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 1ی جدید قدرت و تقویت کنشگریهاسنخ

 **عرفان منشايمان ، *سهيال صادقي فسايي

 00/7/1112پذيرش:    07/1/1112افت: دري

 

 چكيده
 ياطالعاتارتباطي و  هايفناورين شد افزايش روند خانگي، گذشته هدهطي 

(SICT )تجربه و درک ، ي ايرانيهاخانوادهاجتماعي نوظهور در  مسأله عنوانبه

تصورات و ، در تكاليف و حقوقخانوادگي را  هروزمرجديدي از زندگي 
آورده است. يكي  به وجودفرزندي -نظارت و روابط والد ،انتظارات از نقش

ي هاييتواناافزايش قدرت كنشگري و ، مسألهاين  دستاوردهاي نيترمهماز 
 هافناوريفرزندان نوجوان در پي مصرف و استفاده از آن  هنهفتبالقوه و 

بوده است. نويسندگان تحليل واقعيت مذكور را  كنندهتيتقويک منبع  همنزلبه
( بررسي كردند. 11و  2، 1مناطق تهران )ا انجام پژوهشي ميداني در شهر ب
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ارتباط فناوري با  هدرباروجهي -رويكرد تحليلي و نظريِ چند، بدين منظور
الهام از ، ي و زبان و همچنينريپذجامعه، فردگرايي، مصرف، ي قدرتهامقوله

با توجه به ، وهعالبهه است. شد آنتوني گيدنز اتخاذ ساخت يابيپارادايم 
ساله  11-17نفر از نوجوانان  100با ، ي نظري و هدفمندريگنمونهاستراتژي 

، انجام گرفت. براي رسيدن به بازسازي واقعيت نيمه ساختاريافتهي هامصاحبه
الگويابي و ، كدگذاري، يامرحله-چند نظم دهيدر فرآيندي شامل  هامصاحبه

، هايريپذبيآسبرخي  رغمبه دهنديمند. نتايج نشان شد ي تحليلشناسسنخ
آنها را در دو  توانيماست كه  ريپذ ييشناسانوع قدرت براي فرزندان  12

ي كرد. اين بندطبقه شوندهمنتقلي هاقدرتي اكتسابي و هاقدرتسنخ 
، يالحظه، غير مشروع، بالقوه، موقت، مشروط، عمدتاً ماهيتي وابسته هاقدرت

وابستگي و نياز به والدين -قدرت هشبكارند كه بايد در بُرد د-كوتاهنمايشي و 
 نگريسته شوند.

، خانواده، قدرت، ارتباطي و اطالعاتي هايفناوري: ی كليدیهاواژه

 و آسيب اجتماعي. مسأله، فرزندان نوجوان

 

 مسألهطرح 
درآميختن مسائل نهاد خانواده با تغييرات فرهنگي جديد در زندگي روزمره و بافت 

تدقيق و تحليل مسائل جديدي را فراهم آورده است. رويكرد چرخش  هنيزم، ياجتماع

ي هاكنشدر ساخت اجتماعي و « ارائه و نمايش قدرت» مسألهفرهنگي سبب تمركز بر 

 هخانواده است. در ميان تغييرات فرهنگي جديد در نهاد شد عامالن اجتماعي هروزمر

اشاره  1«ارتباطي و اطالعاتي جديد هاييفناورن شد خانگي» مسألهبه  توانيم، ايراني

نويني از  اندازچشممناسبات كنش اعضاي خانواده را متأثر كرده و  هافناوريكرد. اين 

 مسائل نهاد خانواده را فراهم آورده است. همطالع

                                                 
1. Domestication of ICTS 
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ي جديد در مواجهه با هانسلبودن  ترگشودهبا توجه به اقتضاي پذيراتر و 

و  70 هدهكه نوجوانان متولد اواخر  رسديم به نظر، تغييرات اجتماعي و فرهنگي

 كننديمرا تجربه  هافناورينوعي از زندگي روزانه با ، در ايران 80 هدهنوجوانان  ژهيوبه

. فناوري دهديمرا تحت تأثير قرار  شانيخانوادگي ديگري از زندگي هاجنبه، كه بالتبع

بلكه عالوه بر كاركردها يا ، خته نيستسا-ديگر صرفاً يک شيء يا ابزار مصنوع و بشر

ن شد ابزاري داراي هويت است. هوشمند، پيامدهاي آشكار و پنهان اجتماعي و فرهنگي

، تبلت، تاپلپ، رايانه، تلفن همراه هوشمند ژهيوبه، وسايل موجود در محيط خانه

 زاتموابهفضاي مجازي را ، محور-اينترنت هايفناوري، ي بازي و همچنينهاكنسول

 و مهم كرده است. ريتجربه پذفضاي واقعي امري 

دارند.  به همراهجديد امكانات و امتيازات جديدي را درون خانواده  هايفناوري

. كنديميک منبع براي كنش عمل  همنزلبهفناوري ، ي اجتماعيهاتيفعالدر ميدان 

ن شرايط كنش فناوري ماهيتي هم ساختاري و هم عامليتي دارد. محدود يا تقويت كرد

 طوربه، فرزندان و والدين هورانافنيكي از پيامدهاي فناوري است. مهارت و توانايي 

« وابستگي-قدرت هشبك»شكلي از ، . پسدهديمرا در كنشگري تغيير  سهمشان، بالقوه

را نيز  هانقشكه تصورات و انتظارات از  ديآيم به وجودفرزندي -در مناسبات والد

 .سازديممتفاوت 

جديدي « نيازهاي اجتماعي»ي از امجموعهجديد به خانه بر  هايفناوريي ابيراه

اختصاصي ، داللت دارد كه برخي از آنها ميان فرزندان و والدين مشترک و برخي ديگر

محور به لوازم شخصي -ن اين وسايل هوشمند و اينترنتشد . تبديلنديآيم حسا به

، . همچنينكنديم ترحساسو  تردهيچيپوالدين را  ي است كه نظارت و كنترلامسألهنيز 

ي جديدي در فرزندان از هاخواستهي ريگشكلسبب ، هافناورين آن شد نياز تلقي

ي متمايزي نيز امواجههي هازميمكاني رفتاري و هاياستراتژ، . بنابراينشوديم والدينشان

 .شد در هر يک از طرفين آشكار خواهد
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قدرت نيازمند تمركز بر  مسألهت مفهومي در مواجهه با كه دق رسديم به نظر

ي خود هاتيفعالابعادي از زندگي روزمره است كه از طريق آنها كنشگر تمايل دارد تا 

ي قدرت در زندگي روزمره دشوارهايي هاسرچشمهرا سامان دهد. شناسايي خاستگاه و 

ي روزانه نيازمند هاتيفعالخواهد داشت. انتشار قدرت و بازتا  آن در  به همراه

ي مرسوم و رسمي به معناقدرت  همطالعي اوليه و اكتشافي است و آن را از هايبررس

 تواننديمبايد روشن شود كه چه اموري هستند كه ، ديگرعبارتبه. كنديمآن متمايز 

 ي يااانهيراي هايبازدوطرفه تغيير دهند. از  هرابطمناسبات والدين و فرزندان را در يک 

كه  رنديگيبرمزبان طيف گوناگوني را در  همقولي اجتماعي تا هاشبكهكنسولي و 

به  انهيگراكثرت. نگرش دهنديمي از مناسبات قدرت را تشكيل اشبكهآنها  همجموع

واقعي يا ، آشكار يا پنهان، ي ضعيف يا قويهاقدرتي از اگسترهقدرت بر پهنه و 

بنياد يا -خود، خواسته يا ناخواسته، غير مشروعمشروع يا ، ديرمفيغمفيد يا ، تخيلي

 پيامدي و نظاير آن تأكيد دارد.

در مورد والديني كه با اقتدار و اطمينان خاطر به اجتماعي  هاپژوهشبسياري از 

 1قائل به الگويي هستند كه ماكسين زين و استنلي آيتزن، پردازنديم فرزندانشانكردن 

جريان از سوي والدين ، . در اين الگوانددهينام «قدر قدرتوالدين »آن را الگوي 

« ظرفي خالي»فرزندان خود را ، كه ندهست ليمافرزندان برقرار است و والدين  طرفبه

 ترشيبن از طريق يادگيري اجتماعي هستند. شد در نظر بگيرند كه در انتظار پُر

است؛ اگرچه  «خيابان دوطرفه»كه والدگري بِسان  دهنديمي جديد نشان هاپژوهش

 گذارنديماما فرزندان نيز بر والدين تأثير ، بر فرزندان خود نفوذ دارند ديترديبوالدين 

 (.Zinn & Eitzen, 1990: 305) دهنديمو بخشي از رفتار آنها را تغيير 

يي يا ساختار زدامعتقد است ورود فناوري به زندگي اجتماعي به  0ژان الدرير

و اوما  1(. از نظر جريس هنسون85: 1180، )الدرير مدانجايمساختاريابي مجدد 

                                                 
1. M. B. Zinn & D. S. Eitzen 

2. J. ladriere 
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 هويشاجتماعي فناوري در  هجنبادغام  به معناي« فناوري اجتماعي»مفهوم ، 0ناروال

كه در  كنديمي عمل اگونهبهوري اجتماعي ازندگي افراد و نظام اجتماعي است. فن

ي اجتماعي به ورناف. شوديممنجر  ريناپذاجتنا ي متقابل افراد به تغييرات هاكنش

، ي خانوادگيهاتيفعالروابط و ، ي بر كيفيت زندگيورنافجمله تأثير  موضوعاتي از

مشاركت و كنترل اشاره دارد ، اوقات فراغت و تغييرات در منافع، آگاهي، جنسيت

ي هارسانهبر اين باور است كه  1(. جاشوا ميروويتز01-08: 1181، )هنسون و ناروال

ي هاطيمح صورتبهجديد فضاي خانه و ساير فضاهاي اجتماعي را الكترونيكي 

تغيير ، احساس و باور اجتماعي است، اجتماعي جديدي كه داراي الگوهاي جديد كنش

 (.1187، ميروويتزدهند )يم

شكاف »، ارتباطاتي و اطالعاتي هايفناورييكي از پيامدهاي ، 5از نظر ويليام داتن

ارتباطي و  هايفناوري(. دانش تخصصي يا مهارت در 11: 1185، است )داتن« ديجيتالي

به يک ، شوديمناميده « ارتباطي و اطالعاتي هايفناوريسواد »كه  آنچهاطالعاتي يا 

قدرت  توانديمزيرا سواد استفاده از فناوري ، ه استشد ظرفيت بسيار مهم تبديل

 (.108و  107نمايد )همان:  ي افزايش داده و تقويتريگچشم طوربهارتباطي انسان را 

به يک كارشناس تبديل  هاآن، در خانه هافناوريفرزندان نوجوان از  هاستفادبا 

 ,Watne & et alكه والدين نيز نيازمند راهنمايي و نظرشان خواهند بود ) شونديم

و  رتگستردهبا اشكال  توانديم ترمطلعفرد ، (. با توجه به امكانات ارتباطي اينترنت2011

بر اين باور است كه نفوذ  1ي را اِعمال نمايد. مانوئل كاستلزترشيبي قدرت تررانهيگيپ

زيرا اينترنت يک ، ي خودمختاري و استقالل را تقويت و پشتيباني كردههاوهيشاينترنت 

جديد منادي  هايفناوري(. 071و  075: 1111، است )كاستلز استقالل سازابزار 

                                                                                                                   
1. J. Hanson 

2. U. Narula 

3. J. Meyrowitz 

4. W. H. Dutton 

5. M. Castells 
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اجتماعي  هيسرما، (. بنابراين081)همان:  دهنديممردم را افزايش و توانايي  انديآزاد

و  تريافق، ارتباطي هرم قدرت در خانواده را بازتر هايفناوري .ابدييمنوجوانان افزايش 

 (.008: 1187، )ساروخاني كننديم ترکيدموكرات

ان را نوجوان هروزمرارتباطي و اطالعاتي بخشي از زندگي  هايفناوري، مجموع در

. گرايش به دهديمي ميان انسان و فناوري را نشان ستيزهمكه نوعي  دهنديمتشكيل 

، روگيرد. ازايناهداف متفاوتي از سرگرمي تا فني و علمي را در برمي هافناوريآن 

. شايسته است تا اين ايده شونديمزندگي محسو   ريناپذييجداوسايل جديد جزء 

ر مناسبات كنشي والدين و فرزندان از منظر آنها چگونه قدرت د مسألهروشن شود كه 

الگوهاي واكنشي و ، تجربيات، انتظارات، احساسات، . كشف باورهاشوديمنگريسته 

 هنجارهاي جديد نيازمند تمركز بر اظهارات فرزندان نوجوان است.

 

 سؤال اصلي
جديد  هايوريفناي برآمده از هاقدرتانواع ، هاي نوجوانانربر اساس تجربه و باو

 كرد؟ سنخ بنديآنها را  توانيمو چگونه  اندكدمبراي نوجوانان در محيط خانواده 

 

 پژوهش هنيشيپ -9
ي اجتماعي و هاشبكهي هايژگيوشناخت »ي با عنوان امقاله( در 1110آذر )يليخل

. ي پرداخته استاشبكهبه مفهوم فردگرايي « اثرات آنها بر روابط بين فردي نوجوانان

قدرت و  مراتبسلسلهي اجتماعي كه هاشبكهدسترسي به  به دليلقدرت نوجوانان 

ن ابعاد شد تركوچکافزايش يافته است. با ، كنديمرا متحول  هاخانوادهنظارت درون 

بر فرزندان نوجوان  ژهيوبهارتباطي و اطالعاتي  هايفناورينقش و تأثير ، هاخانواده

مهارت فنآورانه را يكي از ذاتيات و  توانيمي كه اگونهبهافزايش يافته است؛ 

 آورد. حسا بهضروريات نوجوانان امروزي 
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بررسي اثرات اينترنت بر »ي با عنوان امقاله( ابتدا در 1111و  1110پور )يسعد

دنياي ديجيتال: با تأكيد بر »و سپس در كتابي با عنوان « ي داراي نوجوانهاخانواده

 ي انجامهاپژوهشي نسل ديجيتال پرداخته است. طبق هايژگيوي به معرف« نوجوانان

، ي ايرانيهاخانوادهارتباطي و اطالعاتي در  هايفناورين برخي از شد با خانگي، هشد

ه است. بر اساس شد قدرت و نظارت والدين بر فرزندان آشكار هنحوتغييراتي در 

شكاف مهارتي ميان والدين و ، ينفوذپذيري مرزهاي نهاد خانواده در مواجهه با فناور

 هاستفادقوانيني را براي  تواننديم. البته والدين شوديمفرزندان نوجوان آشكار 

عالوه بر تبعات منفي ناشي از ، از اينترنت وضع نمايند. در پژوهش دوم فرزندانشان

 موازاتبهه است. شد به كاربران نوجوان تحليل قدرت دهندهپيامدهاي ، فضاي مجازي

افزايش  شانياجتماعكنترل فرزندان بر محيط پيرامون ، كاهش كنترل والدين بر فرزندان

ي ديجيتالي بر هابرنامهي باعث تأثير اَشكال و محتواي ارسانهسواد ، عالوهبهيافته است. 

 .شوديمدر نوجوانان ، تفكر انتقادي ژهيوبه، ذهنيت و ادراک افراد

ي هارسانههويت و ، جوان»در كتابي با عنوان  (Buckingham, 2008) نگهاميباك

نوجوانان و جوانان با فضاي مجازي پرداخته  هرابطبه تحليل ابعاد گوناگون « ديجيتالي

ي ديجيتال در هارسانهي ناشي از ريگشكلقدرت فرديِ در حال ، است. از نظر او

ر بوده است. در عمومي تأثيرگذا هعرصمناسبات اجتماعي نوجوانان در محيط خانواده و 

اقتدار والدين در مواجهه با قدرت نوجوانان قرار گرفته و ساختار روابط ، اين ميان

قدرت در خانواده نيز تغيير كرده است. اين تغييرات براي دختران آشكارتر بوده است. 

ي ديجيتالي هارسانه دستاوردهايافزايش آزادي و قدرت انتخا  يكي از ، درمجموع

 است. براي نوجوانان

 همنزلبهفرزندان »ي با عنوان امقاله( در Watne & et al, 2011همكاران )واتن و 

 به دليلكه نسل جديد  اندكردهاستدالل ، «والدينشاني ثانويه براي ريپذجامعهعاملين 

الگوي نويني از ، جديد هايفناوريبرخورداري از مهارت و دانش استفاده از 

. مادران اندآورده به وجوداز فرزندان به والدين( را ) برعكسي در مسير ريپذجامعه
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فرزندان خود هستند. پسران نيز بيش از  هورانافنبيش از پدران نيازمند مهارت و دانش 

فرزندان نوع وسايل الكترونيكي ، عالوهبهدختران برخوردار از قدرت تخصصي هستند. 

كه قرار است والدين براي خود نوين مانند رايانه يا تلفن همراه را  هايفناوريو 

 .كننديمنيز انتخا  ، خريداري كنند

ديجيتالي زيستن: فناوري در »ي با عنوان امقاله( در Hertlein, 2012) نيهرتل

 هرابطبه معرفي مدلي تركيبي برآمده از سه رويكرد در تحليل ، «روابط زوجين و خانواده

-رويكرد كاركردي، ي خانوادهشناسبوم فناوري و روابط در خانه پرداخته است: رويكرد

فناوري ، متقابل. با توجه به اين مدل تركيبي كنش-ييگراسازندهساختاري و رويكرد 

تعريف نمايد. -در خانواده را باز هانقشو مرزهاي  هانقش، قادر است تا قواعد روابط

و قدرت  راتبمسلسله، رديگيميكي از ابعادي كه در خانواده تحت تأثير فناوري قرار 

 در بين اعضاست.

قدرت و مفاهيم وابسته به ، ي پيشينهاپژوهشر بيشت، شد كه مالحظه طورهمان

يكي ابعاد جزئي پژوهش خود  عنوانبهمانند استقالل و آزادي در كنش( را صرفاً آن )

 مسألهتا مركزيت بحث را بر  كنديم. اين مقاله تالش اندگرفتهدنبال كرده يا نتيجه 

ي از قدرت براي فرزندان شناسسنخنمندسازي و انواع قدرت قرار دهد و يک توا

 نوجوان در خانه ارائه دهد.

 

 نظری و تحليلي همالحظ -6
 منابع كنش و قدرت، ساخت يابي -6-9

تجدد بايد  هدربارمعتقد است هرگونه تفسير يا توضي  مناسب براي عمل  1آنتوني گيدنز

 (:057و  052: 1110، )گيدنز اساسي را انجام دهد هفيوظسه 

                                                 
1. A. Giddens 
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عامل انساني هرگز شرايط خارجي عمل را منفعالنه ، سطحي بسيار كلي ( در1

و  دهديميي نسبت به آنها نشان هاواكنش، وبيش مداومكم به طرزيبلكه ، رديپذينم

 ؛دهديموبيش تغيير حتي ساختارشان را كم

انبوهي از امكانات ي هاعرصه، سط  جمعي و همچنين در سط  فردي ( در0

 زندگي اجتماعي است؛ هنديفزااختصاصي گروهي وجود دارد كه حاصل بازتابندگي 

استنباط درست نيست كه محيط خارجيِ اَعمال و اقدامات كوچک  ني( ا1

اجتماعي  تربزرگي هانظاماما ، باشدي و تغييرپذير كاردستشخصي يا گروهي قابل 

 ني نباشند.شد -مهار وجههيچبه

كه عوامل انساني نسبت به محيط اجتماعي در موضع تملک  كنديميدنز تصري  گ

و بازسازي  سازنديمو آن محيط را توسط اَعمال خود  رنديگيميا تخصيص قرار 

به درک چيستي قدرت آدميان نائل آمد. زندگي اجتماعي  توانيم. از اين طريق كننديم

تملک امكانات تازه را تسهيل ، كنديمف جديد در همان حال كه عمل انفرادي را تضعي

دوراهي( و پارادوكس از ) يسردرگمگيدنز چند ، (. بر اين اساس057)همان:  دينمايم

ي با بحث حاضر دارد: ترشيبكه دو مورد از آنها ارتباط  دهديمنشان را دنياي جديد 

خستين مورد اقتدار در برابر تزلزل. ن، در برابر تصاحب مجدد و ديگري ديخلع، يكي

مهارت ناگزيرند تا خود را درگير نوعي فرآيند ديالكتيكي  هاانساناشاره به اين دارد كه 

، ي مجدد نمايند. دومين مورد به اين معناست كه در شرايط كنونيابيمهارتو  زدايي

و تنها  اندهشد فيتضع، كردنديمرا نظارت  هاانسانمراجع اقتدارِ گذشته كه رفتار 

 (.028-071)همان:  شونديمي اقتدار اجتماعي محسو  هاشكلميان  شكلي از

چند بينش ، گيدنز ساخت يابيبا بازگشت به پارادايم ، شد اشاره آنچهبا توجه به 

 نظري مفيد به شرح زير قابل استحصال است:

ارتباطي و  هايفناوري، تعريفي كه گيدنز از ساختار ارائه كرده است ( با1

 كنش كنشگران را سامان داده يا تسهيل نمايند؛، قواعد و منابع همثاببه انندتويماطالعاتي 



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    01  

كه تملک آنها نيز بالقوه  اندبالقوهارتباطي و اطالعاتي بسان قدرتي  هاي( فناوري0

 در اختيار همگان قرار دارد؛

كنش تا فناوري هم منبعي براي خلق  شوديمسبب « دوگانگي ساختار» (1

 .باشدمحدودكنندگي( كنش )م منبعي براي تحديد ي( و هبخش)توان

 

 فناوری و قدرت -6-6

ي فيزيكي و طبيعي هاابژهي او با نيروي دگيتندرهمناشي از  توانديمقدرت سوژه 

قدرت ، نوين اطالعاتي هايفناوري دستاوردهاي(. يكي از 1110، )كيا باشدبيروني 

، يبرنتيک از سه قلمروي فرديقدرت سا، 1ي به افراد است. از نظر تيم جردنبخش

قدرتي در تملک ، . قدرت سايبرنتيک در وجه فرديشوديماجتماعي و تخيلي تشكيل 

 ،توانديم ه و در وجه تخيليشد به تسلط منجر توانديمدر وجه اجتماعي ، شخص بوده

كه يكي از  كنديماستدالل  0(. آليسون كاواناJordan, 2001: 280) باشدقدرت  هبرسازند

، ارتباطي و اطالعاتي هايفناوريميان قدرت با  هرابطموضوعات در  نيترهمم

چه به لحاظ تملک مادي و چه به ، هافناوريمحروميت يا برخورداري كنشگران از آن 

محروميت /  هدوگانلحاظ مهارت و آشنايي است. او بر اين باور است كه اگرچه 

، (1بورديو رييپ هينظرمانند است )ماعي فرهنگي و اجت هيسرما هينظربرخورداري يادآور 

و موقعيت  آورديماما اين تفاوت وجود دارد كه امكان اختياري ديدن كنش را فراهم 

 (.Cavanagh, 2007: 12-13) نديبينمرا متعيّن  كنشگران
 

 فناوری و مصرف فردی -6-3

                                                 
1. T. Jordan 

2. A. Cavanagh 

3. P. Bourdieu 
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، عمل مصرف همان عمل تحقق نفس است كه طي آن، 1از نظر ميشل دوسرتو

با هويت و ، يي با قدرتِ ارادههاسوژه عنوانبهي از خود ترشيب هشانيبازانداد آگاهي افر

(. در زندگي اجتماعي 1182، )بنت آورنديم به دستمايل به حركت در جهت خاصي 

ه است كه اَشكال شد ي از اقتدار تبديلاتازهيي به شكل گرامصرفرواج يافتن ، معاصر

ي هاشكلي براي ترشيبر خانوادگي را تضعيف كرده و فضاي اقتدار نظير اقتدا تريسنت

پژوهشگران رويكرد استفاده و ، (. همچنين17نوين هويت فردي گشوده است )همان: 

، انتخابي بودن، ي فعال بودن مخاطب را تعمدي بودنهاشاخصي ابعاد و رضامند

(. راجر 58-17: 1181، )نيكو و همكاران اندكردهن و سودمندي ذكر شد درگير

 ,Silverstone) :كنديمرا ترسيم  1هشد يارسانه هتجربنيز سه بُعد از  0سيلورستون

1999: 60-78). 

. كننديممنبع لذت بازي  عنوانبه هارسانهافراد با ، عادي و معمول طوربه ي:( باز1

بلكه بازي نوعي مشاركت در ، ي نيستاانهيراي هايبازمنحصر به  هارسانهبازي با 

و  تيبااهم، در فعاليتي معنادار توانديمكنشگر ، است كه طي آن پردازانهاليخوقعيت م

 ؛باشدفراتر از قواعد كنترل و نظارت مشغول 

وابسته  هاآناجراها اموري واقعي هستند كه زندگي و هويت افراد به  :( اجرا0

دكنندگان و تولي، اجراكنندگان عنوانبهاست. اينترنت اين فرصت را براي كنشگران 

 تواننديمكه  كنديمفناوري قلمرويي را براي افراد ايجاد ، . اساساًكنديممخاطبان فراهم 

 در آن اجرا كنند؛

پويا و خالق زمان است. براي اكثر افراد  هاستفاد به معنايمصرف  :( مصرف1

 بسازند. زمان متعلق به خود را شونديمموفق ، حالاما بااين، است باارزشكوتاه و  زمانْ

 

                                                 
1. M. Decerteau 

2. R. Silverstone 

3. Mediated Experience 
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 زبان همقولفناوری و  -6-1

فارغ از خاستگاه  توانديم هافناوريه در شد گرفته به كاراستفاده كردن از زبانِ 

كاربران را به اجتماع مشترک جديدي متصل كند كه همه در زباني واحد به ، شانيمكان

 هايفناوري(. زبان و اصطالحات زباني 117: 1110، )ترلو و همكاران رسنديماشتراک 

، ترگستردهخارج از خط نفوذ كرده و در سطحي  هعرصبه  توانديمارتباطي و اطالعاتي 

(. ماريا 007زبانيِ فناوري بخشي از توانايي كنشگران را تشكيل دهد )همان:  هاشاع

زبان معرفي كرده است كه نتيجتاً كاربران آن نه يک  همنزلبهفناوري اينترنت را  1بكرجيوا

(. Bakardjieva, 2005: 26-34بلكه يک كنشگر فعال خواهند بود )، صرف هندكنمصرف

 توانديممهارت زباني ، براي كاربراني كه زبان مادري آنها زباني غير از انگليسي است

در راستاي زبان فناوري عمل كرده و توانايي و قدرت او را براي ايجاد روابط 

 (.117: 1180، يد )بنگريد به: محسنيفراهم نما ترآسان هاستفاديا  ترگسترده

 

 فناوری و فردگرايي -6-5

ي ارسانهبه تحديد يا تقويت جايگاه فرد بينجامد. وفور مواد  توانديمفناوري 

ي نمادين يا تخيلي برخوردار اوهيشافراد را از ابزار كاوش بديل زندگي به  توانديم

افراد ، سازد. بالتبع مندبهرهي متفاوت هاروشو راه و  هاليبدسازد و آنها را با تأمل در 

تعمق كنند  شانيزندگقادر خواهند بود كه نقادانه در خودشان و شرايط واقعي 

ي و فردگرايي ابيتيهوتركيب ، از نظر مانوئل كاستلز، (. همچنين011: 1180، )تامپسون

ي ريپذجامعهالگوي  عنوانبهكه  شوديمي تلقي اشبكهدر واقع منبع فرهنگ فردگرايي 

ي خود را با ريپذجامعهافراد ، ه است. در عصر اينترنتشد ي معرفياشبكه هجامعدر 

اما ، دهنديمگسترش ، ي ارتباطي كه در اختيار دارندهاشبكهاستفاده از تعداد زيادي از 

 كننديمي خود دنبال هاطرحو  هاتياولو برحسبانتخابي جهان خود را  طوربه

                                                 
1. M. Bakardjieva 
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افزايش تحرک ، ي دوران جديدهايژگيو نيترمهم(. اساساً يكي از 011 :1111، )كاستلز

 (.18: 1181، 0ج ، فردي است )كاستلز

 
 

 یريپذجامعهفناوری و الگوی  -6-2

ساختار خانواده عمدتاً پدرساالر بوده كه ، در طول تاريخ، از نظر مانوئل كاستلز

نان و كودكان در خانواده بوده مردان بر ز هشد آن عبارت از اقتدار نهادي همشخصوجه 

ساختاري متأخر ، مساوات طلب هخانواد، (. در مقابل171: 1181، 0ج ، است )كاستلز

 هخانوادن را بيرون از الگوهاي سنتي شد فرآيند اجتماعي، ي جديدهانسلاست. 

ن تا حدودي هنجارهاي نهادي شد فرآيند نوين اجتماعي بنابراين. گذراننديمپدرساالر 

( و 082ي درون خانواده را متنوع كرده )همان: هانقشو  رنگكمپدرساالر را  هادخانو

(. 511: 1181، 1ج ، ي در حال شكل گرفتن است )كاستلزريپذجامعهالگوهاي جديد 

حس قوي هويت جمعي و وابستگي سنتي و  رغمبه، كاستلز مدعي است حتي در شرق

، 1ج ، تن نوين در جريان است )كاستلزبراي خويش وجوجست، فرهنگيِ فرد به خانواده

1181 :10.) 

 هموازنتغيير  مسأله، يشناختجامعهبينش  به لحاظی نظری و تحليلي: بندجمع

ي تفسيري هامؤلفهقدرت ميان والدين و نوجوانان چندوجهي و مستلزم تمركز بر 

 ي قدرتهامقولهتوجه به ، عامليت-مهم ساختار هدوگانمختلفي است. عالوه بر 

ي نيازمند ريپذجامعهمصرف و نيز تغييرات درون نهاد خانواده از نظر ، زبان، فناوري

را افزايش خواهد داد. بر همين  1دقت هستند. اين موضوع بسندگي علّي و تحليلي

، تأثيرگذار، تحليلي شامل عوامل علّي-نويسندگان به چارچوبي مفهومي، اساس

 است. هشد ميترسزير ي دست يافتند كه در انهيزمساختاري و 

                                                 
1 Casual Adequacy 
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 تحليلي-رويكرد مفهومي -9نمودار 

 والدين هگستردتمركززدايي از كنترل و اقتدار 

ثابت قدرت در خانواده مراتبسلسلهن شد ضعيف 

 ژهيو)به يزباناهميت يافتن مهارت 

 انگليسي(

ن فرزند نوجوان شد شناخته

 ماهر و كارشناس يک فردِ عنوانبه

 هورانافنمهارت نياز والدين به 

 فرزندان

ن منزلت دانش و شد مهم تلقي

 وسايل فنآورانه مهارت

 

 
 قدرت

 فرزندان نوجوان

  در پي

 نشد خانگي

 SICT 
 

ارتباطي و اطالعاتي  هايفناوري

 همنزلبه

 اجتماعي و منبع قدرت هيسرما

 فراهم آمدن افزايش ظرفيت اجرا و

 كنشگريِ مستقل و آزادانه

 انتخا  فردياهميت يافتن 

امكان تحرک فردي 

 يريپذجامعه-خوداهميت يافتن 

افزايش نظارت و كنترل بر محيط 

 پيرامون

مصرف فناوري جهت كسب سود 

 ي در فضاي سايبرپردازاليخحس آزادي و لذت ناشي از 

اهميت يافتن فناوري در ساخت دادن به زندگي روزمره 

 

 يشناختروشمالحظات  -3

، تفسيري، چهار ديدگاه و سنت پژوهشي مشتمل بر اثباتي 0پال رينولدز و 1يكمکهيو 

متأثر از رويكرد چرخش زباني و مطالعات فرهنگي معاصر( را براي ) يفرهنگانتقادي و 

(. سنت 80: 1182، ي و همكارانكمک) اندبرشمردهاطالعاتي  هجامعپژوهش پيرامون 

است. اين پژوهش نيز از همين  افتهيختارسا مهيني هامصاحبهتفسيري متناظر با تكنيک 

 رويه پيروي كرده است.

                                                 
1. H. MacKay 

2. P. Reynolds 
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ساله( كنشگران  11-17سني  هباز)يعني 80 هدهو اوايل  70 هدهمتولدين اواخر 

هشتم و ، ي هفتمهاهياول )پا همتوسطدر مقطع  آموزاندانشدرگير با موضوع هستند كه 

چهارم متوسطه( را در بر  سوم متوسطه و، ي دهمهاهيدوم )پا همتوسطنهم( و مقطع 

 (.11-12ي سال تحصيلي بندميتقسبر طبق آخرين گرفت )خواهد 

كه  رسديم به نظرمورد مطالعه انتخا  كرد.  عنوانبهاين پژوهش شهر تهران را 

 كننديمارتباطي و اطالعاتي استفاده  هايفناورياز  به نحويي تهراني هاخانوادهر بيشت

در اسپانيا حاكي  1متعلق به دانشگاه ناوارا 0012پژوهش سال و در معرض آنها هستند. 

 هتوسعشهر تهران در بين هوشمندترين شهرها بوده است. طبق شاخص  177 هرتباز 

. ديآيم حسا بهاستان در ايران  نيترافتهيتوسعهتهران ، فناوري اطالعات و ارتباطات

اطالعاتي  هجامعيک  هنديمان توانديمي است كه اشبكهشهر تهران شهري مجازي و 

 (.11و  10: 1188، . اين شهر منطق اصلي يک شهر مجازي را دارد )عامليباشد

 طوربهكه  1181در سال  0شهر تهرانبر اساس مستندات مندرج در اطلس كالن 

اين ، ي گوناگون شهري در مناطق پايتخت پرداخته بودهايژگيوجامع به پايش و رصد 

و  شد تطبيق داده 1111در سال  1شهر تهران هآمارنامگر با اطالعات توسط پژوهش

، اقتصادي و فرهنگي مناطق شهري، با در نظر گرفتن سط  كيفيت اجتماعي، درمجموع

توجه پس از قابل هنكتانتخا  گرديد.  11و  2، 1 همنطقاز ميان مناطق شهر تهران سه 

پل »تا « آهنراه»ميدان از « عصريول»قرار داشتن خيابان ، ن اين مناطقشد مشخص

است. اين خيابان نماد بارزي از قشربندي اقتصادي و اجتماعي است كه « يوپارک

(. 0و  1: 1187، ييبابايعلگيرد )بنگريد به: مركز و شمال تهران را در برمي، جنو 

، ي هدفمندريگنمونهه است. منطق شد ي فرهنگي و اقتصادي لحاظهاهيسرماتنوع ، پس

                                                 
1. Navarra University 

 http://atlas.tehran.ir       :به گریدبن  0-

 :به بنگرید - 1
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براي بسندگي در « اشباع»نظري و تدريجي بوده است و معيار ، بتني بر مالکم، تيپيک

اصل بوده اين نيز تابعي از  شوندگانمصاحبهه است. تعداد شد لحاظ هادادهي آورجمع

 است.

نيمه ي هامصاحبهپسر(  10دختر و  10آموز )دانش 100مجموعاً با ، بر اين اساس

دانشي و آرماني ، احساسي، انواع سؤاالت تجربي، هامصاحبه. در شد انجام ساختاريافته

(. با توجه به برخي Patton, 1990ي مصاحبه دخيل بودند )هاپرسشدر طراحي 

در برخي مناطق يا  آموزاندانشاطالعات شخصي  هدربار هشد وضعي هاتيممنوع

ارسي . تعداد مدنشدميسّر  آموزاندانشامكان گردآوري نام كوچک براي تمام ، مدارس

وپرورش در انتخا  مورد بود. سهم ادارات آموزش 15، شد كه مصاحبه در آنها انجام

و محدودكننده بود. تفاوت در تعداد دختران و پسران  كنندهنييتعتعداد و نوع مدارس 

تفكيک  هدرباري مناطق بوده است. هاوپرورشي حراست آموزشهاتيمحدودنيز تابع 

ي آنها هاپاسخكه ميان برخي  شد مشخص، سران نوجواني ميان دختران با پهاپاسخ

كيفي بر اساس  همصاحبنمونه براي  10انتخا  ، يي اندک وجود دارد. اساساًهاتفاوت

 داشت. به همراهي هدفمند كفايت و اشباع را ريگنمونه

است « كدگذاري» هادادهبه  نظم دهيمرسوم براي  هويشتكنيک و  نيتريعموم

تبديل  به معناي. اين فرآيند كه (78: 1115، عرفان منشدقي فسايي و بنگريد به: صا)

مبتني بر اصل مقايسه ، هاستمقولهي خامِ آشكار يا پنهان به اطالعات در قالب هاداده

ي از اشبكهيا واگرايي( است. ها )تفاوت( و هاييگراهميا ها )شباهتدر جهت انكشاف 

در قالب هيئتي  هادادهن شد به معنادار جيتدربه ،تفسيرهاي پراكنده و در مقياس كوچک

يي براي تفكر نقادانه را نيز هازهيانگو  شوديمفشرده تبديل  به هممنسجم و ، كالن

 هخالقان. مقصود از الگويابي پيگيري رديگيمالگويابي انجام ، . سپسآورديمفراهم 

لي پيش است. اتصال تحلي همرحلدر  هادادهچينش و تالقي مجدد ، فرآيند مقايسه

. شد دنبال خواهد هانسبتاز  ترمتراكمي اشبكهبه شكل  هامقولهميان  تركامل

 .خورديمديگر گره  هريزنجيک زنجيره از اعمال به ، ديگرعبارتبه
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 هاافتهي -1
 هرابطعامليت در -حدود ساختار» همقولمستخرج از «: ييافزاهمقدرت » -1-9

 «انسان و فناوری

ارتباطي و اطالعاتي جديد واجد قدرتي  هايفناوريز نوجوانان اذعان داشتند كه برخي ا

. ندنكيمخود جذ  و هدايت  به سمتآنها را  ارياختيبمستتر در خود هستند كه 

تأثير آنها و هم بر افكار  هابركنشبرخي از آنها معتقدند اين جذ  و هدايت هم 

ي در نظر گرفت. كنندگنييتعري خصلت براي فناو توانيمتا جايي كه  گذارديم

تا كنترل  شوديمباعث  هافناورين توسط شد تسخير ذهن يا در اختيار گرفته، بنابراين

ي را دنبال اانهيجبرگرانگرشي افراطي و ، «انيگراکيتكن»رفتار شكل بگيرد. اين 

 .كننديم

، كنترلي كه ميشيم توسط تكنولوژياي جديد و اينترنت و اينا»

 ترشيباينا رو همه رو اونا ، فكر ما، مغز ما، ي كه مثالً رفتارهاي ماجور

 (1 همنطق، )پسر «تا خودمون. كننيمتعيين 

از ، تأثير بگذارد هافناوريبر  اين كهديگر بر اين باورند كه انسان بيش از  هدست

. دشويمنوعي توهم تلقي  هافناوريكنترل كردن  اين كه؛ گو رديپذيمآنها تأثير 

تعريف  هافناوريتوجهي از هويت و تمايالت فرد بر اساس بخش قابل، ديگرعبارتبه

فردي دارد. زندگي  هجنباجتماعي و هم  هجنب. داليل اين طرز تلقي هم شوديم

. در اين اندهشد است و همگان به آن وابسته خوردهگرهبه فناوري  هاانساناجتماعي 

ضروري براي زندگي  هايطالعاتي بسان يكي از ابزارارتباطي و ا هايفناوري، شرايط

باز  شانيشخصجاي خود را در مناسبات زندگي  جيتدربهكه  دينمايمنوجوانان رخ 

 .زنديمي را نيز دامن تيمسئوليبنوعي  هاآن« هكارانمحافظه»نگرش ، مجموع . دركنديم

ز يه مادري ا، آدما ههمالبته ، با زندگي مخصوصاً نوجوونا، يزاچاين »

برسه تا يه نوجوون هم سن من كه بايد  اشبچهبايد به ، نوزاد داره هبچ، گرفته
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البته يه سريا هم ، فقط، هشد عجين شونيزندگتكنولوژي اينا با ، درس بخونه
 (2 همنطق، پسر«)جلوي خودشونو بگيرن. توننيمهستن كه 

نوجوانان بر اين باورند  توجهي ازسوم؛ يعني بخش قابل هدست، تفكراين در مقابل 

يا تحديدكننده  كنندهليتعدجديد نقش  هايفناوريافراد در مواجهه با  هارادكه آگاهي و 

كه مشروط به آموزش و يادگيري  هافناوريچگونگي استفاده از ، دارد. از اين منظر

 هنحو بههم ، كنترلي نيز-. خودشوديمكنترلي منتج -از خود به شكلي، هاستمهارت

ابزاري تلقي  همنزلبهي و هم به خصوصيات شخصيتي مربوط است. فناوري ريپذامعهج

يادآور ، . اين موضعهاستانسانبا آن در اختيار  همواجهتعامل و  هنحوكه  شوديم

ن شد قائل به سببمقابل جبرگرايي است و آن ديدگاه را  هنقطدر « ييگراانسان»نگرش 

و به چالش  كنديمي انسان به ابزار نقد تيمسئوليب هاحالي شخصيت افراد و ثباتيببه 

 .شد کيم

درست و غلط داره... باآلخره  هاستفادمن كالً اعتقاد دارم كه هر چيزي »

قطعاً چيز بدش ، بخواي به قصد بد بري سراغ يه چيزي آگهشما ، همه چي كه
هم ي استنتاج مثبت تونيمبه قصد خو  بري سراغ چيزي... ، يكنيمهم درک 

 (11 همنطق، )دختر «داشته باشي از اون مطلب... حاال هر چي كه باشه.

امكاناتي را براي تسهيل روابط  ،گسترش نقش ساختاري و عامليتي فناوري

، مثالعنوانبه. ديآيم حسا به« سازنده»نوجوانان و خانواده پديد آورده است و 

ن را از شد وجوان حس حمايتو ن دهديمي فرد را افزايش هاييتواناو  هاتيقابل

را به « حس اَبَر ويژگي داشتن»فناوري ، . به باور يكي از نوجوانانكنديمفناوري كسب 

به است. اَبَر ويژگي كه « كارآگاه گجت». اين حس يادآور شخصيت كنديمآنها اعطا 

 رد.حكايت دا« ييافزاهمقدرت »از يک ، است زمانهمتوانايي انجام امور متعددِ  معناي

باهاش كاراي؛ يعني ميشه باهاش كاراي مختلفي كرد... حاال  تونميم»

يه حس مثبت بودن بده؛ يعني يه حالت اَبَر ويژگيه... انگار كه  تونهيمبعضاً 
 .(2 همنطق، )پسر «ي ميده.ترشيباين مثالً بهش قدرت 
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 همقولمستخرج از  «:قدرت كاريزماتيك»و « قدرت دانشي و مهارتي» -1-6

 «ی نسلي فرزندان نوجوان با والدينهافاوتت»

سرعت ادراک ، داشتن آگاهي و مهارت فنآورانه، ي مثبتي مانند باهوشيهاتفاوت

يي هاتيشخصه است تا بعضي از نوجوانان خود را شد ي سببارسانهو عمل يا سواد 

ي و تفكري انتقاد، و خالقانه ترشرفتهيپباورهايي ، ترمتكاملداراي ذهن بازتر و 

ي نسل هاتيباشخصتلقي كنند. اين واژگان براي ايجاد تقابل  شياندروشني و اسهيمقا

ي براي نشان دادن نسل خود گذارزيتمااست و نوعي استراتژي  هشد استفادهوالدين 

در همين « نسل پيشرفته»در برابر « نسل سوخته». استعمال اصطالح شوديممحسو  

 وده است.راستا توسط يكي از نوجوانان ب

تو زمان ما اآلن عصر تكنولوژي و تكنولوژي خيلي پيشرفت ، خو »

 همنطق، )پسر .«گفتنيمنسل سوخته بهشون ، مادراي ما، زمان پدراي ما، كرده
11). 

پيدا كرديم  ترشرفتهيپيه حالت ، انگار ماها كه نسل جديدتريم، ديدونيم»
، دونميماز مثالً حاال چه  ]با حالت خنده[... و اين كه ممكنه ما يه دركايي

، ي كامپيوتري داشته باشيم كه حتي اگر پدر مادر من بيآن بازي كننهايباز
اين طوري ، ممكنه نفهمن يه سري جاهاش كه واقعاً اين چه جوري و اينا

بگيم پيشرفتاي باور و  ميتونيمميشه گفتش... يكي از پيشرفتامونم 
 .(1 همنطق، )دختر «عقايدمونه.

قدرت »و « قدرت دانشي و مهارتي»دو نوع قدرت شامل  ،ي مثبتهااوتتفاز 

توسط والدين  ريپذفيتصراست. قدرت اول شكننده و  رياستخراج پذ« كاريزماتيک

 توانديمه است. اين قدرت شد اما قدرت كاريزماتيک مختص نسل نوجوان تلقي، است

از آن كاذ  و غيرواقعي است. براند؛ اگرچه بخشي  شيپبهي خود را در خانه هاخواسته

؛ يعني با لحاظ كردن اصطالحات 1«كد جنيني»بر اساس « كاريزما»تعبير 

                                                 
1. In Vivo Code 
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ي هاقدرتو  هامهارتداراي ، ه است كه بر شخصيتي واالشد انتخا  شوندگانمصاحبه

 چندگانه و نفوذپذيري داللت دارد.

 

: «قدرت پنهان و مذموم»و « یريپذسكيرقدرت »، «حس قدرت» -1-3

 «نتميگكنسولي و ، یاانهيرای هایباز» همقولمستخرج از 

يي است كه تجلي هاعرصه نيترمهمجديد يكي از  هايفناوريي مبتني بر هايباز

 شونديمي بندميتقس. سه دسته از نوجوانان شوديم يمفهوم قدرت كاذ  در آن پيگير

 هستند.« الفانمخ»و « معتدل طرفداران»، «سرسخت طرفداران»كه عبارت از 

از  ريناپذييجدابازي را جزء « عقالني-احساسي»با اتخاذ نگرشي ، گروه اول

ن از آن را همراه با تبعات رواني براي خود ذكر شد و دور داننديمزندگي يک نوجوان 

. گره خوردن هويت مصرفي آنها با بازي يكي از داليل انگيزشي براي آنهاست. كننديم

و آن را نيازي موقتي  نگرنديمبه بازي « احساسي-عقالني» با نگرشي، گروه دوم

واقعيت و  هبرهم زنندبازي را فعاليتي عبث و « عقالني»با نگرشي ، . گروه سومداننديم

بعضاً احساس ندامت ، نديگويمخود از بازي  هتجرباز  كهيهنگامو  كننديممجاز تلقي 

و سرشار از احساسات  ارزشيبو  ي آنيهالذت، و آن را موجب اتالف وقت كننديم

 هافيط. دختران عمدتاً در طيف دوم و سوم قرار دارند و پسران در تمام داننديمكاذ  

 .رنديگيمجاي 

را پسرانه تلقي  هايبازبسياري از ، ي خود با پسرانگذارزيتمادختران براي 

. اندادكردهبودن ي خود با مفاهيمي همچون حس پسرانه هتجربي كه از اگونهبه؛ كننديم

ي هايباز، برخالف تصور نسبت احساسي به دختران و عقالني به پسران، ديگرعبارتبه

شكسته و آن را بازتعريف كرده است. پسران را درهم يادشده هشيكلي و كنسولي اانهيرا

و  كننديمخشم بازي  هيتخلنشاط يا ، از روي احساس و براي كسب هيجان ترشيب

دختران موضع استقالل ، . در مقابلكننديمي از آن كسب ترشيبخيلي ي تهادهيا

 .كننديمحفظ  ترشيب، بر ضرورت اتخاذ نگرش عقالنيشخصيتي را با تكيه
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احساس پسر بودن به هم دست ، كه خيلي مثالً يه ذره احساس« كلش»»
فضا يه فضاي خيلي ، ]با حالت خنده[... فضاش واقعاً پسرونه بود داديم

گي داشت؛ يعني همش درگير اين بودم كه مثالً اين قلعه رو من خُردش جن
 .(2 همنطق، )دختر .«داديماحساس انتقام به آدم ، اين جوري كنم، كنم

در تمايل كنشگران به بازي كه  رشدفارغ از مفاهيمي مانند انگيزه و نياز به 

؛ يعني باشد« يامديقدرت پ»حامل  توانديمبازي ، است شناسانهروانمستلزم مباحث 

پيامد بازي  عنوانبه« حس قدرت» هدآورنديپداما ، «قدرت»بازي نه به هدف كسب 

و  رتريپذتجربه، ترارضاكننده، تربخشلذت، تريموقتي اشاكلهتلقي شود. حس قدرت 

زيرا معتقدند ، انددانستهحس قدرت را طبيعي ، است. برخي از نوجوانان ترريتكرارپذ

 الوصولسهلمنبع  همنزلبهبازي ، ديگرعبارتبهي دارد. طلبيبرترميل به  انسان اساساً

 حس قدرت است.

بودن  1«گيمر. »شوديمتمايزگذاري با ساير دوستان تلقي  هويشبازي كردن نوعي 

يک قهرمان و برنده بازشناسي  عنوانبههويتي ارزنده براي پسران است. اين كه او را 

. يكي از بسترهاي انگيزاننده براي بازي يا رفتن به كنديمد حس برتري را ايجا، كنند

پسران و نوجوانان )رقيب است. بسياري از  همثاببه سنهموجود يک مشوّقِ « نتميگ»

ي هايبازلحظات به هنگام بازي ازجمله  نيترنا رقابت را يكي از  هتجربدختران( 

كدورت ميان دوستان و اختالفات  ممكن است، اين رقابت هنيهز. اندكردهآنالين تلقي 

بازي  هجينترا كه  آنچهو هر  كننديمي بندشرطبازي  هجينت. پسران بر سر باشدجزئي 

قدرتي « يريپذسکيرقدرت »شقّ جديدي از قدرت؛ يعني ، . پسرنديپذيم، باشد

قرابتي تنگاتنگ با حس موفقيت و ، است. اين نوع از قدرت نيآفر زيتماو  بخشتيهو

 .كنديمجسارت و اميدواري را فراهم  هيروحزي دارد. بازي كردن پيرو

                                                 
1. Gamer 
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؛ مثالً طرف مثالً دونميمخودمو برتر ، بوده بخشلذتحس رقابته خيلي »

 همنطق، )پسر «اونم برتريه ديگه.، همين دوستام... انسان دوست داره برتري رو

1). 

ه تونستم واسه حس رفاقتي بود... يه حسيه ك ترشيب، كه ميگم نتميگ»

يه  عنوانبهفعالً منو ، بعدي كه بازي كني هدفعتا ، يابازهموفق بشم تو يه 

 .(2 همنطق، )پسر «ديگه. كنميم... خيلي حال شناسنيمبرنده 

يكي از تبعات ناخواسته براي نوجوانان است.  ،هايباز« قدرت پنهان و مذموم»

اختصاص زمان براي انجام  ميل و لذت فرزند به، منظور از قدرت پنهان و مذموم

 انشانياطرافي والدين و هاخواستهي محتمل نسبت به هاينافرماني نوعبهآنهاست كه 

آورد ره، ي خانوادههاتياولوغفلت از پيرامون و ، ترروشن به عبارتي. شوديممنجر 

يي عامدانه به اعضاي خانواده اعتنايب به معناي. اين قدرت هاستيبازن به شد جذ 

. بسياري از نوجوانان از چنين پيامدي زنديميي را دامن اعتنايباما عمالً نوعي ، يستن

 .اندكردهنارضايتي خود را ابراز 

 

قدرت »، «اقتدار مفوّض»، «اقتدار مشروط»، «يمراتبسلسلهقدرت » -1-1

اَدمين بودن و داشتن  هديپد» همقولمستخرج از «: نيشد مصرفقدرت »و « نمايشي

 «در اينستاگرام 9نندهدنبال ك

 ثمريبيا  تياهميبي آن را اعدهمديريت متنوع و گوناگون است.  هتجربپيآمد 

، پيرو داشتن، رياست كردن، ي آن را ابزاري براي كنترل كردناعده، و در مقابل داننديم

نشر ، گزينش كردن ديگران، طراحي كردن قانون، مسلط بودن بر ديگران، ي كردنامرونه

« قدرت كاريزماتيک» هدهندنشان. اين مضامين داننديمشخصي و در معرض آنها  افكار

قرار داشتن در رأس يک مجموعه  به معناياست. قدرت اخير « يمراتبسلسلهقدرت »و 

                                                 
1. Follower 
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يي است. البته مدير بودن همواره يک امتياز تلقي هاييتوانااختيارات و  به همراه

 است.ي ريپذتيمسئولزيرا مستلزم ، شودينم

كه وقتي اين  كنهيميه حس جالبي داره... آدم يه جورهايي احساس »

، كننيم« سين»نفر  000-100نفر داره... حداقل  100و مثالً  ذارهيمعكس رو 

يه حس ، كننيمكه مثالً چند نفر زيردست اين انگار كار  كنهيميه حسي پيدا 

 هاگروه. حاال باز تو مثالً من مدير گروهم يا كانال..، خاص مديريتي داره

« ريموو»، ي حرف چيز بزنههركساين گروه رو من زدم و اگر ، ترهشيبخيلي 

 .(2 همنطق، )پسر «ميشه. يه حالت... ميشه تقريباً بهش گفت قدرت.

 نيز عمدتاً قدرت ناشي از ديده« اينستاگرام»شخصي  هصفحدر  دنبال كنندهداشتن 

-خود». يكي از دختران از مفهوم آورديمفراهم  ن و در مقبول بودن نزد ديگران راشد

استفاده كرده  دنبال كنندگاننوجوانان به افزايش تعداد  هعالقدر توصيف « شاخ پنداري

 توانايي فخرفروشي و ايجاد تمايز با ديگري است. به معناياست. اين مفهوم 

خيل ، ي ما شاخ مجازي بودنهابچهخيلي حس به قول ، اوايلش خو »

اين اصطالحيه كه من خودم ، خودشاخ پنداري بوده ]خنده[... بعد، .حس ..

 .«كنهينماآلن مثالً خود مثالً مدير اينا مثالً اصالً فرقي ، بعد... بعد، ساختمش

 .(11 همنطق، )دختر

فضاي ، دنبال كنندگاندستاوردهاي مدير بودن يا داشتن تعداد زيادي از  نيترمهم

ار؛ يعني تمركز بر قدرت مشروع و مقبول نزد ديگران مفهومي را از قدرت به اقتد

ي اشبكهيا  وستهيپهمبه. اقتدار همواره در مناسبات كنش و در بافتي از فضاي كشانديم

بر اساس خصوصيات شخصيتي به  توانديم. اقتدار شوديمي كنشي پديدار هايبازاز 

به تسلط بر  مندعالقهرا برخي از نوجوانان خود ، مثالعنوانبهسلطه كشيده شود. 

 .اندكردهديگران معرفي 
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، ه به فضاي مجازي استشد و ضميمه« اقتدار مشروط»اين  اين كهبا توجه به 

از مجرايي  اين كهگو شود )يمه محسو  شد يا اقتدار تفويض« اقتدار مفوَّض»نوعي 

، ضاي مجازيخروج از ف محضبه( و باشده شد مشروع و معتبر به فرد محوّل يا منتقل

تمايل نوجوانان به بودن در فضاي ، . بنابرايندهديمموضوعيت خود را از دست 

 هدهندنشانبه منابع قدرت براي آنهاست. اين كشش  دستيابيامكان  به دليلمجازي 

كه هم  آورنديمي را فراهم انهيزمي اجتماعي هاشبكهاست. « ميل به قدرت بالقوه»

 جانيا. در شوديمو هم قدرت از آن كسب  شوديمته قدرت در آن به نمايش گذاش

معاشرت است. اين قدرت پيوندي عميق با  استخراج پذيرنيز « قدرت نمايشي»مفهوم 

جامعه -خود»و ميل به برقراري روابط اجتماعي دارد. اين موضوع شقّي از  پذيري

 .شوديمنيز محسو  « پذيري

امكان درآمدزايي و ، «تلگرام»ي هانالكاي مندرج در هاقدرتيكي از متمايزترين 

رسيدن به منافع مالي است. البته نوجوانان اين موضوع را نيازمند اختصاص زمان 

دو گروه از ، جانيايي دارد. از هاتزاحمكه با شرايط درسي آنها  انددانستهمبسوط 

قدرت »ي عوايد و امتيازات درس خواندن را نوع، اول هدست: شونديمنوجوانان متمايز 

قدرت »ي ديگر دستاوردهاي ناشي از فضاي مجازي را اعدهو  داننديم« گذارانههيسرما

. اولين قدرت به اين معناست كه فوايد آن در آينده آورنديم حسا به« نيشد مصرف

 بهي آن است. ريپذدسترساست و دومين قدرت به معناي سود بردن از  برداشتقابل

آگاهانه مصرف فضاي مجازي خود را محدود  طوربهوجوانان ي از ناعده، همين دليل

؛ يعني تحصيالت و ورود به دانشگاه دست يابند و در «امتياز معوّق»تا به يک  كننديم

را مغتنم بشمارند. البته گروهي از نوجوانان « امتياز محصَّل»برخي تمايل دارند تا ، مقابل

 .اندكردهخود مفيد تلقي  هنديآي بر فضاي مجازي را براي گذارهيسرما

يه چيزيو مديريت كنن... به درد ، همه دوست دارن مديريتو داشته باشن»

 .(11 همنطق، )پسر «از نظر من چيز خوبيه.، خورهيمهم  مونندهيآ
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مهارت و آگاهي » همقولمستخرج از «: قدرت كنترل»و « قدرت پاداشي» -1-5

 «نوجوانان هفنآوران

ي امسألهاوندان يا همكاران والدين به نوجوانان براي حل خويش، والدين همراجع

 هشد كسباست. پاداش « قدرت پاداشي»و « قدرت دانشي»نوعي  هدهندنشانفنآورانه 

براي او « اعتبار و وجاهت اجتماعي»بلكه كسب ، پاداش مادي نيست، از اين رابطه

وانان عبارت از ي نوجهاصحبتدر  كاررفتهبه. برخي از مفاهيم شوديممحسو  

استاد و مخترع بودن است. اين الفاظ داللت ، قهرمان، مسئول فني، مهندس، ديكشنري

، مفيد بودن و الگو بودن دارد. در مواردي، سربلندي، قدرت، غرور، بر حس برتري

برخي از ، مثال عنوانبه. شوديمچنين اقتداري به هدايت كردن والدين نيز كشيده 

ي فنآورانه را به والدين خود آموزش هامهارتدند كه تعمداً نوجوانان اذعان كر

 ارتباطي و اطالعاتي جديد نشوند. هايفناوريتا آنها درگير تبعات  دهندينم

اصالً ، چيه دونهينممامان من كه اصالً مثالً كالً فضاي مجازي رو »

. داشته باشه.. ذارمينم]خنده[...  زميرينممن براش ، بعد، خوشش ميآدا

 .(2 همنطق، )دختر «اين جوري بهتره.، دوست ندارم داشته باشه ديگه

محروميت و برخورداري براي فرزندان پديد ، جذ ، ي بالقوه از طرداعرصه، مآالً

. توانايي سازديمبر محيط و ديگران هموار « كنترل». اين عرصه مسير را براي ديآيم

وان ممكن است از اين شرايط براي به . نوجرديگيمشكل « قلمرو»كنترل كردن در يک 

« مذاكره كردن»كند.  سوءاستفادهحداكثر رساندن امتيازات و سودها براي خود استفاده يا 

؛ مانند رفع برخي شوديمآورد مهم تلقي براي گرفتن امتياز از والدين يک ره

جايگاه فرزند نوجوانان در ، امتيازات هستند. پس هجمل يا گرفتن پول از هاتيمحدود

و ممكن است نوجوانان از آنها  اندبالقوه. اما تمام اين شرايط رديگيمقرار  كنندهنييتع

قائل بودن به حريم اخالقي براي والدين است. ، استفاده نكنند. يكي از عوامل بازدارنده

انحصار ، متقابل والدين هفنآورانالبته اين قلمرو نفوذپذير است و در صورت مهارت 
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مهارت و آگاهي فنآورانه لزوماً ارتباطي به سط   اين كه. مضافاً شوديمكسته امتياز ش

 تحصيالت والدين ندارد.

 00، من درست كنم آگه گفتميم، اين تنظيمات گوشي من ... گفتيم»

، من بهت ميدم، [ باشهگفتيمباشه... ]، [ خو گفتميم]، رميگيمتومن ازت 

اون ، گرفتميمپولو خودم ، كردميم درست، من بيرون نبرم، شما درست كن

 .(11 همنطق، )پسر «بده به من ]با حالت خنده[.، بده بيرون خواديمپولي كه 

كسب رضايت والدين ، دستاوردهاي قدرت دانشي براي فرزندان نيترمهميكي از 

. اعتماد يكي كنديماز آنهاست كه به تقويت يا ترميم روابط و مناسبات ميان آنها كمک 

آن قلمرو مذكور در ، كه فرزندان نوجوان به آن نياز دارند. بنابراين ره آوردهاستآن  از

 ابدييمفرزندان به والدين تخفيف « نياز متقابل»از روابط قرار دارد و با  ترعيوسبستري 

 .شوديمو تعديل 

شايد مثالً با اين كار ، ما كه هيچ كاري نتونستيم بكنيم مثالً برا خانواده»

يا مثالً اين كه ، خشنود كنيم... اگر از طرف كسي آورده باشن شونودليم بتون

ما يه ذره از ، بعدش هم حاال داده، يانهيزمدر حق ما مثالً لطف داشته در هر 

 .(1 همنطق، )پسر «جبران كنيم.، محبتي كه كرده

هيچ انساني كامل نيست ، خو ، هيچ انساني كامل نيست ديگه نميبيم»

، خو ، مثالً فناوري اين چيزا از پدر مادرم باالترم هطيح من توي مثالً، ديگه

، كردميمبازي « پلي استيشن»سالگي  2از ، سالگي 1من از  اين كهچرا؟ براي 

، «ستينگ»ور رفتم ، خو  ور رفتم مثالً گوشيو گرفتم دستم، به اين دليل

ن... من واقعاً اصالً ولي پدر مادر من اينا رو از من ياد گرفت، مشد فالن... آشنا

 .(2 همنطق، )پسر «واسم چيزي نداره.
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نظارت و » همقولمستخرج از «: يزنچانهنفوذ و ، قدرت مقاومت» -1-2

 «ی والدينهاتيمحدود

، «پذيرش داوطلبانه»مختلف است:  هاتيمحدودي فرزندان در قبال هاواكنش

، «ي دور زدن قواعدهاياستراتژ»، «مقاومت كردن»، «يياعتنايب»، «پذيرش از روي اجبار»

درس خواندن به هدف  ترشيب، مثالعنوانبه«. استراتژي نفوذ»، «كردن مثلبهمقابله »

بلكه با هدف كسب رضايت والدين در لغو يا تعديل يک محدوديت ، موفقيت درسي

د. نوعي نفوذپذيري تلقي شو توانديمنوعي استراتژي نفوذ است. قانع كردن والدين نيز 

قرار دادن آنها نوعي  فشارتحتپنهان كردن لوازم شخصي والدين براي ، همچنين

 .شوديممحسو   مثلبهاستراتژي مقابله 

اما يه جا ديگه جبران ، آميمي در دسترسم نيس... كنار الهيوسهيچ »

با ، ... پشيمون ]بشن[... بابام مثالً يه كاري ازكنميم... يعني يه كاري كنميم
اين ، من كو هليوسميگم خودت بايد انجام بدي... بابام ميگه ، رهمن دا

با من  كهيدرصورت، كهيدرصورتميگم ، بهش ميگم، ميگم به من چه، كجاست
، بهشون گفتم، كنميممنم باهاشون خو  رفتار ، خو  رفتار كنن

هر ، منم بهتون قابليت ميدم، به من قابليتو اينا بدين، شما به هم كهيدرصورت
 .(2 همنطق، )پسر «منم بهتون.، اما ندين، انجام ميدم، كاري بگين

 «هس. خانهفت هپروسفقط بحث اجازه است ديگه كه خودش يه »
 .(1 همنطق، )پسر

قلمرو نظارتي والدين قرار دارد كه  هزمرجديد نيز در  هايفناوري هيتهخريدن و 

. فرزندان باشددو طرف  تفاهم يا اختالف ميان، ي براي همكاريانهيزمممكن است 

شخصي  اندازپس. هزينه از كننديمي واكنشي خود را در فرآيند خريد دنبال هاياستراتژ

استراتژي »يا درس خواندن براي جلب رضايت والدين برخي از آن موارد است. 

فرزند به والدين  هخواستنيز يكي از موارد خاص است كه معطوف به تحميل « يزنچانه
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بلكه به ، دهندينمقرار  فشارتحتتمام نوجوانان والدين خود را  است. البته

 .كننديممالي آنها را  طيشرا همالحظيا  گذارنديمي آنها احترام شياندمصلحت

... اما كننيماز نظر قيمت يا حاال يه شرايطي كه پدر و مادرم مشخص »
كبا  نسوختن  ولي شرايط كامالً چيز بوده... يعني سيخ و، اكثراً خودم گفتم

 .(2 همنطق، )پسر «]حالت خنده[.
، اونا رو نتونم انجام بدم به اين دليل آگه، بعد، يه كارايي مشخص ميشه»

 .«كنهيمبه اون دليله حذف ميشه يا اين كه تغيير ، نه كالً فقط، اون دليله، اون
 .(2 همنطق، )پسر

 

: مستخرج از «قدرت تفكر انتقادی»و « قدرت انتخابگری يا گزينش» -1-7

ي نوجوانان به والدين يا به فضای مجازی برای دريافت پاسخ يك دهتياولو» همقول

 «مشكل

قدرت »حاكي از ، چندراهي و برگزيدن دهتياولوامكان ، پيش از هر چيز

ي بندميتقسبراي نوجوانان است. چهار گروه از نوجوانان قابل « انتخابگري يا گزينش

 ( صاحبان1به والدين؛  كنندگان( مراجعه0به فضاي مجازي  نكنندگا( مراجعه1هستند: 

راه ) نيگزيجانگرش به منبعي  ( صاحبان5نگرش تركيبي و تكميلي به هر دو منبع؛ 

 سوم(.

داليل ، يک مشكل و سؤال حلراهي مجازي براي يافتن پاسخ يا فضاگرايش به 

تأثير ، ا همگان بودنمتناسب ب، نداشتن سوگيري، يپردگيبمتعددي دارد. صراحت و 

ي متعدد از هادگاهيد هسيمقامكرر و امكان  همراجعامكان ، بودن تركاملجامع و ، ترشيب

. اندكردهبه فضاي مجازي را اظهار  ترشيب. تعدادي از نوجوانان اعتماد اندجملهآن 

 ي نوعي انتقالريگشكلاعتماد به فضاي مجازي در برابر اعتماد به والدين نشان از 

، مرجعيت دانشي از والدين به سمت ديگري است. برخالف گذشته كه اقتدار والدين

« والدين دانا هاسطور»اكنون ، داشت به همراهنوعي مرجعيت دانشي را در ذهن فرزندان 
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كه رويكردهاي بديل و رقيبي وجود دارند كه  ابدييدرمه است. نوجوان شد متزلزل

و ديگر  اندهشد . منابع دانش منتشر و متكثرندسته والدينشاني هاحلراهراهگشاتر از 

كه والدين تفكري خاص  اندكردهيک مرجع اعلي وجود ندارد. نوجوانان صراحتاً اذعان 

 و مرجعي هميشه حاضر يا هميشه پاسخگو نيستند. كننديمرا القا 

و  ترجامعبعدش هم ، اينترنت اوالً به منابع مختلفي دسترسي داريم»
اطالعات در ، هر وقت كه خواستي، بعدش هم خو ، وضي  ميدهت تركامل

چيزيو  آگهمثالً ، مثالً نيازي نيست كه هر، در دست آدم هست مثالً، دستشه
، هر جا نفهميدي، بار بري بپرسي 10، دوباره هي، نفهميدي يا يه سؤال ديگه

 .(2 همنطق، )پسر ...«ي ببيني چه كنيمدوباره مثالً مرور 
، )پسر «ديدگاه خودشونو دارن و مثالً فكر خودشونو دارن.پدر مادر »

 .(11 همنطق

و هم به استقالل  رديگيمهم از استقالل فكري نوجوانان منشأ ، واقعيت مذكور

كساني ، : اولشونديماز نوجوانان تفكيک  دودسته جانيا. در ديافزايمفكري نوجوان 

تربيتي  ليبه دالكساني كه بنا ، و دوم ندريپذيمرا « گذار از مرجعيت دانشي والدين»كه 

. كشنديم شيپبهرا  والدينشانزندگي واقعيِ  هتجرب مسأله، يا مالحظات اخالقي

 .انگارنديمزيسته  هتجربفضاي مجازي را عمدتاً نوعي دانشِ منهاي ، ديگرعبارتبه

، (80 هدهو اوايل  70 هدهمتولدين اواخر ) ديجددر نسل « تفكر انتقادي»افزايش 

و  هاپاسخنوعي مرجعيت به آنها نيز داده است. بسياري از نوجوانان معتقد بودند كه از 

در اظهارات يكي از  تأملقابل. از داليل شوندينمي والدين خود قانع هاحلراه

. شنيدن از والدين مسيري شد شناسايي« گذار از شنيدن به خواندن»مؤكداً ، نوجوانان

دوطرفه از متن به خواننده و از خواننده  كمدستواندن مسيري ولي خ، است طرفهکي

كه تفكر چرخشي و  كنديمايجا  « هرمنوتيک فضاي مجازي»به متن است. منطق 

ي براي نوجوانان شكل بگيرد. تفكر انتقادي با رويكرد هرمنوتيک قرين و عجين رخطيغ

 است.
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، ه نميشممتوج، نفهممو مثالً من تا چيزي رو خودم نخونم ، خو »
بار براي من توضي  بده ]با  1000حاال پدر من بيآد ، بكنم تونمينمدركش 

به خاطر ، هضمش كنم موضوع رو تونمينم، دركش نكنم، نه، حالت خنده[
 .(11 همنطق، )دختر «همينم بهتره خودم برم بخونم.

، بعد، پرسميمپدر مادرم ، هم... اول، دوننيمببينم هم پدر مادرم  آگه»
يي كه برام ميآد رو اونا ها«ريزالت»، ... بعدكنميم اشسهيمقايرم با اينترنت م

درست دارن ميگن؛  ترشيب شونكدومببينم ، با هم ديگه كنميمرو هم مقايسه 
 .(2 همنطق، )پسر .«اندهمشبيه  شونكدوميعني 

 

 ی نوجوانانهاقدرتي شناسسنخ -9جدول 

 اكتسابيي هاقدرت شوندهي منتقلهاقدرت

 ييافزاهمقدرت 

 حس قدرت

 قدرت پنهان و مذموم

 اقتدار مشروط

 اقتدار مفوَّض

 نيشد قدرت مصرف

 قدرت كنترل

 قدرت انتخابگري يا گزينش

 قدرت دانشي و مهارتي

 قدرت كاريزماتيک

 يريپذسکيرقدرت 

 يمراتبسلسلهقدرت  

 قدرت نمايشي

 قدرت پاداشي

 قدرت تفكر انتقادي

 يزنچانهوذ و نف، قدرت مقاومت

 

 

 یريگجهينتبحث و ، یبندجمع -5
ارتباطي و اطالعاتي در خانواده هم متأثر از تغييرات كالن در  هايفناورين شد خانگي

نسل قديمي  االصوليعلبافت اجتماعي و هم برآمده از تصميم خانواده بوده است. 

است. براي برخي از  و نسل جديد پذيراتر تركارانهمحافظهنسبت به تغييرات جامعه 
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آموزشي يا مهارتي ، سرگرمي، والدين نوعي بيگانگي نسبت به كاركردهاي اجتماعي

ي با اين پديده از ترشيبنسل جديد همنوايي ، جديد وجود دارد. در مقابل هايفناوري

. بخشي از روابط و مناسبات ميان اعضاي خانواده در يک محيط دهديمخود نشان 

ي است. برداربهره. اين محيط تابعي از امكانات و منافع قابل افتديممخلوق به جريان 

 يكي از امكانات كنش ايفاي نقش كنند. همنزلبه تواننديم هافناوري

تا نوعي تحرک اجتماعي محدود در سط   كننديمفرزندان نوجوان تالش 

منزلتِ  دوستان و خويشاوندان براي خود فراهم كنند. موقعيت اجتماعي و، خانواده

را  هاتيمحدودتا برخي  دهديمبُرد فرزندان در خانواده به آنها اين امتياز را -كوتاه

هويتي  هديپدجديد ميان نوجوانان به يک  هايفناوريجبران كنند. گسترش و رواج 

و  آورديم به همراهسرگرمي براي آنها  هجنب. اين وسايل عمدتاً شوديمبراي آنها تبديل 

 .شوديمز تقويت سواد و مهارت فنآورانه حائز اولويت در مواردي ني

و هم  آورديم به وجودفناوري هم تبعاتي در روابط اجتماعي و زندگي شخصي 

سبب ساخت دادن به روابط اجتماعي و خانوادگي شود. ، يک منبع همنزلبه تواننديم

راض و نيات جديد ممكن است ابزاري براي بازتا  و انعكاس اغ هايفناوري، همچنين

نوجوانان خودپسند را  ندنتوايمي اجتماعي هاشبكه، مثالعنوانبه. دنباشكنش نوجوانان 

ي برخي افكنبرونمحركي براي  عنوانبهفناوري ، د. پسنمتمايز كن رانيپذتيمسئولاز 

. نگاهي به ديآيم حسا بهكنش نيز  هزيانگ، حال؛ درعينكنديممقاصد عمل 

 بيش از تبعات است. هافناوري هآوردكه  دهديمي فرزندان نشان اهقدرتي شناسسنخ

ي از شرايط ممكن است فرزند نوجوان را به شخصيتي اقتدارطلب مبدل امجموعه

كسب اعتبار اجتماعي ، ارتباطي و اطالعاتي براي آنها هايفناوريسازد. كاركرد پنهان 

نيز يک امتياز است. مرز  ،هايباز ن از طريق برخيشد است. امتيازاتي مانند بازاجتماعي

اي مالحظهقابل طوربهخاستگاه طبقاتي فرد و پايگاه اجتماعي والدين ، ميان دو جنس

، ابدييمي ترگستردهقدرت ابعاد ، موازات افزايش سن نوجوانان. البته بهبازنديمرنگ 

ار نهادي والدين فرد در برابر اقتد هفنآورانقدرت و سواد  هانيجويبرتراما از اهميت 
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قدرت محول از  تركمنوجوانان داراي سن و سال ، ديگرعبارتبه. شوديمكاسته 

. آورنديم حسا به والدينشانبراي تمايز گذاري خود با  تريقوفناوري را عاملي 

؛ شانياحتمالي براي پوشاندن نقايص الهيوستعدادي از نوجوانان فناوري را ، هرحالبه

فناوري به خودروشنگري منتج ، . اساساًاندكردهراي خودياري تلقي يعني ابزاري ب

از  1«قدرت محول. »شكنديمو بسياري از حصرهاي اجتماعي ذهني را در هم  شوديم

. البته بخشي از قدرت نوجوانان دهديمتوانمندسازي را در اختيار فرد قرار  هافناوري

 ال ندارند.خصلتي فع هاقدرت ههمناشي از خونسردي است و 

ي سلوک جديدي ميان نوجوانان ريگشكلداللت بر  ،هافناورين شد خانگي

اما درون بافت و بستر نهاد خانواده ، مرام و مسلک خاصي دارد، است. اين سلوک

 0نِ(شد ينهاد ي)ب يينهاد زدافرض ، . بنابراينافتديم انيبه جرو  رديگيمحالت 

اين ، ديگرعبارتبهگروه عضويت است.  نيترمهمايراني منتفي است و همچنان  هخانواد

صرفاً گذرگاهي براي عبور فرد ، نهادهاي اوليه نيترمهميكي از  عنوانبهايده كه خانواده 

ي هانگرشبا واقعيت اجتماعي موجود در  تركم، دوران نوجواني است همرحلتا 

نوجوان تا حد  اين پژوهش مطابقت دارد. همچنان شخصيت مسألهكنشگران درگير با 

و الزامات هنجاري در بازدارندگي نوجوان  ابدييماي درون اين نهاد تعيّن مالحظهقابل

دارد. خانواده از قابليت بازسازگاري برخوردار  بسزايينقش  نيآفرتنشي هايسركشاز 

 .اندمواجه هايسردرگمو  هايدوراهوالدين با شماري از ، حالاست. بااين

باطي و اطالعاتي سبب انتشار قدرت و كثرت منابع قدرت در ارت هايفناوري

 مهارت فنآورانه به يک مهارت اجتماعي تبديل، . براي فرزندان نوجواناندهشد خانواده

در خانه و ميان « مهندس كوچک»زيرا ممكن است او را به يک كارشناس يا ، ه استشد

بالقوه هم خلق كنش و  طوربهي خويشاوندان تبديل كند. البته دوگانگي ساختاري فناور

فرد  هعالقي مورد هاكنشبخشي از  توانديمهم انفعال در عمل را در پي دارد. فناوري 

                                                 
1. Assigned Power 

2. De-institutionalization 
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ي نهفته هاييتواناآشكار كند؛ مانند ، اندنداشتهرا كه در زندگي واقعي مجالي براي بروز 

، بخشلذتوجوان . اين مكانيزم براي نشونديمفعال  هافناورييا زيريني كه با تحريک 

 هديا جيتدربهي نوجوانان با فناوري نينشهمو توأم با حس قدرت است.  سازتيهو

وابستگي  هدرج به لحاظپيوند كنشگري انسان با فناوري براي نسل جديد را حداقل 

ي هاتيمحدودي به برخي از بخشتوان، اندازچشمنمايان ساخته است. دورنماي اين 

 اوست. انسان و تقويت عملكرد

يک منبع و امتياز براي نوجوان شرايط نفوذ و مقاومت در  عنوانبه هافناوري

. قدرت فرزند نوجوان عمدتاً همراه با رضايت دنشكيم شيپبهروابط با والدينش را 

روابط قدرت نيست؛ يعني قدرت او توانايي مشروع  هشبكوالدين( در مقابل )طرف 

و  انددهينرسند خود بر سر چنين قدرتي به يک توافق . پدر و مادر با فرزشودينمتلقي 

، اختالف بر سر چگونگي ايجاد قدرت باوجودي متفاوتي از آن وجود دارد. هابرداشت

به نفع فرزند است. حداقل پيآمد  1ن امكان انجام چيزيشد فراهم، يكي از نتايج موقت

اركت در برخي افزايش سهم و مش، قدرت و همچنين هارائكلي آن نيز نمايش و 

كه  شونديمي از مناسبات اعرصهوارد  جيتدربهي است. والدين ريگميتصمفرآيندهاي 

 كنند. دادوستددر آن ناگزيرند امتيازاتي را 

 گذارانهبدعتنوعي اطاعت اخالقي از والدين سبب بازدارندگي رفتارهاي ، هرحالبه

. كنديمبه اين موضوع كمک  ي نيزريپذنظارت هيروح. شوديمشيفتگي فرزند -يا خود

البته نياز و وابستگي فرزند به والدين هم به سهم خود دخيل است. اين موضوع سبب 

ي روابط و مناسبات ميان والدين و فرزندان خواهد بود. گشد يدوقطبجلوگيري از 

 .كنديمتحقق اين شرايط از تصور زيردست بودنِ والدين نيز پيشگيري 

، ي گذار براي اكثر نوجوانانهانيآئكه يكي از  رسديم ربه نظچنين ، مجموع در

مناسبات قدرت در ، . بالتبعباشدمحور جديد خانه هايفناوريي و مجالست با نينشهم

                                                 
1. Something 
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ي هاقدرتي از امجموعهاما فرزندان نوجوان ، شد تغيير خواهد دستخوشخانواده 

دارند را « بُردي-شي و كوتاهنماي، يالحظه، غير مشروع، بالقوه، موقت، مشروط، وابسته»

 كه همواره به سه عامل وابسته است:

فرزند از جايگاه فرزندي در خانواده و در قبال والدين خود كه حاوي  ( درک1

 ي از برخي مقدورات است؛پوشچشممحذورات يا تحفّظات اخالقي و 

نه قدرت مشروع( در خا عنوان)به نيوالدن اقتدار شد ي و ميزان عملي( چگونگ0

 دارد؛ به همراهكه نظارت و محدوديت والدين را 

 هاستفادفرزند و ميزان  هفنآورانسط  مهارت و آگاهي ، جديد هايفناوري ( نوع1

خودكنترلي( نيز فناوري )دگركنترلي( يا فرد بر فرد )غلبه فناوري بر  مسألهاز آنها كه به 

 مرتبط است.

، اقتدار، شاهد قدرت زمانهم توانيمكه در خانواده  دهنديمنتايج مقاله نشان 

اقتدار به والدين تعلق دارد. اقتدار والدين يكي از اركان ، االصوليعلسلطه و نفوذ بود. 

ي هاآموزهو كيفيت اين اقتدار در انتقال  شوديمي محسو  ريپذجامعهمهم در فرآيند 

ي هايژگيولطه از تأثير مستقيم دارد. س ،ي بعديهانسلتربيتي و رواني به ، اجتماعي

 توانينم هاخانواده ههمدر ، و بر اين مبنا شوديمشخصيتي و كاريزماتيک والدين ناشي 

يا يكي از والدين( بود. نفوذ نيز تابعي از قدرت است. قدرت در ) نيوالد هسلطشاهد 

 :امري اجتماعي در جريان بوده و از منابع متكثري مانند همثاببهبين اعضاي خانواده 

، كه در اين ميان رديگيماعتبار اجتماعي و غيره نشأت ، جنسيت، سن، علم، وتثر

منابع قدرت در خانه شقوق ، . اكنونترند ريپذدسترسجديد براي نوجوانان  هايفناوري

 به خودي و فردي يا فرا فرادي رماديغمادي يا ، واسطهيبمتنوعي مانند با واسطه يا 

به سطوحي از قدرت و نفوذ دست ، جديد هايفناوري هواسطبه. نوجوانان نداگرفته

ي و مددكاري شناسجامعهي هاپژوهشبراي  توانديماجتماعي  مسأله. اين ابندييم

 .باشدداشته  به همراهي مطالعاتي جديدي را اندازهاچشماجتماعي 
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 منابع
 ي و حسنجو افشانترجمه: ليال ، فرهنگ و زندگي روزمره، (1182اندي. )، بنت -

 تهران: اختران.، چاوشيان

، هارسانهاجتماعي  هينظرو مدرنيته:  هارسانه، (1180جان بروكشير. )، تامپسون -
 تهران: سروش.، ترجمه: مسعود اوحدي

واسط: تعامالت -ارتباطات كامپيوتر، (1110كريسپين و همكاران. )، ترلو -

 .اسانشنجامعهتهران: ، ترجمه: سروناز تربتي، اجتماعي و اينترنت

ي اجتماعي و تأثيرات آنها هاشبكهي هايژگيوشناخت ، (1110يده. )ها، آذريليخل -

 .71 شماره، ی ارتباطيهاپژوهش، بر روابط بين فردي نوجوانان

ترجمه: ، اطالعاتي هجامعی اجتماعي در يك هايدگرگون، (1185ويليام. )، داتن -

 ون ملّي يونسكو.تهران: كميسي، پور يكاظممحمد توكل و ابراهيم 

 تهران: اطالعات.، ي ارتباطاتشناسجامعه، (1187باقر. )، ساروخاني -

ي داراي فرزند هاخانوادهي اثرات اينترنت بر بررس، (1110) اسماعيل.، پوريسعد -

 .72 شماره، ی ارتباطيهاپژوهش، نوجوان

تهران: ، ندنيای ديجيتال: با تأكيد بر نوجوانا، (1111اسماعيل. )، پوريسعد -

 .شناسانجامعه

  ي روش شناختروشمباني ، (1115ايمان. )، عرفان منشسهيال؛ ، صادقي فسايي

 .01 شماره، راهبرد فرهنگ، پژوهش اسنادي در علوم اجتماعي

  مطالعات شهر مجازی تهران: رويكرد تحليلي به ، (1188. )رضا ديسع، عاملي

 تهران: قلم.، 1جلد ، فضاهای عمومي

  همدان: نور علم.، قشربندی اجتماعي، (1187يحيي. )، ييبابايعل 

  1جلدهاي ، جامعه و فرهنگ، عصر اطالعات: اقتصاد، (1181مانوئل. )، كاستلز ،

 تهران: طرح نو.، و افشين خاكباز انيقليعلترجمه: احد ، 1و  0



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    06  

  ترجمه: حسين بصيريان جهرمي، قدرت ارتباطات، (1111مانوئل. )، كاستلز ،

 هنر و ارتباطات.، ژوهشگاه فرهنگتهران: پ

  ن امر طبيعت در امر اجتماعشد از نيرو تا قدرت: سرريز، (1110حامد. )، كيا ،

 .7 شماره، رسانه، فرهنگ، جامعه

  تجدد و تشخص: جامعه و هويت شخصي در عصر ، (1110آنتوني. )، گيدنز

 تهران: ني.، ترجمه: ناصر موفقيان، جديد

  ترجمه: پروانه ، هافرهنگويارويي علم و تكنولوژی با ر، (1180ژان. )، الدرير

 هنر و ارتباطات.، پژوهشي فرهنگ مؤسسهتهران: ، سپرده

  تهران: ديدار.، اطالعاتي جامعهي شناسجامعه، (1180منوچهر. )، محسني 

  ترجمه: رامين ، اطالعاتي جامعهتحقيق در ، (1182و همكاران. ) ويه، يكمک

 .هارسانه هتوسعمطالعات و تهران: دفتر ، كريميان

  ی هاهينظرمفقوده در  هحلقو رفتار:  هارسانه، (1187جاشوا. )، ميروويتز

مطالعات فرهنگي و  پژوهشكدهتهران: ، ترجمه: گودرز ميراني، ارتباطات

 اجتماعي.

  ی جديد ارتباطي در هایتكنولوژ، (1181اوما. )، جريس؛ ناروال، هنسون

تهران: مركز مطالعات و ، رجمه: داوود حيدريت، كشورهای در حال توسعه
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