارتباطی بهدلیل نقش واسطهای گوشی هوشمند با همکاران،
به شیوههای مختلف رابطه برقرار میکند« .موبایل خوبه؛ چون با دوستام هماهنگ میکنیم واسه اینکه
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بازی تفنگ بازی رو شروع کنیم» (پارسا ،دهساله)« .بیشتر با دخترعموم یا بقیه وقتی حوصلهم سر میره

حرف میزنم» (آوین ،نهساله).
 .5بروز کنشگری مستقل یا کنشهای استقاللطلبانه
درک و فهم کودک از تغییرات ناشی از تعامالت مذکور موجب افزایش تجربه و احساس
استقالل و کسب مهارتهای مختلف در شیوۀ برقراری پیوند در شبکه میشود .برای نمونه «هر
چی که نمی دونم یا مثالً عجیبه ،از مامانم میپرسم یا تو گوگل سرچ میکنم» (هلنا ،یازدهساله)« .اگه
چیزی باشه که بلد نباشم یا ندونم ،چند بار سرچ میکنم» (آراد ،یازدهساله)« .بعضی موقعها تو اینستاگرام
یه ویدیو میبینم که بد هستن .از مامانم میپرسم ،میگه نباید اینا رو نگاه کنی» (پارسا ،دهساله).

بدینترتیب کنشهای رسانهای کودک ،با انگیزههای مختلف بروز پیدا میکند؛ هرچند این
حوزهها نمیتوانند بهطورکلی از هم جدا باشند؛ به این معنا که کنشگری در حوزۀ آموزشی،
کامالً مستقل از فعالیتهای اجتماعی یا فرهنگی نیست .کنشهای مختلف کودکان در حوزههای
مختلف ،با هم در ارتباط هستند و در عین استقالل ،بر هم اثرگذارند .کنش کودک در حوزۀ
اجتماعی مانند بهاشتراکگذاشتن و تبادل اطالعات میتواند به حوزۀ درس و آموزش نیز وارد
شود .همچنین پرکردن اوقات فراغت در حوزۀ سرگرمی ،با تماشای فیلم که تعاملی فرهنگی
است ،مرتبط است .جالب اینکه بروز کنشهای استقاللطلبانه ،به همۀ حوزهها وارد شده و
خصوصیت کودک در شبکۀ تعاملی با رسانه را بهسوی کنشگری یا اکتانت تقویت کرده است.
ب) والدین و سبک والدگری
سبک والدگری به چهار دستۀ موضوعی زیر تقسیم میشود.
 .1هدایت و پشتیبانی
کنشگری والدین در ارتباط با نیازهای کودکان برای شکلدادن به گوشی یا شروع تعامل با
گوشی را شامل میشود .این کنشها نشاندهندۀ تالش والدین برای نظارت بر رابطۀ کودک با
رسانه است؛ برای مثال «من فکر میکنم بچهها بین خودشون ،مخصوصاً درمورد گوشی زیاد صحبت
میکنن و میدونن یه چیزایی رو .واسه همین خودم سعی میکنم مدام نگم چیکار کنن» (مادر دوقلوهای

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

قبل خواب ،راجع به چیزایی که دیده و خونده با هم حرف میزنیم» (پدر پویان دهساله).
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 .2نظارت بر کنشهای کودک
کنشگری والدین برای کنترل رابطۀ کودک با رسانه است که تا حدودی سبب محدودیت در
کنشهای استقاللطلبانۀ کودک میشود؛ برای مثال «به اون صورت تو شبکههای اجتماعی نیست،
ولی اینستاگرام داره و من هم توش شریکم و اینطوری در جریانم» (مادر روژین یازدهساله).

 .3تقویت استقالل کنشگرانۀ کودک
مجموعه کنشهای والدین است که در مواجهه و روبهروشدن والد با کنشهای رسانهای کودک
بروز میکند و واسطهای برای تقویت استقالل در کودک میشود« .مثالً اگه بازی جنگی باشه،
همون موقع عصبی میشه ،ولی بالفاصله بعدش دوباره آروم میشه» (مادر نیکان نهساله)« .از بچگی هی
میگفت دلدرد داره ...هرموقع حواسش پرت میشه از دلدرد ،یادش میره ...هنوزم وقتی میگه دلدرد
داره ،دیگه گوشیشو برمیداره .چون تنهاست ،هیچ محدودیتی ندارم و می ذارم هر موقع می خواد
سرگرم موبایل یا تبلت و لپتاپش باشه» (پدر آراد یازدهساله).

 .4محدودکردن رفتار کنشگرانۀ کودک
به کنش های والدین در راستای ایجاد محدودیت دسترسی یا محدودیت زمان برای استفاده از
گوشی هوشمند گفته می شود .افزایش این نوع کنشه ا سبب تقویت ارتباطات در شبکه
نخواهد شد و درواقع واسطهای برای ازبین رفتن یا محدودشدن پویایی و متغیربودن فرایند
تعامل است؛ برای نمونه « اصالً تمایل ندارم مدام گوشی دستش باشه .اصالً اجازه نمیدم و فقط
کارای درسی رو انجام میده» (مادر هلنای یازدهساله)« .از طر ف کالس زبانش تو یه کانال تلگرامی
عضو شده بود که ازش بزرگ تر بودن و من روابطشون رو نمی شناختم .واسه همین بالکش کردم»

(مادر آترین نهساله)« .حساس هستم و سوابق کارایی رو که میکنه ،چک میکنم» (مادر و پدر پویان
ده ساله؛ مادر پارسای دهساله).
کنشهای والدین نشانگر خصوصیت سبک والدگری آنها است و به دو دسته تقسیم
میشود .1 :کنشهای اثرگذار بر کنشگری کودک که نقش واسطهای دارند؛  .2کنشهای اثرپذیر
از کنشگری کودک که نقش مذاکرهای دارند .کنشهای اثرپذیر موجب تقویت استقالل کنشگرانه
در کودک میشوند و کنشهای اثرگذار سبب محدودکردن رفتار کنشگرانۀ کودک در تعامل با
گوشی میشود؛ به این معنا که با توجه به کنشهای استقاللطلبانۀ کودک در تعامل با گوشی
هوشمند ،خصوصیت سبک والدگری در شبکۀ تعاملی با رسانه بهدلیل توانایی ایجاد تغییر در
کنشگرها ،خصلت وساطت دارد؛ برای مثال ،فعالیت کودکان در حوزۀ سرگرمی مانند
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جستوجو درمورد موضوع بازی ها ،نوعی کنش مستقل کودک در تعامل با گوشی است که در
صورت تمایل والدین به بازی کودک ،ادامه پیدا میکند و در صورت تمایلنداشتن والدین
متوقف میشود.
ج) گوشی هوشمند
کنشهای گوشی هوشمند به چهار دستۀ موضوعی تقسیم میشوند.
 .1تغییر در ماهیت آموزش
گوشی هوشمند موجب ایجاد تغییرات در شکل و محتوای حوزۀ آموزش میشود؛ به این معنا
که عالوه بر اینکه محیط فیزیکی آموزش به برخط تبدیل میشود ،محتوای فضای آموزشی نیز
در وضعیت برخط تغییر میکند؛ برای نمونه مادر آروین اظهار کرد« :معموالً شعر یا داستانی که

معلمشون میفرسته ،من براش دانلود میکنم که دیگه معلومه چیه .نگران نیستم» (مادر آوین نهساله).
این نشان میدهد گوشی هوشمند بستر متفاوت و جایگزینی برای آموزش شده است.
 .2تغییر در ماهیت ارتباط کودک و والدین
گوشی هوشمند سبب تغییر در ماهیت نحوۀ تعامل کودکان با والدین و بالعکس میشود.
گوشی بهعنوان یک ابزار ،اطالعاتی را از کودک در اختیار والدین قرار میدهد که درنتیجۀ این
نوع از مذاکره ،تغییراتی در شیوۀ تعامل کودک-والد بهوجود میآید و واسطهای برای تغییر
موضوعات گفتوگوی بین والد و کودک است؛ برای مثال «دو روز آخر هفته اجازه داره گوشی یا
تبلت رو برداره و استفادۀ غیردرسی کنه» (پدر پویان دهساله) یا «حواسم هست که زمان زیادی نذاره و

حتماً از وقت مدرسه و درسش واسه بازی یا چتکردن با دوستاش تلف نکنه» (مادر پارسای دهساله).
 .3تعامل با کودک
هنگامی که کودک درمورد موضوعی در اینترنت جستوجو میکند ،مفاهیم مشابه برای
جستوجو یا صفحات متنوعی برای بازدید به او پیشنهاد میشود که کودک را تشویق میکند به
موضوعات دیگری نیز بپردازد .این نوع مذاکره بهطور مستقیم از طرف گوشی رخ میدهد که
این ،نقش کنشگری گوشی است؛ برای مثال «تو یه بازی یاد گرفته چیزی بکاره ...بعد دونهای که
کاشت ،رشد نکرد .خودش اینقدر سرچ کرد و پرسید و امتحان کرد تا درست شد ...خب واسه منم
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جالب بود» (مادر نیکان نهساله)« .اگه چیزی باشه که بلد نباشم یا ندونم ،چند بار سرچ میکنم» (آراد،
یازدهساله).

 .4تغییر در ماهیت کنشگری کودک
به طور کامل ،اهداف اولیۀ کودک مانند تعامل فرهنگی یا سرگرمی را تغییر داده و واسطهای
برای به وجودآمدن نوع جدیدی از تعامل کودک با گوشی هوشمند است؛ به این معنا که گوشی
مسیر جدیدی را در تعامل کودک با خود ایجاد میکند؛ برای مثال «چون تنهاست ،هیچ محدودیتی
ندارم و میذارم هر موقع میخواد سرگرم موبایل یا تبلت و لپتاپش باشه» (پدر آراد یازدهساله).

گوشی هوشمند کنشگری غیرانسانی است .آنچه کودک انتظار دارد در این تعامل اتفاق
بیفتد ،تحت تأثیر امکانات و توانمندی گوشی هوشمند قرار دارد .گوشی ،میانجیگری فعال است
که از طریق تغییر در شکل و محتوا ،به ایجاد تغییر در ماهیت این تعامالت منجر میشود؛ برای
نمونه انتقال فضای آموزشی و درسی از دنیای واقعی به دنیای برخط ،ماهیت آموزش را دچار
تغییر کرده است .تغییر ماهیت آموزش ،بروز کنشهای جدیدی برای هماهنگی با فضای
آموزشی جدید بهدنبال دارد (جدول  )1که میتوان آن را از عوامل گسترش فضای ذهنی کودک
قلمداد کرد؛ به این معنا که کسب مهارتهای نرمافزاری ،هم فعالیتی در دستۀ آموزشی و هم در
دستۀ سرگرمی است .امکان ورود فعالیتها از یک طبقهبندی موضوعی به طبقهبندی موضوعی
دیگر ،بهدلیل قابلیت هایی است که گوشی هوشمند دارد .با توجه به اینکه سایر فعالیتها و
تعامالت بررسیشده در باال نیز بهطور کامل از هم قابلتفکیک نیستند ،میتوان گفت خصلت
گوشی هوشمند در شبکۀ تعاملی ،کنشگری و وساطت است.
درنهایت ،شبکۀ مضامین نشاندهندۀ روابط بین طبقهبندی موضوعی کنشها با هریک از
عناصر کودک ،والدین و گوشی هوشمند در شبکۀ تحلیلشده در این مطالعه است (شکل .)2
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شکل  .2شبکۀ مضامین

بحث و نتیجهگیری
شبکۀ مضامین در تعامل کودک-رسانه بیانگر آن است که با درنظرگرفتن دو کنش اصلی پیوند و
وساطت که از اکتانتها یا اجزای شبکه بروز میکند ،سه جزء جداگانۀ کودک ،والدین و گوشی
هوشمند در تعامل با هم ،شبکهای را بهوجود میآورند که در حال اثرگذاری و اثرپذیری بر
یکدیگر هستند و این وضعیت ،امکان اظهارنظر قطعی دربارۀ اثرگذاری رسانهها بر کودکان ،والدین
بر کودکان و کودکان بر رسانهها را دچار تردید میکند .ماهیت شبکهای و تعاملی ارتباط این اجزا
نشان داد لزوم تغییر رویکرد به مفاهیمی مانند والدگری ،سواد رسانهای یا آموزش رسانهای است؛
بهطوریکه محتوای این قبیل مفاهیم باید از خصلت تجویزی و رویکرد انتقالی ،بهسمت خصلت
توانمندسازی و رویکرد گفتوگویی تغییر کند؛ به این معنا که کودکان و والدین بتوانند شبکۀ
تعاملی سازندهای دربارۀ رسانه شکل دهند که نتیجۀ آن ،ایجاد محیطی توأم با سازگاری و بدون
تنش باشد .این رویکرد با حقوق کودک در اسالم از جمله داشتن حق استقالل ،نداشتن استعمار و
استحمار و همچنین نبود تحریم (جمشیدیها و شعبان )1399 ،نیز سازگار بود .این پژوهش شش
ویژگی برای شبکۀ تعاملی کودک با گوشی هوشمند شناسایی کرد:
 .1محوریت شبکه
کنشهای گوشی هوشمند ،واسطهای برای ایجاد تغییر در کنشهای کودک و والدین است؛ به
این معنا که گوشی هوشمند با بروز کنشهایی موجب برقراری پیوند و ایجاد تغییرات میشود؛
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بنابراین ویژگی اصلی تعامل کودک با رسانه ،محوریت شبکه است؛ بدین معنا که ارتباط کودک-
گوشی هوشمند ،ویژگیهای یک شبکه ،از جمله نامتجانسبودن اجزا ،نبود نظام سلسلهمراتبی
بین عناصر ،متغیربودن ،پویایی ،هدفمحورنبودن و اهمیت روندها و فرایندها در مذاکرات و
پیوندها را دارد؛ ارتباط چندجانبه و پیچیدهای که بین کودک ،والدین و گوشی بهوجود میآید.
گوشی هوشمند بهعنوان کنشگر غیرانسانی ،با ایجاد تغییرات وسیع در روابط ،احتمال وقوع
اتفاقات را افزایش میدهد و این در حالی است که نه کودک و نه والدین توانایی حدس و
پیشبینی تغییرات بعدی را ندارند« .این واقعیت که اطالعات میتواند با استفاده از شبکۀ تلفن
همراه به گردش درآید چیزی در مورد اینکه چگونه شبکه سرپا است و در حال حاضر بدون
هیچ مشکلی کار میکند ،به ما نمیگوید .درواقع وقتی همۀ عناصر در جای خود هستند و همه
چیز خوب کار میکند ،از پنجرۀ دیجیتال تلفنهای همراه ،آنچه ما میتوانیم دنبال کنیم ،تنها
کیفیت سیگنالی است که با پرشدن چند نوار عمودی نشان داده میشوند» (التور)31 :2013 ،؛ به
این معنا که هرچقدر شناخت خود را از گوشی هوشمند افزایش دهیم و چگونگی عملکرد آن
را بفهمیم ،باز هم نمیتوان از نسخههای جدید آن و تغییراتی که با آن وارد جامعه میشود،
درک و شناخت دقیقی به دست آورد؛ بنابراین نوع تعامل کودکان با ورود این تغییرات دستخوش
تغییر میشود .ویژگی مهم این شبکه ،عدم کودکمحوری یا رسانهمحوری است.
 .2همسطحبودن
کنشگری والدین و سبک والدگری آنها بر کنشگری کودک ارجحیت ندارد .درواقع سبک
والدگری نمی تواند تنها مجموعه اصول و قواعدی باشد که والد برای کودک بار تعیین میکند.
در شبکۀ تعاملی کودک-گوشی هوشمند ،سبک والدگری نمیتواند کودک را مجبور به انجام و
رعایت اموری کند ،بلکه سبک والدگری میتواند نوعی ارتباط و تعامل دوطرفه بین والد و
کودک باشد که آگاهی و ادراک از آن ،همزمان با رخدادهای ارتباطی بین این دو و از درون
رابطه بهوجود میآید .این ادراک که ناشی از مسائل بهوجودآمده در هر لحظۀ تعامل بین این دو
کنشگر است ،توانایی شکلدادن و اثربخشی به روابط بین والدین و کودکان را دارد .در این
صورت ،سبک و سیاقی که والدین برای نظمدادن یا مدیریت رابطۀ کودکانشان با گوشی
هوشمند برمیگزینند ،از درون نیازهای بهوجودآمدۀ بین کودک و والد سرچشمه میگیرد .از
اینرو بهنظر میرسد سبکهای والدگری سختگیرانه و کنترلی ،در این حوزه کارکردی نداشته
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باشند .از طرفی ،اهمیت اثرگذاری گوشی هوشمند کمتر از اهمیت اثرگذاری والدین بر کودک
نیست .گوشی هوشمند نوعی رسانۀ تعاملی محسوب میشود که کنشهای آن عالوه بر کودک
بر والدین نیز مؤثر است .کودکان قادرند با برقراری روابط با گوشی هوشمند کنشهایی را
تدارک ببینند که بتوانند تغییراتی در سبک والدگری والدین ایجاد کنند .استفادۀ مناسب و نتایج
اثربخش و مثبت استفاده از گوشی هوشمند و کاربردهای مناسب مانند کسب مهارتهای
مختلف ،از جمله تغییراتی است که حاصل پیوند و انجام مذاکرات کنشگر کودک و کنشگر
گوشی هوشمند و بر سبک مدیریت این رابطه از سوی والدین اثرگذار است و موجب تغییر
رویکرد و نگاه والدین خواهد شد.
 .3تعمیم ناپذیری روابط
ارتباط کودک با گوشی هوشمند ،پس از توقف تعامل از بین خواهد رفت؛ بنابراین پیوندهای
ایجادشده و مذاکرات رخداده اثر خود را گذارده و روند رخدادن ارتباطات پس از عدم استفاده
از گوشی توسط کودک متوقف میشود .مذاکرات انجامشده در این شبکۀ تعاملی ،به شبکۀ
تعاملی رسانههای دیگر تعمیم داده نمیشود؛ چرا که ایجاد رابطه با سایر رسانهها سبب ایجاد
ارتباطات جدید و دامنۀ اثرگذاری و اثرپذیری در شبکهای با گرههای ارتباطی دیگری است که
در اثر آن ماهیت جدیدی خلق خواهد شد.
 .4انعطافپذیری
عمدۀ پیشفرضها یا شروطی که از قبل توسط والدین برای نوع کنش کودک مقرر شوند الزاماً
کاربرد ندارند؛ چرا که نمیتوان از ابتدا مفهوم کنشگری کودک یا نوع کنشهای حاصل از
گوشی هوشمند را پیش بینی کرد .درواقع والدین ،در لحظه با اثرات این تعامل بر کودک خود
مواجه میشوند و سبک والدگری آنها در مواجهه با هر رویداد نیازمند تغییر است .از اینرو
والدین اصول و قواعد مختلفی را در این مورد عملی میکنند که با ارزشگذاریها و اعتقادات
آنها همسو است ،اما شاید بتوان گفت بهترین نوع سبک والدگری ،نوع انعطافپذیرتر آن است.
در این صورت والدین در موقعیتهای مختلفی که کودک را در آن مییابند ،اختیار عمل بیشتر
دارند .این موضوع البته مسئولیتهای والدین را دشوارتر میکند.
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 .5چندسویگی مذاکرات
در بهوجودآمدن شبکه هدف خاصی وجود ندارد .انجام مذاکرات و پیوندها بهدلیل مشخص و
مخصوص روی نمیدهد .موجودات با هم وارد رابطه میشوند و اگر مذاکرات نتیجه داد ،روابط
جدیدی از آن حاصل میشود .در غیر این صورت رابطۀ بین موجودات و عناصر دیگر آغاز
میشود .کودکان ممکن است با هدف ،انگیزه و قصد خاصی وارد مذاکرات با گوشی هوشمند
شوند ،اما تحت تأثیر سایر عوامل و کنشگران ،این اهداف هم دچار تغییر میشوند .این پژوهش
نشان میدهد کودکان در زمان بازی و سرگرمی ممکن است با کنش گوشی خود روبهرو شوند؛
برای مثال گوشی آنها اعالنی را از گروه کالس درس به کودک نشان میدهد .کودک با این نوع

کنش وارد مذاکره میشود و آن را باز میکند .در این صورت بین کنش گوشی و کودک ،پیوند
برقرار میشود .حاصل این مذاکره ،تغییر هدف بازی با موبایل به درسخواندن است .در اینجا
گوشی هوشمند واسطهای برای تغییر هدف کودک است ،اما گاهی موضوع کنشها از این
پیچیدهتر است .کودک با فضاهای ناشناخته و اموری مواجه میشود که درکی از آن ندارد .این
موضوع ممکن است موجب تداخل مذاکرات شود؛ مانند جستوجوی کودک در بعضی
صفحات که قابلدسترسی هستند ،ولی مناسب محدودۀ سنی او نیستند و جلوی دسترسی کودک
گرفته میشود .این ممنوعیت و تغییر بهوجودآمده ،در برابر تمایل کودک قرار میگیرد .در اینجا
نیاز به تغییر ،از طریق ایجاد ارتباطات جدید سبب پیچیدگی روابط میشود .شاید بتوان گفت
کودکان در این مورد نیازمند پشتیبانی و هدایت هستند و والدین مهمترین کنشگران محسوب
میشوند.
 .6هویتهای متغیر
ماهیت کودک در ارتباط با گوشی هوشمند متغیر است .هر کنش کودک ماهیت او را میسازد.
کودکی که در تعامل با گوشی است ،تغییرات زیادی تجربه و هویت متفاوتی را کسب میکند.
هویت او درنتیج ۀ اثرگذاری بر والدین و اثرگذاری بر گوشی هوشمند و همچنین تأثیراتی که از
این تغییرات میپذیرد ،نیاز به بازشناسی دارد .این احتمال وجود دارد که کودکان در این فرایند،
بهدلیل تغییر در ماهیتهای مختلف ،هویت های متفاوتی را تجربه کنند و شناخت متفاوتی از
خویشتن بهدست آورند .گوشی هوشمند این امکان را به آنها میدهد تا بهدلیل تغییراتی که رخ
میدهد ،خود را در شرایط مختلف بازیابی کنند؛ به این معنا که ممکن است گاهی کودک بهدلیل
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ضعف در یک مهارت درسی ،هویت ضعیفی را تجربه کند ،اما در زمان انجام بازی با موبایل،
بهدلیل تکرار و کسب مهارت نرم افزاری در آن ،هویتش را بازیابی کند .در این وضعیت ،کودک
نه دارای هویت ضعیف و نه دارای هویت قوی است ،بلکه هویت او دربارۀ با امور مختلف ،هر
بار نیازمند بازشناسی است.
بدینترتیب کنشگران کودک ،سبک والدگری والدین و گوشی هوشمند فارغ از نوع
ارزشگذاری ،دارای نقشپذیریهای مؤثر در شبکۀ تعاملی کودک-رسانه هستند .تأثیر و تأثرات
آنها بر یکدیگر مجموعهای بدون برنامهریزی و پیشبینیناپذیر بهوجود میآورد که رخدادن هر
موضوع جدید در آن ،در هر لحظه از برقراری روابط ،گام بعدی را تعیین میکند .بهنظر میرسد
یکی از جذابیتهای استفاده از گوشی هوشمند برای کودکان ،همین پیشبینیناپذیربودن رابطه با
آن است .براساس این مطالعه ،کودک حس میکند در شروع به استفاده از گوشی هوشمند هیچ
انتظاری از او وجود ندارد و او بدون احساس تهدید یا تعهد یا ارزشگذاری در رفتار ،وارد
پیوند با آن میشود؛ بنابراین قرارگرفتن کودک در موقعیتهای متغیر و روبهروشدن والدین با
این شرایط نیازمند انعطافپذیری است.
از اینرو پیشنهاد میشود در مدیریت یا نظارت بر تعامل کودک-رسانه ،والدین با جلب
اعتماد کودک ،با او دربارۀ تجاربش در فضای مجازی گفتوگو کنند و فرصتها و چالشهای
گوشی هوشمند را با هم در میان بگذارند .نتایج این مطالعه نشان داد محیط تعاملی و شبکۀ
ارتباطی حین مصرف رسانهای ،تعیینکنندۀ ماهیت کاربرد رسانه است .بدینترتیب پیشنهاد
میشود سیاستگذاری و آموزش در حوزۀ سواد رسانهای ،با عنایت به تجارب کودکان بازنگری
شود و فراتر از نظریههایی مانند سوزن تزریفی یا رسانۀ قدرتمند را دربرگیرند .مطالعات دیگری
نیز لزوم تجدیدنظر در این رویکرد را تأیید کردند .از جمله برخالف نظریۀ کاشت «تلویزیون بر
ترس شهروندان تهران از ارتکاب جرم ،تأثیر مستقیم ندارد» (بخشیزاده.)1400 ،
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