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واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در 
روابط نظارتی والدین و نوجوانان با 

توجه به فّناوری های جدید

نویســندگان تالش کرده اند با استفاده از بینش نظری و تحلیلی »گیدنزی ـ کاستلزی« 
درباره تغییرات عصر جدید و اقتضائات جامعه اطالعاتی و اتخاذ مطالعه ای اکتشافی، مسائل 
اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی میان والدین و فرزندان را از نگاه کنشگران درگیر با 
موضوع شناسایی کنند. تکنیک پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. در این 
راســتا، با 120 نوجوان و 20 نفر از مادران و پدران در شــهر تهران براساس نمونه گیری 
هدفمند و تیپیک مصاحبه شده است. تحلیل توصیفیـ  تفسیری براساس فرآیند کدگذاری، 
الگویابی و ســنخ یابی انجام شده است. محور های کلی برخی از مهم ترین دستاورد ها و 
نتایج مقاله عبارت اند از: 1. سنخ شناســی محدودیت ها و قواعد نظارتی؛ 2. سنخ شناسی 
نوجوانان براساس مواجهه با نظارت ها؛ 3. مسائل مربوط به حریم شخصی و قدرت مهار 
نوجوانان؛ 4. شکل گیری مسائل و استراتژی های جدید در خرید فنّاوری ها و 5. مالحظات 
و چالش های جدید والدین. در مجموع، به نظر می رســد که نوعی اخالق خانوادهـ  بنیان 
در زمینه مواجهه با فنّاوری ها در حال شــکل گرفتن است؛ به طوری که به رغم پاره ای از 
مسائل و چالش ها، ایدئولوژی والدـ  فرزندی سبب احیا و تداوم برخی حریم های اخالقی 

و روابط نظارتی می شود. در این باره، پنج سنخ از خانواده شناسایی و معرفی شده اند. 
 واژگان کلیدی: 
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1. طرح مسئله1
یکی از پیش فرض های مندرج در فلسفه علوم اجتماعی و نیز علم جامعه شناسی، ضمیمه 
انگاشــتِن خصیصه بالغ بودن )جســمی و عقلی( به مفهوم »فرد« اســت. به عبارت دیگر، 
فرد در اکثر نظریات جامعه شناســی بر بزرگســالی داللت داشته است. بخشی از چالش 
جامعه شناسی در مطالعه و بررسی دوره کودکی )و بخشی از دوره نوجوانی( نیز ناشی از 
همین تصور بوده است. از این رو، عمدتاً پژوهش درباره این دو دوره از زندگی، عمدتاً ذیل 
مباحث »جامعه شناسی خانواده« مطرح می شدند. تا مدت ها، مسامحتاً یا غفلتاً این رویکرد 
غلبه داشــت که کودکان و نوجوانان مشمول آن کنشگری و عاملیتی که نظریات درباره 
فرد و جامعه مطرح می کنند، نیستند. تغییرات فزاینده دنیای مدرن پس از جهانی کردن 
و گســترش روزافزون فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی، باعث شــده است که ناخواسته، 
چالش مذکور تا حدی تعدیل شود و شرایط )دست کم به طور بالقوه و در ساَحت نظری( 
برای ظهور »فرزندان توانا و مطلع« تســریع شود. بنابراین، اکنون پذیرفته شده است که 
کنش، کنترل و نظارت در یک فضای اجتماعی، حاصل مشارکت، مقاومت یا تعامل همه 

کنشگران درگیر با آن فضا )اعم از بزرگساالن و کوچک ساالن( است. 
مواجهــه خانواده با فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی تغییراتی را در نقش ها، تکالیف، 
حقوق، تصورات و انتظارات از نقش، نظارت و روابط والد ـ فرزندی به وجود آورده اســت. 
مهارت و توانایی فّناورانه فرزندان و والدین، به طور بالقوه، سهم شان را در کنشگری تغییر 
می دهد. در نتیجه، فرصت ها یا موانعی بر سر والدگری و فرزندی پدیدار می شود. تبدیل 
شدن فّناوری های جدید فردمحور به نیاز و ضرورت، آنها را از حریم عمومی خانواده به حریم 
خصوصی کشــانده است. پیوند اکثر وسایل هوشمند و اینترنت ـ محور به لوازم شخصی 
مسئله ای است که نظارت و کنترل والدین را پیچیده تر و حساس تر می کند. همچنین، نیاز 
تلقی شدن آن فّناوری ها، سبب شکل گیری خواسته های جدیدی در فرزندان از والدین شان 
می شود. مسئله وابستگی به فّناوری ها نیز نظارت و محدودیت های والدین را متنوع تر کرده 
اســت. بنابراین، شکل جدیدی از مناقشات میان آنها دور از انتظار نیست. استراتژی های 

رفتاری و مکانیزم های دفاعی متمایزی نیز در هر یک از طرفین آشکار خواهد شد. 
همزمان با تشدید فرآیند اطالعاتی شدن جامعه، سطوح مختلفی از نهاد ها و گروه های 
اجتماعی، دســت خوش تغییراتی در کیفیت روابط و تعامالت میان کنشگران اجتماعی 

1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری و مورد حمایت INSF است.



73

هســتند. در این میان، روابط متقابل والدین و فرزندان در فرآیند جامعه پذیری تســهیل 
)یا تســریع( یا مختل شــده یا تأثیری خنثی خواهد پذیرفت. فرزندان با منابع یا عوامل 
بدیلــی مواجه اند که می توانند روابط متعددی از جملــه رقابت، تضاد یا تکمیل کنندگی 
با یکدیگر داشــته باشــند. در دوره کنونی، خانواده با اینکه هنوز نقش مهمی در تعلیم و 
تربیت فرزندان ایفا می کند، اما نقش آن بیش از پیش جنبه مدیریتی پیدا کرده اســت. 
)محسنی، 1380: 34( راهبرد های والدین ممکن است مستبدانه، مقتدرانه، آسان گیرانه 
یا سهل انگارانه باشد. )سعدی پور، 1392: 164( بسیاری از پژوهش ها در مورد والدینی که 
با اقتدار و اطمینان خاطر به اجتماعی کردن فرزندان شــان می پردازند، معتقد به الگویی 
هستند که زین و آیتزن1 آن را الگوی »والدین قدرقدرت« نامیده اند. در این الگو، جریان 
از ســوی والدین به طرف فرزندان برقرار است و والدین مایل اند، فرزندان خود را »ظرفی 
خالی« در نظر بگیرند که در انتظار پُر شــدن از طریق یادگیری اجتماعی هستند. بیشتر 
پژوهش های جدید نشــان می دهند که والدگری مانند »خیابان دوطرفه« اســت؛ اگرچه 
والدین بی تردید بر فرزندان خود نفوذ دارند، اما فرزندان نیز بر والدین تأثیر می گذارند و 
قلمرو اقتدار آنها را تغییر می دهند. )زین و آیتزن، 1990: 305( البته از نظر کاســتلز2، 
یکی از تبعات عصر اطالعات برای خانواده ها، کاسته شدن از کارکرد مراقبتی و حمایتی 
اعضای خانواده به ویژه والدین نسبت به فرزندان است. مشغله های کاری والدین و اشتغال 
مادران از دالیل مهم در این مسئله به شمار می روند. در نتیجه، فرزندان به نحوی شایسته 

در جامعه ادغام نمی شوند. )کاستلز و اینس، 1384: 114-115( 
به طور کلی، مک کوایل3 کارکرد جامعه پذیری رســانه ها را دارای دو جنبه می داند: از 
یک ســو، رسانه ها ســایر عوامل جامعه پذیری را حفظ و تقویت می کنند و از سوی دیگر، 
تهدیدی بالقوه برای مجموعه ارزش های مورد نظر والدین هســتند. )مک کوایل، 2006: 
494( داتن4 نیز اســتدالل کرده است که ورود فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی می تواند 
به بروز تنش هایی در خانه منجر شــود، زیرا والدین و فرزندان هر یک در تالش  اند تا آن 
وســایل را به نحوی تحت کنترل بگیرند. )داتــن، 1384: 109( یکی از فّناوری های مهم 
برای نوجوانان، تلفن همراه هوشــمند است. لینگ5 معتقد است نوجوانان به کمک تلفن 
1. Zinn & Eitzen
2. Castells
3. Mcquail
4. Dutton
5. Ling
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همراه سعی می کنند تا خود را از نظارت والدین ر ها سازند، اما همزمان، تلفن همراه این 
امکان را نیز به والدین می دهد که به »والدگری از راه دور« مبادرت نمایند. )لینگ، 2004( 
اینکه آیا خانواده می تواند نقش یا تأثیر فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی را مهار کند 
یا خیر، مســتلزم توجه به این نکته اســت که چنین تأثیراتی بر والدین و فرزندان به یک 
اندازه و با درجه ای مشابه نیست. از نظر داتن، یکی از پیامد های فّناوری های ارتباطاتی و 
اطالعاتی، »شکاف دیجیتالی« است. )نک: داتن، 1384: 19( با استفاده فرزندان نوجوان از 
فّناوری ها در خانه آنها به یک کارشناس تبدیل می شوند که والدین نیز نیازمند راهنمایی 
و نظرشــان خواهند بود )کیســلر1 و دیگران، 2000( و حتی در فرآیند خرید آن وسایل 

نقشی اساسی ایفا می کنند. )واتن2، 2011( 
عدم اطالع کافی برخی از والدین نســبت به فّناوری های ارتباطی جدید، سبب بروز 
مشکل در فرآیند نظارت بر فرزندان نیز می شود. )معمار و قربانی، 1392: 139( والدینی 
که تحصیالت و مهارت های رایانه ای کمتری دارند، به احتمال بیشتری اینترنت را به منزله 
عاملی که آنها را از فرزندان شــان جدا می کند، می انگارند. )هورست3، 2008( این فرآیند 
می تواند سلســله مراتب اجتماعی را تغییر دهــد. )نوود و آتما4، 2006( جردن5 از مفهوم 
»ماهیتاً ضد سلسله مراتبی« برای توصیف روابط در فضای مجازی سخن گفته است. )جردن، 
2001( در تفسیری مشابه، کاستلز بر این باور است که نفوذ اینترنت شیوه های خودمختاری 
و اســتقالل را تقویت و پشتیبانی کرده است، زیرا اینترنت یک ابزار استقالل ساز به شمار 
می آید. )کاستلز، 1393: 275-274( فّناوری های جدید منادی آزادی اند و توانایی مردم 
را افزایش می دهند )کاستلز، 1393: 285( بنابراین، »سرمایه اجتماعی« نوجوانان افزایش 

می یابد. )بست و کروگر6، 2006( 
پژوهش سال 2016 متعلق به دانشگاه ناوارا در اسپانیا حاکی از رتبه 177 شهر تهران در 
بین هوشــمندترین شهر ها بوده است. طبق شاخص توسعه فّناوری اطالعات و ارتباطات، 
تهران توسعه یافته ترین استان در ایران به حساب می آید.7 در سال 1392 در تهران، به طور 
متوســط هزینه های ساالنه خانوار معمولی مربوط به دو بخش خدمات فّناوری اطالعات 
1. Kiesler
2. Watne
3. Horst
4. Nood & Attema
5. Jordan
6. Best & Krueger
7. http://www.mehrnews.com/news/3660628
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و ارتباطات )تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت( و تجهیزات فّناوری اطالعات و ارتباطات 
)رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت، گوشی تلفن همراه و سایر وسایل( مجموعاً 14.117.834 
ریال برآورد شده است.1 شاخص توسعه فّناوری اطالعات و ارتباطات در تهران تا نیمه سال 
1395، 7/13 درصد بوده2 و بین سال های 1389 تا 1392 به شرح زیر اعالم شده است که 
بر طبق آن، شــاخص فرعی مهارت جایگاه باالتری دارد. از منظر تحلیل جامعه شناختی، 
یکی از پیامد های این موضوع می تواند اهمیت نقش آفرینی، توانایی و قدرِت کاربران باشد. 

جدول1:درصدزیرشاخصهایتوسعهفّناوریاطالعاتوارتباطاتدرتهران
بینسالهای1389تا1392

سال
1389139013911392شاخص

4/054/284/575/03شاخصکل

5/465/936/246/52شاخصفرعیدسترسی

1/11/11/12/34شاخصفرعیاستفاده

7/17/267/417/41شاخصفرعیمهارت

)پایش جامعه اطالعاتی ایران، 1393(

تا پایان سال 1395 در تهران، دسترسی به اینترنت در محل سکونت 63/7% و افراد 
استفاده کننده از اینترنت )باالی 6 سال( 56% بوده اند.3 اما در سال 1392 و 1394، آمار 

مربوط به دسترسی به رایانه و اینترنت در تهران به شرح زیر بوده است. 

جدول2:دسترسیبهرایانهواینترنتبرایخانوادههایاستانتهران
درسال1392و1394

کلخانوادههاسال
دسترسیبهاینترنتدسترسیبهرایانه

درصدفراوانیدرصدفراوانی

13923985415233634158/6204546351/3

13944211229273876565/1268397263/7

)مرکز آمار ایران4 و پایش جامعه اطالعاتی ایران، 1393(

1. http://mis.ito.gov.ir/monitoring-information-society
2. http://mis.ito.gov.ir/web/guest/fava-development
3. http://mis.ito.gov.ir/web/guest/fava-development?p=tehran
4. https://amar.org.ir
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تا پایان ســال 1395 در تهران، تعداد مشترکان ای.دی.اس.ال1 1.893.153، تعداد 
مشترکان وایمکس 498.129، تعداد مشترکان تری.جی2 5.675.691 و تعداد مشترکان 
فور.جی3 331.580 مورد بوده اند. طبق گزارش های رسمی تا پایان سال 1395، %74/8 

از مردم تهران دارای تلفن همراه بوده اند.4 
در مجموع، چنین به نظر می رسد که فّناوری های نو به منزله نیروی آزادکننده جوانان، 
ابزاری برای پشــت ســر نهادن نفوذ محدودکننده والدین بر آنها و وسیله ای برای خلق 
اشــکالی جدید و مستقل از ارتباط تلقی می شــوند. از این منظر، فّناوری سبب آفرینش 
نســلی می شود که گشوده تر، خالق تر و نوآورتر از نسل والدین شان هستند. )باکینگهام5، 
2008( پس، مطالعه چگونگی کیفیت و وضعیت روابط نظارتی و کنترلی میان والدین و 
نوجوانان در پی خانگی شدن فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی از منظر آنها مسئله کانونی 

مقاله را تشکیل می دهد. 
* سؤالاساسی: براساس نگرش اکتشافی پژوهشی، مهم ترین ابعاد مسائل اجتماعی 
جدید در روابط نظارتی والد ـ فرزند با توجه به فّناوری های جدید از دیدگاه کنشــگران 

درگیر با مسئله )روایت های والدین ـ فرزندان( کدا م هستند و چگونه تفسیرپذیرند؟
* هدفاصلی: مسائل و چالش های والدین در زمینه روابط نظارتی با فرزندان شان با 
توجه به نقش و تأثیر فّناوری های جدید )که اخیراً به عنوان یکی از موضوعات قابل تدقیق 
و پژوهش در عرصه مطالعات اجتماعی خانواده و جامعه شناسی خانواده تبدیل شده است(، 
در میان خانواده های ایرانی متنوع و متکثر است. نویسندگان در این پژوهش با استفاده از 
خصلت اکتشــافی پژوهش های )کیفی( اجتماعی در تالش اند تا مهم ترین ابعاد از مسائل 
نوظهــور را از درون روایت های کنشــگران )والدین و فرزندان( اســتخراج، صورت بندی، 

سنخ یابی و تحلیل نمایند. نوع و سطح تحلیل ، توصیفی ـ تفسیری خواهد بود. 

2. پیشینه پژوهشی
بیات و شــهابی )1391( در مقاله ای با عنوان »شــبکه های اجتماعی مجازی و کاربران 
جــوان: از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان وطنی« با بهره گیری از نظریه رضایت مندی 
1. ADSL
2. 3G
3. 4G
4. http://mis.ito.gov.ir/web/guest/fava-development?p=tehran
5. Buckingham
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و خشــنودی در استفاده از اینترنت، انگیزه های اجتماعی و فردی جوانان 18 تا 30 ساله 
را تحلیــل کرده اند. یکی از دالیل اســتفاده کاربران جــوان از فضای مجازی )فعالیت در 
گروه های اجتماعی(، نیاز های انســجام بخش شخصی و اجتماعی معرفی شده که بر این 
اســاس، کسب آزادی و استقالل نســبت به نظارت و قدرت والدین در مرکز توجه بوده 
است. همچنین، توانمند کردن عاملیت فردی از مهم ترین دالیل اجتماعی برای استفاده 

از فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی معرفی شده است. 
خلیلی آذر )1392( در مقاله ای با عنوان »شناخت ویژگی های شبکه های اجتماعی و اثرات 
آنها بر روابط بین فردی نوجوانان« به مفهوم فردگرایی شبکه ای پرداخته است. افراد همزمان 
با کسب استقالل، با اجتماعاتی مبتنی بر منافع مشترک پیوند می یابند. همچنین، قدرت 
نوجوانان به دلیل دسترسی به شبکه های اجتماعی که سلسله مراتب قدرت و نظارت درون 
خانواده ها را متحول می کند، افزایش یافته است. با کوچک تر شدن ابعاد خانواده ها، نقش و 
تأثیر فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی به ویژه بر فرزندان نوجوان افزایش یافته است؛ به گونه ای 
که می توان مهارت فّناورانه را یکی از ذاتیات و ضروریات نوجوانان امروزی به حساب آورد. 

عبداللهیان و حسنی )1395( در پایان نامه ای با عنوان »تغییرات شبکه های اجتماعی 
و چالش هــای آن برای نظام خانواده در ایران« با روش نظریه مبنایی، به تحلیل مســئله 
حریم خصوصی پرداخته اند. گشــودگی و باز بودن خانواده عامل اساسی در تأثیرپذیری 
معرفی شــده است. بر این مبنا، سه خانواده باز، بسته و انعطاف پذیر در مواجهه با حریم 
خصوصی با شبکه های اجتماعی شناسایی شده اند. شبکه های اجتماعی هم تسهیل کننده 
و هــم فراهم آورنده زمینه تغییــرات در خانواده اند. مجموعه این تغییرات، بازتعریف و نه 

فروپاشی تعامالت و حریم نظام خانواده ایرانی را به دنبال داشته است. 
چوی و رز1 )2006( در مقاله ای با عنوان »سیاســت و قدرت: تأثیر اینترنت بر نســل 
جوان تر در کره جنوبی«، با استعانت از رویکرد فوکویی به مقوله قدرت، تصریح کرده اند که 
به واسطه مهارت نسل جوان در استفاده از فّناوری های جدید، سلسله مراتب قدرت نه تنها 
در خانواده و بلکه در جامعه تغییر کرده اســت. پیش از این، روابط قدرت مبتنی بر نظام 
احتــرام و اطاعت بود، اما اکنــون، قدرت یافتن جوان و هماالن او فرصت عمل کردن در 
جهان اجتماعی یا ســاختن آن را فراهم آورده است. به عالوه، ترغیب فرزندان به استفاده 
از رایانه توسط والدین شان موضوع مهم دیگری است؛ والدین تمایل دارند نظارت و قدرت 

1. Choi & Ross

واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط ... 
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تضعیف شــده خود را باز گردانند. در مواردی که مهارت والدین کمتر باشــد، این تالش 
کمتر دست یافتنی خواهد بود. در نتیجه، فرزندان نوجوان تالش می کنند تا در برابر اقتدار 
والدین ایستادگی کنند. آنها با جست وجوی بیشتر برای یافتن اطالعات تالش می کنند تا 

موقعیت جدید خود را در موضع قدرت حفظ کرده یا ارتقا دهند. 
باکینگهام )2008( در کتابی با عنوان »جوان، هویت و رسانه های دیجیتالی« به تحلیل 
ابعاد گوناگون رابطه نوجوانان و جوانان با فضای مجازی پرداخته اســت. از نظر او، قدرت 
فردِی در حال شــکل گیری ناشی از رسانه های دیجیتال در مناسبات اجتماعی نوجوانان 
در محیط خانواده و عرصه عمومی تأثیرگذار بوده اســت. در این میان، اقتدار والدین در 
مواجهه با قدرت نوجوانان قرار گرفته و ســاختار روابط قدرت در خانواده نیز تغییر کرده 
است. این تغییرات برای دختران آشکارتر بوده است. در مجموع، افزایش آزادی و قدرت 

انتخاب یکی از دستاورد های رسانه های دیجیتالی برای نوجوانان است. 
واتن و همکاران )2011( در مقاله ای با عنوان »فرزندان به منزله عامالن جامعه پذیری 
ثانویه برای والدین شان«، استدالل کرده اند که نسل جدید به دلیل برخورداری از مهارت و 
دانش استفاده از فّناوری های جدید، الگوی نوینی از جامعه پذیری در مسیر بر عکس )از 
فرزندان به والدین( را به وجود آورده اند. آنها در پژوهش میدانی در ویکتوریای استرالیا به 
این نتیجه رسیدند که فرزندان دارای قدرتی تخصصی )کارشناسی( هستند. شکل گیری 
این تصور در ذهن فرزندان که آنها در نگاه والدین مهم تلقی می شوند، آنان را به عامالنی 
فعال مبدل می ســازد. به عالوه، فرزندان نوع وسایل الکترونیکی و فّناوری های نوین مانند 
رایانه یا تلفن همراه را که قرار است والدین برای خود خریداری کنند، نیز انتخاب می کنند. 
* جمعبندیپیشــینه: با عنایت به پژوهش های پیشــین، چنین به نظر می رسد که 
همزمان با ورود فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی جدید، وضعیت و کیفیت نظارت و قدرت 
والدین دست خوش تغییراتی )فرصت ها و چالش ها( می شود. پژوهش های انجام گرفته عمدتاً 
بر ظهور فرزندانی گشــوده تر، خالق تر و تواناتر داللت دارند که سلســله مراتب خانواده را 
از شــکل آمرـ  مأموری یا فراتریـ  فروتری به سمت روابطی دموکراتیک تر پیش برده اند. 
بنابراین، مطالعه و فهم ابعاد جدید نظارت والدین از منظر کنشــگران درگیر با مســئله 
یکی از موضوعات جدید برای جامعه شناسی خانواده ایرانی است. این مقاله بر جنبه های 

اکتشافی مسئله نیز متمرکز خواهد شد. 
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3. مالحظات نظری و روشی
3.1.اصولومنطقپژوهشی

در هزاره سوم و پس از برخی مناقشه های روش شناختی و معرفت شناختی، پژوهش های 
)کیفی( علوم اجتماعی ضمن توجه به کلیت اصول و رویه های پیشین و مرسوم، خصایصی 
جدیــد را در فرآیند و چگونگی قلمرو پژوهشــی و همچنین، صورتبندی و محتوای آن 
عرضه و دنبال کرده اند. این خصایص که نویسندگان نیز از آن متأثر بوده اند، به شرح زیر 

است )بنگرید به: عرفان منش، 1396(: 
1. »اســتفاده اقتضایی از چند روش« به دلیل الیه الیه بودن یا در هم تنیده بودن و 
پیچیدگی ابعاد مختلف مسئله، کشف شدن ابعاد جدید برای پدیده پس از غور در میدان 
و به تناسب مواجهه با آن ابعاد در هر یک از مراحل پژوهش؛ 2. »تحمیل نکردن نظریاتی 
متعین« در شناخت و تفسیر تمامیت موضوع تا پیش از حصول کامل نتایج؛ 3. استراتژی 
»اکتشافی بودن پژوهش« و اولویت دهی به نتایج بازتاب یافته از موضوع؛ 4. اتخاذ چشم انداز 
رفت و برگشــتی میان جنبه های جامعه شــناختی و روان شناسانه به دلیل »بر هم کنش 
ســطوح اجتماعی و فردی«؛ 5. توجه به شــکاف میان »فهم و تحلیل پیشینی« نسبت به 
زوایا و جزئیات موضوع با »توصیفات و نتایج پســینی« برآمده از میدان پژوهش؛ 6. سر و 
کار داشــتن با فرد نوعی1 و اهمیت رسیدن به »الگو ها و سنخ یابی ها« از درون روایت های 
کنشــگران و 7. آگاهی پژوهشــگر به تمایز میان »رویکرد نظرِی چارچوبی و محدود« با 

»بینش نظری گشوده و غیر تحمیلی«. 

3.2.بینشنظریوتحلیلی
ایــن مقالــه رویکرد گیدنز نســبت به فرصت هــا و موانع کنش در عصــر جدید؛ یعنی 
»دوگانگی های عصر جدید« و مضامین محتوایی رویکرد کاستلز نسبت به بازتاب تغییرات 
عصر اطالعات در روابط خانواده؛ یعنی »شکنندگی سلسله مراتب و اقتدار نهادینه شده« را 

برای فهم کلیت تغییرات، شایسته تدقیق و تمرکز می داند. 
گیدنز معتقد است هر گونه تفسیر یا توضیح مناسب برای عمل درباره تجدد باید سه 

وظیفه اساسی را انجام دهد )گیدنز، 1392: 246-247(: 
1. در ســطحی بســیار کلی، عامل انسانی هرگز شــرایط خارجی عمل را منفعالنه 

1. Typical Individual

واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط ... 
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نمی پذیرد، بلکه به طرزی کم و  بیش مداوم، واکنش هایی نسبت به آنها نشان می دهد 
و حتی ساختارشان را کم و بیش تغییر می دهد؛ 

2. در سطح جمعی و همچنین در سطح فردی، عرصه های انبوهی از امکانات اختصاصی 
گروهی وجود دارد که حاصل بازتابندگی فزاینده زندگی اجتماعی است؛ 

3. این اســتنباط درست نیست که محیط خارجِی اَعمال و اقدامات کوچک شخصی 
یا گروهی قابل دســت کاری و تغییرپذیر بوده اما نظام های بزرگ تر اجتماعی به هیچ 

وجه مهارشدنی نباشد. 
گیدنز تصریح می کند که عامالن انسانی نسبت به محیط اجتماعی در موضع تملک یا 
تخصیص قرار می گیرند و آن محیط را توسط اَعمال خود می سازند و بازسازی می کنند. از 
این طریق می توان به درک چیســتی قدرت آدمیان نائل آمد. زندگی اجتماعی جدید در 
همان حال که عمل انفرادی را تضعیف می کند، تملک امکانات تازه را تسهیل می نماید. 
)گیدنز، 1392: 247( بر این اســاس، گیدنز چند سردرگمی )دوراهی( و پارادوکس را از 
دنیای جدید نشان می دهد که دو مورد از آنها ارتباط بیشتری با بحث حاضر دارد: یکی، 
خلع ید در برابر تصاحب مجدد و دیگری، اقتدار در برابر تزلزل. نخســتین مورد اشــاره 
به این دارد که انســان ها ناگزیرند تا خود را درگیر نوعی فرآیند دیالکتیکی مهارت زدایی 
و مهارت یابی مجدد نمایند. دومین مورد به این معناســت که در شــرایط کنونی، مراجع 
اقتداِر گذشته که رفتار انسان ها را نظارت می کردند، تضعیف شده اند و تنها شکلی از میان 

شکل های اقتدار اجتماعی محسوب می شوند. )گیدنز، 1392: 268-275( 

جدول3:بینشنظریمستخرجازایدهگیدنزی

مالحظاتسهگانهتحلیل
کنشگری

عدم انفعال کنشــگر / استفاده از امکانات در خلق کنش / تغییرپذیری محیط 
بیرونی کنشگر

فعال و خالق بودن کنشگر در مواجهه با محیط اجتماعیمکانیزمپویایکنشگری

دیالکتیک مهارت زدایی و مهارت یابی / اقتدار در برابر تزلزلپارادوکسهایکنشگری

از نظر کاستلز، فّناوری واجد معنا و معنابخش است؛ به گونه ای که می تواند کنش فرد را 
تحت تأثیر قرار دهد. )کاستلز، ج1، 1385( به عبارت دیگر عالوه بر ارتباطات اجتماعی، سایر 
ابعاد زندگی اجتماعی مانند ساختارها، نهادها، ارزش ها، الگو های رفتار و کنش اجتماعی، 
زبان و احساسات تحت تأثیر قرار می گیرند. )کاستلز و دیگران، 2007( در نتیجه، توانایی 
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فرد در اداره و کنترل محیط را تقویت کرده اند. )کاستلز و اینس، 1384: 199( در جامعۀ 
شبکه ای، فرآیند شکل گیری و اِعمال روابط قدرت دچار دگرگونی می شود. )کاستلز، 1393: 
39( در عصر اطالعات، قدرت در آِن واحد پراکنده و منتشر است. )کاستلز، 1385، ج2: 
431( یکی از ویژگی های مهم این عصر، تمرکززدایی از منبع قدرت و در عوض، اهمیت 
یافتن نقش فرد اســت. افراد، نماینده زندگی و تصمیم گیری هســتند و قدرت، ظرفیت 

اجرای تصمیم گیری را به آنها اعطا می کند. )کاستلز، ج3، 1385: 429-430( 
تــا پیش از تحــوالت فّناوری های جدیــد در جامعه، نهاد هــای اجتماعی پیرامون 
سلسله مراتب عمودی بنا می شدند، اما امروزه شبکه های شخصی حول شبکه های اطالعاتی 
مربوط به فّناوری شکل می گیرند. )کاستلز و اینس، 1384: 40( فّناوری در تمامی روابط 
و ساختار های اجتماعی منتشرشده و بدین ترتیب، در قدرت و تجربه نفوذ کرده و آنها را 
دگرگون ساخته است. )کاستلز، ج1، 1385: 45( در طول تاریخ، ساختار خانواده عمدتاً 
پدرساالر بوده که وجه مشخصه آن عبارت از اقتدار نهادی شده مردان بر زنان و کودکان 
در خانواده بوده اســت. )کاســتلز، ج2، 1385: 175( در مقابل، خانواده مســاوات طلب، 
ساختاری متأخر است، زیرا در جامعه جدید، مفهوم و معنای جنسیت به لحاظ اجتماعی 
در حال دگرگونی بوده و نوعی آزادِی بیشــتر برای دختران و زنان شــکل گرفته اســت. 
)کاســتلز و اینس، 1384: 113-112( از این رو، جامعه شاهد بازنگری بنیادین در روابط 
میان زنان، مردان و کودکان و بنابراین، خانواده، جنسیت و شخصیت است. )کاستلز، ج1، 
1385: 29( نســل های جدید، فرآیند اجتماعی شدن را بیرون از الگو های سنتی خانواده 
پدرساالر می گذرانند. لذا فرآیند نوین اجتماعی شدن تا حدودی هنجار های نهادی خانواده 
پدرساالر را کم رنگ و نقش های درون خانواده را متنوع کرده )کاستلز، ج2، 1385: 286( 
و الگو های جدید جامعه پذیری در حال شــکل گرفتن است. )کاستلز، ج3، 1385: 431( 
کاســتلز مدعی است حتی در شرق، به رغم حس قوی هویت جمعی و وابستگی سنتی و 
فرهنگِی فرد به خانواده، جســت وجو برای خویشتن نوین در جریان است. )کاستلز، ج1، 
1385: 50( فردی شــدن روابط درون خانواده به تأکید بر اهمیت خواسته های شخصی 

در برابر قواعد نهادی انجامیده است. )کاستلز، ج2، 1385: 286( 
همچنین، کاســتلز به خانه محور شــدن تعداد قابل توجهی از فّناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی اشاره کرده است )وبستر، 1390: 205( او از اصطالح »خانه الکترونیک« سخن 
می گوید کــه مبتنی بر دو رکن »مرکزیت خانه« و »فردگرایی« اســت. خانه الکترونیکی 
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جدید و وســایل ارتباطِی قابل حمل امکان ســازمان دهی زمان و مکان را برای هر یک از 
اعضای خانواده افزایش داده و در مجموع، این وســایل بر ساختار قدرت در خانواده تأثیر 
گذاشته اند. )کاســتلز، ج1، 1385: 428( از نظر کاستلز، ترکیب هویت یابی و فردگرایی 
در واقع منبع فرهنگ فردگرایی شبکه ای تلقی می شود که به عنوان الگوی جامعه پذیری 
در جامعه شــبکه ای معرفی شده اســت. در عصر اینترنت، افراد جامعه پذیری خود را با 
اســتفاده از تعداد زیادی از شــبکه های ارتباطی که در اختیار دارند، گسترش می دهند، 
اما به طور انتخابی جهان خود را بر حســب اولویت هــا و طرح های خود دنبال می کنند. 
)کاستلز، 1393: 259( اساساً یکی از مهم ترین ویژگی های دوران جدید، افزایش تحرک 

فردی است. )کاستلز، ج2، 1385: 38( 

جدول4:بینشنظریمستخرجازایدهکاستلزی

تغییرات شکلی و محتوایی ناشی از فّناوری در جهان اجتماعی و فردیجهانبینیفّناورانه

تغییــرات در سلســله مراتب عمــودی خانــواده )آمر و مأمــوری( و فرآیند تمرکززداییازمنبعقدرت
جامعه پذیری/ تجدیدنظر در اقتدار نهادینه شده و قواعد نهادی خانواده

پیدایش نوعی فردگرایی زمینه دار در بستر فضای خانهفراـمفهومخانهالکترونیک

نویسندگان از بینش نظری برای طراحی سؤاالت مصاحبه بهره گرفتند و همچنین، پس 
از حصول یافته ها و نتایج، به کلیت رویکرد تحلیلی )گیدنزیـ  کاستلزی( عنایت داشته اند. 

3.3.مالحظاتروششناختی
براساس مستندات مندرج در اطلس کالن شهر تهران1 در سال 1385 که به طور جامع به 
پایش و رصد ویژگی های گوناگون شهری در مناطق پایتخت پرداخته بود، این اطالعات 
توســط پژوهشــگر با آمارنامه شهر تهران2 در سال 1393 تطبیق داده شد و در مجموع، 
با در نظر گرفتن ســطح کیفیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شــهری، از میان 
مناطق شــهر تهران ســه منطقه 3، 6 و 11 انتخاب گردید. منطق نمونه گیری هدفمند، 
تیپیک، مبتنی بر مالک، نظری و تدریجی بوده اســت و معیار »اشباع« برای بسندگی در 

جمع آوری داده ها لحاظ شده است. 
پــدران و مادران و همچنیــن، نوجوانان متولد اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 )یعنی 
1. http://atlas.tehran.ir 
2. http://tmicto.tehran.ir/portals/0/document/amarname/amarshahr93/index. html
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بازه ســنی 18-13 ساله( کنشگران درگیر با موضوع اند. مجموعاً با 120 دانش آموز )30 
دختر و 90 پسر( و 20 نفر از مادران/ پدران مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. )از 
مهر 95 تا فروردین 96( در مصاحبه ها، انواع سؤاالت تجربی، احساسی، دانشی و آرمانی 
در طراحی پرســش های مصاحبه دخیل بودند. )پاتون1، 1990( تفاوت در تعداد دختران 
و پسران نیز تابع محدودیت های حراست آموزش و پرورش های مناطق بوده است. درباره 
تفکیک پاسخ های میان دختران با پسران نوجوان، مشخص شد که میان برخی پاسخ های 

آنها تفاوت هایی بسیار اندک وجود دارد. 
عمومی ترین تکنیک و شیوه مرسوم برای نظم دهی به داده ها »کدگذاری« است. )نک: 
صادقی فســایی و عرفان منش، 1394: 78( این فرآیند که به معنای تبدیل داده های خاِم 
آشکار یا پنهان به اطالعات در قالب مقوله هاست، مبتنی بر اصل مقایسه در جهت انکشاف 
شــباهت ها )یا همگرایی ها( و تفاوت ها )یا واگرایی( است. شبکه ای از تفسیر های پراکنده 
و در مقیاس کوچک، به تدریج به معنادار شــدن داده ها در قالب هیئتی کالن، منسجم و 
به هم فشرده تبدیل می شود و انگیزه هایی برای تفکر نقادانه را نیز فراهم می آورد. سپس، 
الگویابــی انجام می گیرد. مقصود از الگویابی پیگیری خالقانه فرآیند مقایســه، چینش و 
تالقی مجدد داده ها در مرحله تحلیلی پیش اســت. اتصال کامل تر میان مقوله ها به شکل 
شبکه ای متراکم تر از نسبت ها دنبال خواهد شد. به عبارت دیگر، یک زنجیره از اعمال به 

زنجیره دیگر گره می خورد. 

4. یافته های اکتشافی
در این بخش، الگویابی و معناکاوی نگرش ها درباره مســائل مربوط به نظارت، محدودیت 

و کنترل والدین به تفکیک اظهارات نوجوانان و والدین ارائه می شود. 

جدول5:محوریافتههابهتفکیکروایتهاواظهاراتفرزنداننوجوانووالدین

اظهارات
فرزنداننوجوان

سنخ شناسی محدودیت ها و قواعد کنترلی: اقتضایی، عمومی و سلبی

نظارت گریزان، نظارت ستیزان، نظارت طلبان، نظارت پذیران

پدیده رمز عبور: پیدایش قلمرو شخصی و قدرت کنترل

قواعد خرید فّناوری: استراتژی چانه زنی

1. Patton
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84

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و هشتم/ زمستان 1398

اظهارات
والدین

کنترل های پیشــگیرانه، استراتژی های تأخیری والدین، محدودیت های سلبی، اقتضایی 
و کلی

جلوگیــری از فضــای دوقطبی و کنترل هــای پلیس مآبانه، تعادل میــان محرومیت و 
برخورداری: مسئله کنترل گریز شدن فرزندان

منافع مشــترک نوجوانان، ترفند های کنترل گریزی، تبانی و دسیسه علیه والدین، بازی 
باخت ـ باخت

فرآیند خرید فّناوری: فایده ـ هزینه، پدیده باج دادن

اســتراتژی های احساسی و غیراحساسی فرزند، اقناع ســازی والدین، نمایش خشونت و 
استبداد رأی

4.1.اظهاراتفرزنداننوجوان
4.1.1.سنخشناسیمحدودیتهاوقواعدکنترلی:اقتضایی،عمومیوسلبی

بر طبق اظهارات، نظارت والدین شامل محدودیت ها و وضع قواعد کلی است. محدودیت ها 
می تواند از قدرت فرزندان جلوگیری کند یا به ظهور شکل جدیدی از توانایی و قدرت در 
فرزندان بینجامد. فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی جدید نقش تزاحم یا تسهیل کنندگی 
برای نظارت را پیش می کشاند. بخش عمده نگرانی والدین از میان فّناوری های ارتباطی 

و اطالعاتی جدید مربوط به تلفن همراه و کنسول های بازی است. 
چند گروه از نوجوانان در بحث از نظارت و محدودیت های والدین شناسایی پذیرند: اول، 
گروهی هستند که قائل به مراعات و خود ـ کنترلی اند. والدین نیز به آنها اعتنا کرده اند. 
دوم، گروهی هستند که نیازمند کنترل های جزئی یا پراکنده و هر از چند گاهی اند. سوم، 

گروهی هستند که باید تحت کنترل های مکرر والدین باشند. 
محدودیت ها شــامل موارد اقتضایی، عمومی و ســلبی است. رسیدن نوجوان به سن 
خاصی برای اجازه داشتن تلفن همراه و همچنین، محدودیت های زمان امتحانات مدرسه 
نمونه هایی از محدودیت اقتضایی اســت. تذکر نسبت به کم بازی کردن، مشخص کردن 
مدت زمان اســتفاده روزانه، مشخص کردن ایام خاصی از هفته، داشتن گوشی مشترک 
بــا والدین، کنترل های روزانه یا پنهانی از جمله موارد نظارت ها و محدودیت های عمومی 
است. والدین قواعد پیشگیرانه ای را نیز وضع کرده اند. قرار دادن میز رایانه در هال خانه، 

آموزش نکات اخالقی یا امنیتی یا گفت وگو از جمله آن قواعدند. 
»من اصاًل گوشــی پدرم برام نمی گیره، میگه تا ســن 18 سالگی برات می گیرم... 
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پدرم آخه معتقده میگه شاید اصاًل جنبه استفاده کردن ازشو نداشته باشی.« )پسر، 
منطقه 6(

»از تابســتون تا االن دارم بازی می کنم، فکر کنــم یه چند هفته دیگه این ایکس 
باکــس و اینا رو جمع کنن. جمع می کنن، بعــد عید دوباره می ذارن بازی کنم یا 

تابستون مثاًل.« )پسر، منطقه 3(
»مثاًل میز کامپیوتر رو گذاشــتن تو هال که مثاًل قشنگ به من چیز داشته باشن... 

مثاًل موبایلو، مثاًل زیاد نمی ذارن مثاًل اینترنتش روشن باشه.« )پسر، منطقه 3(
»یه جورایی حالت جنگ اول به از صلح آخره... گفتن مثاًل یه ســری فضا ها حالته 
»فیک« داره، حالتای »اسپم«ی که وجود داره، یه سری هم از فضا ها مشکل اخالقی 
و ایناست، یه جور باشه که کالهمون تو هم دیگه نره. دیگه همون هم داریم رعایت 

می کنیم، با هم جنگ که نداریم.« )پسر، منطقه 3(
محدودیت های ســلبی برای تمامی نوجوانان به کار گرفته نمی شــود. محدودیت های 
ســلبی عمدتاً زمانی مطرح می شوند که نوعی کشمکش میان والدین و فرزندان نوجوان 
در خانه وجود داشته باشد، یا اینکه فرزند کاری را انجام داده باشد که مستحق محدودیت 
ســلبی است. مثاًل جمع کردن وسایل، اجبار به حذف کردن برخی برنامه ها، جمع کردن 
قطعاتــی از رایانه )مانند صفحه کیبورد(، به همراه بردن وســایل بــه محل کار یا پنهان 
کردن وسایل از آن جمله اند. البته برخی از محدودیت های سلبی، خصلت پیشگیرانه نیز 
دارد. به عنوان مثال، راه اندازی نکردن اینترنت خانگی از این نوع اســت. محدودیت های 
ســلبی اساساً مبتنی بر محرومیت، مقاومت، غافل گیری، تهدید یا متوسل شدن به زور و 
دعواســت. برخی از نوجوانان تهدید شدن به آسیب دیدن وسایل شان را گزارش کرده اند 

و از خانه شان با عنوان »پادگان« یاد کرده اند. 
یکی از تفاوت ها میان دختران و پســران نوجوان درباره محدودیت های والدین شان، 
به مســئله نگرانی پدر و مادر از محتوای پیام هــا و مکالمات فرزند دختر در تلفن همراه 
مربوط می شــود. دختران احساس فشار بیشتری را از ناحیه والدین اظهار کرده و خود را 
مســتقیماً تحت کنترل آنها دانسته اند. این موضوع در برخی موارد، شک و تردید ها و در 
مواقعی نیز، تهدید و دعوا را به همراه داشــته اســت. پس، فّناوری تلفن همراه هوشمند، 
کنترل گریزتر از ســایر وســایل و موضوعی جدی تر برای نظارت والدین است. البته این 

موضوع به معنای آزادی بیشتر تلفن همراه برای پسران نیست. 
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»توی گوشــیم هم توی تلگرام زیاد »چک« میشه، معموالً آنالین بودم، خوب، بابام 
دعوام می کنه، میگه، چیزی داره، نه، حاال من که کار خودمو می کنم، ولی خوب... 
مامانم که خیلی وقتا میگه می گیرم ازتا... خیلی تهدید خوبی هم هســت.« )دختر، 

منطقه 6(
»تا سال هفتم، شیشم، اینا حدوداً، مثاًل مادرم »کیبورد« رو برا کامپیوتر، اون موقع 
که لپ تاپ نداشــتم، مثاًل »کیبورد« رو جمع می کرد یا اینکه مثاًل دیگه تا همین 
حتی پارسال هم نهم اینا، بعضی وقتا مثاًل دیگه زیاد می شد، حتی لپ تاپ و گوشی 

رو هم جمع می کردن، ولی امسال دیگه زیاد کاری ندارن.« )پسر، منطقه 6(
»خودشــون یه جوری گیر میدن یا اینکه اصاًل خودشــون گم و گورش می کنن.« 

)پسر، منطقه 11(
4.1.2.نظارتگریزان،نظارتستیزان،نظارتطلبان،نظارتپذیران

واکنش های فرزندان در قبال محدودیت ها مختلف اســت: »پذیرش داوطلبانه«، »پذیرش 
از روی اجبار«، »بی اعتنایی«، »مقاومت کردن«، »اســتراتژی های دور زدن قواعد«، »مقابله 
به مثل کردن«، »استراتژی نفوذ«. به عنوان مثال، بیشتر درس خواندن نه با هدف موفقیت 
درسی، بلکه با هدف کسب رضایت والدین در لغو یا تعدیل یک محدودیت، نوعی استراتژی 
نفوذ است. قانع کردن والدین نیز می تواند نوعی نفوذپذیری تلقی شود. همچنین، پنهان 
کردن لوازم شخصی والدین برای تحت فشار قرار دادن آنها نوعی استراتژی مقابله به مثل 

محسوب می شود. 
پذیــرش قواعد نظارتی والدین به دالیل متعددی صــورت می گیرد. نگرانی از ضعف 
درس، باور به مصلحت اندیشــی والدین، قانع شدن یا تجربه منفی از تبعات مصرف بیش 
از حد فّناوری ها از جمله آن دالیل است. دوری از وسایل ممکن است اشتیاق فرزندان را 
به استفاده بیشتر کند؛ یعنی آنها حریص تر بشوند. در نقطه مقابل، امکان دلسرد شدن از 

فّناوری به وجود آید. عده ای را نیز عصبانی و پرخاشگر می کند. 
تعــدادی از نوجوانان فقدان محدودیت در خانه شــان را مطرح کرده اند. اعتماد، بلوغ 
فکری نوجوان و مدیریت شخصی برخی از دالیل اند. به این منظور که تنوع در نمونه های 
مصاحبه پدید آید، با تعدادی از نوجوانان در رشته فنی و الکترونیک نیز مصاحبه شد. آنها 
معتقد بودند دلیل فقدان محدودیت، درک والدین از ماهیت رشته و کار ماست. همچنین، 
یکی از نوجوانان بی تدبیری والدین شاغل خود را دلیلی برای نبود محدودیت مطرح کرد. 



87

این نمونه اســتثنایی و افراطی نشان می دهد که دسته بندی دیگری از نوجوانان می توان 
ارائه داد: »نظارت گریزان«، »نظارت ستیزان«، »نظارت طلبان« و »نظارت پذیران«. 

»متأسفانه زمانی که من و برادرم خونه ایم، اکثر روزای هفته، اکثرش مادر، ]اصالح[ 
مادرمونم کار می کنه، خواهرمونم دانشگاه میره، واسه همین اکثر اوقات تنها هستیم، 
بعد، این محدودیت خوب، نیســتش دیگه، نمی تونن نظارت داشته باشن که واقعاً 
اینم یه جورایی واسه من و برادرم بد هم شده، چون مثاًل حواس مون نیست...، کسی 

رومون نظارت نداره.« )پسر، منطقه 11(
»اصاًل درس نمی خونم، دیروز گرفتن، االن مجبورم، وقتی که بنویســم، تازه شاید 
با التماس بتونم بگیرم، به خاطر همین مجبورم بنویســم، وگرنه نمی نوشتم.« )پسر، 

منطقه 11(
»من خودم اون طوری نیســتش که بیام سوء استفاده کنم از اعتماد مامانم یا بابام 
یا اینکه گوشیو مثاًل پنهان کنم جایی مثاًل یا هر چیز دیگه ای... ناراحت میشم، اما 

می دونم که به خاطر خودم این کارو می کنن.« )دختر، منطقه 3(
»هیچ وســیله ای در دسترســم نیس... یه جا دیگه جبران می کنم... یعنی یه کاری 
می کنم... پشیمون ]بشن[... بابام مثاًل یه کاری با من داره، میگم خودت باید انجام 
بدی... بابام میگه وسیله من کو، این کجاست، میگم به من چه، بهش میگم، میگم... 
در صورتی که با من خوب رفتار کنن، منم باهاشــون خوب رفتار می کنم، بهشــون 
گفتم، در صورتی که شــما بهم، به من قابلیتو اینا بدین، منم بهتون قابلیت میدم.« 

)پسر، منطقه 6(
4.1.3.پدیدهرمزعبور:پیدایشقلمروشخصیوقدرتکنترل

مســئله رمز عبور برای تلفن همراه، تبلت، رایانه شــخصی یا لپ تاپ یکی از موضوعات 
نظارتی مهم است که با مفهوم قلمرو خصوصی و حریم شخصی گره می خورد. نوجوانان 
استراتژی های خاصی برای رمز عبور دارند. تغییر دوره ای رمز، رمز برای برخی برنامه های 
حســاس یا اطالع به والدین برای َسَرک نکشیدن از آن جمله اند. البته نوجوانانی هستند 
که رمزشان با رمز وسایل والدین مشترک است. عده ای از آنها رمز را شخصی می دانند و 

برخی دیگر ابایی از گفتن آن به اعضای خانواده، دوستان یا معلمان شان ندارند. 
دالیل نداشــتن رمز، مواردی از جمله بی اهمیت بودن، ســهولت دسترسی والدین، 
اشــتراکی بودن وسایل یا اعتماد متقابل را شــامل می شود. دالیل وضع رمز نیز متفاوت 
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اســت. دالیل خود ـ خواسته شامل مسدود کردن دسترسی دیگران، جنبه های امنیتی، 
وجود کودک در اطرافیان، حساســیت و ممانعت از استفاده دیگران از حجم اینترنت، از 
جمله دالیل کلی شخصی است. اما برخی از دالیل مانند پیشنهاد والدین یا شرط والدین 
به هنــگام خرید، دالیلی منتج از نظارت والدین اســت. یکی از نوجوانان به صراحت دلیل 

وضع رمز عبور را ایجاد قدرت شخصی برای خود مطرح کرد. 
بــه هر حال، وضع رمز عبور یکی از محدودیت های فرزندان برای والدین محســوب 
می شــود که از طریق آن راه نظارت والدین مســدود خواهد شد. رمز عبور نیز مانند قرار 
دادن قلمرو شــخصی برای خود اســت و »قدرت کنترل« برای فرزندان به همراه می آورد. 
قرار دادن یا قرار ندادن رمز عبور می تواند در جهت کاهش یا افزایش حساسیت والدین 
عمــل کند. البته عده ای از نوجوانان، نارضایتی خود از ورود بدون اجازه والدین شــان را 

اظهار کردند. 
»من پدر و مادرم به گوشــیم دست نمی زنن کاًل. اگر هم بخوان دست بزنن... مثاًل 
میگم مثاًل تو فالن »چت« هم با فالن کس نرو، چون که مثاًل نه اینکه چیز خاصی 
بخوام بهش بگم، یه چیز خصوصیه دیگه؟ شاید یه رازی رو بهم گفته باشه.« )پسر، 

منطقه 3(
»من یه »پسورد« برا کامپیوترم گذاشتم، فقط محض خنده راستشو بخوایید، کسی 
دســت نمی زنه... برای اینکه احســاس قدرت کنم... بگم مثاًل حفاظت شده است.« 

)پسر، منطقه 6(
»پدر مادرم فقط می دونن، چون چیزایی که مثاًل شخصی و اینا، اونا فقط می دونن 
که دیگه حاال بین خودمونه، خدا رو شکر، جوریم که با پدر مادرم خیلی... رفیقم.« 

)پسر، منطقه 11(
»مامان بابامم می دونن... ولی دوســت ندارم وارد بشن خیلی، هیچ چیز خاصی هم 
ممکنه توش نباشــه، ولی آدم خیلی اوقات دوست نداره حریمش، حتی اگه توش 

چیزی نیست، کس دیگه ای بهش وارد بشه.« )دختر، منطقه 6(
4.1.4.قواعدخریدفّناوری:استراتژیچانهزنی

خریدن و تهیه فّناوری های جدید نیز در زمره قلمرو نظارتی والدین قرار دارد که ممکن 
است زمینه ای برای همکاری، تفاهم یا اختالف میان دو طرف باشد. اکثر نوجوانان اظهار 
کرده اند که تحقیق و بررســی اولیه درباره نوع و ویژگی های آن وسایل توسط آنها انجام 
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می شود و ســپس، این والدین هستند که نظر نهایی را می دهند. محدودیت های والدین 
شامل قرار دادن سقف مالی، امتناع از خریدن، به تأخیر انداختن یا شرط گذاشتن است. 
عمدتاً شــرط موفقیت تحصیلی )معدل( به عنوان شرط اصلی تلقی می شود. برخی دالیل 
انگیزشی برای خرید وسایل شامل برخورداری سایر دوستان، پیشرفت تحصیلی یا پیش 

قدم شدن والدین )مثاًل به عنوان هدیه روز تولد( هستند. 
فرزندان نیز اســتراتژی های واکنشــی خود را در فرآیند خرید دنبال می کنند. هزینه 
از پس انداز شخصی یا درس خواندن برای جلب رضایت والدین برخی از آن موارد است. 
»استراتژی چانه زنی« نیز یکی از موارد خاص است که معطوف به تحمیل خواسته فرزند 
به والدین اســت. البته تمامی نوجوانان والدین خود را تحت فشــار قرار نمی دهند، بلکه 
به مصلحت اندیشــی آنها احترام می گذارند یا مالحظه شریط مالی آنها را می کنند. به هر 
حال، برخورداری فرزندان از وســایل یک امتیاز برای آنهاســت و حتی به تقویت روابط 
اجتماعی آنها با گروه هماالن و ســرمایه اجتماعی شان نیز کمک می کند. امروزه، بخشی 
از مباحــث و گفت وگو هــای نوجوانان درباره انواع مدل های خاص یکی از ابزار، بازی ها یا 
حداقل اخبار فّناوری های خاص است. این فّناوری ها به کاالی ضروری برای اکثر نوجوانان 

تبدیل شده است. 
»من پیدا می کنم و بعد میگم این خوبه. بعد نظر می گیرم و بعد میرم می خرم. خودم 

ماهیانۀ پدرم رو جمع می کنم و میرم می خرم.« )پسر، منطقه 3(
»اول میرم بــا خانواده صحبت می کنم که اون محدودیت نقدینگی که دارن رو به 
من بگن و بعد با اون میرم اون »ســرچ«ام رو می کنم، چند تا گزینه پیدا می کنم، 

حاال وابسته به اینکه چه سیستم عاملی می خوام.« )پسر، منطقه 3(
»به خودم باشه، با پدر و مادرم مشورت نمی کنم، چون اطالعاتی ندارن در این زمینه 
و... ولی خوب، به خودم نیست... حتی مثاًل چند ماه پیش پدرم گفت می گیرم برات 
یه گوشی، اگر مثاًل فالن اتفاق بیفته، بعد گفتم در چه حد و فالن و اینا، گفت یه 
گوشــی در حد خودم؛ گوشی در حد خودش هم که... یه گوشی »هوآوی« معمولی 
که خوب نیست واقعاً... میگم »اس 7«، »جی 7« مثاًل دوست دارم داشته باشم، ولی 

خوب اونا نمی ذارن دیگه.« )پسر، منطقه 3(
»فقط بحث اجازه اســت دیگه که خودش یه پروســه هفت خان هس... به هر حال، 
ولی واقعاً مشکله که مثاًل بهشون بگی که... توجیه بشن، بعدش اگه دیگه اجازه رو 
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بدن، دیگه هیچ مشکلی ندارن.« )پسر، منطقه 3(
»یه گوشی که مثاًل پارسال پیرارسال، اونم فقط به خاطر اینکه مثاًل گوشیم قدیمی 
شــده بود و اینا، مثاًل موافقت ]کردن[، ولی نه اینکه از روی خوشــحالی مثاًل مثل 
پــدر مادرای دیگه مثاًل خیلی راحت برن بخرن، مثاًل حاال با پول خودم، با پول تو 
جیبــی خودم، مثــاًل حاال مثاًل یه ذره مثاًل یه حالت... برا درس اینا هر چی بخوام، 

پول میدن، ولی برا این چیزا اصاًل پول ]نمیدن[.« )پسر، منطقه 6(
»اگه بخوام بگیرم، پولشــو خودم میدم، چون احساس می کنم، اگه یکی دیگه برام 
بگیره، یه اتفاقی براش بیوفته، همیشــه سعی من اینه که آره، گرفتیم خراب شد، 
پس، تو نمی تونی نگهش داری، حاال بخوام بگیرم، سعی می کنم خودم بگیرمش.« 

)پسر، منطقه 11(
»شاید یکی دو دفعه گفتم بابا می خری، خراب شده، میگه نه، نمی خرم، تازه ان شاءاهلل 

خراب بشه... ان شاءاهلل بسوزه.« )دختر، منطقه 6(
»مجبورم درس بخونم، دانشگاه قبول بشم تا برام بخرن.« )دختر، منطقه 11(

4.2.اظهاراتوالدین
4.2.1.کنترلهایپیشگیرانه،استراتژیهایتأخیریوالدین،محدودیتهایسلبی،اقتضایی

وکلی

قواعد نظارتی والدین شــامل کنترل های پیشگیرانه و محدودیت های سلبی، اقتضایی و 
کلی اســت. تعلیم دادن محتوا، تقویت باور های اخالقــی و دینی، گفت وگو، ریل گذاری 
قواعد یا مشغول کردن فرزند به کاری دیگر از موارد پیشگیرانه محسوب می شود. استفاده 
از فّناوری ها در تابســتان، ممنوعیت در مســافرت یا شرط ســنی نیز برخی از مهم ترین 
محدودیت های اقتضایی است. محدودیت های کلی شامل قرار دادن رایانه در هال، دسترسی 
به اینترنت از طریق تلفن همراه والدین، وضع ساعات استفاده، روز های مشخص یا پرسیدن 
رمز عبور اســت. والدین آگاه تر نسبت به فّناوری ها از طریق قرار دادن سیم کارت موازی 
در تلفن همــراه خود، پیام های فرزند در تلفن همراهش را کنترل می کنند. این موضوع 

مصداقی از »کنترل از راه دور« است. 
»من همش باهاش هی گفتگــو می کنم دیگه، باید تو مدیریت کنی... چون خودم 
تو یه خانواده خیلی آزادی بزرگ شــدم، ...مــن راهنمایی ها رو همه بهش میدما، 
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چون بهش میگم »محمدمهدی« وظیفه پدر مادر اینه که راهنماییت کنن و اینکه 
شــما دوست داری گوش کنی و گوش نکنی، دیگه راه زندگیته که داری خودت.« 

)مادر، منطقه 6(
»من به این معتقدم که نظارت یه جنبه فشــار می آره، یه جنبه نهی می آره، بعدم 
ذات بشــرم این جوریه که از هر چی نهیش می کنی، بیشتر... طمع پیدا می کنه.« 

)پدر، منطقه 11(
»مثــاًل کامپیوترو تو هال گذاشــته بودم که من ببینم مثــاًل چه خبره، چه اتفاقی 
می گــذره، حاال بچه، پســرمم هر چقدر اصرار می کرد مثــاًل کامپیوترو ببریم اتاق 

اون.« )مادر، منطقه 6(
»من یه خط موازی دارم که می تونم در واقع روی موبایل خودم کنترل بکنم که این 
چــی کار می کنه... من آوردم در واقع اینجا هم تعریفش کردم، االن من هر اتفاقی 
برای اون بیوفته... حتی حرفاشونم در واقع اینجا من دارم می بینم.« )پدر، منطقه 6(

تعدادی از والدین حق استفاده از فّناوری توسط فرزندشان را مشروط به انجام کاری 
خاص می کنند. به عنوان مثال، در صورت انجام تکالیف درسی حق استفاده صادر می شود. 
به تعویق انداختن خواسته ها یک »استراتژی تأخیری« محسوب می شود. محدودیت های 
ســلبی نیز طیف گســترده ای دارد. وضع فیلتر در اینترنت، پنهان کردن فّناوری ها، جدا 
کردن برخی قطعات از فّناوری ها یا ممانعت از نصب برخی بازی ها )مانند »کلش آو کلنز«( 
برخی از آن موارد سلبی است. در موارد حادتر، مقاومت کردن و واکنش های تند رفتاری 

شکل می گیرد که ممکن است به مشاجره منجر شود. 
»ما از همون اول... مقاومت کردیم، گفتیم فعاًل ان شاءاهلل هر وقت دانشجو شدی، به 
دانشــگاه راه پیدا کردی، اون موقع بهت موبایل می دیم... ولی می دونیم که تا اون 
موقع... نمی تونم دوام بیارم، چون فشار به شدت زیاده... کاماًل قطع نیس دسترسش، 
مثاًل شــبا که خودم خونه ام، یه ســاعتی، نیم ساعتی در اختیارش می ذارم.« )پدر، 

منطقه 3(
»محدودیــت که همون نخریدنش بــود... تا اینکه خریدم دیگــه... »موس« رو ور 
می داشتم، می آوردم اداره... گفتیم که ابزار ورودیاشو بگیرم، »کیبورد« و »موس« رو 
ور می داشتم، بعضی موقعا اینا رو قایمش می کردم... مثاًل یه چند بار گوشیشو مثاًل 

به یه شکلی رمزشو گرفتیم.« )پدر، منطقه 11(
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»کشته من رو میگه این »کلش« رو...، گفتم اصاًل من اینو برات نصب نمی کنم، اگه 
اینو خواســتی برات نصب کنم، من دیگه بابای تو نیســتم، برو با اون زندگی کن.« 

)پدر، منطقه 11(
4.2.2.جلوگیریازفضایدوقطبیوکنترلهایپلیسمآبانه،تعادلمیانمحرومیتوبرخورداری:

مسئلهکنترلگریزشدنفرزندان

بسیاری از والدین بر این باورند که خصوصیات تربیتی خانواده و شخصیت فرزند مالک های 
مهمــی بــرای تنظیم درجه کنترل و نظارت آنهاســت. بی عالقگی فرزنــد به فّناوری یا 
خودکنترلی او نیز می تواند به سود والدین باشد. یکی از موضوعات مهم در اظهارات والدین 
به مالحظات و دقت هایی مربوط می شــود که همواره برای کنترل یا نظارت باید در نظر 
گرفته شوند. جلوگیری از ایجاد »فضای دوقطبی« بین آنها با فرزند، پرهیز از کنترل های 
غافل گیرانه، »تعادل میــان محرومیت و برخورداری«، پرهیز از »کنترل های پلیس مآبانه« 
و احترام به حریم خصوصی فرزند از کلیدی ترین آن مالحظات اســت. بسیاری از والدین 

نهی بیشتر را عامل حریص تر شدن فرزند تلقی کرده اند. 
»یهویی ما... تو 15 ســالگی بگیم خوب، حاال می خوام برات کالس بذارم... نتیجه 
نداده، باعث اصاًل دعوا شــده، اینکه تو چرا برا من کالس بذاری، من برا تو کالس 
می ذارم، اینجا؛ یعنی یه دوقطبی شــده، اون دوقطبیه به وجود آمده... ما نمی گیم 

این کارو بکن، نکن، محتوا رو می آییم براشون توضیح می دیم.« )پدر، منطقه 3(
»این کنترل ها بهتر است بیشتر زیربنایی، آموزشی، فرهنگی، تربیتی باشه تا اینکه 
مثاًل بچه احســاس کنه مثاًل من مثل پلیس این جوری بیام جاسوسی کنم یا مثاًل 

دزدکی نگاه کنم، اینا خیلی کارساز نیست به نظر من.« )مادر، منطقه 6(
»به اون حریم هی بری سر بکشی و این ها، این خودش آسیب زاست؛ یعنی یه جوری 
باز یه مشــکالت دیگری ایجاد می کنه... یعنی این اختالفات بیشــتر میشه و بعد 
هم فاصله بیشــتر میشه... ســعی کردیم یه تعادلی بین اینها... ، نه خیلی احساس 

محرومیت بکنه و نه خیلی باز باشه.« )پدر، منطقه 3(
ورود فّناوری هــای ارتباطی و اطالعاتی جدید، حوزه نظارتی و کنترلی والدین را در 
موارد متعددی به چالش کشــیده است؛ به طوری که اکثر والدین شرایط خود را وضعی 
تضعیف شده می بینند. ناممکن بودِن نظارت بر فرزند بیرون از خانه، تهیه کردن خودسرانه 
فّناوری توســط فرزند، اســتفاده های پنهانی بیرون از خانه و دستیابی فرزند به مطالب 
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تلفن همراه مشــترک با والدین، بعضی از این چالش هاســت. مورد اخیر داللت بر تهدید 
شــدن حریم خصوصی والدین نیز دارد. در مجموع، مسئله »کنترل گریز شدن« نوجوانان 
با »کنترل گریز بودن« آنها متفاوت اســت. به عنوان مثــال، یکی از انگیزه های نوجوانان، 
ارتباط با جنس مخالف از طریق تلفن همراه اســت که والدین دارای فرزند پســر به آن 
اشــاره کرده اند. در معرض تهدید جانی یا ســرقت مالی قرار گرفتــن نیز از پیامد های 
ناخواســته فّناوری های جدید )به ویژه تلفن همراه( برای نوجوانانی است که در بیرون از 

خانه سرگرم با آن هستند. 
»دو تا فرزند من می دونن که من رو کامپیوتر خیلی وارد نیستم، شاید، شاید بخوان 
از این عدم توانایی من یا عدم تسلط من بفرمایید مثاًل بخوان سوء استفاده ای مثاًل 

بکنن.« )پدر، منطقه 3(
»معموالً خریدن، بعد من رو مطلع می کنن... میگه من اینو خریدم، والســالم... من 

تسلیم شدم.« )پدر، منطقه 6(
»پدر و مادر اگر بخواد نظارت بر این فرآیند که خیلی هم ماهیت تکنولوژیک داره 
و به روز هم میشــه، داشته باشــه، خودشو اول باید به روز کنه... باالخره یه جورایی 
اینها تالقی پیدا می کنه، تزاحم پیدا می کنه با حریم خصوصی، باالخره هم هســت 
خصوصیه، هم واقعاً شــما نگرانی که این چه حریمیه که می تونه این همه آسیب زا 
باشــه، مجبوری گاهی وقتا این حریمو نقض بکنی... خوب، اگر متوجه بشه، پیامد 
سوئی داره، به هر حال بی اعتمادی رو ایجاد می کنه، اگر ر ها کنی، خودت نگرانی، 

باالخره بچه است.« )پدر، منطقه 3(
4.2.3.منافعمشترکنوجوانان،ترفندهایکنترلگریزی،تبانیودسیسهعلیهوالدین،بازی

باختـباخت

گــروه هماالن به عنــوان یکی از مشــوقین و تحریک کنندگان فرزنــدان، مزاحمت ها یا 
اختالالتی را در کنترل و نظارت والدین به وجود می آورند. البته این مزاحمت می تواند به 
توصیه آنها )عمدی( یا به طور ناخواسته )سهوی( باشد. به عنوان مثال، تعدادی از والدین 
نافرمانی فرزند خود را به دلیل توصیه و تحریک دوستانش گزارش کرده اند. پس، استفاده 
و برخورداری از فّناوری های جدید »منافع مشترکی« برای اکثر نوجوانان است که بالتبع، 
راهکارهایی برای تحت فشــار قرار دادن والدیــن خواهد بود. این واقعیت نوعی »تبانی و 

دسیسه« علیه والدین است. 
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»چه قدر من می تونم روی این نظارت داشته باشم، االن این گوشی رو می بره مدرسه، 
با دوستاش دائم در ارتباطه، حاال ممکنه از یه جاییم »وای فای« رایگان گیر بیاره و 

یه تلگرامی و یه اینترنتی و یه »سرچ«ی.« )مادر، منطقه 6(
»شما نمی تونی اصاًل در واقع محدودیت بدی، این دنیا اصوالً یه جوری...، اونا چون که 
جلوتر از ما هســتن... اینکه من چیز نکنم، اون میره نمی دونم از وســایل دوستش 

استفاده می کنه.« )پدر، منطقه 6(
دالیل دیگری غیر از گروه دوستان برای ایجاد چالش ها نیز وجود دارد. به روز نبودن 
مهارت فّناورانه والدین، نداشتن زمان و توان کافی برای کنترل تمام برنامه ها، فقدان نظام 
آموزش برای والدین و آگاهی فرزند از »ترفند های کنترل گریزی« ســایر دالیل را تشکیل 
می دهند. در اظهارات بعضی از والدین، آموزش های متفاوت مدرســه نیز یک ابهام برای 
والدین و فرزندشــان تلقی شده است؛ یعنی مدرسه از فرزندان فعالیت هایی را می خواهد 
که والدین آن فعالیت ها را زمینه رخنه در قلمرو نظارتی شــان می پندارند. به عنوان مثال 
از یک سو، مدارس تکالیفی درسی به نوجوانان واگذار می کند که الزمه آن دسترسی آنان 
به اینترنت است؛ از سوی دیگر، والدین دسترسی فرزندشان به اینترنت را زمینه ای برای 

َسَرک کشیدن او به فضاهایی دیگر تلقی می کنند. 
»گاهی وقتا تو اینترنت »ســرچ« می کنم در مورد بعضی از بازیا یا مثاًل گویش های 
بین خودشون می فهمم که خوب، مثاًل ممکنه صحنه هایی، حرف هایی، چیزایی تو 
این فیلم ها و بازی ها باشــه که ما خبر نداریم ازش، ولی واقعاً روی نگرش ها، روی 
ایده ها و باور های بچه ها می تونه تأثیر بذاره... من نمی تونم از ابتدا تا پایان هر بازی 
که این بچه... بشینم پاش، تعدادش آخه نه یکیه، نه دو تاست، نه من واقعاً اون قدر 

وقت و انرژی دارم.« )مادر، منطقه 11(
»مــن میگم اینترنت نه، اصــاًل نظارتو از بین برده، به خاطــر اینکه بچه ها آموزش 
ندیدن... من تنها نمی تونم. من زمانی که با پســرم صحبت می کنم، میگه نه مامان 
تو دبیرستان ما دبیر ما این جوری میگه، تو نسل قدیمی و متوجه نمیشی من چی 

میگم.« )مادر، منطقه 6(
نتیجه اکثر چالش های مذکور، ســردرگمی والدین، ســوء اســتفاده فرزند از فضای 
ابهام آلود، عدم حصول توفیق در برخی محدودیت ها و بیشــتر شدن فاصله میان والدین 
و فرزند اســت. البته والدینی هم هستند که کالس های آموزشی مدارس برای ایشان در 
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زمینــه فّناوری ها و فضای مجازی را مثبــت و مفید ارزیابی کرده اند. به هر حال، آن طور 
که از بیشتر صحبت های والدین قابل برداشت است، در عرصه فّناوری های جدید، عمدتاً 
والدین یک گام از فرزندشان عقب اند. شاید برای بعضی از والدین یک »بازی باخت-باخت« 

محسوب شود. 
»اتفاقاً مدرسه پسر من خیلی مدرسه خوبی بود، مثاًل فرض کنید به ما، یه مهندسی 
بود... کالس گذاشته بود برای مادر ها که ما هم آشنا بشیم با کامپیوتر هم بدونیم 
چه جور می تونیم »ســرچ« کنیم، ببینیم که بچه مون کجا ها رفته و چه چیزایی رو 

دیده.« )مادر، منطقه 6(
»من زمانی که هیچ چیزی خودم بلد نیستم، بچه بلده، من چی جوری می تونم، اون 
راهکار فرارشو بیشتر بلده تا من... تو ایران فرهنگ سازی نشده.« )پدر، منطقه 11(

»محدودیت می خوایم بذاریم، ولی موفق نمیشــیم... کاری از دســت پدر مادر... بر 
نمیاد.« )پدر، منطقه 3(

4.2.4.فرآیندخریدفّناوری:فایدهـهزینه،پدیدهباجدادن

خرید فّناوری های جدید برای فرزندان نیز یکی از موضوعات مهم مرتبط با حوزه نظارتی و 
کنترلی آنهاست. جلوگیری از احساس محرومیت یا شرمندگی، نقش دوستان، جلوگیری 
از احساسی تصمیم گرفتِن فرزند برای خرید و تسلیم شدن در برابر فشار های او از دالیل 
خرید فّناوری توســط والدین اســت. یکی از والدین خریدن کنســول بازی را یک »باج« 
دادن به فرزند توصیف کرد تا بتواند از خریدن تلفن همراه پیشگیری کند. پس، تصمیم 
کنشگران دخیل در موضوع، برآمده از محاسباتی از فایده ـ هزینه، داده ـ ستانده یا سود 
ـ زیان است. موانعی نیز در میدان تصمیم گیری وجود دارد. مسئله مالی یکی از مهم ترین 
آنهاست. یکی از والدین خود را ناگزیر از اخذ وام برای تهیه یکی از فّناوری ها می دانست. 
البته والدین نیز استراتژی هایی برای امتناع از خرید دارند. به عنوان مثال، گذاشتن شرطی 
ســخت و دست نیافتنی برای فرزند یکی از آن موارد است. سایر استراتژی های تأخیری 
شامل گذاشتن شرط موفقیت تحصیلی، وادار کردن فرزند به پس انداز پول و شرط انجام 

مناسک دینی )نماز اول وقت( اظهار شده است. 
»]تبدیل[ »پلی استیشن« به »ایکس باکس« که به شدت من مخالف بودم... من دیدم 
بایــد این باج رو اینجا حداقل بدم، اگر جلوی موبایل دارم مقاومت می کنم.« )پدر، 

منطقه 3(
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»اصاًل اینا مدت ها میرن »ســرچ« می کنن، بهترین مــدل با قیمت، اینا همه رو در 
می آرن... بعد می آن به ما میگن که این هســت با این قیمت، این هســت با این 
قیمت... این قسطی میده، این یکی نقد میده، حاال شما کدومشو می تونید بخرید.« 

)مادر، منطقه 3(
»میگن بخر، ما هم حاال گفتیم شاید به هر حال بتونیم یه وامی جفت وجور کنیم یا 
یه جا یکی پیدا کنیم به صورت اقساط باشه، می خرم براتون تابستون.« )پدر، منطقه 6(

»باهاش شــرط بستم که اگر دانش آموز ممتاز باشه، براش می خرم، وقتی هم شد، 
براش خریدم.« )پدر، منطقه 11(

جذابیت کنسول های بازی یکی از ویژگی هایی است که نه تنها نوجوانان، بلکه والدین 
را نیز به خود مشغول می سازد. تعدادی از والدین همراهی با فرزندشان در بازی کردن را 
اظهار کردند. این همراهی می تواند به فرزند این واقعیت را تفهیم کند که والدین به طور 
مســتقیم یا غیرمستقیم محتوای فعالیت های آنها را زیر نظر دارند. البته برخی از والدین 

برای تحریک نشدن خود به بازی، از تهیه آن وسیله خودداری می کنند. 
»]می گفت[ »پلی استیشن« بگیر، گفتم اینا حاال وقتش نیست، چون من اگه اینا رو 
بیارم تو خونه، دیگه خودم باید بشــینم فوتبال هم بازی کنم، دیگه هیچی دیگه.« 

)پدر، منطقه 11(
4.2.5.استراتژیهایاحساسیوغیراحساسیفرزند،اقناعوالدین،نمایشخشونتواستبدادرأی

ســهم والدین و فرزندان در خرید یک فّناوری مانند تلفن همراه مختلف است. طیفی از 
نظر قطعی و تحمیلی والدین تا خرید خودسرانه فرزند وجود دارد. البته در بسیاری موارد 
فرزندان مالحظه شــرایط مالی والدین را می کنند و متوقعانه برخورد نمی کنند. تعدادی 
از والدین معتقدند به موازات افزایش سن فرزند نوجوان، استقالل رأی او در فرآیند خرید 

افزایش می یابد. 
فرزندان نیز اســتراتژی ها یا واکنش های خاص خود را برای رســیدن یا نرسیدن به 
خواســته خود دارند. این اســتراتژی ها به دو دسته تقسیم می شــوند: 1. استراتژی های 
احساســی و 2. استراتژی های غیراحساسی. دســته اول شامل گریه کردن نمایشی، ابراز 
احساسات نمایشی یا نفوذ در مادر خانواده است. آنها در برخی موارد مادر خود را واسطی 
برای نفوذ در رأی پدر می دانند. دســته دوم شــامل ادعای بچگانه بودن مدل های پایین، 
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ارجاع دادن به برخورداری دوستان شان، هزینه از پس انداز شخصی و متقاعد کردن والدین 
اســت. مواردی حاد و افراطی نیز وجود دارد. تخریب پنهانی مدل فعلی برای واداشــتن 
والدین به خرید مدل بهتر، تهیه خودســرانه و اســتفاده پنهانی یا تهدید مالیم والدین از 
آن جمله اند که عالئمی از »نمایش خشونت« و »استبداد رأی« هستند. آنچه مسلّم است، 
دیگر اقناع کردن، ابزاری انحصاری در دســت والدین نیســت و در برخی موارد، فرزندان 
راهکارهایی را پیش می گیرند که به اقناع شدن والدین منتج شود. شیوه های اقناع، برای 
فرزندان نوجوان مشــتمل بر ترفندها، نفوذ، احساســاتی کردن فضا، استدالل یا ورود از 

مسیر های میان بُر است. 
»سر این تبلته یه خرده آره، عید هی اشک ریخت و فالن و...، مادرش می گفت حاال 
براش بگیر و فالن، آره، اونم زور شــد، ما رفتیم بــراش گرفتیم... می گفت پول از 

خودمه و عیدی از خودمه.« )پدر، منطقه 3(
»اون محدودیت ها باعث شــده بود که این ]پســرم[ بره یواشــکی این کارو کنه و 
بعضاً فضا هم داشت، خوب... من می گفتم نداشته باش این وسیله رو، بعد، پدرشم 
مخالفت می کردن، بعد این یواشــکی می رفت از یه جایی اســتفاده می کرد و اینا.« 

)مادر، منطقه 6(
»مثاًل من رو ترغیب می کردن که من باباشــونم راضی کنم، از طرفی به باباشونم...، 
بابا بچه های دیگه، مثاًل دوســتم فالنی، »احسان«، می دونی چی خریده، مثاًل تبلت 
فالن چیز خریده، نمی دونم چی، شــما چی، برا من ِکی، مثاًل یه دونه چند ســال 

پیش یه کامپیوتر خریدین.« )مادر، منطقه 6(
»یه گولی خوردیم ما... یه گوشــی معمولی داشــت، این آقا، مثاًل این به ترفندای 
مختلف گوشــیو خراب کرده بود، گفت بابا این هزینش اصاًل نمی ارزه بریم هزینه 

کنیم، بیا بریم یه گوشی بگیریم.« )پدر، منطقه 11(

5. بحث و نتیجه
در بازگشت به سؤال اساسی مقاله و در پرتو بینش نظری اتخاذ شده، مهم ترین محور های 

اکتشافی بحث و نتایج حاصل از آن به اختصار شامل موارد زیر هستند. 
1. ناهمسانی نسلی در تجربه و درک فّناوری دارای مالحظات زیر است: 
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* محافظه کارانه تر بودن نســل قدیمی؛ پذیراتر بودن و همنوایی بیشــتر نسل جدید 
نسبت به تغییرات جامعه 

* وجود نوعی بیگانگی برای برخی از والدین نسبت به کارکرد های اجتماعی، سرگرمی، 
آموزشی یا مهارتی فّناوری های جدید

* انتظار والدین بر طبق رویه سابق: »َدم دست« و »در معرض دید« قرار داشتن فرزند؛ 
جدا بودن فضای مجازی از مکان فیزیکی

* نگرانی والدین نسبت به فاصله گیری فرزندان از نقش های اصلی در زندگی اجتماعی 
)جا به جایی در اولویت نیازها(

* فرزنــدان نوجوان عمدتاً در پی اســتفاده هایی مبتنی بر لذت، ســرگرمی، تفنن، 
وقت گذرانی یا حتی رفع خســتگی در زمان استراحت؛ والدین به دنبال استفاده های 

هدفمند و محتواگرایانه )سودمند و کارکردی آشکار(
2. پیدایش دو معضل قابل تأمل است: 

* پدیده ظهور فرزندان سلطه جو )با شخصیتی اقتدارطلب( 
* والدیــن بی توجــه دارای بچه های لطمه دیده از فّناوری ها؛ نوعــی از ناوالدگری یا 

والدگری نامناسب؛ اهمال والدین
3. همراه نبودن قدرت فرزند نوجوان با رضایت طرف مقابل )والدین( در شبکه روابط 
قدرت مهم اســت. به عبارت دیگر، مشروع تلقی نشدن قدرت فرزند یکی از نتایج اساسی 

به شمار می رود. 
4. تغییرات مهارتی و علمی در جامعه پذیری سبب شده است تا در کنار الگوی مرسوم 
»والدـ  بهـ  فرزند«، الگوی جدید »فرزندـ  بهـ  والد« )به عنوان یک شق جدید( شکل بگیرد. 
5. تولید اخالق خانواده بنیان برای فّناوری دارای مکانیزم ویژه ای اســت؛ به طوری که 
نوعی اطاعت اخالقی از والدین و عاملی برای بازدارندگی رفتار های بدعت گذارانه یا خود-

شیفتگی فرزند )روحیه نظارت پذیری( وجود دارد: 
* تالش والدین در جهت تعیین مجموعه ای از احکام به هنجارساز برای هدایت فرزندان؛ 

خانواده مدار یا سازگار کردن فّناوری ها با فضای خانواده
* مفهوم الگوی »نیازـ  وابســتگی« به معنای بازتولید کردِن ایدئولوژی والدـ  فرزندی 

برای بازسازی و احیای روابط متقابل 
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جدول6:سنخشناسیخانوادههاباتوجهبهمالحظاتاخالقیدربارهفّناوریهایجدید

سنخشناسی
وضعیت/استراتژیویژگیکلیخانواده

لطمه دیده و 
مستأصل

با چالــش فّناوری های جدید مواجه اند. این چالش ناشــی 
از تبعاتــی اســت که عمدتاً والدین و بعضــاً فرزندان آن را 

احساس می کنند. 

نگرانی و درماندگی و 
ناکامی در نظارت 

تدبیرگرا و 
مداخله کننده

با اتخاذ تدابیر به هنجارکننده و تعدیل کننده تالش کرده اند 
تا فّناوری های جدید را درونی کنند و زیر نظر داشته باشند. 

نظارت مستمر و تالش 
برای آگاه کردن فرزندان

پذیرا و محافظه کار
تغییرات خانــواده را پذیرفته اند، امــا ضرورتی برای اتخاذ 
عملکــردی قاطعانه و خاص احســاس نمی کنند. البته این 

به معنای بی تفاوتی والدین نیست. 

معتقد به تفاوت نسلی 
غیرقابل کنترل اما قابل 

نظارت

مسئله دار و 
مشوش

تنش و مشاجره بر ســر فّناوری ها میان والدین و فرزند در 
جریان است. گاهی والدین و گاهی فرزند پیروز میدان است. 

ناآرامی و بی اعتمادی و 
نظارت های سلبی

در حاشیه و 
پیرامونی

هم والدین و هم فرزندان کمتر به فّناوری های جدید عالقه 
وافر و سرشار نشان داده اند؛ به گونه ای که علی رغم استفاده 

از آن وسایل، وابستگی خاصی مالحظه نمی شود. 

آرامش و نظارت های 
اندک

6. چند توصیه راهبردی برای حمایت از خانواده ها: 
* یادگیری مهارت های فّناورانه توسط والدین

* آموزش مهارت های فّناورانه به فرزندان
* تأکید بر نظارت های پیشگیرانه و ایجابی

* پرهیز از استراتژی تشویقی معطوف به خرید فّناوری در ازای موفقیت تحصیلی
* ارتباط گیری والدین با مهم ترین دوستان فرزند

* متناسب سازی محدوده سنی فرزند با فّناوری مورد نظر برای خرید
* توصیه های اخالقی والدین برای فضای مجازی

* گرایش به نظارت های فّناوری ـ محور )والدگری مجازی( 
* توجه بیشتر به اوقات فراغت بیرون ـ محور تا فّناوری ـ محور

* نظارت بر محتوای مصرف فّناورانه فرزندان عالوه بر نظارت بر مدت زمان دسترسی آنها
* هدایت مهارت فّناورانه فرزند در مسیر های مفید و مثمر

* همفکری و همراهی والدین و فرزندان در فرآیند تصمیم به خرید تا نهایی شدن آن
* توجیه فرزند نسبت به اولویت های زندگی توسط والدین
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* خودکنترلی والدین برای عدم اعتیادشان به فّناوری های جدید یا فضای مجازی
* نظــارت پدر بر مادر و مادر بر پــدر در مصرف فّناوری های جدید و فضای مجازی 

)مثاًل حداقل یک بار بازی کردن در کنار آنها(
* حذف شرایط ترغیب کننده فرزند به استفاده بیش از حد از فّناوری های جدید، مثاًل 

تشویق فرزند به دور نگه داشتن تلفن همراه از محل مطالعه درس
* دعوت از مشاوران و نخبگان برای هدایت کالس های آموزشی
* فراهم کردن جلسات برای انتقال تجربیات والدین به یکدیگر

* تألیف جزوات آموزشی برای سواد فّناوری والدین
* برگــزاری کالس های دانش افزایی در زمینه فّناوری ها و فضای مجازی در مدارس 

)انجمن های اولیا ـ مربیان(
* آموزش مهارت های فّناورانه به نوجوانان و والدین در رسانه ملی

* ترویج فّناوری های جدید در بستر سبک زندگی اخالق محور 
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