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  اي نوجوانان شهر تهران سازوکارهاي مصرف رسانه
  *سبحان یحیائی

  17/7/1398: تاریخ پذیرش  10/4/1398 :تاریخ دریافت 
  

  چکیده
این مقاله . پردازد اي در نوجوانان می این مقاله به چگونگی و سازوکارهاي مصرف رسانه
پیش رفته است و  شناسی داده بنیاد به بر مبناي پژوهشی اکتشافی و کیفی مبتنی بر روش

هاي ژرفانگر و مشاهدات، یک  نویسنده مدعی است با منطق استقراء و از خالل مصاحبه
اي  رسانهپیوسته را در مورد مصرف  هم سامان نظري متشکل از قضایایی تئوریک به

 مصاحبه و مشاهدات 22در اجراي مطالعات کیفی و پس از انجام . دهد نوجوانان ارائه می
پس از آن، کدگذاري محوري .  کد باز در مرحله نخست به دست آمد1050میدان، 

 مفهوم محوري در ترسیم مختصات مصرف 15 مقوله منتج به شناسایی 362ها با  داده
  .لعه شداي نوجوانان مورد مطا رسانه

سپس کدگذاري گزینشی صورت گرفت و با اعمال آن در الگوي نظري، قضایایی 
 5در را اي نوجوانان  تئوریک حول آن شکل گرفت که پیامدهاي سیستمی مصرف رسانه

اي در نوجوانان،  اند از؛ آریتمی مصرف رسانه سطح مورد شناسایی قرار داد که عبارت
ا بزرگسالی، تمایزخواهی چند سطحی و منازعات ها، تطابق ب مواجهه فعال با رسانه

اي نوجوانان و  بنابراین، برونداد این مقاله، تصویري از چگونگی مصرف رسانه. خانوادگی
  .اي توسط این گروه سنی بوده است نیز سازوکارهاي مصرف رسانه

شود  اي نوجوانان، تبیین می در سطح تحلیل، با توجه به ترسیم ابعاد مصرف رسانه
هاي جمعی،  هاي سنی نوجوان در رسانه اي متناسب با ویژگی  فقر تولید متون رسانهکه

خودگزین، غیرمتمرکز و -هاي اجتماعی با ماهیتی متفاوت آنان را عموماً در چتر رسانه
- کاستن از خأل توجه به اقتضائات رده سنی نوجوانی.  به پناه آورده است-آریتمیک

هاي جمعی،  هاي رسانه گذاري  در سیاست-اجتماعی افرادیابی هویت  عنوان دورة قوام به
  .پیشنهاد انضمامی مقاله حاضر است

اي،  اي، نوجوانان، نظریه داده بنیاد، آریتمی مصرف رسانه  مصرف رسانه:هاي کلیدي واژه
  تطابق با بزرگسالی، تمایزخواهی چند سطحی

                                                   
-  ه، مستخرج از پژوهشی است که با حمایت مرکز تحقیقات صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، بـه         این مقال

  .انجام رسیده است
  yahyaei@atu.ac.ir               .  استادیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائی *
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 مقدمه و بیان مسئله  -1
هاي  ان هست که آنان را متفاوت از سایر ردههایی میان نوجوان ها و ظرفیت واقعیت

ها  با نزدیک شدن به سنین نوجوانی، اهمیت نقش رسانه توان گفت که و میکند  سنی می
ها  امروزه رسانهاز دیگر سو، ). Thompson, 2009: 83 & Hoffman(یابد  فزونی می

جتماعی، در هاي فرهنگی و ا عنوان یکی از ابزارهاي اصلی انتقال و گسترش ارزش به
سعید و (رفتار کودکان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان، نقش مهمی دارند 

ها، مطالعه  بنابراین مطالعه نسبت میان نوجوانان و رسانه). 39: 1391فراهانی، 
شود گفت که در  همچنین می .اثرگذارترین مصرف در تأثیرپذیرترین رده سنی است

ها و استانداردهاي اخالقی براي انسان مطرح  وانی ارزشاي به اندازة نوج هیچ دوره
هاي فزاینـده نوجوانان بیشتـر آنان را متـوجه مسائل  شود و از سوي دیگر، توانایی نمی

اي   سازوکار مصرف رسانهکه ایناما ). 531 :1380ماسن، (کند  هاي اخالقی می و ارزش
ها و باورهاي والدین و  ارزشهاي فرهنگی، دنیاي فرهنگی و نظام  و کیفیت سرمایه

هایی با یکدیگر دارد، یکی از ابعادي است که مسئله این مقاله را  نوجوانان چه تفاوت
  .سازند می

توان نادیده گرفت که در نوجوانی، افراد بیشتر تحت تأثیر و  این مهم را نیز نمی
بر اثرات ها در عصر حاضر عالوه  اند و اثرپذیري از رسانه ساالن تحریک گروه هم

یابد و وابستگی این  ساالن نیز تشدید یا تخفیف می هاي هم اي در گروه مستقل رسانه
هاي نوجوانان تحت تسلط  عالوه بر این فراغت. تنیده و پیچیده است ها درهم اثرگذاري

که هم در ) 43: 1387 سعیدي،(هاي جنسیتی است  فرایند فردگرایی و توسعه هویت
از سوي  .دهد هاي اجتماعی خودش را نشان می  مصرف رسانهروابط اجتماعی و هم در

هاي نوین، امروزه، فرآیند آموزش از انحصار نظام تعلیم و  با ظهور تکنولوژيدیگر، 
هاي  تربیت رسمی و چارچوب دیوارهاي مدرسه فراتر رفته و بخشی از مصرف رسانه

احت آموزشی زیست شود و س کننده نیاز آموزشی نوجوانان قلمداد می جمعی، تأمین
  .خورده است هاي جمعی گره نوجوانی هم به رسانه
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اي نوجوانان  شناختی، به موضوع مصرف رسانه همچنین اگر با رویکردي آسیب
اکنون  دست پیش رویمان خواهد بود که؛ نسلی که هم هایی ازاین نگریسته شود، گزاره

دیگر  عبارت ل از خود یا بهاي با نسل قب در سنین نوجوانی هستند به لحاظ مصرف رسانه
 هاي نوین ارتباطی از این نسل با دسترسی به تکنولوژي. ندا با والدین خود متفاوت

 ،اي هاي ماهواره هاي همراه هوشمند و همچنین تلویزیون اي، تلفن هاي رایانه جمله بازي
ت چه نظار هاي نظارتی متفاوت با آن شود شیوه شوند و این مسئله باعث می بزرگ می

منتظر قائم (هاي گذشته بود، در مورد این نسل معنی پیدا کند  اي نسل بر مصرف رسانه
اي  بنابراین، مختصات و سازوکار مصرف رسانه ).1391و حاجی کاظم طهرانی، 

مرز، مسئله این مقاله  هاي بی پذیري هاي نوین و دسترس نوجوانان، در عصر تکنولوژي
اي از  هاي نسلی در مصرف رسانه و هم نشانه است و ازآنجاکه هم نمایاي ویژگی

. هاي فرهنگی نسل آینده خواهد بود، به کانون توجه این مطالعه بدل شده است سرمایه
کند و براي دستیابی  اي نوجوانان را با رویکردي کیفی مطالعه می این مقاله مصرف رسانه

  .دارد اي، گام برمی به شناختی فربه از واقعیت میدان این مصرف رسانه
  
  هاي تحقیق پرسش  -2

 این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش زیر است؛

 هایی است و  اي در میان نوجوانان شهر تهران داراي چه ویژگی مصرف رسانه
 کنند؟ اي مورد نظرشان را با چه سازوکاري مصرف می این گروه سنی، محتواي رسانه

  
   پیشینه پژوهش -3

اي  وانی، مصرف فرهنگی و مصرف رسانههاي پرشماري پیرامون دورة نوج پژوهش
ها که ارتباط   است که در ادامه نتایج برخی از این پژوهش شده نوجوانان انجام

  تري با موضوع این مقاله دارند، مرور خواهند شد؛ روشن
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ویژه کودکان و نوجوان، معموالً  هاي سنی، به اي رده تحقیقات کمی مصرف رسانه -
کننده در کشورهاي اروپاي  کز تحقیقاتی و بنیادهاي حمایتاي توسط مرا به شکل دوره

هاي ادواري  عنوان نمونه، بنیاد نیلسن در گزارش شود به ، انجام میآمریکاغربی و 
عنوان  به(کند  اي را گزارش می هاي رسانه ها و تکنولوژي وضعیت مصرف انواع رسانه

 Nielsen(نیاد نیلسن اي نوجوانان ب چگونگی مصرف رسانه«نمونه، نک به گزارش 

institution website, 2019.(  
توان نام برد که وجه توصیفی و تحلیلی  دست، می هایی ازاین بنابراین، از پژوهش

هاي  کمی دارند، اما با توجه به محدودیت تحقیق، تنها به موارد معدودي از پژوهش
  :شود تحلیلی، اشاره می

به تحلیل تأثیر ) Escardibul & …, 2012(پژوهش اسکاردیبول و همکارانش  -
اي جوانان در کاتالونیاي اسپانیا پرداخته و بر  ها بر میزان مصرف رسانه اي مدرسه هم

وگذار اینترنتی  ها و گشت هاي تلویزیونی، انجام بازي زمانی که صرف تماشاي برنامه
مصرف نتایج این پژوهش نشان داده که . اند شود، مطالعه خود را متوجه ساخته می

 .ها دارد داري بر استفاده از اینترنت و انجام بازي هماالن، تأثیر معنی

که به بررسی تأثیر ) Bell & Dittmar, 2012(در پژوهش بل و دیتمار  -
)  ساله در انگلستان16 تا 14 دختر 199(هاي جمعی بر مدیریت بدن دختران  رسانه

هاي بدنی خاصی  ها، الگوها و مدل هاند، این مهم به کرسی نشسته است که رسان پرداخته
ها تأثیر  تناسب مصرفشان، از این رسانه کنند و نوجوانان و جوانان نیز به را القا می

مثابه این الگوها که طبعاً از منزلت و خواست  کنند خود را به پذیرند و سعی می می
 .اجتماعی بیشتري برخوردارند، دربیاورند

عموم موارد، به شناسایی و تحلیل کمی مصرف هاي داخلی نیز  در میان پژوهش
  :شود اند که به برخی از این موارد، اشاره می اي نوجوانان پرداخته رسانه
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استفادة نوجوانان «در تحقیقی با عنوان ) 1394(منتظر قائم و عرفانی حسین پور  -
 با کهدان نتیجه گرفته» هاي فرهنگی و فنی مقابله شناسی و روش از تلفن همراه؛ آسیب

و با اتخاذ ) مدرسه، مربیان و خانواده(استفاده از درگیري بازیگران اجتماعی گوناگون 
هاي مخصوص نوجوانان،  واردات، تولید و عرضۀ گوشی(هاي ارتباطی کالن  سیاست

توان به  می) اي آگاهی بخشی به والدین و نوجوانان و افزایش سطح سواد رسانه
  .یافت ربري نوجوانان از تلفن همراه دستمند الگوي کا سازماندهی قاعده

در فصلنامه مطالعات » تحول در مطالعات فراغت«در مقاله ) 1387(سعیدي  -
ها  ساالن و تحریک آن جوانان، تأثیرپذیري در نوجوانی، را عمدتاً ناشی از گروه هم

جمعی را نیز عامل بسیار مؤثري معرفی  هاي ارتباط داند و تحریک توسط دستگاه می
  .کنند می

 با صداوسیما تحقیقات مرکز با مرتبط پژوهشی در )1387( شهري سپاسگر -
 که کند می بیان »ها رسانه از نوجوانان و کودکان استفاده نحوه و میزان بررسی« عنوان

 1 تلویزیون، از دقیقه 52 و ساعت 3 روز شبانه در متوسط طور به نوجوانان و کودکان
 از دقیقه 36 و ساعت 1 تلویزیون، نوجوان و کودك هاي برنامه از دقیقه 38 و ساعت

 دقیقه 24 اي، رایانه هاي بازي از دقیقه 48 ماهواره، هاي برنامه سایر از دقیقه 56 موسیقی،
  .کنند می استفاده رادیو از دقیقه 11 و اینترنت از

 مطالعه کیفی رابطه بین مصرف« با عنوان اي در مقاله) 1393(علویان و کیائی  -
دهند که مصرف فرهنگی نوجوانان  نشان می» فرهنگی نوجوانان و فرایند ساخت هویت

ها  که شامل مصرف کتاب، فیلم، موسیقی و اینترنت است، نقش مستقیمی در تعریف آن
نوجوانان از طریق مصرف فرهنگی چه کسی بودن خود را . از خودشان دارد) نوجوانان(

براین . دهد هایی براي تعریف خود می انان سرنخمصرف فرهنگی به نوجو. دهند معنا می
هاي مختلفِ مصرف فرهنگی؛ اینترنت،  اساس، مقاله معتقد است؛ در میان شاخص

 .یابی نوجوانان دارند تري بر هویت هاي مهم موسیقی و فیلم به ترتیب نقش
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مصرف فرهنگی و «در تحقیق دیگري با عنوان ) 1392(قاسمی و ویسی  -
نوجوانان دبیرستانی و : نمونه موردي؛  بر مصرف فیلم، کتاب و موسیقیجنسیت با تأکید

؛ به پیمایشی براي مطالعه تمایزات »دانشجویان شاغل به تحصیل در شهر مریوان
جنسیتی در مصرف کاالهاي فرهنگی و نحوه گذران اوقات فراغت در بین نوجوانان 

ها  تایج حاصل از آزمون فرضیهن. اند دبیرستانی و دانشجویان در شهر مریوان پرداخته
بین . دهد که بین جنسیت و میزان مصرف فیلم رابطه معناداري وجود ندارد نشان می

رمان، شعر، روانشناسی، فلسفی، تاریخی و (ها  جنسیت و مصرف چند نوع از کتاب
ي، اجتماعی رهن(رابطه معناداري وجود دارد و بین چند نوع دیگر کتاب ) آموزشی کمک

بین جنسیت و . و جنسیت رابطه معناداري وجود ندارد) ، دینی و علوم طبیعیو سیاسی
 بین جنسیت و نحوه گذران اوقات  ومیزان مصرف کتاب رابطه معناداري وجود دارد

  .فراغت رابطه معناداري وجود ندارد
 در پژوهشی :فرهنگی مصرف یا فرهنگ خرده« مقاله در آرانی پورغالم و ذکایی -

 با و جوانان فرهنگ خرده« مفهوم بر تکیه با )1384( »تهران شهر آموز انشد دختران بین
 به نوجوان دختران گرایش میزان یافتن درصدد »جوان دختران فرهنگ خرده بر تأکید

 مقطع آموز دانش دختران را پژوهش این آماري جمعیت .اند بوده فرهنگی خرده رفتارهاي
 تشکیل نفر 349 نمونه حجم با تهران شهر عیغیرانتفا و دولتی هاي دبیرستان متوسطه

 به پرداختن میزان با فرهنگ خرده به گرایش رفتاري و عینی بعد تحقیق این در .دادند
 و زنانگی هاي نقش با مغایر حدي تا یا کامالً مسلط فرهنگ نظر از که رفتارهایی
 که دهد می نشان یقتحق این نتایح .ندا سنجیده را باشد می زنانه شده  پذیرفته رفتارهاي

 فعالیت یعنی ،کنند می استفاده موسیقی از زیادي میزان به پاسخگویان از درصد 78,5
 انواع در موسیقی انواع به دادن گوش نوجوان دختران بین در فرهنگی خرده غالب

 .است آن مختلف
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  تعریف مفاهیم اصلی -4
  نوجوانان

از کودکی به بزرگسالی با تغییر آمده است، گذار  عمل در تعاریفی که از نوجوانی به
نوجوانی با : شناسان معتقدند گروهی از روان. شرایط جسمی و روانی مشهود است

. یابد هاي آن خاتمه می ها و ناراحتی شود و با خاتمه نگرانی ظهور بلوغ جنسی آغاز می
نیازي و  گروهی دیگر نوجوانی را برزخی میان نیاز به وابستگی به بزرگساالن و بی

از دیدگاه هوشی و ). 306-295: 1356هالد، (اند  وابستگی به خویشتن تعریف کرده
رالف، (اند  عقلی، نوجوانی را دوره پیدایش ادراك مفاهیم و افکار انتزاعی تعریف کرده

 است که از نظر بدنی در  شده در تعاریفی دیگر نوجوان موجودي معرفی). 10: 1357
اطفی نابالغ، از نظر تجربه محدود و از دیدگاه حال دگرگونی و تحول، از لحاظ ع

برد نه از امتیازات  نوجوان، نه از مزایاي کودکی بهره می. فرهنگی تابع محیط است
بنابراین، نوجوان از  .کند اما با واقعیت روبروست بزرگسالی، در رؤیا و تخیل زندگی می

ر سو شیفته دستیابی سو در حال گسیختن پیوندهاي خود با دوره کودکی و از دیگ یک
  .طور کامل نه این است و نه آن ولی به. به استقالل جوانی و بزرگسالی است

ما . اما الزم است که تعریف عملیاتی هم از بازه نوجوانی در این تحقیق ارائه دهیم
 سال هستند، مفهوم نوجوان را اطالق 17-13در این مطالعه به افرادي که در سنین 

  .ما در مورد مخاطبان این بازه سنی انجام خواهد شدکنیم و مطالعه  می
  

  اي رسانه مصرف
اي از الگوهاي  اي، مجموعه توان گفت که مصرف رسانه در تعریف مفهومی می

که  امروزه، چنان. هاي جمعی و اجتماعی است برداري مخاطبان از رسانه مواجهه و بهره
. با زندگی روزمره عجین شده استهاي پرشمار  ها به شکل دانیم، استفاده از رسانه می

اي درباره تلویزیون کـه مـالزم همیشـگی  اگر تا دیروز این مسئله ویژگی برجسته
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گیرد که  هاي نوینی را در برمی داشت، امروز رسانهمصداق زنـدگی خـانوادگی بود، 
بنابراین، . تنها اتاق نشیمن که اتاق خوابِ مخاطبانش را نیز در تصرف خود دارد نه

هاي  اي، دیگر فقط ساعات مواجهه با تلویزیون و رادیو و مطالعه رسانه مصرف رسانه
  .گیرد ها را نیز در برمی  بلکه سلوك و منش مواجهه با رسانه،مکتوب نیست

هاي  اي تنها در قبال رسانه ازاین سخن از مصرف رسانه به تعبیري دیگر، اگر پیش
و سینما بود که ماهیتی متمرکز و در کنترل  تلویزیون - مطبوعات و رادیو:مانند جمعی

اي، متوجه  داشت، امروزه حجم باالیی از مصرف رسانهقرار ها  تولیدکنندگان این رسانه
هاي  رسان هاي اجتماعی و پیام مانند شبکه-هاي اجتماعی برداري از رسانه عادات بهره

ارد و کاربر همزمان فوري است که ماهیتی چندگانه، پیچیده و غیرمتمرکز و خودبنیاد د
 ،اي با مصرف، در فرایند تولید هم مداخله دارد و امکانات درگیري بیشینه با متون رسانه

اما به شکل عملیاتی باید بگوییم که در این  .داردازاین  تر از دو دهه پیش  فراهمهتوسع
  تلویزیونی-هاي رادیو اي مواجهه مخاطبان با کانال پژوهش منظور از مصرف رسانه

هاي اجتماعی و  هاي نوین مانند شبکه اي در کنار رسانه رسمی و غیررسمی و ماهواره
اي است که عالوه بر  هاي رایانه  بازي:هایی مانند رسان موبایلی و رسانه ابزارهاي پیام

  .ها را نیز در بر خواهد گرفت برداري و مواجهه مستقیم، نحوه سلوك با این رسانه بهره
 

  ه داده بنیادنظری: شناسی  روش -5
 مطالعه حاضر، یک مطالعه اکتـشافی کیفـی و فاقـد نظریـه بـه معنـاي          که  اینبا توجه به    

مثابه رویکـردي   شناسی نظریه داده بنیاد، براي این مقاله به  مرسوم آن است، اختیار روش    
دانیم؛ تحقیق کیفی یک تحقیق تفسیري است،  که می چنان .در نظریه و روش خواهد بود   

. گـذارد  هاي محقق روي گزارش وي تأثیر مـی  ها، و قضاوت ها، ارزش وگیريبنابراین س 
یک تحقیق ارزشی است و برخی از محققـین، آن را مزیـت تحقیقـات               «دیگر،    عبارت  به

آستانه،  ازکیا و دربان( »دانند هاي پژوهشی می کیفی و رمز راهگشا بودن این نوع از طرح       
1382 :295.(  
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اي  طور استقرایی از مطالعۀ پدیده چه که به بارت است از آنپردازي داده بنیاد ع نظریه
شناسی در فلسفه علم  به لحاظ مبانی معرفت  . آید و نمایانگر آن پدیده است      میبه دست   

) و ساختارگرایی(توان گفت که روش نظریه داده بنیاد مبتنی بر مبانی پارادایم تفسیري  می
بنابراین دخالت و درگیري .  تولید علم قرار داردگرایانه به بوده و در مقابل رویکرد اثبات

ازآنجاکـه ایـن    .مراتب بیشتر از رویکردهاي کمی اسـت   پژوهشگر در موضوع تحقیق به    
هـاي موجـود     اي کـه از مجموعـه نظریـه         دارد، نسبت به نظریه   » بنیان«ها    نظریه، در داده  

تناسـب دارد و در عمـل   دهد؛ زیرا با موقعیـت    است، تبیین بهتري ارائه می  شده  اقتباس
هـا را     واقعاً کارآمد است، افراد موجود در یک محیط را در نظر گرفته و احـساسات آن               

را شـود،     هایی که واقعاً در فرآیند یافـت مـی          کند و ممکن است همه پیچیدگی       درك می 
  ).Corbin&Strauss ,1998:64(نشان دهد 

 سه -ی که در ادامه خواهد آمد به شرح-در این پژوهش، مبتنی بر نظریه داده بنیاد،
  .ها و مشاهدات میدان، پیمودیم هاي مصاحبه مرحله کدگذاري را بر مبناي داده

  

  
  )1384فرد،  دانایی(ها  ها، فرآیند و خروجی ورودي:  کدگذاري انتخابی-1نمودار 

  
  )هاي تحقیق شناسایی نمونه(گیري  نمونه  -5-1

گیـري   دازي داده بنیـاد از نمونـه  پـر  پژوهش حاضر با توجه به اختیار روش نظریـه        
تواند قبل از شروع پـژوهش   گیري نمی این شیوة نمونه. ه استنظري و هدفمند بهره برد  
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برداري در خالل فرآیند پـژوهش شـکل          ریزي شود، بلکه تصمیمات خاص نمونه       برنامه
. هـا اسـت     وار داده   زمـان و زنجیـره      آوري و تحلیـل هـم       گیرند؛ چرا که مستلزم جمع      می
هـا   شوند که مؤلفه اي انتخاب می گونه  گیري نظري حاکی از آن است که موردها به          ونهنم

ی کیفیـت  یگیـري نظـري از سـو        ها را توسعه دهند؛ نمونه      هاي مفاهیم و مقوله     و ویژگی 
ی دیگـر نمونـه بعـدي و مـسیر حرکـت را      یها را افزایش داده و از سـو       مفاهیم و مقوله  

  .یابد  نظري پایان میکند و نهایتاً با کفایت مشخص می
اي تا خانواده مدنی  پور در تحلیل خانواده ایرانی، از خانواده هسته جالیی

، به تیپ بندي خانواده در دو نوع اصلی خانواده مدنی و خانواده )1385پور،  جالیی(
ها احساس  شناسایی در خانواده نیاز به معیار ساده و قابل. پدرساالر سنتی پرداخته است

با  -در این پژوهش  .کرد بندي دوگانه، این نیاز را مرتفع می  این تیپشد و می
هاي  گیري از افراد، با توزیعی از تیپ  نمونه-)همان(پور  برداري از الگوي جالیی بهره

 است و در هر تیپ، با یک نوجوان در دسترس گروه تحقیق آغاز  شده ها انجام خانواده
کفایت  و از مسیر معرفی دوستان او تا رسیدن بهخواهیم کرد و با منطق گلوله برفی 

ها با انتخاب  مصاحبهبر همین مبنا،  .ها را ادامه خواهیم داد نظري و اشباع، مصاحبه
هاي مدنی و مدرن، دو  هاي سنتی پدرساالر و خانواده هایی از هر دو تیپ خانواده نمونه

ستند، آغاز شد و این  که در دسترس گروه تحقیق ه،نوجوان دختر و دو نوجوان پسر
  .فرایند تا رسیدن به اشباع ادامه یافت

 آغاز شد که ، نفر از نوجوانان نمونه شناساي در دسترس محقق8بنابراین تحقیق با 
گیري نظري،  هاي اولیه، طبق الگوي نمونه   اي متفاوت نمونه    هاي زمینه   با توجه به ویژگی   

اي انتخـاب شـوند کـه گـسترة      ونـه گ هـاي مـوردي بـه    سعی بر آن خواهد بود که نمونه   
اي تحـصیالت، سـن، شـغل،         نوجوانان را در سطوح متفاوت، توزیـع متغیرهـاي زمینـه          

توان گفت نمونۀ  بنابراین می .پوشش دهندوضعیت اقتصادي و منزلت اجتماعی خانواده 
هـاي نیمـه      تحقیق در روش داده بنیاد این پژوهش، تحـت تـأثیر هـر یـک از مـصاحبه                 
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وتحلیـل هـر مـصاحبه، رهنمـون      یابد به این صـورت کـه تجزیـه    جهت میساختاریافته  
  .یابد مصاحبه بعدي خواهد بود و تا مرز تحقق کفایت نظري ادامه می

  
  شناختی ابزارهاي روش -5-2

عنوان مبـادي ورودي   هاي عمقی و مشاهده به ما در این تحقیق از دو ابزار مصاحبه  
 . گیریم هره میداده به سازوکار تحلیلی نظریه داده بنیاد ب

 مصاحبۀ .شد انجام یافته ساخت نیمه صورت به پژوهش این در ها مصاحبه :مصاحبه
 ها داده گردآوري منابع ترین مهم از و کیفی شدة شناخته هاي روش از یکی ،فردي عمقی

 به ،ساختمند نیمه مصاحبه ).111 :1377 راسمن، و مارشال( است موردي مطالعات در
 این در .است کیفی هاي پژوهش هدایت براي مصاحبه شکل ترینمفید شاخصی، طرز

 در باید که را مباحثی و موضوعات ،اصلی مشی خط و چارچوب یک مصاحبه از شکل
 شدن پرسیده ترتیب نیز و سؤاالت از کلی شماي یک شوند، داده پوشش مصاحبه طی
  ).Kvale, 1996: 131( کند می مشخص را ها آن

 گذران چگونگی و اي رسانه مصرف پنهان ابعاد کشف براي مشاهده از :مشاهده
 استقرار که اند گفته مشاهده تعریف در .شد استفاده ها رسانه با تعامل در فراغت اوقات

 تجربه کردن، توجه براي طوالنی تقریباً مدتی براي طبیعی موقعیتی در مکان یک در
 رخ موقعیت آن در که اجتماعی فرایندهاي و اجتماعی زندگی دادن ونشان کردن

  ).100 :1375 پالگ، و بیتس( دهد می
  
  

                                                   
1. individual in depth interview 
2. semi-structured interview 
3. guideline 
4. outline 

- این مشاهده توسط محقق و دستیارش با هماهنگی والدین، در منزل نوجوان صورت گرفته است.  
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  شناسی اجراي روش -6
 مصاحبه عمقی انفرادي با نوجوانان دختر و پسر در 22در میدان پژوهش، در مجموع، 

هاي پایانی، عمالً با شکل نگرفتن   سال انجام شد که در مصاحبه17-13سنین متفاوت 
ها، کدگذاري و  از شد و با توقف فرایند مصاحبهمفاهیم تازه و بدیع، اشباع نظري احر

 کدگذاري باز از نکات کلیدي 1050 مصاحبه، 22از مجموع  .ها آغاز شد تحلیل داده
. بندي شدند اي دسته  کد مقوله362هاي انجام گرفت که در   در مصاحبه شده مطرح

هاي  یتپس از بررسی کدهاي مقوالت و شناسایی مقوالت محوري، با توجه به حساس
 15هاي عمقی انفرادي،  آمده در برایند مصاحبه دست هاي به نظري و غنا و شدت داده

هاي گزینشی شناسایی شد که این مفاهیم، عمالً برسازنده  مفهوم محوري در کدگذاري
  .الگوي نظري پژوهش هستند

ه چه در میدان تحقیق گذشت، نشان داد که نوجوانان به دالیل مختلفی مانند دایر آن
واژگانی محدودترشان نسبت به افراد بزرگسال، پرهیز از برمال کردن اسرار و 

شان و نیز طبع سرکش و  کاري در مورد روحیات درونی و رفتارهاي روزمره محافظه
گفتند و سعی  هاي تحقیق را پاسخ نمی تفصیل پرسش که بایدوشاید و به تُندشان، چنان

گویی عمیق طفره بروند و این امر کار  ی، از پاسخهاي کوتاه و تلگراف کردند با پاسخ می
ها سعی شد تا  کرد، اما از سویی در انجام مصاحبه مصاحبه با این رده سنی را دشوار می

اي را در  ها و ادراکات خود از مصرف رسانه آنجا که ممکن است پاسخگو معانی، انگیزه
ر، با افزودن اش بگوید و از سوي دیگ اي خالل گزارش وضعیت مصرف رسانه

هاي تکمیلی با والدین در برخی از  مشاهدات حاصل از چگونگی مصرف و نیز مصاحبه
در ادامه این مقاله با گذر کردن  .ها بودیم هاي مصاحبه موارد، در پی افزودن به غناي داده

گیري مقوالت نخستین، کدگذاري گزینشی  هاي باز و شکل از گزارش مطول کدگذاري

                                                   
-            و 1050هاي باز بـا تعـداد      به دلیل ظرفیت و استاندارد عمومی مقاالت پژوهشی، طبعاً امکان ارائه کدگذاري 

  .دسترسی خواهد بود فتر فصلنامه قابل گانه وجود ندارد و این مستندات در د362مقوالت نخستین 
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گیري مفاهیم تا برساخت چارچوب تئوریک حاصل از مطالعه را گزارش  ها و شکل داده
  .خواهم کرد

  
  گیري مفاهیم نظري ها و شکل کدگذاري گزینشی داده -7
  

   کدگذاري گزینشی و مفاهیم محوري-1جدول 

تعداد   هاي باز نشانگر کدگذاري  مقوالت  مفاهیم محوري
  کدها

 ,PA20, PA 21, PB19, PC21  ها موسیقی بیشتر از سایر رسانهمندي به  عالقه
PD15, PE14, PH16, PH20, PI20, 
PJ19, PM22, PO19, PP23, 
PQ19, PR22, PS24,PT23 ،PU13 ،
PU30 ،PVR2 

  
20  

 ,PC22, PE15, PF22, PK18  گرفتن موسیقی از دوستان و بستگان
PM23, 

5  
هاي  لانتخاب و دانلود کردن موسیقی از کانا

  تلگرامی و اینترنت
PA22, PB20, PC22, PD16, 
PE15, PG20, PH21, PI21, PJ20, 
PL23, PM23, PO20, PP24, 
PQ16, PQ20, PR23, PS25, 
PS26, PT24, PQ16, 

  
20  

بازنشر و بازارسال موسیقی و کلیپ بیش از 
  سایر محتواها

PB45, PE26, PF33, PI42, PL38, 
PM49, PP47, PQ42, PR36, 
PS48, PT35 

  
11  

  
  
  

فربگی موسیقی 
  در سبد مصرف

  PU29 ،PVU 2 2  عالقه یا استفاده از ساز

                                                   
-    شونده نخست بـا نـشانگر    ها، الزم است این توضیح ارائه شود که مصاحبه         براي توضیح چگونگی کدگذاري

PAشونده از   و نکات کلیدي برآمده از مصاحبه با این مصاحبهPA1 تا PA nاند که  گذاري شده  نشانP معرف 
 22بنابراین و نظر به انجـام  . ي انگلیسی، نشان از نخستین مصاحبه داردعنوان حرف نخست الفبا   به Aشخص و   

هـاي    ادامه پیداکرده است که جداول کدگـذاري PV n ام الفباي انگلیسی و کد 22مصاحبه، این فرایند تا حرف 
  .تحقیق در قالب پیوست ارائه خواهد شد

هایی که  که عمدتاً در مصاحبه-شد  فراهم میهاي عمقی که امکان بسط مشاهدات  همچنین در مواردي از مصاحبه
 نکات کلیدي مشاهدات یادداشت شده است -اند، این موضوع اتفاق افتاده است شده در خانه مصاحبه شوند انجام

عنـوان نمونـه    بـه . اند عنوان نشانگر مصاحبه کدگذاري شده  بهVها و با افزودن حرف  و با الگویی مشابه مصاحبه    
  .دنشو  کدگذاري میPVA n تا PVA 1گیرد از   مشاهده قرار میشخص اولی که مورد
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تعداد   هاي باز نشانگر کدگذاري  مقوالت  مفاهیم محوري
  کدها

 ,PR20, PC18, PG16, PB15  کنجکاوي و جستجوگري در فضاي مجازي
PN18, PP7, PB15, PA17, PF16, 
PA17, PM19,PB15, PL19, 

13  

  PC17, PF18, PH17, PJ17, PL19, 5  دنبال کردن محتواهاي پورنوگرافی
 ,PA17, PB15, PG20, PN18  نبال کردن موسیقی دلخواهد

PQ16, PS18, 
6  

 ,PA17, PC17, PE12, PH16, PI18  ها کردن خوانندگان، بازیگران و سلبریتی دنبال
PI19, PL20, PT18,PT19, ،PU42 ،
PV15 

11  

  PO17, PR19, PB48 ،PO7 4  گذرانی تا یافتن محتواي موردعالقه وقت
هاي   محتوایی حتی برنامهامکان دانلود هر

  تلویزیون
PH36, PI3, ،PI21 ،PL7 ،PP7 ،
PD51 

6  

، PA ،PD51 ،PE39، PD51،PI21 50  چیز در هر زمان آسانی دسترسی به همه
PE39 

6  

  
  
  
  

دسترسی بدون 
  مرز

  PVD4 ،PVH2 ،PVT2 3  اي متعدد دسترسی به ابزارهاي رسانه
اي داستانی تخیلی و ه عاشق فیلم و کتاب

  رومنس
PA8, PS9, PK8, PH7, PC7, PB7, 
PR9, PE6, PQ8, PF8, PO8, 
PF29, PB7, PG7, PL9, PF39, 
PH47, PM48, PO48, PQ41, 
PC42, PH47, PR49, ،PV33 

  
24  

، ,PC8, PC26, PD25, PF28, PO27  ژانر تخیلی در فیلم و کتاب
PV33 

6  

 ,PC29, PP41,PT41 PA25, PC25  انیمیشن، قالب پرطرفدار
PO24, PG23, PB24, PI31 

9  

  
انگیزي و  خیال

فانتزي سازي 
  اي متن رسانه

 ,PB44, PC42, PF39, PG36, PJ43  انگیزي رمان به فیلم ترجیح خیال
PM48, PP35, PS47, PT34 

9  
  در تنوع هواداري خوانندگان داخلی تمایزطلبی

ماکان بند، محسن یگانه، زد بازي، سپهر (
 خواجه امیري، بابک جهانبخش، فرزاد خلسه،

فرزین، مرتضی پاشایی، سیروان خسروي، 
لو، فریدون  مسعود صادق زانیار خسروي،

فروغی، تهم، جیدال، عرفان، پایا، بهرام بانی، 
  )شهاب مظفري

PA31, PB28, PH31, PL33, 
PO29, PP40, PQ30, PR32, 
PS34, PT43 PB27, 

  
11  

  
  
  

تمایزخواهی در 
هواداري 

  ها سلبریتی

ي خوانندگان تمایزطلبی در تنوع هوادار
تیلور سوفی، سلنا گومز، کیت پري، (خارجی 

کاملیان، امینم، مایکل جکسون، زین مالیک، 

PC30, PD27, PE23, PF30, PI28, 
PM34, PS35, 

7  
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تعداد   هاي باز نشانگر کدگذاري  مقوالت  مفاهیم محوري
  کدها

مریلین منسون، نائل هوران، بندهاي پینک 
  )فلوید، کرس کووین، ددورز، جین موریسون

نداشتن هنرمند موردعالقه در عین پیگیري 
  یموسیق

PG26, PJ30, PK26, ،PN29 4  

اي عمومی و بزرگسال در گروه  محتواي رسانه
  هاي دوستانه تلگرامی یا کانال

PA38, PB34, PD32, PI34, PJ37, 
PM42, PQ36, PS40,PT28 

9  

 ,PB32, PE28, PG32, PJ34, PK30  هاي سینمایی روز دنیا تماشاي فیلم
PN34, PP25, PQ34, PR37, PT25 
PC37, PD46, PF34, PH38, PI33, 
PL39, PM40, PO36, PS38, 
PA37, ،PV34 

  
21  

هاي بزرگساالن در  تماشاي سریال
  اي و یا پخش خانگی هاي ماهواره تلویزیون

PR27, PQ24,PQ25, PJ24, PH27, 
PF25, PE19, PS31, PR26, PD22, 
PM28, 

11  

 فوروارد محتواي طنز عمومی متضمن
  هاي جنسی شوخی

PA47, PB45, PC47, PD30, 
PD41, PE36, PH37, PJ44, 
PK29, PL51, PM39, PM49, 
PO34, PP21, PQ42, PR36, 
PR50, PS48, PT35, PT48 

  
20  

 ,PA43, PB42, PD38, PE33  آوردن گوشی به مدرسه
PF37, PH44, PI40, PJ42, PK34, 
PL49, PO46, PQ40, PS46, 

13  

، PVI4 ،PVH5 ،PVP6 ،PVQ3  بزرگترنمایی
PVR4 

5  

  
  
  
  

مرز زدایی از 
  نوجوانی

 ,PVA2 ،PVD3 ،PVP4، PI32  ها الگو گیري از سلبریتی

PT33,،PVU 1 

6  

دنبال کردن کلیت اخبار از تلویزیون رسمی و 
  اي هاي ماهواره تلویزیون

PS21, PF19, PF20, PM21, 4  

  PC19, PC20, PH18, PS21, PT20 5  مواجهه با اخبار در فضاي مجازي

  
مصرف اخبار 

رسمی باواسطه 
 ,PB18, PG17, PK16, PL21  واسطۀ والدین تجربۀ اخبار در منزل به  و از دور

PM20, PO18, PQ18, ،PU17 
8  

  PB6, PH6, PL8, PM8, PQ7, PV1 6  )سرگرمی(عالقۀ اصلی در موبایل و اینترنت 
 ,PH25, PH39, PI8, PJ7, PO7  وقت گذراندن با موبایل و اینترنت

PP11, PA4,PT9 
8  

  
اینستاگرامی 
 ,PA40, PB38, PD34, PH42  اي محوریت اینستاگرام در مصرف رسانه  شدن مصرف

PI37, PJ18, PJ38, PK33, PL45, 
PM45, PN37, PO37, PO42, 
PP32, PR44, PS44, ،PU40 

17  
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تعداد   هاي باز نشانگر کدگذاري  مقوالت  مفاهیم محوري
  کدها

 ,PB38, PE29, PF35, PG34  اي تلگرام محوري مصرف رسانه
PH40, PJ38, PO37, PO42, 
PQ35, PS44, PE39 

11  

 ,PO44, PR46, PI38, PM46  کنندگان مجازي شبکه دنبال
PS45, PL46, 

6  
  PL15 ،PM45 ،PO45، PV23، 4  جذابیت و خوانایی رسانه در تصویر

  PVU 4 1  پیوستگی حضور در اینستاگرام
 

  هاي حضوري عالقه به بازي
PA23, PB12, PC16, PH13, PH22, 
PJ21, PK19, PL24, PM24, PN22, 
PQ21, PS27, PT36, PB21, PC23, 
PE16, PH23, PI22, PO21, PP37, 
PH24, PI15, PI23, PJ22, PM25, 
PN23, PS28, PS50, PT39 PK20, 
PQ22, PS28, PN23, PO22, 

  
  
34  

ترجیح بازي 
حضوري و 

  گروهی

فوتبال، والیبال، گیم (هاي گروهی  ترجیح بازي
  ...)نت و 

PG13, PH29, PJ11, PJ26, PM17, 
PM29, PN15, PB26, PE21, 
PH29, PA14, PG12, ،PK37 

13  

 ,PA26, PD25, PF14, PF26, PJ13  تجاري در فیلم و کتاب-ژانر اکشن
PK12, PN5, PP46 

8  
  PF14, PF26, PJ13, ،PU33 ،PV34 5  ژانر ماجراجویانه در فیلم و کتاب

، ماجراجویانه و عالقه به بازي اکشن و جنگی
  ترسناك

PD11, PJ13, PM16, PN29, 
PO14, PR17, PT16 

7  

  
جستجوي 
آدرنالین و 

  هیجان
هاي گروهی به دلیل هیجان  عالقه به بازي

  بیشتر
PA28, PB12, PE37, PF41, 
PG38, PH24, PI43, PJ45, PK37, 
PL52, PN44, PO50, PQ44, 
PS49, PC43, PD42,PP36, PM51, 
PN45, ،PVA5 ،PVH1 

  
21  

 ,PA2, PB3, PE1, PG3, PM4  تماشاي تلویزیون در مواقع بیکاري
PO4, PQ4, PS2, PT5 

  
 ,PA2, PB2, PF3, PG2, PH2, PJ2  تماشاي منقطع و محدود تلویزیون

PJ3, PK2, PN1, PO3, PQ2, 
PP5,PA3, PC3, PF2, PI2, PL4, 
PM3,PL2, PP4, PT3 ،PVT4 

  
22  

  PP9, PR1, PB3 ،PL5 4  زیون براي استراحتتماشاي تلوی

  
نه تلویزیون؛ رسا
ناگزیر و 

  اي حاشیه
  

 ,PJ5, PK5, PL3, PM6, PP10 عدم عالقه به شبکۀ خاص تلویزیون
PVT4 

6  
، PA52, ،PL18 ،PN18 ،PR25  اي از خانواده و دوستان استقالل مصرف رسانه

PU9,PV10 ،PVP2 ،PVQ1، PU20 

9    
گزینشگري و 
 هاي تلویزیونی مهخرید و دانلود موسیقی و برنا  مصرف انتخابی

  صورت آنالین موردعالقه به
PQ16, PH36, PI3, PN21, ،PV21 5  
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تعداد   هاي باز نشانگر کدگذاري  مقوالت  مفاهیم محوري
  کدها

عالقه به تماشاي فیلم سینمایی و انیمیشن 
  انتخابی

PC5, PD23, PE4, PF6, PG5, 
PH5, PI5, PI31, PJ6, PM7, PN4, 
PO6, PQ6, PR7, PS5, PS7, 
PT6,PT8, PD4 

19  

، PVA4 ،PVG1 ،PVP1 ،PVP3  اي سازي مصرف رسانه شخصی
PVQ2 ،PVQ5 ،PVR5 

7  

 ,PA11,PB10, PD8,PG10, PL15  عالقه نداشتن به روزنامه و رادیو
PO11, PR13, ،PU15 ،PU16 

9  

  PQ11, PR12,PT14 3 تجربه نکردن مستقل رادیو و روزنامه
  PK10, PP16, PQ12, 3  عالقه نداشتن به رادیو و تلویزیون

  PC12, PH9, PM12, 3  فقدان تجربه مطالعه روزنامه
 ,PB9, PC11, PE8, PH10, PI11  تجربۀ رادیو در اتومبیل

PL14, PM11, PP15, 
8  

عدم نیاز به روزنامه به دلیل اشباع کننده بودن 
  فضاي مجازي

PF12, PB49 ،PM12 ،PS13 ،
PB49 ،PV13 

6  

 ,PA18, PC19, PE13, PG17  دنبال نکردن مطلق اخبار تلویزیون
PK15, PP22, PQ17, PR21, 

8  

  
  

گذر از 
هاي  رسانه

  کالسیک
  جز کتاب

 ,PA10,PB8, PC9, PE7, PF9  عالقه به مطالعۀ کتاب
PG22, PH8, PK9, PL11, PM10, 
PP13, PQ9, PVA3 PR11, PS10, 
PT10 ،PU33 ،PV6 

18  

هم پیوندي با   PVA1 ،PVU 3 ،PU7 ،PU22 4  وابستگی به ارتباطات مجازي
ارتباطات 

  مجازي
  PVD2 ،PVQ4 ،PVR1 ،PVU 4 4  یوستگی ارتباطات مجازيپ

  PVB4 ،PVH3 ،PU8 ،PU20، 4  پوشی و حریم مصرف پرده
  PVP7 ،PU19 ،PU 1، 3  عدم پذیرش کنترل و رفتار انضباطی والدین

منازعه مصرف 
اي در  رسانه

  PU32، 1  گسست ذائقه مصرف از والدین  خانواده
 ،PVR3 ،PF44، PL57، PJ48، PH51  مصرف اندك دوستانه سینما

PG40 ،PD52 

7  

سینما، (اي  تجربه محدود مصرف فضاي رسانه
  با عمومیت سینما) تئاتر و کنسرت

PA53, PB50، PM54، PL57، PI45، 
PG40 ،PF44،PR52، PT49،PS52، 
PQ49 ،PP48 ،PN46 ،PV30 

14  

  
محدودیت 

تجربه مصرف 
جمعی فضاي 

، PB50 ،PC48 ،PE40 ،PF44 ،PG41   و تئاترتجربه نکردن فضاي کنسرت  اي رسانه
PH51 ،PI45 ،PJ48 ،PM54 ،PN46 ،
PT49 

11  
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  شده ها و مفاهیم شناسایی تحلیل یافته -8
  شده گیري مفاهیم، به بررسی تحلیلی و نظري مفاهیم شناسایی در ادامه و پس از شکل

این . ختها و مشاهدات و مقوالت برساخته از کدها خواهیم پردا از خالل مصاحبه
گرفته و ارتباط و   ابعاد مختلف مفاهیم شکلکه اینبررسی نظري و تحلیلی، با توجه به 

تواند در ترسیم الگوي نظري نقش  دهد، می ها را مورد تأمل قرار می هم پیوندي میان آن
  .مؤثري را ایفا کند

  
  اي فربگی موسیقی در سبد مصرف رسانه  -8-1

ها و مشاهدات قابل دریافت بود،  ی در مصاحبهتوجه چه با فراوانی و بسامد قابل آن
موسیقی . اي نوجوانان، حضوري پررنگ دارد این نکته بود که موسیقی در مصرف رسانه

خوابد، با موسیقی  هاي نوجوان است، با موسیقی می ریتمِ هماهنگی بخش به روزمرگی
ی را دوست در مواقعی هم تنها خود موسیق. رود کند و با موسیقی راه می زندگی می

  .دارد نه ملودي و خواننده خاصی را
هاي  جایی موسیقی در تنوع و تکثر فراوان، عمالً انتظار ریتمی در کنش حضور همه

چه در عمل شاهد آنیم، یک  آورد، اما آن اجتماعی و روزمره فرد نوجوان را به وجود می
سالیق موسیقایی، تعدد . اي نوجوان است آریتمی ناموزون و نامتوازن در مصرف رسانه

اي،  هاي مصرف رسانه هاي موردتوجه و اقبال و تکثر و پراکندگی شیوه تعدد خواننده
اي نوجوانان را به بار  راستایی در مصرف رسانه عمالً امتناعی از یک همگونی و هم

هاي ابزاري متعدد، عمالً نوجوانان را به نسلی متفاوت از دو  فراهم آمدن امکان .آورد می
شنوند و این تکثر و  آنان به سهولت هر نوع موسیقی را می. ذشته بدل کرده استدهه گ

پذیري و یا تساهل در برابر انتخاب موسیقی برتر و  پراکندگی، عموماً منجر به همه
  .شود شناسایی موسیقی و موزیسین مورد عالقه از سوي آنان می
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نتخاب و یا با ها، عمالً به فضایی بدون ا گشودگی در برابر همه موسیقی
شد  ازاین می اگر پیش. هاي غیرقطعی تمایزبخش در موسیقی مواجه است انتخاب

هنرمندي را داراي هواداري پرتعداد در میان نسلی قلمداد کرد، مشاهدات و 
ها  هاي این پژوهش، نشان از تکثر خوانندگانی دارد که نوجوانان در انتخاب آن مصاحبه

چنین نگاهی به تعدد و تکثر .  همساالنشان متفاوت باشندکنند از دوستان و هم سعی می
هاي هواداري که البته قطعیت و عصبیتی هم  هاي عرصه موسیقی و تعدد طیف سلبریتی

  .شان ندارند، منجر خواهد شد در هواداري
  
  دسترسی بدون مرز -8-2

 ،اي، عمالً بستر مساعدي براي سرکشی امکان دسترسی به هر محتواي رسانه
اي متعارف و تجویزهاي رسمی فراتر برود و  ست که از مصارف رسانهنوجوانی ا

هاي  گوشی .خودش انتخاب کند و گاهی براي تقابل با رسمیت و عرف، مصرف کند
هاي اجتماعی، فضایی براي گریز از مرکز براي  ها، اینترنت و شبکه تلفن همراه، تبلت

کنند و گاهی  ف احساس نمی که هیچ محدودیتی در مصرندا نوجوانان را فراهم کرده
زنند و در هر زمان و  هایی که دارند، دور می کنترل و نظارت والدین را با دسترسی

  .مکانی، امکان مصرفی مغایر با اصول کنترلی والدین را در اختیار دارند
ها به آن اشاره شد و در  محتواي پورنوگرافیک که در برخی از مصاحبه

 نوجوان از بیان رازهایش پنهان ماند، امري است که این هاي دیگري با امتناع مصاحبه
شناختی و  دسترسی بدون مرز، نوجوانان را با آن روبرو کرده است و طبعاً تبعاتی روان

فیزیکی چون بلوغ زودرس را در رده سنی نوجوانی به بار خواهد آورد که جامعه در 
 به مفهوم کالسیکش تجربه نهایت در آینده با نسلی مواجه خواهد شد که نوجوانی را

اعم از اینترنت  -ها  زنی در رسانه گذرانی و پرسه  وقتکه ایناز دیگر سو،  .نکرده است
دهد، به محتواهاي متعدد   رخ می-هاي تلویزیونی هاي اجتماعی و حتی کانال یا شبکه



 
 
 
 
 
 
 

  1398، پاییز 19هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      310

ها،  دهد و در این میان هایپرلینک اي امکان دیده شدن و شنیده شدن می رسانه
پسند را در صدر مواجهه  ها، محتواهاي زرد و عامه هاي اصلی تبلیغاتی رسانه نجریا

هاي  دهد و از این مسیر، عادت هایشان قرار می زنی ها در پرسه نوجوانان با رسانه
  .اش شکل خواهد داد اي اي و ذائقه نوجوان را در مصرف رسانه رسانه

  
  اي انگیزي و فانتزي سازي متن رسانه خیال -8-3

اي جریان اصلی و فقر درنگ و تأمل در ادراك  صاویر و متون رسانهشتاب ت
اي براي نوجوانان، عمالً امکان چشیدن لذت یک روایت بسیط با تعلیق و  رسانه

پردازي را در ناخودآگاه  زدایی را از آنان سلب کرده است و این امر خأل خیال آشنایی
و روایت داستانی رمان که با شدت عالقه به کتاب و داستان  .آنان منجر شده است
ها، مشاهده شد، نشان از احیاء رسانه کتاب  اعتنایی در مصاحبه فراوانی و بسامد قابل

تواند محل وقوف  امري که می. اي دارد انگیزي رسانه براي جبران این خیال
  .گذاري فرهنگی باشد سیاست

 از جوید، تصویري است که رومنس و عاشقانگی که نوجوان در رمان می
سازد و طبعاً چنین تصویري، اثري استوار بر  آل براي خودش می بزرگسالی ایده

هایی که روایتی از عناصر خیالی و غیرواقعی ارائه  فیلم .اش خواهد داشت بزرگسالی
با توجه به  -هاي اصلی سینماي هالیوود،  هاي مألوف جریان دهند، براي جبران سنت می

گیرند و نیز   مورد اقبال بیشتري از سوي نوجوانان قرار می- زنند زدایی که رقم می آشنایی
شوند، امکان بیشتري به عنصر  قالب انیمیشن و کاراکترهایی که در صورت انیمه ارائه می

دهند و به این دلیل، ژانر انیمیشن هم قالب پرطرفداري در این رده  خیال در نوجوان می
  .سنی است
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  ها تی تمایزخواهی در هواداري سلبری -8-4
شوندگان،  ها در میان مصاحبه  عمومیت پیگیري اخبار و تصاویر سلبریتیبا وجود

کرد، طلب کردن انحصار یک سلبریتی براي خود از سوي  توجه می چه جلب آن
هاي مورد عالقه در خوانندگان و هنرمندان را  تعدد سلبریتی. نوجوانان مورد مطالعه بود

روي «اش را کسی از   خواننده موردعالقهکه این .دتوان مشاهده کر ها می در کدگذاري
اش، با دیگر دوستانش فرق کند، بدل  عالقه  خواننده موردکه اینتقلید نکند و » دستش

از . هاي مورد عالقه نوجوانان شده است به یک جریان تمایزخواهی پررنگ در چهره
از مواردي است دیگر سو، عدم قطعیت و مانایی چهره هنري مورد عالقه، یکی دیگر 

ها عنوان شد و این عدم قطعیت، شدت هواداري را تحت تأثیر قرار  که در مصاحبه
 عالقه وافر به موسیقی و پیگیري باوجود که ایندهد و یا حتی در مواردي، ذکر  می

اي وجود ندارد، نشان از یک نگاه  اي، خواننده موردعالقه موسیقی به شکل حرفه
  .قوله موسیقی در بین نوجوانان مورد مطالعه داردگراي نامتعین به م کثرت

  
  مرز زدایی از نوجوانی  -8-5

اي و ابزارهاي مشترك در اختیار،  هاي مشترك، محتواي مشترك متون رسانه رسانه
هاي  دسترسی به فیلم. ندا عمالً تفاوت میان نوجوانی و بزرگسالی را از میان برداشته

هاي تولیدکننده  بندي سنی در شرکت موماً ردهها که ع سینمایی روز دنیا و تماشاي آن
هاي سنی داده  بندي یی هم دارد و در کشور ما، چندان بهایی به این ردهآمریکا -اروپایی

هاي   ویدئوهاي بزرگساالن و حتی اخبار و برنامه-شود و نیز دسترسی به موزیک نمی
دهد و کودك را به  نه نمیها، مجالی براي نوجوانی در رسا سرگرمی تلویزیونی و مانند این

 هاي هاي محدودي که در تلویزیون رسانه .کند بزرگسالی ناخواسته و زودرس پرتاب می
 است، عمالً در خدمت کودکان  شده اي براي رده سنی نوجوانان نیز طراحی ماهواره

ها را  ها، عموماً استفاده از این تلویزیون قرار گرفته است و نوجوانان مورد مصاحبه
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دانستند و بنابراین تسریع بزرگسالی، ناشی از  شان می هاي گذشته لق به سالمتع
  .دسترسی، امري است که دامن کودکان و نوجوانان را گرفته است

  
  مصرف اخبار رسمی با واسطه و از دور -8-6

شوندگان نوجوان، عموماً پیگیر اخبار نبودند، اما فضاي خبري را عموماً با  مصاحبه
هاي اتفاقی با اخبار، گاهی  کردند و مواجهه الدین و آشنایان درك میواسطه و از طریق و

  .انگیخت که سرنوشت رویدادهاي خبري را دنبال کنند ها برمی حس کنجکاوي را نیز در آن
داد که لزوماً  هاي فضاي مجازي نیز آنان را در مسیر اخباري قرار می زنی پرسه

میل به  .شوند و بالتبع، با خبر از رویدادها میخوردند  اند، اما به آن برمی دنبالش نکرده
خبري و پرهیز از فضاي امر واقع و رسمیت زیستن، سوي دیگري از میل به  بی

پردازي و فراموشی واقعیت زیست دنیایی است که در نوجوانان مورد مطالعه  خیال
  .مشاهده بود قابل

  
  اینستاگرامی شدن مصرف -8-7

اي نوجوانان،  عی موبایلی در مصرف رسانههاي اجتما وزن و چگالی باالي شبکه
اي نوجوانان کرده  ترین ابزار رسانه ها را بدل به اصلی هاي همراه و تبلت عمالً گوشی

اي است و  برداري رسانه سازي و استقاللی که منتج از بهره است که قابلیت شخصی
اما در . ش داده استها را افزای برداري از این رسانه کند، اقبال و بهره حریمی که حفظ می

هاي اجتماعی، اینستاگرام، با توجه به محوریت تصویر و سهولت خوانایی  میان شبکه
 .محتوا و بازخورد گیري، اقبال بیشتري از سوي نوجوانان مورد مصاحبه داشته است

کندي و تنبلی در نوشتار، عالقه به دیدن در برابر خواندن، امکانات نمایشی بیشتر و 
به لزوماً دست، عمالً زیست روزمره نوجوان را با نمایشی آمیخته است که  ینمواردي ازا

دانایی و آگاهی او منجر نخواهد شد و وجوه بصري زیست نمایشی در آنان را تقویت 
  .خواهد کرد
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  ترجیح بازي حضوري و گروهی -8-8
هاي واقعی و  ن حضور جمعی و گروهی همساالن را براي بازيناهمچنان نوجوا

اما این ترجیح، بدل به . دهند  حضور و بازي در فضاي مجازي ترجیح میفیزیکی به
آیی  تر تکرارشونده شده است که امکان گردهم هایی کم خاطراتی محدود و نوستالژي

اند که جمع  شوندگان نیز معترف بیند و خودِ مصاحبه همساالن نوجوان را دشوار می
هاي گروهی و ارتباطات انسانی  بازي. افتد ها اتفاق نمی شدن همساالن، به این راحتی

دهد و این ترجیحِ جمعی  حاصل از آن، معموالً خاطرات خوبِ نوجوانان را تشکیل می
هاي  بیند، ترجیح به بازي بودن، حتی آنجا که خود را در فضاي مجازي ناگزیر می

ا جایی که هاي مجازي، ت سه نفره دارد و از تنهایی و مواجهه منفرد با بازي-اي دو رایانه
  .کند ممکن است، پرهیز می

  
  جستجوي آدرنالین و هیجان -8-9

شوندگان، نه ارتباطات انسانی، بلکه هیجان بازي را  همچنان که برخی از مصاحبه
مند به  دانستند، عموم نوجوانان طرف مصاحبه، عالقه هاي گروهی می دلیل ترجیح بازي

و به دنبال گریز از این فقر هیجان و ژانر اکشن و ماجراجویانه در فیلم و داستان هستند 
هاي  جویند و بازي ها می روزمرگی در زندگی هستند و این جایگزینی را در رسانه

 .کنند آمیز نیز در بسیاري از مواقع این کارویژه را براي نوجوان ایفا می اي خشونت رایانه
ها  اندارد آنشوندگان که در وزن باالي است توجهی از مصاحبه فقر تحرکی شمار قابل

کند و حتی انتخاب موسیقی  تشخیص بود، از هر حرکتی در رسانه استقبال می قابل
  .جاي واقعیت باشد تواند دالی بر جایگزینی مجاز به داراي ریتم حرکتی و تند نیز می
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  اي تلویزیون؛ رسانه ناگزیر و حاشیه -8-10
اي  سانهعنوان رسانۀ غالب در فضاي خانه، در فضاي مصرف ر تلویزیون، به

نوجوانان مطالعه شده، سهم اندکی را به خود اختصاص داده است که این سهم با توجه 
به تصرف و حضوري است که در فضاي خانه دارد و نوجوان هم ناگزیر، در مواقعی 

تماشاي تلویزیون در مواقع بیکاري، تماشاي . دوزد چشم و گوش به صفحۀ آن می
هاي تلویزیونی و نداشتن شبکه تلویزیونی  ن برنامهمنقطع تلویزیون و نیز دنبال نکرد

د تلویزیون نقش نده هایی هستند که نشان می دست، دال مورد عالقه و مواردي ازاین
داده است و آنان به اختیار خود  اي خود را براي نوجوانان ازدست مرجعیت رسانه

اي است که عموماً  تلویزیون، رسانه .اند هاي دیگري را جایگزین تلویزیون کرده رسانه
تابد، عمومی است و متعلق به همه اعضاي  سازي مصرف را برنمی استقالل و شخصی

اي که افول آن  هاي مشترك رسانه خانواده و میدانی براي گفتگوهاي مشترك و دغدغه
  .تواند کم رونق شدن همراهی و گفتگو را در خانواده نیز به دنبال داشته باشد می

  
  انتخابیگزینشگري و مصرف  -8-11

دهد  اش مهیاست و او ترجیح می اي چیز براي انتخاب نوجوان در سبد رسانه همه
یلمی که خودش فموسیقی و . چه را که خودش انتخاب و فراهم کرده را مصرف کند آن

به فیلم و موزیکی که را اي دیگر به دست آورده باشد،  دانلود کرده باشد و یا به شیوه
پاره  در بسیاري از مواقع هم پاره. دهد کنند، ترجیح میهاي مختلف پخش  تلویزیون

اي را که اگر پسندید، آن هنگام ببیند و مصرف  کند متن رسانه بیند و آزمونِ ذائقه می می
شود و بنابراین حتی ترجیح  حس استقالل، با گزینش و انتخابگري خود معنادار می. کند
رایگان خود را به انتخاب دیگري   اما بهپسندد را بخرد، چه که می  آن،دهد به بهایی می

  .نسپارد
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  هاي کالسیک جز کتاب گذر از رسانه -8-12
تلویزیون و مطبوعات، با نفی -هاي کالسیک مانند رادیو  رسانهکه این باوجود

اي  هاي رسانه اند، اما همچنان، کتاب، یکی از مأمن نوجوانان مورد مطالعه مواجه شده
انگیز کتاب و مواجهه فعال ذهن نوجوان در  الروایت خی. رده سنی نوجوان است

کند که احساس  ساختن تصاویر روایت مکتوب، اختیار و فعالیتی را به او هدیه می
هاي فراگیر  زدایی که کتاب به نسبت رسانه تعلیق و آشنایی .کند فردیت و عاملیت می

ه مکتوب براي آورد، هنوز جذابیت این رسان جریان اصلی براي نوجوان به ارمغان می
  .نوجوانان را حفظ کرده است

  
   هم پیوندي با ارتباطات مجازي -8-13

هاي تلفن  هاي مجازي و ابزارهاي ارتباطی چون گوشی احساس وابستگی به رسانه
نوعی است که اگر نباشند، گویی چیزي در زندگی عموم نوجوانان مورد  ها، به همراه و تبلت
 وابستگی به ،ارتباطات بین فردي نیستوابستگی تنها در . شده است مصاحبه گم

جستجوگري گوگل، وابستگی به دانلود محتواهاي مورد عالقه، وابستگی مجازي به 
از  .ندا هاي نوین معنا بخشیده افزارهاي کاربردي، همه و همه زندگی او را در پرتو رسانه نرم

ط را نشان از کند که باید برخط باشد، قطع این ارتبا دیگر سو، او هر آن احساس می
چک کردن مدام . داند که در مجاز در جریان است دور افتادن از جریان زندگی می

هاي باالي اینترنت موبایل، همه و  هاي سریع و هزینه هاي اجتماعی، پاسخگویی شبکه
این وابستگی و . همه نشانی از پیوستگی مجازي نوجوانان مورد مطالعه بوده است

  .سازد دي نوجوان با ارتباطات مجازي را میپیوستگی توأمان، هم پیون
  
  اي در خانواده منازعه مصرف رسانه -8-14

اي در بسیاري از مواقع با  خواهی و گزینشگري نوجوان در متون رسانه استقالل
هاي  شود که به دلیل ماهیت فرّار و کنترل ناپذیر رسانه نگاه کنترلی خانواده مواجه می
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طبع سرکش و طغیانگر . کند خانوادگی فراهم مینوین، عمالً بستري براي منازعات 
تأیید توسط خانواده دسترسی دارد و مصرف  نوجوان، حتی آنجا که به محتوایی قابل

تأیید ارائه  دهد نمایشی از مصرف محتواي غیرقابل کند، در مواردي حتی ترجیح می می
 پنهانی و مصرف .اي او در خانه باشد کند که نشانی از اقتدار و توانایی رسانه

شود که در عمل   نوجوان، در مواردي منجر به تقابل خانواده با او می شده سازي شخصی
  .گذاري او از خانواده را رقم خواهد زد انزوا و فاصله

  
  اي محدودیت تجربه مصرف جمعی فضاي رسانه -8-15

ها و مشاهدات دیده شد، این بود که مصرف جمعی نوجوانان  چه در مصاحبه آن
شد و بنابراین  نت ختم می هایی محدود و پراکنده از سینما و گیم ه، به تجربهمورد مطالع

حسِّ حضور و  .ادراك کمتري از حضور همساالن در کنار خود را تجربه کرده بودند
اي و باب  تواند همدلی و همراهی رسانه اي که می همراهی جمعی در مصرف رسانه

ژرفا گزارش  شمار و کم خانوادگی نیز، کمهاي  اي را بگشاید، در تجربه گفتگوي رسانه
اي  شد و این عدم توجه به مصرف جمعی، عمالً به تقویت فردیت در مصرف رسانه

صورت مورد و  هاي مصرف جمعی تئاتر و کنسرت نیز به تجربه .منجر خواهد شد
توجهی  ها و مشاهدات گزارش شد که فراوانی و بسامد قابل استثنائی در مصاحبه

  .نداشتند
 

  )گیري مثابه نتیجه به(اي نوجوانان  ترسیم الگوي نظري مصرف رسانه -9
 و تحلیل آن، بر مبناي الگوي گزینشی  شده با توجه به مفاهیم شناسایی

اي نوجوانان در  بندي مفاهیم در نظریه داده بنیاد، الگوي نظري مصرف رسانه صورت
 نتیجه نظري این مقاله، در عنوان دادهایی دارد، به یک نگاه سیستمی که ورودي و برون

  شود؛ شکل زیر ارائه می
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بندي و  اي، در قالب جمع در ادامه به تبیین پیامدهاي سیستمی مصرف رسانه
  .اي نوجوانان خواهیم پرداخت گیري از مطالعه سازوکار مصرف رسانه نتیجه

  
  اي در نوجوانان آریتمی مصرف رسانه) الف

اي و  عنوان پیامد سیستمی شرایط زمینه وجوانان بهاي ن امري که در کلیت مصرف رسانه
مشاهده است؛ نوعی آریتمی در مصرف  اي و ابزارهاي در اختیار، قابل نیازهاي رسانه

اي  برنامه. چیز نیست کند و مشتري دائم هیچ چیز را مصرف می نوجوان همه. اي است رسانه
کثّري که در مصرف اش ندارد؛ پراکندگی و ناهمگونی و ت اي براي مصرف رسانه

اي دارد که  در مصرف رسانه) تکگی چهل(گی تکّه اش هست، نشان از نوعی چهل اي رسانه
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هرچند  .کند اي منسجم و یکدست دور می اي را از یک کلیت مصرف رسانه این سبد رسانه
اي عموم نوجوانان، جایگاه محوري و  ریتم و ملودي موسیقایی در سبد مصرف رسانه

  .هاي موسیقایی هم هستیم  اما همزمان شاهد یک آریتمی در ریتمپررنگی دارد،
  

  ها مواجهه فعال با رسانه) ب
اش، او را به استقاللی در  اي امکان اختیار و گزینشگري نوجوان در مصرف رسانه

در چنین شرایطی با توجه به . اش عادت داده است اي انتخاب و مصرف متن رسانه
هاي  هاي تلویزیونی، عمالً جدول زمانی براي دیدن برنامه امهامکان دانلود و بازبینی برن

. گیرد کند و در اختیار می نوجوان انتخاب می. مورد عالقه تلویزیونی هم در کار نیست
در  .یافته باشد اش دست اي موردعالقه دهد که خودش به متن رسانه او ترجیح می

 بگوید و بتواند -نتدر قالب کام-دهد که نظرش را سطحی دیگر او ترجیح می
این فعالیت  .خواهد در قامت مخاطبی منفعل قرار گیرد بازخوردش را نشان دهد و نمی

شود و اهمیت رسانه  اعتنایی به رسانه می از سویی منجر به عدم وابستگی و بی
  .شود اي می رفته و عاملیت فردي، جایگزین نهادهاي فربه رسانه ازدست
  

  تطابق با بزرگسالی) پ
بیند و با گذر از دوران کودکی، خود  ان، خودش را در دنیایی بدون رسانه مینوجو
اي بزرگساالن را  او محتوا و متون رسانه. بیند  به دوره بزرگسالی می شده را پرتاب

کند که ناگزیر است روایت  شدگی در میان محتواهایی را تجربه می کند و گم مصرف می
هاي بزرگساالن،  او در فیلم. اي بزرگساالن را بسازد ههاي رسان و بازخوانی خود از تجربه

ها را با بازخوانی خود در اختیار  کند و این روایت  سکس را تجربه می وعشق، خشونت
اي در بسیاري از مواقع، پنهانی و به دور از   این مصرف رسانهکه اینبا توجه به . گیرد می

  . اجتماعی ناخوشایندي داشته باشدتواند تبعات فردي و دهد، می چشم خانواده رخ می
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  تمایزخواهی چند سطحی) ت
اي در نسبت با خانواده است و  نوجوان، از سویی خواستار تمایز در مصرف رسانه

از سوي دیگر خواستار تمایز در مصرف در نسبت با همساالن است و حتی در 
یگران داشته باشد کند انتخابی متفاوت از د اي و هنرمندان نیز سعی می هاي رسانه چهره
هاي  ی براي تجربهیاین تمایزخواهی، مبنا .بودگی اش را به رخ بکشد نوعی خاص و به

هاي جدید است که نوجوان را به دنیایی سیال از  اي و کشف نو و تازه در متون رسانه
شود و خاصیت به روزشوندگی و تولیدات پرشمار و  اي رهنمون می محتواي رسانه
دارد و  هایی تازه را زنده نگه می  اشتیاق او براي کشف متون و چهرهاي، پیوسته رسانه

این تازگی با عمومی شدن و تکراري شدن انتخاب پیشین، مجدداً خودش را احیا 
  .دهد کند و این چرخه را ادامه می می

  
  منازعات خانوادگی) ث

اي و احساس والدین از کنترل ناپذیري ارتباطات  سازي مصرف رسانه شخصی
» همیشه سر در گوشی داشتن«هایی با مضمون  جازي فرزندان، منجر به سرزنشم

شواهدي از شماتتِ هزینه باالي اینترنت قبض موبایل . شود نوجوان از سوي والدین می
هاي نخوانده تا مقایسه نوجوان با همسال دیگري، حاکی از این است  تا یادآوري درس

 اي با  گذاري نوجوان در مصرف رسانه  فاصلهکه سطحی از منازعات خانوادگی، ناشی از
در  .اي او توسط والدین است ناپذیر بودن مصرف رسانه خانواده و احساس نظارت

اي و مصرف  طلبی و عدم همراهی خانواده در مصارف رسانه سطحی دیگر استقالل
قعی که زند که جز در موا جویانه، به یک منازعه پنهان و آرام دامن می پنهانی یا مخالفت

طبع سرکش نوجوانی، فرضاً صداي موزیکی را باالتر از آستانه تحمل خانواده نبرد، 
  .ماند شود و پنهان می برمال نمی
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  سخن آخر
چه در گزارش این پژوهش رفت، نشان از دنیاي عدم قطعیت و پراکندگی و سیالیت  آن

اي باشد، امري  هومی رسانهکه مف این امر بیش از آن. ها دارد نوجوانی در مواجهه با رسانه
عدم  .گذاران اجتماعی قرار گیرد بایست موردتوجه سیاست اجتماعی است که می

جهانی متفاوت را براي  اي است، زیست اطمینانی که ماحصل این مصرف رسانه
هاي  جهانی که تنهایی و مصرف دزدانه و زیرجلکی رسانه سازد؛ زیست نوجوانان می

. داند ا در تقابل با مصرف جمعی تلویزیون در خانه میاش ر  شده اجتماعی شخصی
اي هم نقش پناهگاهی امن براي فرار از منازعات خانوادگی را برایش ایفا  مصرف رسانه

جهانی نمایشی را  .کند و هم در شکل دادن و توسعه این منازعات نقش مؤثر دارد می
چرخد و  اي می مختلف رسانهکند که بازنمایی امر واقع نیست؛ در میان متون  تجربه می
کند و جایی مقیم نیست و با هرگونه رسمیت و امر  کشد و آزمون ذائقه می سرك می

  .کند گذاري می واقعی، فاصله
داند و از دیگر سو خودش  نوجوان، دنیاي خود را تکین و با فاصله از بزرگسال می

. کند زرگساالن را تجربه میاي ب بیند و متون رسانه  در دنیاي بزرگسالی می شده را پرتاب
اي درخور نوجوانی براي این  یکی از عوامل مولد این وضعیت، فقر و فقدان متون رسانه

هاي جمعی چون  گذاري رسانه این در شرایطی است که سیاست .باشد میگروه سنی 
 تلویزیون، سینما، مطبوعات، محصوالت و فضاهاي فرهنگی، عمالً نسبت به -رادیو

این امر  .اعتناست  بستر گسترش تولیدات مبتنی بر اقتضائات نوجوانی بیفراهم آوري
تواند محملی براي بسط این پراکندگی و آزمون ذائقه همواره و عدم قطعیت در دوره  می

مثابه  تواند به  در این مقاله، می شده تصویر ارائه. بزرگسالی اینان و موجد نگرانی باشد
توجهی به مناسبات  اي باشد که بی  اجتماعی و رسانهگذاران زنگ هشداري براي سیاست

  .حاکم بر گروه سنی نوجوان، پیامدهاي اجتماعی در بزرگساالن آینده خواهد داشت
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