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هاي پيش رو، نخست، تصويري اجمالي از كتاب مطرح شـده اسـت و سـپس، بـا             بخش
تـرين   روري كلـي، هـر يـك از مقـاالت ايـن مجموعـه، تـشريح و بـه برخـي از مهـم           م

گيـري و     نوشـتار حاضـر در نهايـت، بـا نتيجـه          . هاي آنها اشـاره شـده اسـت         محدوديت
  . رسد بندي كلي مطالب به پايان مي جمع

  كتاب در يك نگاه

يجيتـال ماننـد    هـاي د    ، رابطه تعاملي نوجوانـان را بـا رسـانه         كتابمقاالت نگارش يافته در     
هاي مختلف تأثيرگـذاري       همراه و همچنين حوزه     هاي ويدئويي، تلفن    رايانه، اينترنت، بازي  

نويسندگان بر اين نكته تأكيد دارند كه اهميت ويـژه ايـن            . دهند  آنها، مورد بررسي قرار مي    
 افـراد نوجـوان در رشـد و بهزيـستي آنـان             1كتاب، در نظر گرفتن تلويحات زندگي برخط      

هاي جديد، نوجوانان را در معـرض          با وجود اعتقاد به اين مطلب كه تعامل با رسانه          است؛
هـاي    تر فنـاوري    هاي مثبت   دهد، نويسندگان، در پي روشن ساختن جنبه        مخاطراتي قرار مي  

همچنين نكته با اهميت ديگر از نظر آنان، اسـتفاده از رويكردهـاي             . اي هستند   جديد رسانه 
ها و فراينـدهاي كليـدي      بين چگونگي استفاده نوجوانان از رسانه      رشدي و برقراري ارتباط   

  .تحول، به منظور درك هر چه بهتر دنياي ديجيتال است
به توصيف ايـن    » اي بر دنياي ديجيتال نوجوانان      مقدمه«مقاله نخست كتاب، با عنوان      

 نويسندگان نخست به بررسي نامشخص بودن تمـايز بـين         . دنياي ديجيتال پرداخته است   
افزارهـايي نظيـر    بـراي مثـال، نـرم    (و محتـوا    ) ها  ها و تلفن    براي مثال، رايانه  (افزار    سخت

) 3رسـاني آنـي      يـا پيـام    2پردازش واژه يـا كاربردهـاي بـرخط ماننـد پـست الكترونيـك             
هاي گونـاگون و كاربردهـاي مـورد اسـتفاده نوجوانـان را از       اند و سپس فناوري     پرداخته

، تلفـن بـرخط،   5هـا   و ميكـروبالگ 4ها نگاري، بالگ ي، پيامهاي شبكه اجتماع    قبيل سايت 
، موسيقي و ويـدئوهاي بـرخط، مـورد بررسـي قـرار             6هاي گفتگو   هاي برخط، اتاق    بازي
هـاي برجـسته و قابـل توجـه محـيط       اين فصل، با پرداختن بـه برخـي از جنبـه   . اند  داده

زدايـي    رفتـار بـازداري     كـاربران،  8زدايي   و جسم  7هاي جديد مانند گمنامي     ارتباطي رسانه 
                                                      
1. online         2. e-mail         3. instant messaging 

4. blogs         5. microblogs      6. chatrooms 

7. anonymytiy     8. disembodied  
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هاي با وظـايف      هايي از رسانه     و همچنين نمونه   3اي   و چند وظيفه   2 خودآشكارسازي ،1شده
  . بندي كتاب پايان يافته است چندگانه و در نهايت، معرفي اهداف و سازمان

؛ عنـوان فـصل دوم كتـاب        »چهارچوبي نظـري  : ارتباط رفتار برخط با رشد نوجوان     «
بنـدي مباحـث مطـرح        پيشينه نظري مورد استفاده براي چهارچوب     است كه به ادبيات و      

شناسي رشـد نوجـواني       در بخش نخست اين فصل، روان     . شده در كتاب اختصاص دارد    
 بيان كرده، مورد توجه قـرار       1983اي در سال       كه طي مقاله   4با تأكيد بر ديدگاه جان هيل     

هـم رشـد نوجوانـان بايـد        شـناس، پژوهـشگران بـراي ف        به اعتقاد اين روان   . گرفته است 
هـاي محيطـي و تكـاليف روانـي اجتمـاعي نوجـواني را در نظـر                   تغييرات بنيادي، بافت  

پـردازد و     هاي ديجيتال در رشـد نوجوانـان مـي          بخش دوم فصل، به نقش رسانه     . بگيرند
شـناختي بـين دنيـاي ديجيتـال و دنيـاي             موضع نظري نويسندگان را درباره رابطـه روان       

توان گفت كـه در فـصل دوم          بنابراين مي . كند  برخط نوجواني، مطرح مي    يا غير    5آفالين
كتاب، سعي بر آن است كه بر اساس مدل جان هيل، دنياهاي ديجيتالي نوجوانان هر چه                

  .بيشتر شناخته و درك شود
، عنـوان   »نگـاري   اكتشاف جنسي، سكس مجـازي و هـرزه       : جنسي شدن در اينترنت   «

دهند چگونه افراد از اينترنت براي        يسندگان نشان مي  فصل سوم كتاب است كه در آن نو       
به اين منظـور،    . كنند  حل و فصل مسائل پيش رو در فرايند رشد جنسي خود استفاده مي            

پردازنـد و سـپس       هاي مهم اين موضوع رشدي نوجوانان مي        ابتدا به روشن ساختن جنبه    
 بررسـي   گذارند، مورد   يرهاي جنسي نوجوانان تأث     هاي برخط را كه بر فعاليت       ويژگي محيط 

يعني از  اين فصل، در نهايت، با توصيف اكتشاف جنسي برخط نوجوانان؛           . دهند  قرار مي 
  .يابد  ميآنان گرفته تا دسترسي به محتواي آشكار جنسي پايان» 6خود جنسي«ساخت 

اكتشاف هويت و   : ساخت هويت برخط  «نويسندگان براي فصل چهارم كتاب، عنوان       
اي از خود يا به بيان ديگـر،          بندي حس يكپارچه    صورت. اند  در نظر گرفته  را  » 7ارائه خود 

ساخت هويتي منسجم و استوار كه تكليف رشدي بـسيار مهمـي در زنـدگي نوجوانـان                 
بر همين اسـاس، نويـسندگان در   . است، مورد بحث فصل حاضر كتاب قرار گرفته است       

                                                      
1. disinhibited behavior       2. self - disclosure      3. multitasking 

4. John Hill              5. offline            6. sexual self 

7. self-presentation 
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 معـاني   اند و سپس،    جواني پرداخته ابتدا، به بررسي مفاهيم نظري درباره هويت در بافت نو         
آنـان بـراي    . انـد   اصطالحات ارائه خود برخط و هويت مجازي را مورد توجه قـرار داده            

 براي شكل دادن به هويت خويش اسـتفاده          نشان دادن اينكه چگونه نوجوانان از فناوري      
بـراي ارائـه   توانند  اند كه نوجوانان مي كنند، ابتدا به توصيف ابزارهاي برخطي پرداخته  مي

 نوجوانـان از    اند كه چگونه    خود و ساخت هويت مورد استفاده قرار دهند و سپس نشان داده           
هـاي    ها و سـايت     اين ابزارها براي كشف هويت در بستر اينترنت؛ بويژه از طريق وبالگ           

توصـيف  هـايي را   همچنـين نويـسندگان، پـژوهش   . جوينـد  اي اجتماعي، سود مـي   شبكه
 هويـت   هاي برخط افـراد جـوان و فراينـدهاي رشـد            رابطه بين فعاليت  اند كه به فهم       كرده

نوجوانـان از   گيـري     اي از اين فصل نيز چگونگي بهـره         جداگانه  در بخش   . كنند  كمك مي 
هايي پيرامـون     پرسش شود و در نهايت،     اينترنت براي شكل دادن به هويت قومي مطرح مي        

  .گيرد  ميررسي قرارآزمايش هويت و وانمودسازي برخط نوجوانان مورد ب
روابـط بـا دوسـتان، شـركاي        : صميميت و اينترنـت   «در فصل پنجم كتاب كه عنوان       

  گرانـه فنـاوري   بـر آن نهـاده شـده، جايگـاه و نقـش ميـانجي          » عشقي و اعضاي خانواده   
هـاي   ارتباطي در سه رابطه مهم در زندگي افراد جوان؛ يعني روابط بـا دوسـتان و گـروه         

به ايـن   . ه و روابط با افراد خانواده مورد مالحظه قرار گرفته است          همسال، روابط عاشقان  
هــاي بـرخط بـراي تعامـل بـا دوســتان و      منظـور، نخـست اسـتفاده نوجوانـان از بافـت     

هاي كامالً برخط و كيفيت ويژه آنهـا،          بنا به اهميت دوستي   . شود  همتايانشان توصيف مي  
هـاي    الين آنان و همچنين رابطـه      ن آف ابتدا تعامالت برخط نوجوانان با دوستان و آشنايا       

الين آنان نيستند، هر يـك بـه طـور خـاص و           برخط با همساالن كه بخشي از دنياي آف       
هـاي عاشـقانه بـرخط نوجوانـان و      گيرند و سـپس رابطـه     مورد بررسي قرار مي     جداگانه

بخش نهايي فصل كـه     . شود  هاي پژوهشي پيرامون روابط كامالً برخط توصيف مي         حوزه
پـردازد، بـر ايـن موضـوع تأكيـد دارد كـه            ها مي    فناوري و روابط نوجوانان با خانواده      به

ها و روابط خانوادگي سـنتي   توانند پويايي  ديجيتال مي 1چگونه نوجوانان به عنوان بوميان    
 اخـالق،  :دنياهاي ديجيتال و انجام دادن كار درسـت      «عنوان فصل ششم كتاب     . را تغيير دهند  

برانگيزي كـه هنـوز    است كه در آن تكاليف رشدي چالش     » الت مدني اخالقيات و اشتغا  

                                                      
1. natives 
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براي درك  . گيرد  در دنياي امروزه، از اهميت بسياري برخوردارند، مورد مالحظه قرار مي          
هاي اخالقي و تعهد كامـل        اي از ارزش    هر چه بهتر اين موضوع، فرايند ساخت مجموعه       
هـاي اجتمـاعي در    عضاي فعـال گـروه  نوجوانان به آنها و همچنين ظاهر شدن در نقش ا  

  سطوح مختلف از اجتماعات محلي گرفته تا سطح وسيع جامعـه بـا توجـه بـه جايگـاه                  
نوجوانـان  شود كـه   در همين زمينه نشان داده مي. هاي ارتباطي بررسي شده است     فناوري

 آنـان قـرار     هايي كـه فنـاوري پـيش روي         ها و چالش    در انجام تكاليف ياد شده، با فرصت      
افراد جـوان   گيري    نويسندگان در بخش پاياني فصل، به بهره      . دهد، مواجه خواهند شد     مي

  .پردازند  مي براي درگير شدن در اجتماعات محلي و همچنين جوامع دورتر از فناوري
عنـوان فـصل هفـتم      » شـناختي   تأثيرات بدني و روان   : استفاده از اينترنت و بهزيستي    «

هـاي گذشـته،      شوند كه در فـصل      ين فصل يادآور مي   نويسندگان در مقدمه ا   . كتاب است 
هـا و مـسائل مختلـف         به رابطه بين فناوري و رشد در خالل مواجهه نوجوانان با چالش           

هـاي   زندگي و حل و فصل آنها پرداخته شده است اما در چند فـصل باقيمانـده، داللـت       
ـ . گيرد ها مورد بررسي قرار مي كاربردي تعامالت نوجوانان با فناوري    ر ايـن اسـاس، در   ب

هاي برخط نوجوانان بـر بهزيـستي آنـان بـه             فصل حاضر، چگونگي تأثيرگذاري فعاليت    
هـاي متعـدد و كوشـش بـراي يـافتن پاسـخ               اي عميق و موشكافانه با طرح پرسش        گونه

آيـا  : هـا عبارتنـد از      هايي از اين پرسش     نمونه. شود  مناسب براي آنها به بحث گذاشته مي      
محور، روابـط     شود؟ آيا ارتباط ماشين     موجب چاقي نوجوانان مي   صرف وقت با اينترنت     

كند؟ آيا اينترنت موجب افسردگي و تنهايي نوجوانـان        اجتماعي نوجوانان را تضعيف مي    
شود؟ آيا گفتگو با افـراد غريبـه از طريـق اينترنـت، بـه بهزيـستي نوجوانـان صـدمه                       مي
پژوهشي، تا حد امكان به تمـامي       اند با گردآوري شواهد       زند؟ نويسندگان سعي كرده     مي

  .شناختي نوجوانان پاسخ دهند هاي مطرح شده درباره بهزيستي بدني و روان پرسش
استفاده از اينترنت براي سـالمتي و  :  و سالمت  فناوري«در فصل هشتم كتاب كه عنوان       

 و گـاه غيـر    (هايي از قبيل چگونگي استفاده مفيـد          بر آن نهاده شده است، موضوع     » بيماري
نوجوانان از اينترنـت و تـأثير آن بـر بهزيـستي و سـالمت آنـان مـورد بحـث قـرار                    ) مفيد
 مزيـت  شود كه نوجوانان چگونه از  تر شدن اين موضوع، نشان داده مي        براي روشن . گيرند  مي

اسـتفاده  هاي اطالعاتي آن براي تقويت سـالمتي و رفـع بيمـاري               ارتباط اينترنتي و ظرفيت   
اطالعـاتي   ر، در ابتداي فصل، نويسندگان به استفاده نوجوانـان از منـابع           به اين منظو  . كنند  مي
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 توصـيف و    پردازند و سپس، ماهيـت و محـدوده ايـن اسـتفاده،             برخط مرتبط با سالمتي، مي    
  در بخـش  . شـود   هاي ناشي از دسترسي به چنين اطالعاتي بررسـي مـي            ها و چالش    فرصت

كارآمـدي  كـه    اي درمان با توجه خاص به عـواملي       نهايي اين فصل، اينترنت به عنوان ابزاري بر       
  .گيرد  ميسازد، مورد مالحظه قرار چنين مداخالتي را براي اين گروه سني محدود مي

بـسيار زيـاد اسـت؟      ) استفاده از اينترنت  (چه وقت آن    «در فصل نهم كتاب با عنوان       
بررسـي قـرار    اين موضوع نخـست، مـورد       » 1استفاده افراطي از اينترنت و رفتار اعتيادي      

را در زمينه كاربران اينترنت بـه كـار بـرد و            » اعتياد«توان اصطالح     گرفته است كه آيا مي    
اعتياد به اينترنت شامل چه رفتارهايي است؟ سپس شيوع رفتار اعتيادي در نوجوانان بـه               

هاي ديگر در معرض خطر اعتياد برخط هستند، به بحث            عنوان گروهي كه بيش از گروه     
شود و به دنبال آن، نشانگان رفتار اعتيادي مرتبط با اينترنت و در همان حال،                گذاشته مي 

اي از  در بخـش جداگانـه  . گيـرد  بافت فردي و اجتماعي اين رفتار مورد مالحظه قرار مي  
انـد؛ شـامل    ها بوده اين فصل، به چهار حيطه اعتياد برخط كه موضوع بسياري از پژوهش  

شـود و در    اشـاره مـي   2جنسي مجازي و قمـار بـرخط      بازي برخط، روابط برخط، رفتار      
نهايت، رويكردهاي درماني مورد استفاده براي درمان رفتار اعتيـاد بـه اينترنـت از قبيـل                 

  .شوند ـ شناختي و واقعيت درماني توصيف مي درمان رفتاري 
عنوان فـصل   » 4 و قرباني شدن   3خشونت، تهديد مجازي  : تر اينترنت   هاي تاريك   جنبه«

هاي گوناگون خشونت و پرخاشـگري بـرخط مـورد            ب است كه در آن صورت     دهم كتا 
هـاي پـژوهش در زمينـه         هايي كه با مرور يافتـه       بررسي قرار گرفته و به برخي از ديدگاه       

هاي ويدئويي، فـراهم   آميز در تلويزيون و بازي   اي مانند محتواي خشونت      رسانه  خشونت
 محـوري    حاضـر بـر سـه مقولـه       قـسمت عمـده مطالـب فـصل         . آمده، اشاره شده است   

هـا و ديگـر    سـايت  خـشونت در وب   . 1: يابد كه عبارتند از     پرخاشگري برخط تمركز مي   
تعـامالت  . 3آميـز و      هاي تعاملي بـرخط بـا محتـواي خـشونت           بازي. 2محتواي برخط،   

برخطي كه توأم با پرخاشگري هستند؛ شامل تهديد مجازي، جلب توجه جنسي بـرخط              
اند جنبه تعـاملي يـا زمينـه بـرخط هـر يـك از ايـن                   ندگان كوشيده نويس. و قرباني شدن  

  .هاي نوجوانان، بررسي كنند ها را توصيف و سپس تأثير آنها را بر زندگي مقوله
                                                      
1. addictive behavior       2. online gambling      3. cyber bullying 

4. victimization 
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ها،   هاي پرخاشگري برخط و شواهد تجربي پيرامون اين مقوله          آنان پس از بيان مقوله    
اي منفي و ناخوشايند محتـوا و       ه  گيرند كه اطالعات به دست آمده درباره جنبه         نتيجه مي 

هـا و رفتـار     تعامالت برخط بويژه درباره تأثيرات كوتاه مدت و بلند مدت آنها بر نگرش            
ريـزي    بر همين اسـاس، ضـرورت برنامـه       . در مراحل گوناگون تحول، بسيار اندك است      

براي مطالعات تجربي با كيفيت بـاال را بـراي كـاهش خـأل پژوهـشي موجـود در درك                    
  .كنند برخط نوجوانان و جوانان، مطرح ميدنياهاي 

آنچه والـدين  : ارتقاي دنياهاي ديجيتال مثبت و ايمن     «فصل يازدهم كتاب به موضوع      
. اختصاص يافته است  » توانند براي قدرت بخشيدن به نوجوانان انجام دهند         و معلمان مي  

 هـر چنـد     انـد كـه     نويسندگان در فصل حاضر، توجه خواننده را به اين نكته جلب كرده           
هاي بسياري را براي تعامـل و دسترسـي بـه حجـم انبـوهي از                  دنياهاي ديجيتال فرصت  

رسـاني   هاي منفي و آسـيب  دهند، واجد جنبه اطالعات و منابع در اختيار كاربران قرار مي    
، خـشونت، ارائـه محتـواي نامناسـب و همچنـين قربـاني شـدن بـه                  1نگـاري   مانند هرزه 

بنابراين، براي اطمينان از اينكـه نوجوانـان        . ن نيز هستند  هاي همساالن و بزرگساال     دست
اي را توصـيف   تجارب مثبت و ايمني از دنياهاي ديجيتال داشته باشند، راهبردهاي ويـژه         

از آنجا كه آنان تحقق اين راهبردها را در گـرو همـاهنگي و همكـاري دولـت،                  . كنند  مي
 نقش هر يك از اين عوامـل را         هاي متعدد،   دانند، در بخش    صنعت، والدين و مدارس مي    

به صورت جداگانه در حفظ ايمني نوجوانـان در مقابـل محتـواي نامناسـب و همچنـين        
قرباني شدن برخط، به طور عمده در بافت جامعه اياالت متحده امريكا مورد بحث قـرار   

دهند و در صورت در اختيار داشتن اطالعاتي از ديگـر كـشورها، شـواهد پژوهـشي                   مي
  .كنند آن كشورها را نيز مطرح ميمربوط به 

هـا و   گيـري  نتيجـه : دنياهـاي ديجيتـال نوجوانـان   «در فصل دوازدهم كتاب كه عنوان    
انـد مطالـب مطـرح شـده در      بر آن نهاده شده است، نويسندگان كوشـيده » هاي آينده  گام

 سراسر كتاب را مرور كنند و تلويحات آنها را در روند رشد نوجوانان در نظر بگيرنـد و                 
هـايي كـه در فهـم پژوهـشگران از            ها و محدوديت    در نهايت، با شناسايي ترديدها، ابهام     

هـاي آينـده را در روشـن          رابطه نوجوانان با دنياي ديجيتال وجود دارد، رسالت پژوهش        
  .ساختن اين موضوع يادآور شوند

                                                      
1. pornography 
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  گيري  نتيجه

هاي تعاملي    فناوريهاي گوناگون استفاده از       مطالعه و كسب شناخت بيشتر پيرامون جنبه      
در ميان نوجوانان و همچنين تلويحات رشـدي و تأثيرپـذيري وجـوه مختلـف زنـدگي                 

گيري از اين ابزارهاي ارتباطي، از اهداف عمده ايـن كتـاب بـوده          نوجوانان به دنبال بهره   
ها و مسائل پژوهشي بـه دنبـال آن           نويسندگان با شناسايي و مطرح كردن موضوع      . است
 درك بهتر خوانندگان از تلويحات رشدي زندگي ديجيتال نوجوانان كمك           اند كه به    بوده
در فصول مختلف كتاب به كاربردهاي برخط و فضاهاي الكترونيك ماننـد ارسـال              . كنند

گردي، محتواي موسـيقي بـرخط    اي اجتماعي، وب هاي شبكه  رساني آني، پايگاه    متن، پيام 
دي نوجوانـان از قبيـل رشـد جنـسي،        و بازي پرداخته شده و نقش آنها در تكاليف رشـ          

نويـسندگان بـا ارائـه    . هويت، صميمت و نظام ارزشي مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت          
هـاي     رسـانه   اند كه ديدگاهي فارغ از زمان را در زمينه          رويكردي رشدنگر در پي آن بوده     

ديجيتال در زندگي افراد نوجوان ارائه دهند، رويكردي كـه حتـي بـا جديـدتر شـدن و                    
تر شدن كاربردهاي فوق هنوز قابل دفاع و مرتبط باشد و بتوانـد نقـش فـضاهاي                  دهپيچي

هاي گوناگون رشد نوجوانـان صـورت         ديجيتال را به منزله زمينه و بافتي كه در آن جنبه          
  .پذيرد، مورد توجه قرار دهند مي

  بين نقد زير ذره

  عنوان كتاب. 1

 محتـواي   آيد كه   چنين برمي » ها در رشد    هنقش رسان : جوانان ديجيتالي «از عنوان كتاب حاضر     
و ... كتاب بر تمامي ابزارهاي ارتباطي ديجيتال از قبيل اينترنت، ماهواره، تلفن همـراه و               

 از  آثار آنها بر رشد نوجوانان شمول دارد در حالي كه تمركز عمده كتاب، اسـتفاده نوجوانـان                
 بـه ايـن نكتـه       22ر صفحه   نويسندگان كتاب نيز د   . اينترنت و تلويحات رشدي آن است     

 طريـق  اند كه كانون توجه كتاب بر اينترنت و كاربردهاي برخط آن است كـه از   اشاره كرده 
 اسـت   از آنجا كه كتاب حاضر، داراي محتوايي تخصـصي        . گيرد  ها در دسترس قرار مي      رايانه

تـه  هاي رشدي استفاده از اينترنـت سـازمان ياف         و مباحث آن به طور عمده، پيرامون جنبه       
كننـدگان و   است، انتظار اين بود كه عنوان كتاب نيز براي هدايت هر چه بيـشتر مراجعـه         
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 .شـد  تر و با اشاره به نقش اينترنت در رشد انتخـاب مـي   تر و مشخص  خوانندگان آن، دقيق  
هـا     ويژگـي  هاي ديجيتالي مانند ماهواره و تلفن همراه نيز داراي برخي           چنان كه ساير فناوري   

  .پژوهشي خاص خود هستند كه در اين كتاب مورد توجه قرار نگرفته استهاي  و زمينه

  ابهام در چهارچوب مفهومي. 2

ها و عوامل مورد بررسـي،        در منابع تخصصي، تعيين و تدقيق چهارچوب مفهومي مؤلفه        
در كتاب حاضر، مفاهيم    . رساند  خوانندگان را به دركي مشترك و هماهنگ از مفاهيم مي         

ها و وجوه افتـراق   اند كه ويژگي مترادف به جاي يكديگر به كار رفته   متعددي به صورت    
،   هـاي فنـاوري     بـراي مثـال، از واژه     . بين آنها به طور كامل مورد توجه قرار نگرفته است         

هـاي   هاي ديجيتال به صـورت متـرادف بـا اينترنـت و بافـت          هاي ديجيتال و رسانه     بافت
ول آنها در مقايسه بـا اينترنـت اسـتفاده شـده     تر شم اينترنت بدون توجه به دامنه گسترده    

بـر ايـن نكتـه تأكيـد        ) 22ص  (اليـن    همچنـين نويـسندگان در تعريـف واژه آف        . است
اند كه منظور آنان از اين واژه، اشاره به زندگي واقعي يا دنياهاي فيزيكي نيـست،        ورزيده

تـر   ان حتي واقعيزيرا اين امكان وجود دارد كه در مواردي دنياهاي مجازي براي نوجوان       
نويسندگان درباره اين مطلب هيچ گونه توجيه روشـني ارائـه   . هاي واقعي باشند  از جهان 

حـال آنكـه در فرهنـگ سـايبر،     . كننـد  كم به مصداقي از آن اشاره نمي      دهند يا دست    نمي
). 148، ص 1389، ترجمه كـوثري و حـسني،      1بل(الين ناظر به زندگي واقعي است        آف

  الين زندگي واقعـي نيـست، بـا مطالعـه      به زعم نويسندگان، منظور از آف     با وجود اينكه    
الين به ذهـن خواننـده       ها و مباحث مختلف كتاب، معناي واقعي بودن از واژه آف            بخش

يا بـه عبـارت     ) الين  آن(الين در نقطه مقابل برخط بودن        شود زيرا همواره آف     متبادر مي 
 بــديهي اســت رفــع ابهــام موجــود در .ديگــر، اتــصال بــه شــبكه بــه كــار رفتــه اســت

هـاي توصـيفي،      سـازي زمينـه     اليـن و شـفاف     بندي مفاهيم بويژه مفهـوم آف       چهارچوب
تر روابط بين اينترنت      تر از مباحث و تحليل صحيح       گرايانه  خوانندگان را به برداشت واقع    

  .هاي رشد، نزديك خواهد ساخت و زمينه
وم نوجواني نيز چندان دقيق و بـا تكيـه          رسد كه تعريف نويسندگان از مفه       به نظر مي  

                                                      
1. Bell 
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با توجه به اينكه دوره نوجواني، خـود        . بر ادبيات و پيشينه نظري و پژوهشي نبوده است        
) ماننـد اوايـل، اواسـط و اواخـر نوجـواني          (هاي تحولي متمايز      داراي مراحلي با ويژگي   

لـه،  هـاي ايـن سـه مرح        است، طرح مباحث هر يك از فصول كتاب با تكيه بـر ويژگـي             
نويسندگان را به هدف خود يعني بررسي ارتباط بين دنياي ديجيتال و رشد نوجوانان بـا           

ساخت و خوانندگان را با موارد قـوت و ضـعف             تر مي   تأكيد بر رويكرد رشدنگر نزديك    
هر چنـد كـه در برخـي از    . كرد هاي پژوهشي هر مرحله آشنا مي  ها و محدوديت    كوشش
 تفكيك گروه سني نوجوانان ارائه شـده اسـت، نگـاه       هايي به   هاي كتاب، پژوهش    قسمت

  .تحولي به مراحل چندگانه نوجواني چندان پررنگ نيست

   نظري چهارچوب. 3

 هـاي   كتاب حاضر، همچنان كه از عنوان آن مشخص است، بـه بحـث دربـاره نقـش رسـانه                  
 ي مـورد پردازد، اما اين هدف به دليـل ناكـافي بـودن مبـاني نظـر                ديجيتال در فرايند رشد مي    

) 1972 (1 هاويگورسـت  در اين خصوص، به ديدگاه. رو شده است هايي روبه استناد با كاستي 
تـر     بالغانه  مانند دستيابي به روابط    70هاي دهه     درباره تكاليف رشدي نوجوانان امريكايي سال     

با هر دو جنس، پذيرش نقش اجتماعي مردانه و زنانه، اكتساب رفتار مسئوالنه اجتماعي              
شود   مياشاره  ... ها، نظامي اخالقي براي هدايت رفتار و          اي از ارزش    نين مجموعه و همچ 

 در دسـتيابي  هاي ديجيتال و به طور خاص اينترنـت،    و در فصول مختلف كتاب، نقش رسانه      
  .گيرد  مورد بحث و بررسي قرار مي2به اين تكاليف با تكيه بر مدل با هم ساختن

هـاي ديجيتـال در رشـد     ر كتاب، نقـش رسـانه     از آنجا كه موضوع كلي مورد بحث د       
سـو،     يـك  رود كه نويـسندگان از      شود، انتظار مي    اي محسوب مي    اي بين رشته    است كه حوزه  

شـناختي از قبيـل رشـد       هـاي گونـاگون رشـد روان        هاي نظري پيرامـون جنبـه       به ديدگاه 
 هـاي   ريـه شناختي، هيجاني و اجتماعي كودكان و نوجوانـان بپردازنـد و از سـوي ديگـر، نظ                

شـناختي كودكـان و    هاي جديد را با نگاه تأثيرگذاري بر رشد روان اي، بويژه رسانه    رسانه
 چهـارچوب   نوجوانان در فضاهاي ديجيتال مورد توجه قرار دهند و براي توجيه مناسب بـودن             

هـاي مجـازي در رشـد، بـه نقـاط ضـعف           نظري مورد استناد خود در تبيين نقش محيط       

                                                      
1. Havighurst       2. co-construction model 
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اي مـستدل و كـافي        جوه مثبت ديدگاه مورد نظر خـود، بـه گونـه          هاي موجود و و     نظريه
هـاي     نظري كتاب حاضر، از حيث توجه كـافي بـه ديـدگاه             حال آنكه بخش  . اشاره كنند 

 وجوه گوناگون رشد نوجواني و همچنين مباني نظـري   شناسي رشد در زمينه   نظري روان 
اي را در پيونـد بـين         دههـاي مفقـو     روسـت و حلقـه      هايي روبه   در حوزه رسانه، با كاستي    

. گـذارد  اي در ذهـن خواننـدگان بـه جـا مـي        هـاي رسـانه     هاي رشدنگر و ديـدگاه      نظريه
هاي رشدنگر، تنهـا بـه تكـاليف رشـدي نوجوانـان آن هـم                 نويسندگان در حيطه ديدگاه   

هـاي    گيـر شـدن رسـانه    ها قبل از گسترش و همـه   يعني سال  70نوجوانان امريكايي دهه    
ها، با اشاره مختصر به نظريه اثـرات          زند و در توجيه اثرات رشدي رسانه      پردا  ديجيتال مي 

را به عنوان ديدگاه نظري     » با هم ساختن  «، مدل   1ها و رويكرد استفاده و رضامندي       رسانه
با هـم   «آنان در توجيه مناسب بودن مدل       . كنند  مورد استناد خود در اين كتاب معرفي مي       

 نظريـه  كنند كـه  يتال در رشد، تنها به اين نكته اشاره ميو تبيين تأثير فضاهاي ديج   » ساختن
دهد و نظريه استفاده و رضـامندي       ها، مخاطب را در جايگاه انفعالي قرار مي         اثرات رسانه 

ها  هاي ديجيتالي را ندارد و به اين ترتيب، چالش          هاي محيط   نيز توان تبيين تمامي ويژگي    
چرايـي و چگـونگي انتخـاب ايـن مـدل و      هاي موجود در ذهن خواننده دربـاره      و ابهام 

آيا مدل بـا  . ماند پاسخ مي هاي برتري آن در مقايسه با رويكردهاي ديگر همچنان بي     جنبه
هاي ديجيتـال   تواند جامعيت، پيچيدگي و كليت وجودي، محيط هم ساختن به تنهايي مي    

رسش، با توجه   رسد كه اين پ     و اثرگذاري آنها را بر رشد نوجوانان تبيين كند؟ به نظر مي           
  .به نارسايي زمينه نظري و پژوهشي ارائه شده، پاسخ كامل و روشني، نخواهد داشت

  نقش اينترنت در آموزش و پرورش نوجوانان. 4

هاي ديجيتال، بويژه اينترنت، در حال تغيير مفهوم آموزش و پـرورش و ارتقـاي                 فناوري
. بينـي هـستند   يرقابـل پـيش  هاي بسيار و گاه غ    ها و چالش    آن به عصري جديد با فرصت     

هـاي اجتمـاعي، ماهيـت سـواد و يـادگيري سـواد               دهد كه با تغيير زمينه      تاريخ نشان مي  
هـاي سـوادآموزي بـا        هاي جديـد، سـواد و فعاليـت         با ظهور فناوري  . شود  بازتعريف مي 

هاي يـادگيري،     در اين فرايند، نگاه و احساس به محيط       . اند  رو شده   تحوالت اساسي روبه  

                                                      
1. use and gratification 
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يابـد    لمان، طبيعت افراد يادگيرنـده و محتـوا و چگـونگي يـادگيري تغييـر مـي                نقش مع 
با توجه بـه اينكـه فعاليـت    ). 2010، 1دپارتمان آموزش و پرورش و تعليم، نيوسات ولز  (

عمده نوجوانان در اين دوره از زندگي، آموزش و يادگيري مطالب درسي است و زمـان                
شـود و همچنـين نقـش         موزشي سـپري مـي    هاي آ   قابل توجهي از زندگي آنان در محيط      

ــات اطالعــاتي و ارتباطــاتي ديجيتــال در فعاليــت  هــاي ذهنــي و امــور تحــصيلي  امكان
توان گفت كه در كتاب حاضر، اين جنبـه مهـم و اساسـي                آموزان و دانشجويان مي     دانش

آمـوز و   الگوهـاي اسـتفاده كودكـان و نوجوانـان دانـش        . زندگي، از نظر دور مانده است     
هايي دارد؟ ماهيت     گيري از امكانات آموزشي فضاي اينترنت چه ويژگي          در بهره  دانشجو

رو  سواد اين مخاطبان و نحوه دستيابي به آن با پيدايش اينترنـت بـا چـه تغييراتـي روبـه              
هاي اين محيط چگونه اسـت و     شده، نحوه رويارويي و تعامالت آموزشي آنان با قابليت        

هاي شغلي اين مخاطبان بـه        يلي و در نهايت آمادگي    چه تأئيراتي بر زندگي درسي، تحص     
رود نويسندگان كتـابي بـا موضـوع          هايي هستند كه انتظار مي      گذارد؟ اينها پرسش    جا مي 

  .كتاب حاضر، در فصلي اختصاصي در پي روشن ساختن آنها باشند

  هاي ديجيتال در رشد هويت نقش رسانه. 5

 در محـيط مجـازي اينترنـت    فصلي از كتـاب حاضـر بـه سـاخته شـدن هويـت بـرخط          
در اين بخش، بر نقـش محـيط مجـازي در آزمايـشگري هويـت               . اختصاص يافته است  

شـود كـه نوجوانـان        هايي فراهم مي    در فضاي مجازي اينترنت، فرصت    . تأكيد شده است  
هـاي متعـدد   »خـود «هاي گوناگون را امتحـان كننـد و بـه ارائـه و بيـان              توانند هويت   مي

تيب، زمينه و بستر مناسبي براي رشد هويـت آنـان در دنيـاي واقعـي                به اين تر  . بپردازند
امـا  . شود چرا كه دنياي برخط و آفالين نوجوانان رابطه بسيار نزديكـي دارنـد               ايجاد مي 

هاي متعدد تنها يك جنبه از نقـش    »خود«بايد گفت كه امكان آزمايشگري هويت و ابراز         
جنبه ديگر اثرگذاري اينترنت در رشـد       . دهد  اثرگذار اينترنت را در رشد هويت نشان مي       

هويت كه در اين فصل از كتاب به صـورت كـافي و مـشخص بـه آن پرداختـه نـشده،                      
نوجوانان افـزون بـر   . رساني آن است هاي اطالع دهندگي و آموزشي پايگاه    كاركرد آگاهي 
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تواننـد بـا جـستجوي     هـاي اجتمـاعي، مـي    هاي گفتگـو و شـبكه      هاي خود از اتاق     آموزه
هاي علمـي و آموزشـي، اطالعـات و دانـش گـسترده و             هاي گوناگون در پايگاه       وعموض

ها، باورها و     هاي مختلف زندگي كسب كنند و در معرض ارزش          متنوعي را درباره حوزه   
الگوهاي فرهنگي غير بومي ديگر كشورهاي دنيا قرار گيرند كه اين امـر بـه نوبـه خـود                   

هـاي   نقـش رسـانه  . كنـد  يت آنان ايفـا مـي  گيري و تحول هو نقش قابل توجهي در شكل    
جديد در فرايند جهاني شدن و تغيير هويت ملي نوجوانان و جوانان نيز در همين زمينـه       

با افزايش توجه نوجوانان و جوانان به منابع اطالعاتي فراتر          . قابل مطالعه و بررسي است    
سترسـي بـه    هـاي كـودكي و سـهولت د         از خانواده و محيط آموزشي در مقايسه با سـال         

شود، چنـان     تر مي   اي آنان وسيع    هاي مقايسه   هاي نوين ارتباطي مانند اينترنت، افق       فناوري
) 1383محسني،  (پردازند    كه به مقايسه وضعيت كشور خود با ساير كشورهاي جهان مي          

از سوي ديگر، امروزه    . كنند  و بر اين اساس هويت فرهنگي و ملي خود را بازتعريف مي           
اعي موجود در اينترنت نقش قابل توجهي در بسيج نوجوانان و جوانـان             هاي اجتم   شبكه

هاي مشترك دارنـد كـه ايـن امـر بـه نوبـه خـود، بـه تقويـت                      پيرامون اهداف و فعاليت   
هـاي   شود چنان كه جنبش هاي گروهي و اجتماعي آنان در دنياي واقعي منتهي مي  هويت

. ز ايـن انـسجام گروهـي دانـست        اي ا   تـوان نمونـه       جوانان در كشورهاي اسالمي را مـي      
بنابراين، موضوع نقش اينترنت در ساخت هويت نيازمند شرح و بسط بيـشتر و در نظـر           

  .هاي متعدد است»خود«هاي آن افزون بر امكان آزمايش  گرفتن ابعاد گوناگون قابليت

  اي سواد رسانه. 6

هـاي مختلـف    سانهكننده و به سزايي در چگونگي استفاده از ر  اي نقش تعيين    سواد رسانه 
انفعالي و يك سويه يا تعـاملي و        (و منابع اطالعاتي و همچنين الگوي رابطه افراد با آنها           

هـاي    اي موجب افزايش آگاهي مخاطبان و تقويـت چهـارچوب           سواد رسانه . دارد) فعال
هاي منتـشر شـده از سـوي آنهـا            ها و پيام    شناختي و انتقادي و نگاه نقادانه آنان به رسانه        

اي در  بــا وجــود اهميــت و نقــش محــوري ســواد رســانه). 1391طلــوعي، (ود شــ مــي
هـا، در كتـاب حاضـر         تأثيرپذيري مخاطبان بويژه كودكان و نوجوانان از محتواي رسـانه         

نويسندگان كتاب در فصل يازدهم، به مباحثي       . توجه چنداني به اين موضوع نشده است      
هاي دنياي ديجيتال پرداخته       از آسيب  در زمينه نقش والدين و معلمان در حفظ نوجوانان        
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اي را در بـر دارد    اند كه برخي از اجزاي سواد رسـانه         و در آن به راهكارهايي اشاره كرده      
مند به ابعاد توصـيفي و زمينـه شـناختي و همچنـين عناصـر،       اما به طور مشخص و نظام     

اسـتفاده از   با توجه به فراگيـر شـدن        . اند  اصول، اهداف و ضرورت آموزش آن نپرداخته      
كـم    رود كه دست    اينترنت و تأثيرگذاري آن بر ابعاد گوناگون زندگي نوجوانان انتظار مي          

اي در حـوزه      هاي تخصصي با موضـوع كتـاب حاضـر بـه سـواد رسـانه                ب  فصلي از كتا  
  .هاي آن اختصاص يابد اينترنت با در نظر گرفتن ويژگي

  گيري از نقد نتيجه

هـاي    ازجمله اينترنت، تغييرات چشمگيري را در عرصه      هاي نوين ارتباطي      ظهور فناوري 
گوناگون زندگي انسان بويژه نسل نوجوان و جوان كه از كـاربران عمـده آنهـا هـستند،                  

شناخت رابطه تعاملي نوجوانان بـا اينترنـت و چگـونگي اثرپـذيري و        . ايجاد كرده است  
اطات و رسانه از يـك  اثرگذاري آنان، مستلزم توجه به مباني نظري و پژوهشي علوم ارتب         

شناسـي رشـد،    هاي تخصـصي آن ماننـد روان     شناسي و حوزه    سو و همچنين دانش روان    
چنان كـه نويـسندگان كتـاب حاضـر نيـز           . از سوي ديگر است   ... شناسي تربيتي و      روان

هـاي گونـاگون    اند رابطه نوجوانان را با دنياي ديجيتال و به طور مشخص عرصه        كوشيده
بـا وجـود تأكيـد      . ويكردي رشدنگر مورد بحث و بررسي قرار دهند       اينترنت بر اساس ر   

خاص نويسندگان بر اتخاذ ديدگاهي تحولي به رابطه نوجوانـان بـا فـضاهاي ديجيتـال،                
هـاي    شناسي رشـد و ايجـاد پيونـد بـين زمينـه             چهارچوب نظري مباحث در حيطه روان     

ابعـاد  . رسـد   به نظر نمي   و تأثيرات آن، چندان قوي        نظري رشدنگر با حوزه نظري رسانه     
توصيفي و مفهوم شناختي نيز به دليل توجه ناكافي به دامنه شـمول برخـي از مفـاهيم و                

  .روست هاي عيني، با مشكالتي روبه در مواردي ارائه ندادن توجيهات، شواهد و مصداق
هاي زندگي نوجوانـان ماننـد زنـدگي تحـصيلي و رابطـه              نپرداختن به برخي از جنبه    

رساني و آموزشي اينترنت      ن با اينترنت و همچنين توجه ناكافي به نقش اطالع         تنگاتنگ آ 
هـاي مختلـف در    در رشد هويت فردي و اجتماعي؛ افزون بر امكان آزمايشگري هويـت    

اي در    گسترش مقوله سـواد رسـانه     . هاي كتاب حاضر است     اين فضا از ديگر محدوديت    
منـد و     و كاربردي آن بـه صـورتي نظـام        هاي مفهومي، نظري      حوزه اينترنت و بيان زمينه    

گيـري از     بهـره . تواند به غناي كتاب حاضر بيفزايد       مشخص از ديگر مباحثي است كه مي      
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در . هاي ارائه شده از نكات مثبـت كتـاب اسـت            منابع اصلي و مستند بودن متن پژوهش      
مجموع، اثر حاضر با تأكيد بر لزوم در نظـر گـرفتن رويكردهـاي رشـدنگر در بررسـي                   

هـاي نظـري و پژوهـشي در ايـن            هاي ديجيتال و تمهيـد زمينـه        ابطه نوجوانان با محيط   ر
اي   هـاي رسـانه     اي را در حـوزه پـژوهش        حيطه، اهميت و برجستگي مطالعات بين رشته      

توان گفـت     در نهايت مي  . مربوط به كودك و نوجوان، به خوانندگان خود نمايانده است         
 هـاي   هـاي پـژوهش     هـا و چـالش      هـا، كاسـتي     تنويسندگان كتاب با يادآور شـدن محـدودي       

هـا و     نگر در زمينه نوجوانـان و فـضاهاي ديجيتـال و همچنـين طـرح ضـرورت                    تحولي
بهتـر   اي بـراي درك  سازي و فراهم آوردن زمينه     اندازهاي پژوهشي آينده، در شفافيت      چشم

  .اند ه نبودخوانندگان از پيچيدگي و قلمروهاي تاريك اين حوزه پژوهشي چندان ناموفق
هاي   تواند براي متخصصان، دانشجويان، پژوهشگران رشته       گيري از اين كتاب مي      بهره

مناسـب و شايـسته باشـد و آنـان را بـا      ... شناسي، علوم ارتباطات و  شناسي، جامعه   روان
هاي پژوهشي حوزه كودك،      هاي موجود و همچنين محورها و ضرورت        ها، واقعيت   يافته

  .، بويژه اينترنت آشنا سازدهاي نوين نوجوان و رسانه
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