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منتـشر  » 1ويلـي بلـك ول  « از سوي انتـشارات  2010اين كتاب كه در سال      . كند  ميبررسي  
ضوعي درباره رسـانه و چگـونگي        به مو  يك از آنها   فصل است كه هر      12شده، مشتمل بر    

 و سـپس    پـردازد   مي از شيرخوارگي تا پايان نوجواني       ،اي از زندگي    تأثيرگذاري آن بر جنبه   
هـايي كـه بـر اسـاس آنهـا       كننده اين تأثيرپذيري و پژوهش    هاي توجيه   ها و نظريه    به فرضيه 

يازهـاي  بنـدي مطالـب، خألهـا و ن          پس از جمع   ،كند و در نهايت     صورت گرفته، اشاره مي   
  .دهد پژوهشي مربوط به آن حوزه را با توجه به تغييرات رشدي مورد بررسي قرار مي

در اين نوشته، سعي بر آن است كه محورهـاي اصـلي و مهـم كتـاب و موضـوعات                   
 نخـست   ،بر اين اساس  . مطرح شده از زواياي مختلف مورد مطالعه و كنكاش قرار گيرد          

شـود   ا ديدي كلي به مجموعه، نكاتي بيـان مـي  تصويري اجمالي از كتاب ارائه و سپس ب      
هـاي   هاي مطرح شده و همچنين يـادآور ضـرورت     كننده بحث   رسد تكميل   كه به نظر مي   

  .مطالعاتي و پژوهشي در خصوص رابطه كودكان و نوجوانان با رسانه خواهد بود

  كتاب در يك نگاه

 مبـاني نظـري و    فصل اسـت كـه    12 حاوي    همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، كتاب        
هاي مختلـف از منظـر تحـولي       هاي پژوهشي را درباره كودكان و نوجوانان و رسانه          يافته

يابـد   پايان مي» اهميت نكات رشدي«هر فصل با بخشي به نام       . دنده  مورد توجه قرار مي   
هـاي آينـده بـا        هاي تجربي، نظريه بنيادين و پيشنهادهايي بـراي پـژوهش           كه در آن يافته   

در ابتدا و پيش از هر گونـه بحـث، ضـرورت            . شود  غييرات رشدي، مطرح مي   توجه به ت  
دارد كه خواننده با چارچوب اصلي كتاب و نيز آنچه در اين مجموعه مقالـه ارائـه شـده          

گانـه معرفـي و    بـر ايـن اسـاس در ابتـدا، هـر يـك از فـصول دوازده       . است، آشنا شـود   
  .شود موضوعات مطرح شده در آنها تبيين مي

 تاريخچـه مختـصري     ،، نويسنده »ها در زندگي جوانان     رسانه«ز فصل يك، با عنوان      در آغا 
 و بـه سـير تطـور ذهنيـات          كنـد    مي ها، بيان   را درباره نوع و چگونگي برداشت از تأثير رسانه        

هـا از زبـان    هـاي گونـاگون رسـانه    هاي آنان پيرامـون جلـوه   جامعه و انديشمندان و سوگيري 
در . پـردازد   مـي هـاي الكترونيـك،        يونان باستان گرفته تـا رسـانه       گفتاري تا نوشتاري در عهد    

                                                      
1. Wiley-Blackwell 
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هـا در      نويسنده موضوعي را با عنوان تحقيق پيرامون تـأثيرات رسـانه           ،بخش بعدي اين فصل   
ورزد كـه بـراي بررسـي ميـزان تأثيرپـذيري             كند و بر اين نكته تأكيد مي         رشد مطرح مي   ولط

 را  نهـاي آنـا     مراحل گونـاگون رشـد و ويژگـي       ها نخست بايد      كودكان و نوجوانان از رسانه    
شناخت و چگونگي و ميزان مصرف رسانه را در هر يك از اين مراحل مـورد مطالعـه قـرار                    

هـا در     گيري مصرف رسـانه     بنابراين از نظر وي پرداختن به موضوعات مهمي مانند اندازه         . داد
ـ     و شـيوه  ) شيرخوارگي، نوپـايي، كـودكي و نوجـواني       (طول رشد    اگون بـرآورد و    هـاي گون

ها در مراحل متعدد رشد در قالـب           چرايي استفاده از رسانه    ،همچنين ارزيابي آنها و در نهايت     
هـا،     تبيـين تأثيرپـذيري از رسـانه       بـه منظـور   هاي استفاده و رضامندي و خودمختـاري          نظريه

ي ورزد كـه بـرا       بر اين نكته تأكيـد مـي       ،نويسنده در بحث پاياني اين فصل     . يابد  ضرورت مي 
هـاي اسـتفاده از    ها، الزم است به مطالعـه انگيـزه   هاي تأثيرپذيري از رسانه   فهم و تبيين پويايي   

  .ها و مقايسه آنها در هر يك از مراحل رشد اهتمام ورزيد رسانه
ها را بر خود گرفته است، مبـاني نظـري         هاي تأثير رسانه    در فصل دو كه عنوان نظريه     

و برخـي   ) بـه طـور عـام     (ها بر مخاطبـان       ذاري رسانه  درباره تأثيرگ  مطرحهاي    و ديدگاه 
نويـسنده  . شـود  ها صورت گرفته است، بيان مي    هاي پژوهشي كه پيرامون اين نظريه       يافته

، انتقال  3 يا گلوله سحرآميز   2، تزريق زيرپوستي  1پذيري  هاي جامعه   با معرفي و شرح نظريه    
، 9بـرداري    و نسخه  8جتماعي، شناختي ا  7، يادگيري اجتماعي  6دهي  ، سرنخ 5، كاشت 4هيجان

 دامنـه  ،هـا بـه اسـتثناي نظريـه شـناختي اجتمـاعي            گيرد كه تمامي ايـن نظريـه        نتيجه مي 
هـاي    بر هيجان، نظريه انتقال هيجان،براي مثال. كنند محدودي از تأثيرگذاري را تبيين مي 
 بـر   ه،عمـد بـه طـور     برداري و كاشـت،       دهي، نسخه   برانگيخته شده و رويكردهاي سرنخ    

نظريه شناختي اجتماعي نيز با وجود اينكه عوامل متعددي را          . ورزند  ها تأكيد مي    اختشن
هـا، رفتارهـا و       هـا، هيجـان      در تبيـين اينكـه چگونـه شـناخت         ،دهد  مورد توجه قرار مي   

. دهند، ناتوان اسـت     گيري وي را تحت تأثير قرار مي        هاي تصميم   هاي انسان فرايند    انگيزه
تـوان بـر اسـاس آن تـأثير      كند كه مي هاني رسانه را مطرح مي مدل ج  ،نويسنده در نهايت  

                                                      
3. magic bullet theory 2. hypodermic needle 1. socialization 

6. priming 5. cultivation 4. excitation 

9. script 8. social cognitive 7. social learning 
 1.  
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ايـن  . مصرف رسانه را بر افكار، احساسات، برانگيختگي هيجـاني و رفتـار توجيـه كـرد               
هاي پيش گفته به استثناي نظريـه گلولـه سـحرآميز و      تركيبي است از عناصر نظريه   ،مدل

 ايـن   پايـان در  ). 2002 (2 و بوشمن  1اقتباسي است از مدل پرخاشگري عمومي آندرسون      
گيرد نظريه تأثير رسانه در صورتي از قدرت زيادي براي تبيـين          نويسنده نتيجه مي   ،فصل

اي برخوردار است كه بتواند اين تأثيرات را در بستر تغييراتـي              بيني تأثيرات رسانه    و پيش 
احل  كودكان و نوجوانان در مر     زيرا مورد توجه قرار دهد؛      ،گيرد  در طي رشد صورت مي    

هاي خاصي هـستند كـه     از نظر شناختي، هيجاني و رفتاري داراي ويژگي  ،گوناگون رشد 
  .شود ها قلمداد مي عامل مهمي در تأثيرپذيري از رسانه
هـا    پردازد و نظريـه     مي» ها و تأثيرات آموزشي     رسانه«نويسنده در فصل سوم كتاب به       

وي در اين خـصوص  . كند ن ميهاي رايجي را كه در اين زمينه مطرح است، بيا و ديدگاه 
 5وري  و همچنـين تكـانش  4، كوشـش ذهنـي و انفعـال   3جايي به سه فرضيه زمان ـ جابه  

هـا را بـا توجـه بـه ايـن       كننده تأثيرات آموزشـي رسـانه    پردازد و سازوكارهاي توجيه     مي
جايي، اسـتفاده   چنان كه بر اساس فرضيه زمان ـ جابه . دهد ها مورد توجه قرار مي فرضيه

هاي آموزشي سازنده مانند انجام تكـاليف مدرسـه و مطالعـه              ها، فرصت فعاليت    رسانهاز  
ها موجـب   طبق فرضيه كوشش ذهني و انفعال، استفاده از رسانه    . گيرد  براي امتحان را مي   

كنـد؛ همچنـين بـر       شود و زمينه انفعال شـناختي را فـراهم مـي            كاهش كوشش ذهني مي   
و ارائـه سـريع    هـا   كه ماهيت برانگيختـه رسـانه  توان گفت وري مي اساس فرضيه تكانش 

كنـد    هاي مستمر را تضعيف مي      اطالعات از طريق آنها فراخناي توجه را كوتاه و فعاليت         
 بـه ابعـاد گونـاگون       ،نويـسنده در ادامـه    . شـود   و مانع رفتارهاي معطوف به تكليف مـي       

مـساني و   كنـد و بـر ناه       هـا اشـاره مـي       هاي صورت گرفته دربـاره ايـن فرضـيه          پژوهش
 بـه  ،وي در نهايـت . ورزد هاي پژوهشي به دست آمـده تأكيـد مـي           دست نبودن يافته    يك

هـاي آموزشـي و       هاي صورت گرفته درباره تأثيرات آموزشي رسـانه          پژوهش  محدوديت
  .كند كننده در مراحل مختلف رشد اشاره مي سرگرم
 كتـاب اسـت كـه       عنوان فصل چهارم  » ها  فوايد پزشكي و اجتماعي استفاده از رسانه      «

                                                      
3. time- displacement 2. Bushman 1. Anderson 

5. impulsivity 4. mental effort and passivity 
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اي ازجملـه   هـاي پزشـكي رفتارهـاي رسـانه     در آن نويسنده بـه كاركردهـا و سـودمندي      
هـاي   تماشاي تلويزيون، گوش دادن به موسيقي و ورود به دنياي مجازي از طريق بـازي              

هـايي    اي و ويدئويي در مواردي از قبيل مـديريت درد و تخفيـف آن در موقعيـت                  رايانه
هاي تجربـي     داخالت مختلف درماني پرداخته و به برخي از يافته        مانند واكسيناسيون يا م   

. هاي اوليه و اواسط كودكي و نوجـواني اشـاره كـرده اسـت               درباره اين موضوع در سال    
ها و آثار مثبت رفتاري و اجتماعي، جنبه ديگري از نتايج خوشايند و سـازنده                 سودمندي

هـاي معمـول دربـاره پيامـدهاي      هاست كه در مقابـل باورهـا و نگـرش      استفاده از رسانه  
 در اين فصل مورد توجه نويسنده قرار گرفته         ،هاي داراي محتواي خشن     نامطلوب رسانه 

ها در مواردي مانند تقويـت        وي در خالل اين بحث به تأثيرگذاري مطلوب رسانه        . است
 كشف هويت و همچنين شـواهد تجربـي بـه           ،دوستي، بهزيستي و عزت نفس اجتماعي     

 در بخش   ، نويسنده در پايان فصل    ،در نهايت . كند   آنها اشاره مي    خصوص  در دست آمده 
ها و خألهاي پژوهشي دربـاره تـأثيرات پزشـكي و              به محدوديت  ،اهميت نكات رشدي  

  .پردازد ها در مراحل گوناگون كودكي و نوجواني مي اجتماعي رسانه
 نويـسنده   است كـه  » كننده و جوانان    آگهي، رفتار مصرف  «موضوع فصل پنجم كتاب،     

 بـه مراحـل     2 و كـانتور   1كننـده والكنبـرگ      بر مبنـاي نظريـه رشـد مـصرف         آندر ابتداي   
 بـه چهـار مرحلـه       ،پردازد و در ايـن زمينـه         طي رشد مي   ،كننده  گيري رفتار مصرف    شكل

ها، مـاجراجويي و        ها و جر و بحث كردن       زدن  ها و ترجيحات، نق     شامل احساس خواسته  
در بخش بعدي مقاله،  . كند   اشاره مي  3پسندي  وايي و مشكل   همن ،اولين خريد و در نهايت    

پـردازد و رابطـه بـين     كننـده مـي    در رفتـار مـصرف    4گرايي  كننده ماده   وي به نقش تعديل   
نويـسنده در يـك   . دهـد  گرايـي و عـزت نفـس را مـورد توجـه قـرار مـي             ها، ماده   آگهي
كنـد؛   سيم مـي  بـه دو گـروه تقـ   ،هـا را از منظـر مخاطـب هـدف       آگهـي  ،كليبندي    دسته
هايي كه معطوف به بزرگساالن    هايي كه هدفشان كودكان و نوجوانان است و آگهي          آگهي

 تمايالت، ذائقه و رفتار مصرف كودكان و نوجوانان را تحت تأثير قـرار          ،هستند اما بيشتر  
هـا، هيجانـات و رفتارهـاي         هاي صورت گرفته در زمينه رشد شناخت        پژوهش. دهند  مي

  .اند  اين فصل مرور شدهپايان كه در هستندت، مباحث ديگري مورد نظر تبليغا
                                                      
1. Valkenburg       2. Cantor        3. fastidiousness 

4. materialism 
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عنوان فصل ششم كتاب است كه در آن نويسنده پس از           » ها و تصورات قالبي     رسانه«
هـاي مـصرفي كودكـان و نوجوانـان           تصورات در رسـانه   اين  تعريف تصورات قالبي، به     

هـاي زنـده    و برنامـه هـاي ويـديويي     هاي تلويزيوني، بازي    ها، مجالت، آگهي    يعني كتاب 
هـاي    ها را از منظر بازنمـايي       هاي اين رسانه    به اين ترتيب كه برنامه    . پردازد  تلويزيوني مي 

سپس در ادامه فصل، تأثيرات تصورات قـالبي  . دهد نژادي و جنسي مورد مطالعه قرار مي  
هـاي نقـش      پردازي جنـسيتي، نگـرش       كودكان و نوجوانان در زمينه كليشه      برها را     رسانه

در پايان فصل نيـز در بخـش نكـات بـا            . كند   نژادي، مطرح مي    جنسي و تصورات قالبي   
 به وضعيت تحقيقات صورت گرفتـه دربـاره بازنمـايي تـصورات قـالبي       ،اهميت رشدي 

ها و نيازهـاي       محدوديت  نيز ها و مواجهه كودكان و نوجوانان با آنها و          مختلف در رسانه  
  .ده استشپژوهشي آينده اشاره 

ها بر چاقي، تصوير بـدني و اخـتالالت           تأثيرات رسانه « به موضوع    ،تم كتاب فصل هف 
 به آمـار روزافـزون چـاقي در         ، نويسنده ،در ابتداي فصل  . اختصاص يافته است  » خوردن

كودكان و نوجوانان اشاره كرده و مصرف رسانه را يكـي از محورهـاي مهـم پژوهـشي                  
 به عنوان عامل افـزايش      ،و عوامل ارثي  مربوط به چاقي دانسته كه عالوه بر رژيم غذايي          

وي بـراي تبيـين تـأثيرات       . روزافزون چاقي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتـه اسـت         
رفتارهاي كم تحرك جايگزين    ) الف: كند   را مطرح مي   سازوكارها بر وزن بدن سه        رسانه
قالت اي پايين ماننـد تـن       خوردن غذاهايي با ارزش تغذيه    ) شود، ب   هاي بدني مي    فعاليت

هـاي غـذايي بـه     آگهـي ) گيـرد، ج   به هنگام استفاده از رسانه صورت مـي       به طور عمده،  
نتـايج  سپس با ذكـر   . شود  هاي خوردن نامطلوب در كودكان و نوجوانان منتهي مي          عادت

تـر    بـه روشـن  ،ها صورت گرفتـه   سازوكارهايي كه در خصوص اين        مطالعات و پژوهش  
  .كند يشدن و درك هر چه بيشتر آنها كمك م

 مطلب ديگري است كه نويسنده در ادامه ايـن فـصل بـه               ،چاقي، زشتي چاقي و رسانه    
ها و تصورات قـالبي       ها در بازنمايي چاقي، نگرش      گذارد و طي آن به نقش رسانه        بحث مي 

ها و تصوير بـدني،       رسانه. پردازد  مربوط به چاقي و شواهد تجربي پيرامون اين موضوع مي         
گيري تصوير بـدني در مراحـل         ها را در شكل     كه نقش انواع رسانه   بحث پاياني فصل است     

 يعني اخـتالالت خـوردن و       ،و موضوعات مرتبط با آن    ) كودكي و نوجواني  (مختلف رشد   
  . استاي بويژه در پسران مورد توجه قرار داده آل رسانه الگوهاي ايده
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 الكل، دخانيـات    ها در استفاده از     نقش رسانه «نويسنده در فصل هشتم كتاب با عنوان        
 به بحث شيوع مصرف سيگار، الكل و موادمخدر طي دوران رشـد و              ،ابتدا» و موادمخدر 

وي . پـردازد    مـي  در ايـن بـاره    هاي مطـرح شـده        نتايج مرتبط با استفاده از آنها و فرضيه       
هـاي سـينمايي،      هـايي ماننـد فـيلم        موضوع شيوع مصرف اين مـواد را در رسـانه          ،سپس

هـاي     پـژوهش  ،هاي ويديويي مطرح و در ادامه       ها، موسيقي و بازي     سايت  ، وب   تلويزيون
هـا در اوايـل و اواسـط كـودكي و نوجـواني بيـان                 مربوط به استفاده از آنها را در رسانه       

 در  پژوهـشي  بـه بحـث خألهـاي        ، در بخش نكات با اهميت رشدي      ،در نهايت . كند  مي
 بـويژه   ،ر مراحل مختلف رشـد    زمينه تأثيرات به نمايش درآمدن مصرف مواد اعتيادآور د        

  .هاي ابتدايي و اواسط كودكي پرداخته است دبستاني، سال در دوران پيش
عنوان فصل نهم كتـاب     »  جوانان 2پذيري جنسيتي    و جامعه  1شدگي  ها و جنسي    رسانه«
شـدگي    به تعريف دو مفهوم مرتبط اما متمايز جنسي،نويسنده در ابتداي اين فصل    . است

هـاي جنـسي      هـايي را كـه دربـاره نمـايش          پردازد و نگرانـي     يتي مي پذيري جنس   و جامعه 
بـه  . دهـد   ها نسبت مـي     شود، به مغفول ماندن همين تمايز در رسانه         ها احساس مي    رسانه

هاي نامتعادل و غيرقابل پذيرش جنسي اشـاره دارد           شدگي به جنبه      اين ترتيب كه جنسي   
ت كـه در خـالل آن كودكـان و           فرايندي بهنجـار اسـ     ،پذيري جنسي   در حالي كه جامعه   

وي . كننـد   هايي را درباره جنسيت خود كسب مي        ها و دانش    ها، مهارت    نگرش ،نوجوانان
هـاي   هاي جنسي يا محتواي جنسي بـه نمـايش درآمـده در رسـانه         سپس به بحث رسانه   
هـاي    هاي ويديويي، تلويزيون، فـيلم        ها، مجالت، موسيقي و موسيقي      مختلف مانند آگهي  

پردازد و آمارهاي مـستندي را دربـاره ميـزان            هاي ويديويي و اينترنت مي       بازي سينمايي،
شـدگي كودكـان و        بـه نمـايش جنـسي      ،در ادامـه  . دهـد   پخش و استفاده از آنها ارائه مي      

 بـر ها را      تأثيرات تماشاي محتواي جنسي رسانه     ،ها اشاره و در نهايت      نوجوانان در رسانه  
 بيـان  انتظـارات و همچنـين رفتـار جنـسي آنـان          ا،هاي جنسي نوجوانان، اسـناده      گرشن

 هـاي  پـژوهش  اينكه بيشتر يادآورينويسنده در بخش نكات با اهميت رشدي با    . كند  مي
 كودكـان و نوجوانـان مربـوط بـه          بـر هـا     صورت گرفته در زمينه تأثيرات جنسي رسـانه       

   .كند د ميتأكيهاي ديگر  لزوم مطالعات بيشتر درباره رسانهبر تلويزيون بوده است، 

                                                      
1. sexualization      2. sexual socialization   



  1390بهار )/ 65پياپي  (1شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 170

  

» هـا   خـشونت رسـانه   «را بـه بحـث      ) فصول ده و يازده   ( از كتاب      دو فصل  ،نويسنده
هـاي   بخش نخست رسـانه « با عنوان ؛ به اين ترتيب كه در فصل ده،اختصاص داده است  

 همچنـين  هاي ويديويي، صور، موسيقي و بازيهاي م  به خشونت در كتاب   » آميز  خشونت
هـاي صـورت گرفتـه در ايـن       و به برخي از پـژوهش    پردازد   خشن مي   1هاي برخط   بازي

هــاي  قــسمت دوم رســانه«وي در فــصل يــازدهم كتــاب يعنــي . كنــد زمينــه اشــاره مــي
مختلـف  آنهـا  هـاي   تـرين برنامـه   مهـم از  هاي نمايشي سنتي را كـه         ، رسانه »آميز  خشونت

امـل مـؤثر   سپس عو. دهد ها و اخبار هستند، مورد توجه قرار مي ها، كارتون ها، آگهي  فيلم
ــ ــد ر ب ــشونت، مانن ــدها،   ادراك خ ــالمتي و پيام ــظ س ــه  حف ــدي، توجي ــازي و  كم س

كنـد   انگيزي را مطرح مـي   و هيجان2شده، گرافيك بودن بخشي، واقعيت ادراك    مشروعيت
ماننـد  (بـر كودكـان و نوجوانـان    را آميـز      تأثيرات نمايش محتـواي خـشونت      ،و در ادامه  
هاي مرتبط با پرخاشگري شامل خصومت،         در سازه  زدايي پرخاشگرانه، تغييراتي    بازداري

 همانندسازي بـا  ، درباره پرخاشگري نگرش نسبت به استفاده از پرخاشگري، خيالپردازي     
 همـراه   )زدايي و ترسناك شدن     پرخاشگر و همچنين پيامدهاي ديگري از قبيل حساسيت       

  در،ه در نهايـت  نويـسند . گـذارد   هاي پژوهشي در تأييد يا رد آنها بـه بحـث مـي              با يافته 
هاي صورت گرفته دربـاره خـشونت          نكات با اهميت رشدي به وضعيت پژوهش       بخش
  .كند هاي آنها اشاره مي ها و محدوديت اي در مراحل مختلف رشد و كاستي رسانه

انـدازه، خطـر و سـواد       : ها  تأثيرات رسانه «نويسنده در فصل دوازدهم كتاب با عنوان        
هـا بـر ابعـاد گونـاگون          ي فراتحليل درباره تـأثيرات رسـانه      ها  ، ابتدا به پژوهش   »اي  رسانه

پردازد و به مشكالت مطالعـات صـورت گرفتـه بـا ايـن                زندگي كودكان و نوجوانان مي    
  . كند  انتشار و همچنين نيازهاي پژوهشي اشاره مي  مانند سوگيري،روش

 بـر هـا     رسد كه طي مراحل رشـد، رسـانه          فراتحليل به نظر مي    هاي  بر اساس پژوهش  
. كننـد    بيشترين تأثير را اعمال مي     استفاده از سيگار   و   انهرفتارهاي نوعدوستانه، پرخاشگر  

كننـده و سـودمند را در تأثيرپـذيري            نقش عوامل خطرآفرين، حفاظت    ،نويسنده در ادامه  
 بحـث كـاهش   در اين زمينـه،  دهد و     ها مورد توجه قرار مي      كودكان و نوجوانان از رسانه    

 صـورت  هـاي  پـژوهش هاي گونـاگون مداخلـه و       ها را با ذكر روش      هتأثيرات منفي رسان  
                                                      
1. online       2. graphicness 



  171 ���� نقد كتاب

 

گرفته در خصوص آنها، شامل بـا هـم مـصرف كـردن رسـانه، مداخلـه محدودكننـده و            
اي بـراي    بـه روش چنـد رسـانه   ، در پايان اين بخـش    مؤلف. كند  مداخله فعال مطرح مي   

پـردازي جنـسيتي و       هاي پيشداوري، كليشه    اي در زمينه     تأثيرات ناخوشايند رسانه   كاهش
هاي پژوهـشي در خـصوص         استفاده از موادمخدر و همچنين يافته      ،نژادي، رفتار جنسي  

 بـه تنگناهـا و نيازهـاي        ، در قسمت نكات با اهميت رشـدي       ،پردازد و در نهايت     آنها مي 
هاي مختلف مداخلـه و نظـارت بـر اسـتفاده از      نگر درباره شيوه پژوهشي رشدي و زمينه   

  .كند ها اشاره و ضرورت چنين مطالعاتي را يادآوري مي ان از رسانهكودكان و نوجوان

  گيري نتيجه

هاي گوناگون زندگي آنـان از ايـن          ها و تأثيرپذيري جنبه     بررسي رابطه بين جوانان با رسانه     
ابزارهاي ارتباطي با در نظر گرفتن تغييرات حاصل از رشد و تحول، محتواي اصلي كتـاب                

 مراحل مختلـف رشـد بـه نوپـايي، اوايـل و       كه نويسنده با تقسيمدهد؛ چنان  را تشكيل مي  
 صـورت گرفتـه در زمينـه تأثيرپـذيري از           هـاي   پژوهشاواسط كودكي و نوجواني و مرور       

ها در هر يك از اين مراحل و مقايسه آنها، بر رويكرد رشـدي در ايـن زمينـه تأكيـد                      رسانه
ي مطالعه و تبيين دقيـق رابطـه بـين          ورزيده و لزوم در نظر گرفتن چارچوبي تحولي را برا         

  . ها، برجسته كرده است كودكان و نوجوانان با رسانه
هاي گوناگوني از زندگي مخاطبان ماننـد امـور تحـصيلي، رشـد      وي با در نظر گرفتن جنبه  

از نوپايي تا سنين نوجواني و بحث پيرامون تأثيرگـذاري  ... جنسي، درك تصورات قالبي و     
هاي پژوهشي رشـدنگر      هاي فعاليت   ها، خألها و محدوديت     از اين جنبه  ها بر هر يك       رسانه

هـا و الزامـات ايـن حـوزه           را به طور مكرر يادآور شده و به اين ترتيب با بيـان ضـرورت              
منـد قـرار داده     را پيش روي پژوهـشگران عالقـه      اي  گستردهانداز مطالعاتي     ، چشم پژوهشي

  .است
  
  



  1390بهار )/ 65پياپي  (1شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 172

  

  بين نقد زير ذره

  ابابهام در عنوان كت

youth«) ها و جوانان    رسانه(در عنوان كتاب حاضر     
. معادل انگليسي واژه جوانان است    » 1

اي از زنـدگي   دوره «youth ،2هاي لغت عمومي و غير تخصصي مانند النگمن      در فرهنگ 
 بـه سـر   3اي كـه در نوجـواني   شود كه شخص، جوان اسـت، مخـصوصاً دوره      قلمداد مي 

اي از  دوره «youth نيـز  4 در فرهنگ لغت آكسفورد   ).1837، ص   2007النگمن،  (» برد  مي
» زندگي است كه شخص جوان است؛ بـويژه قبـل از زمـاني كـه بـه بزرگـسالي برسـد                     

   ).1776، ص 2005، 5باي اورن(
شناسي مانند فرهنگ     هاي تخصصي فارسي مربوط به علوم تربيتي و روان          نامه  در واژه 

نـژاد،    شـعاري (»  سـاله اسـت    25 تـا    16جوان و شخص    « به معناي    youthعلوم رفتاري   
جواني، جوانان و « به  ث نيز واژه يو   ،هاي وابسته   شناسي و زمينه    نامه روان   در واژه ). 1364
  ).184، ص 1368براهني و همكاران، (ترجمه شده است » جوان

اسـامي   از   پـيش  6 واژه يانـگ   ،شناسـي رشـد     به طور معمـول در مبـاني نظـري روان         
. كنـد  هاي نخستين آن مراحل اشاره مـي  گيرد و به سال رار مي هاي مختلف زندگي ق     دوره

 8 از واژه ادالـت    پـيش ، واژه يانگ    7ـ اجتماعي اريكسون     در نظريه رشد رواني    ،براي مثال 
بنـدي ايـن      در طبقـه  . گيـرد كـه بـه معنـاي بزرگـسال جـوان اسـت               قرار مي ) بزرگسال(

). 1994اريكـسون،  ( سـال اسـت   40 تـا  20شناس، بزرگـسال جـوان، فـردي بـين           روان
قـرار گـرفتن    ) 2000( و همكـاران     9همچنين در مدل زندگي ارائه شده از سوي فريسن        

 سالگي اسـت    6 تا   4هاي اوليه كودكي يعني        سال دهنده  نشان ، از كودكي  پيشواژه يانگ   
  .شود اريكسون تلقي مي» ابتكار در برابر احساس گناه«كه معادل مرحله 
شـده و      مرحلـه كـامالً تفكيـك      ،شناسـي رشـد     ري روان  در ادبيات نظ   عالوه بر اين،  

بزرگـسال  (مشخصي به نام جواني تعريف نشده و تركيبي از واژه جوان با مراحل ديگر                

                                                      
3. teenager 2. Longman 1. Youth 

6. young 5. Aornby 4. Axford 

9. Friesen 8. adult 7. Erikson 

 1.  
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در .  مقاطع زمـاني از هـر يـك از ايـن مراحـل اسـت              دهنده  نشان) جوان و كودك جوان   
 ،عريـف آن هاي ديگر نيز بر سر اين واژه اشتراك نظـر همگـاني وجـود نـدارد و ت          حوزه

وابسته به بافت و شرايط اجتماعي است؛ چنان كه در كـشورهاي مختلـف دامنـه سـني                  
 ،1 در اگانـدا   ، دوره جـواني   براي مثـال  . شود  متفاوتي براي دوره جواني در نظر گرفته مي       

 سـالگي را در بـر       35 تـا    18 ،3 و بـنگالدش   2نيجريـه  سـال و در      30 تـا    12گستره سني   
 24 تـا    15هاي بين     ، دوره جواني سال   4استاندارد ملل متحد  همچنين در تعريف    . گيرد  مي

 حاضـر چنـين      امـا از محتـواي كتـاب      ). 2005،  5المللي كـار    كنفرانس بين (سالگي است   
هـاي شـيرخوارگي تـا      در عنوان، سراسـر سـال      youthآيد كه مراد نويسنده از واژه         برمي

معنايي كلـي را بـدون      » ثوي«رسد وي از واژه       چنان كه به نظر مي    . پايان نوجواني است  
از آنجا كه تأكيـد     . نظر داشته است   شناسي رشد مد    هاي روان   توجه به مباني و چارچوب    

اصلي و عمـده كتـاب، اتخـاذ نگـاهي تحـولي بـراي مطالعـه تأثيرپـذيري مخاطبـان از                     
هاست، انتظار اين بود كه نويـسنده در انتخـاب عنـوان كتـاب كـه معـرف اصـلي                      رسانه

هـاي    گشايد، پايـه     دنياي شناخت خوانندگان مي    برابراي را در      و پنجره محتواي آن است    
  . شناسي رشد را در نظر گيرد شناسي حوزه روان نظري، مفاهيم و واژه

آيـد كـه موضـوع آن      اين برداشت بـه ذهـن مـي   ،ه نخستين با عنوان كتاب هدر مواج 
 از جواني   پيشراحل  در حالي كه منظور نويسنده م     . هاست  بررسي رابطه جوانان با رسانه    

اين ناهمخواني بين عنوان كتاب با متن آن، خواننده را در فرايند مطالعه، برداشـت      . است
كند؛ زيرا نويسنده همواره       دچار تعارض، سردرگمي و ابهام مي      ،گيري از مباحث    و نتيجه 

به ها را     ها، تأكيد ورزيده و بحث تأثيرپذيري از رسانه         بر رويكرد تحولي در تمامي بخش     
شيرخوارگي تـا نوجـواني مطـرح كـرده، حـال آنكـه در              صورت تفكيك شده از مرحله      

  . به جوانان اشاره كرده است،عنوان

  ها مدل جهاني رسانه

كننـدگان آنهـا      ها بـر مـصرف      ها براي تبيين چگونگي اثرگذاري رسانه       مدل جهاني رسانه  
                                                      

3. Bangladesh 2. Nigeria 1. Uganda 

5. international labour conference 4. united nations 

 1.  
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، سـت ها ه تأثيرات رسانههاي پيشين دربار    اين مدل كه تلفيقي از نظريه     . تدوين شده است  
براي شـناخت هـر چـه بهتـر مـدل، در ايـن              . اقتباسي از مدل عمومي پرخاشگري است     

  .شود هاي آن به بحث گذاشته مي هاي قوت و محدوديت  جنبه،بخش

  هاي قدرت جنبه

ها، فعال و خالق دانستن ذهـن انـسان و    هاي قدرت مدل جهاني رسانه      ترين جنبه   از مهم 
هاي شناختي، هيجـاني، انگيزشـي و اجتمـاعي بـراي      عامل ميان جنبهتوجه به تداخل و ت 

هـاي     ايـن مـدل، اثرگـذاري متقابـل ويژگـي          ،توصيف و تبيين رفتار است؛ به بيان ديگر       
جامعه بـه واسـطه فراينـدهاي نفـوذ و       . كند  دروني فرد و جامعه را بر يكديگر مطرح مي        

هـاي    ع گونـاگون بـويژه رسـانه      هاي نيابتي كه از طـرف منـاب         و نيز تقويت  » مدل«قدرت  
گـذارد و فـرد نيـز از طريـق فراينـدهاي پـردازش        شوند بر فرد اثر مـي  جمعي تغذيه مي  

هـا كـه بـه فراينـدهاي           تمايالت و انگيـزه    ،اطالعات مانند انتخاب، دقت، تجسم، حافظه     
بـر  . كنـد   نفوذهاي محيط بيرون دخالت مـي     درد،  نبخش  گيري شكل مي    ارزيابي و تصميم  

كننـد و در       را تنها در بيـرون شـخص جـستجو مـي           دليلهاي يادگيري كه      ظريهخالف ن 
هايي كه فرايندهاي دروني ذهني و شـناختي را در تبيـين رفتـار انـسان       مقابل آنها، نظريه  

انـد و بـه       كننـده   سازند، در اين مدل، شخص، رفتار و موقعيت هر سه تعيـين             برجسته مي 
  . شندبخ صورت چرخشي به يكديگر سمت و سو مي

ـ اجتماعي بندورا كه يكي از مباني نظري مورد اسـتناد ايـن              بر اساس نظريه شناختي   
شناختي متعـددي     ها، آثار روان    هاي محيطي بويژه رسانه     مدل است، الگوگيري از سرمشق    

هـاي   هاي شناختي، لياقت توانند كسب مهارت ها مي نخست آنكه الگو. شود را موجب مي  
 سـطح انگيـزش افـراد       بـر اثر ديگر آنهـا     . شوندتاري را سبب    هاي جديد رف    تازه و طرح  

افـزون  . دهـد  هاي اجتماعي سوق مي  الگوگيري، همچنين، رفتار را در جهت تبادل      . است
به طـور  .  كنند كننده، ايجاد هاي هيجاني را نيز نزد مشاهده     توانند واكنش   بر آن، الگوها مي   

توانـد برانگيزنـده،      كند چنـان كـه مـي        توان گفت الگو، نقش مربي را ايفا مي         خالصه مي 
توانند بـا مـشاهده       افراد مي . انگيز باشد   كننده اجتماعي و هيجان     زدا، تسهيل   كننده، منع   منع
هـاي نورفتـاري، هنجارهـاي         مسائل و موضوعات بسياري بياموزند، ازجمله طـرح        ،الگو

وانند بـه اشـكال     ت    ياب كه مي    هاي شناختي و قراردادهاي تعميم      قضاوت و داوري، لياقت   
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 طبـق مـدل     ،از سـوي ديگـر    ). 1383محسني،  (جديد رفتاري تسري و شمول پيدا كنند        
  اي دو سـويه      رابطه ، از آنجا كه بين رفتار، شخص و موقعيت       ) 1نمودار  (ها    جهاني رسانه 

 شـخص و موقعيـت را   ،تواند به نوبه خود    برقرار است، مواجهه اجتماعي يا رفتار نيز مي       
  .يابد  اين چرخه تعاملي همچنان ادامه ميمتأثر سازد و

  ـ مدل جهاني پرخاشگري1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها ها و چالش كاستي

با توجه به تأكيد و اصرار نويسنده بر ضرورت در نظر گرفتن رويكردي تحولي براي مطالعـه                
اني  مـدل جهـ     ترين تنگنـا و محـدوديت       ها، مهم   و بررسي رابطه كودكان و نوجوانان با رسانه       

شناسي رشد به منظور توصـيف و تبيـين           هاي نظري روان     در نظر نگرفتن چارچوب    ،ها  رسانه
گيـري و همچنـين توانـايي و مهـارت      هاي رشدي مانند فرايندهاي ارزيـابي و تـصميم         پديده

هاي مختلف اسـت كـه بـه رفتـار متناسـب بـا موقعيـت و مواجهـه          تجزيه و تحليل موقعيت   
ها و پردازش و درك مقتـضيات و          هاي رسانه   يادگيري از سرمشق  آيا  . دهد  اجتماعي شكل مي  

   اگر پاسخ آري است، چگونه؟د؟كن شرايط گوناگون زماني و مكاني خود با سن تغيير مي
گيري كـه     فرايندهاي شناختي مانند توجه، دقت، حل مسئله، تفكر، ارزيابي و تصميم          

اي خـتم   هـاي رسـانه    محـرك در نهايت به عمل متفكرانه يا عمل تكانشي در واكنش بـه    

 مواجهه اجتماعي موقعيت شخص

 عمل متفكرانه

 عمل تكانشي

فرايندهاي ارزيابي و 

 تصميم

 ها مسير

 نتايج

  وضعيت دروني فعلي

  عاطفه

  

  شناخت برانگيختگي                         
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 و  سـازوكارها گذارنـد و      شوند، با افزايش سن تقويمي چه تحوالتي را پشت سر مـي             مي
  فرايندهاي دخيل در اين تحوالت كدامند؟

هـاي پـردازش و       افزون بر بي توجهي به منظـر رشـدي در توصـيف و تبيـين روش               
، در  )ابي و تـصميم   ارزيـ (گيـري از آنهـا        تجزيه و تحليل اطالعـات و در نهايـت نتيجـه          

سازي و توصيف عمل متفكرانه و تكانشي نيز رويكرد رشدي مـورد توجـه قـرار                  مفهوم
منظور از عمل متفكرانه يا تكانشي چيست؟ درباره كودكان در حـال رشـد     . نگرفته است 

تـوان متفكرانـه دانـست؟ آيـا رفتارهـايي كـه مطـابق بـا هنجارهـاي                    چه اعمالي را مـي    
 از كودكاني كه هنوز بـه مرحلـه عمليـات انتزاعـي             ،شود  قلمداد مي بزرگساالن، متفكرانه   

شـود؟   ها طي چه مراحلي حاصل مي       اند قابل انتظار است؟ توانايي كنترل بر تكانه         نرسيده
ها مراحل كامل رشد خـود را طـي نكـرده اسـت،      آيا زماني كه هنوز توانايي كنترل تكانه   

و غير متفكرانه دانست؟ با توجه بـه اينكـه   ها را تكانشي  توان واكنش كودك به رسانه     مي
نگرش يا آمادگي براي عمل خـود شـامل سـه مؤلفـه شـناخت، عاطفـه و رفتـار اسـت                      

آيا نبايـد در دنيـاي واقعـي، عمـل متفكرانـه و تكانـشي را روي يـك                   ) 1379كريمي،  (
هـاي متفكرانـه و تكانـشي     پيوستار در نظر گرفت و رفتار را به طور همزمان داراي جنبه          

يابد؟ اصوالً رفتار مطلوب      دانست كه با افزايش سن تقويمي تناسب ميان آن دو تغيير مي           
  مورد نظر اين مدل كدام است؛ عمل متفكرانه يا عمل تكانشي؟

 در تببين رشد و تحـول      ها، محدوديت   موضوع قابل بحث ديگر درباره مدل جهاني رسانه       
ايـت و هـدف ايـن مـدل سـوق دادن      رسـد غ   به نظر ميزيرا. هاي جديد رفتاري است   شكل

كودك و نوجوان به سوي پذيرش و عملي سـاختن هنجارهـاي اجتمـاعي رفتـار بزرگـسال                  
بـر  . دهـد  است كه دستيابي به آن رشد اجتماعي به كمال رسيده را نشان مـي      ) عمل متفكرانه (

شـوند كـه رشـد كمتـري          اين اساس، رفتارهاي غير معمول به صورت رفتارهايي استنباط مي         
تواننـد   اند، در صورتي كه رفتارهاي غير معمول و غيـر قـراردادي در برخـي مـوارد مـي          افتهي

تـوان گفـت ايـن مـدل نخواهـد نتوانـست              بنـابراين مـي   . ساز تحوالت اجتماعي باشند     زمينه
 يـابي بـا دنيـاي بيـرون     هاي نوين انطبـاق  تحوالت الگوهاي جديد رفتاري را كه آغازگر شيوه 

توان اين مـدل       اين پرسش قابل طرح است كه آيا مي        ، در نهايت  ،نابراينب. ند، تشريح كند  هست
هـا و     را براي تبيين تمامي انواع رفتار به جز پرخاشگري مورد استفاده قرار داد؟ اينها پرسـش               

  . آنها باشدكردنها بايد در پي روشن   رسانه  كه مدل جهانيهستندهايي  ابهام
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ناختي، هيجـاني و انگيزشـي در مـدل         صرف نظر از بي توجهي به مراحـل رشـد شـ           
هاي پژوهشي    ها، انتقاد ديگري كه به اين مدل وارد است، ارائه نكردن يافته             جهاني رسانه 

 صرفاً مدلي را براي تبيين اثـر        ،رسد كه نويسنده    به نظر مي   .كننده آن است    و تجربي تأييد  
ده، ايـن مـدل را از        شـ  يـادآور ها بر مخاطبان پيشنهاد كرده و همان گونه كه خود             رسانه

  .مدل عمومي پرخاشگري آندرسون و بوشمن اقتباس كرده است
 آزمايـشگاهي   ه،عمـد به طـور    هاي مربوط به پرخاشگري       از آنجا كه ماهيت پژوهش    

شـده بـه دسـت     هـاي سـاختگي و تـا حـدودي كنتـرل      ها اغلب در موقعيت  است و داده  
كننـده   گونگي عملكرد متغيرهاي ايجاد چزيرااند، قابل تعميم به دنياي بيرون نيستند        آمده

تغييرات كوتاه مدت در شرايط آزمايشگاه روشن شده امـا مـشخص نيـست كـه همـين                  
مثـال،  بـراي   . متغيرها در شرايط عادي و روزانـه زنـدگي چگونـه عمـل خواهنـد كـرد                

هاي آزمايشگاهي هميشه     يافته. شناسي رفتار پرخاشگر اندكند      بوم  ها درباره زيست    دانسته
هاي زندگي و شرايط بومي تجربيات روزانه همخواني ندارند و آنچـه از آنهـا                  واقعيت با

هـا     مـدل جهـاني رسـانه      ،بنابراين. آيد، الزاماً در زندگي واقعي كاربرد ندارد        به دست مي  
هـاي    طـوالني را در مـسير پـژوهش      يها و تنگناهاي پيش رو هنوز راه        براي رفع چالش  

  .نظري و تجربي پيش رو دارد

  ها  كودكان و نوجوانان از رسانهاكدرانپرداختن به مراحل رشد 

هـا،    روشن است كه ميزان و چگونگي تأثيرپذيري مخاطبـان كـودك و نوجـوان از رسـانه                
هاي ارائه شده از سوي اين ابزارهاي ارتبـاطي     وابسته به سطح ادراك آنان از محتواي برنامه       

بـه  هـاي پـردازش اطالعـات     ن در فعاليـت   تـوا   تغييرات ناشي از رشد كودكان را مي      . است
هـاي تفـسيري آنـان نيـز قابـل       هاي سـني در فعاليـت   ها يافت، تفاوت  از رسانهدست آمده 

مطالعه تحولي الگوهاي اسناد كودكان نيز بيانگر تغييراتي در تمايل كودكـان            . مشاهده است 
  .)1374، ترجمه رستمي، 1دور(و نيز توانايي آنان براي اسناد دقيق است 

هـاي    هاي تبليغاتي، برنامـه     ها مانند آگهي    هاي مختلف رسانه    واكنش كودكان به برنامه   
هـايي ماننـد      ها و موضوعات گونـاگون متـأثر از قابليـت           ها و قالب    آميز، كارتون   خشونت

                                                      
1. Dorr  
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ها، توانايي متمايز كردن خيال از واقعيـت، درك روابـط             قضاوت و ارزيابي درباره برنامه    
  .هاي پنهاني و ضمني است و نيتها  نمادين و انگيزه

هـا در چگـونگي    كننده درك و برداشت مخاطبان از محتواي رسانه مهم و تعيين نقش  
استفاده و تأثيرپذيري از آنها تا آنجاست كه حتي درباره تماشاي تلويزيون كه بـه اعتقـاد            

توان ضـرورت ايـن كوشـش ذهنـي را             است، نمي  اندك يبسياري از افراد مستلزم تالش    
 به تلويزيون بـه عنـوان منبـع         ، بيشتر بينندگان در بسياري از موارد      با اينكه . ديده گرفت نا

 براي دستيابي به هر نـوع لـذت يـا رضـايت، الزم              ،نگرند، به طور كلي     ايجاد آرامش مي  
به بيـان ديگـر، چنانچـه بيننـده قـادر بـه درك              . است كه مطالب تا حدودي درك شوند      

 توانايي بيننده براي دنبـال كـردن        ،بنابراين. د از آنها لذت ببرد    ها نباشد، امكان ندار     برنامه
 به دست آوردن هـر هـدفي   ، دردهد برنامه و درك حداقل بخشي از وقايعي كه روي مي 

 و 1گـونتر (كند، حتي تفريح و آرامـش، اساسـي اسـت           كه از تماشاي تلويزيون دنبال مي     
  ).1380، ترجمه فتي، 2مك آلر

 حاصـل   ،هـا   برداشت فرد از محيط اجتماعي مانند دنياي رسـانه         ،از آنجا كه از سويي    
يابي آنها بيانگر مراحل رشد شناختي        پذيرند و سازمان    هاي ذهني اوست كه تحول      فعاليت
هـا و   بر اتخاذ رويكـردي تحـولي در مطالعـه رسـانه    نيز  نويسنده از سوي ديگر،است و  
ي قابـل بحـث كتـاب حاضـر،         هـا   توان گفت يكي از محـدوديت       ، مي تأكيد دارد جوانان  

هاي مختلف شـناخت كودكـان و نوجوانـان از            نپرداختن به مراحل تحول ادراك و جنبه      
 تحولي  هاي پژوهشي، نگاهي    با وجود اينكه نويسنده در مرور شواهد و يافته        . هاست  رسانه

هاي رشدي مختلف را به تفكيـك مراحـل ذكـر             داشته و نتايج تحقيقات مربوط به دوره      
هـا توجيـه و       هاي ناشي از افزايش سن تقويمي را در تأثيرپذيري از رسـانه             اوت تف ،كرده
 شـناخت رونـد تحـول ادراك كودكـان و نوجوانـان از           ،بدون ترديـد  .  نكرده است   تبيين
هاي عـاطفي آنـان همـراه بـا بـاال             ها و همچنين تغييرات الگوهاي هيجاني و واكنش         رسانه

توانـد بـه ميـزان        گـر، مـي     و فرايندهاي ميـانجي   ها    سازوكاررفتن سن و توصيف و تشريح       
شناسان رشـد و   اينها موضوعاتي هستند كه روان. ها را توجيه كند شايان توجهي اين تفاوت  

  . ورزند به روشن ساختن آنها اهتماميكديگر يهمراهبا صاحبنظران علوم ارتباطات بايد 

                                                      
1. Gunter       2. McAleer 
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هـا نـه تنهـا موضـوعي اساسـي در             ن با رسانه  مطالعه و شناخت رابطه كودكان و نوجوانا      
رود بلكـه نيازمنـد در نظـر گـرفتن مبـاني نظـري             حوزه علوم ارتباطـات بـه شـمار مـي         

شناسـي رشـد، زمينـه مناسـبي را      روان.  پژوهشي آن است شناسي رشد و منابع غني   روان
ي هاي مربوط به شناخت چگونگي تحوالت و تغييرات رفتـار  براي ارائه پاسخ به پرسش  

 ،نويسنده كتاب حاضر  . سازد  ها فراهم مي    هاي رفتاري و هيجاني به رسانه       ازجمله واكنش 
با وجود اصرار ورزيدن بر اهميـت منظـري تحـولي در مطالعـه رابطـه بـين جوانـان بـا            

هـا،   هاي رشدي كه دستاوردهاي ارزشمندي در تبيين تحـول شـناخت          ها، به نظريه    رسانه
  . ه با محيط هستند، نپرداخته استعواطف و رفتار انسان در مواجه

شناسـي رشـد در    هر چند تنگنا و خـأل ناشـي از مغفـول مانـدن مبـاني نظـري روان        
هاي مختلف كتاب از عنوان گرفته تـا محتـواي مربـوط بـه موضـوعات مختلـف،                  بخش

كم در طرح موضـوع و    دست،هايي را ايجاد كرده است، اثر حاصل ابهامات و محدوديت  
نگـر بـراي توصـيف و توجيـه           هاي پژوهـشي تحـولي      ها و ضرورت    تييادآور شدن كاس  
هـاي آن نـاموفق بـه نظـر      ها بر نـسل كـودك و نوجـوان و پيچيـدگي        تأثيرگذاري رسانه 

شناسي رشـد بـراي فهـم بهتـر رابطـه بـين               اما ضرورت كمك گرفتن از روان     . رسد  نمي
ن توجه نويسنده  تنها يك روي سكه است، روي ديگر سكه كه در كانو             رسانه ومخاطب  

 بـين   زيراشناسي رشد است؛      هاي ارتباطي بر تحول روان       تأثير فناوري  ،كتاب قرار نگرفته  
  .اي دو سويه برقرار است شناسي رشد رابطه رسانه و روان

 قرن گذشـته و همچنـين قـرن كنـوني، شـاهد تغييراتـي               پايانيهاي    در حقيقت سال  
سـريع در فنـون الكترونيكـي ارتبـاط،     ايـن توسـعه   . جهشي در فنون ارتباطي بوده است  

 فراتـر از كـره زمـين و بـين     ،هـاي آتـي   اي ـ و شايد در سال  اي جديد و بين قاره پنجره
 بـر جهـان    رااي ـ بر انسان گشوده و به همـان ميـزان حـوزه تـسلط و قـدرت او       سياره

  .گسترش بخشيده است
 بـا درنورديـدن مرزهـاي       ،تواند به واسطه ابزارهاي نوين ارتباطي       انسان زمان كنوني مي   

كـدهاي  . هاي چهره به چهره، هر چند مجازي، برقرار سـازد      زمان و مكان با ديگران ارتباط     
هاي صدور و اجـراي فرمـان، اثرگـذاري و اثرپـذيري بـه دنيـاي                  شناختي به عنوان وسيله   

در اين سطح بـسيار گـسترده و انتزاعـي    ). 1383محسني، (دهند  ها شكل مي   ارتباطي انسان 
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رو و    هايي را در بر خواهد داشت؟ انـسان روبـه           هاي رشد چه چالش     بادالت، آينده نظريه  م
يابـد؟ پيونـد او بـا         درگير كدهاي شناختي و اطالعاتي در چه جهت يا جهاتي تحـول مـي             

طبيعت در مقايسه با اجداد پيشين خود چگونه خواهـد بـود؟ اگـر يادگيرهـاي نيـابتي يـا                    
هـاي   باشند، انـسان واقـع شـده در شـبكه    » انسان شدن «راي  جانشين به عنوان منبعي مهم ب     

هـا و معيارهـاي گونـاگون و گـاه متـضاد اخالقـي، فرهنگـي،                  رو با ارزش    ارتباطي و روبه  
  چه سرنوشتي در پيش رو خواهد داشت و چه هويتي كسب خواهد كرد؟... اجتماعي و 

هـاي    ها و ويژگي    يتهاي رشد براي تبيين رشد قابل       هايي هستند كه نظريه     اينها چالش 
 رو هـاي ارتبـاطي بـا آن روبـه     مختلف انسان عـصر حاضـر و غـرق در دريـاي فنـاوري        

بدون شك، در امان ماندن بشر بويژه نسل كودك و نوجوان از امواج سهمگين              . ندشو  مي
هـاي    هـا و مـدل      اين درياي متالطم مستلزم بازتعريف ماهيت انسان و بازنگري در نظـام           

هـاي   هـاي انـساني و متعـالي وي در سياسـتگذاري     ه بيشتر به جنبـه شناختي و توج   روان
انديـشي صـاحبنظران     جز در سايه همفكري و هـم ،اي است كه اين امر فرهنگي و رسانه  

  .شناسان رشد مسير نخواهد شد  بويژه روان،شناسان حوزه ارتباطات و روان
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