
  
  
  
  

  واکاوي مختصات تلفیق عاملیت نوجوانان و فناوري
 ICTS با توجه به خانگی شدن
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  16/10/1396 :تاریخ پذیرش  30/5/1396 :دریافتتاریخ 

  
 چکیده

 شهر اطالعاتی تهران، خانگی شدن فنآورانه-یاجتماعبر اساس تغییرات 
ی انسان و ستیز هم دهیاعاتی سبب شده است تا  ارتباطی و اطالهاي فناوري

در این میان، . فناوري در ابعادي از سطوح شناختی تا کنشی تسهیل شود
 هاي فناوريي با شتریبي ریپذ انطباقعامالن اجتماعی نوجوان از سطح 

ي روزمره برخوردارند؛ تا جایی که تشدید وابستگی ها کنشجدید در بعد 
 ادغام عاملیت انسان و فناوري را فراهم نهیزم ،روز به هاي فناوريبه 

ي ها جنبه تا برخی از اند کردهدر این مقاله، نویسندگان تالش . آورد یم
نسل (نوجوانان  را بر طبق نگرش یادشده مسئلهزندگی خانوادگی مرتبط با 

پس از برآورد آمایشی اطلس . و نیز مادران و پدران تحلیل کنند) جدید

                                                   
-  این مقاله مستخرج از رساله دکتري و موردحمایت INSFاست . 

 ssadeghi@ut.ac.ir). نویسنده مسئول(شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  دانشیار گروه جامعه*

 iman.erfanmanesh@gmail.com    . سی فرهنگی از دانشگاه تهرانشنا دکتري تخصصی جامعه**
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ي هدفمند و تیپیک و با اتخاذ روش ریگ نمونه با توجه به  تهران،شهر کالن
 نفر از مادران و پدران 20 نوجوان و 120 با افتهی ساختارمهین مصاحبه

عاملیت براي انسان و -گانه ساختاردورویکرد نظري منطبق بر . مصاحبه شد
 شده استفادهی ابیسنخ ي و ا مرحله-چندفناوري بوده و از تحلیل کدگذاري 

ي متعدد میان ها نگرش که طیفی از دهند یمدر مجموع، نتایج نشان . است
 انیگرا انسان و کاران محافظه، انیگرا کیتکن گانه سهنوجوانان و والدین مانند 

یکی از مضامین کلیدي در تحلیل مسئله و امکان تلفیق . قابل احصاست
. ان استبراي نوجوان»  منبع قدرتمثابه بهفناوري  «دهیاعاملیت عبارت از 

 اتصال لیبه دلدر فهم کنش نوجوانان » ی جدیدشناس انسان«، نوعی رو نیازا
 که بر سطحی از ادغام کنشگر ردیگ یم جدید شکل هاي فناوريبه ابزارها و 

، توجه به مفهوم انداز چشمدر این .  داللت داردنوظهور هاي فناوريبا 
  .حائز اهمیت است» نمایش قدرت«

 ارتباطی و اطالعاتی، نوجوان، هاي فناوريلیت، عام: ي کلیديها واژه
  .والدین، خانواده

  
   طرح مسئله-1

اي و رویکرد چرخش فرهنگی سبب تمرکز بر  رشته ي بینها پژوهشمحور شدنِ  مسئله
.  عامالن اجتماعی شده استروزمرهي ها کنش تکثر منابع در ساخت اجتماعی و دهیپد

 مسئله به توان یم ایرانی، خانوادهید در نهاد  جدفنآورانه-یاجتماعدر میان تغییرات 
 ها فناورياین . اشاره کرد»  ارتباطی و اطالعاتی جدیدهاي فناوريخانگی شدن «

 را ها دهیپد نوینی از مسائل و انداز چشممناسبات کنش اعضاي خانواده را متأثر کرده و 
ي جدیدتر در ها نسل بودن تر گشودهبا توجه به اقتضاي پذیراتر و . ندا فراهم آورده

 را ها فناوري نوعی از زندگی روزانه با ها آنفنآورانه،  -مواجهه با تغییرات اجتماعی
.  داردبه دنبالي زندگی خانوادگی را نیز ها جنبه که درکی خاص از کنند یمتجربه 

ساخته نیست، بلکه عالوه بر  فناوري دیگر صرفاً یک شیء یا ابزار مصنوع و بشر
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.  استساز تیهو پیامدهاي آشکار و پنهان اجتماعی و فرهنگی، ابزاري کارکردها یا
 تلفن همراه هوشمند، ژهیو بههوشمند شدن برخی از ابزارهاي روزمره در محیط خانه، 

محور،   اینترنتهاي فناوريي بازي پیشرفته و همچنین، ها کنسولتاپ، تبلت،  رایانه، لپ
 کرده سنخ یابی واکاوي و ستهیشاناوري را  تلفیق کنشگري انسان و فدهیاازپیش  بیش
  .است

 خانه است  تلفیق عاملیت، بستردهیا بسترها براي نیتر مهماساساً یکی از اولین و 
بر همین مبنا، . شود یم یا کنترل محدودشدهگرفته،  که مجال پیوند کنشگري در آن شکل

فرزندي -الد مناسبات کنش وچهیدر را از یادشدهاین پژوهش سعی دارد مسئله 
 یک منبع منزله بهي اجتماعی، فناوري ها تیفعالدر میدان .  و شناسایی کندوجو جست

محدود یا تقویت کردن شرایط کنش یکی از پیامدهاي فناوري . کند یمبراي کنش عمل 
 را در شان سهم بالقوه، طور به فرزندان و والدین، ورانهافنمهارت و توانایی . است

 ،محور به لوازم شخصی-شدن وسایل هوشمند و اینترنت تبدیل. دده یمکنشگري تغییر 
 هاي فناوريامروزه، . شود یمیی جدید ها یوابستگسبب خلق تصورات، عادات کنشی و 

 که نوعی دهند یم نوجوانان را تشکیل روزمرهارتباطی و اطالعاتی بخشی از زندگی 
 اهداف هایی فناوريبه چنین گرایش . دنده یمی میان انسان و فناوري را نشان ستیز هم

ناپذیر  وسایل جدید جزء جدایی. گیرد متفاوتی از سرگرمی تا فنی و علمی را در برمی
بر همین اساس، ضروري است . شوند یمزندگی براي طیفی از کنشگران محسوب 

 و افکار ءیِ شرایط جدید، مبتنی بر پژوهشی میدانی و غور در آراشناخت جامعه مطالعه
وجوان و والدین باشد تا این ایده روشن شود که سطوح و ابعاد کلی مکانیزم فرزندان ن

کشف باورها، احساسات، انتظارات، . شود یمها چگونه نگریسته  کنش از منظر آن
تجربیات، الگوهاي واکنشی و هنجارهاي جدید نیازمند تمرکز بر اظهارات کنشگران 

  .درگیر با مسئله است

                                                   
1. Setting 
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ي ها شاخص نیتر مهمن همراه و قدرت رایانه ازجمله ، ارتباطات تلفطورکلی به
کاستلز، (قرن بیست و یکم است که قدرت اطالعات را غیرمتمرکز و پخش نموده است 

 یک میدان الکترونیک عنوان به، اینترنت از نظر مانوئل کاستلز). 436: 1385
اینترنت و  دسترسی به این که؛ گو دهد یمخبر » یکنش هم جامعه«یافته و از  گسترش
وبستر، (در عصر اطالعات است » حق شهروندي« ارتباطی و اطالعاتی هاي فناوري
 ساختارها، :عالوه بر ارتباطات اجتماعی، سایر ابعاد زندگی اجتماعی مانند). 206: 1390

، الگوهاي رفتار و کنش اجتماعی، زبان و احساسات متأثر شده است ها ارزشنهادها، 
)Castells & et al, 2007 .( در سطح اند رفتهیپذکسانی که تحوالت ارتباطی جدید را ،

، ها انهیرابا توجه به نقش ). 120: 1383میدوز،  (کنند یم عمل تر فعاالنهکنش اجتماعی 
محسنی، (ي متقابل اجتماعی تغییر کرده است ها کنشمفهوم و نوع مشارکت اجتماعی و 

1380 :126.(  
 پیدایش واسطه بهي اشاره دارد که ا تجربهو  به موقعیت 2»کودك مجازي«مفهوم 

کودك .  جدید کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر خود قرار داده استهاي فناوري
نیز » نسل دیجیتال«یا » کودك الکترونیکی«مجازي که گاه از آن با تعابیر مشابهی نظیر 

 زیاد از ستفادها آشنایی و به دلیل که شوند یم، نسلی از نوجوانان محسوب شود یمیاد 
ی و ارتباط با خویش و اجتماع پیرامون ابی تیهو جدیدي از تجربه دیجیتال، هاي فناوري
؛ تا جایی که از این )Allison, 2013; Livingstone, 2002; Prensky, 2001(دارند 

از ). 1396، عرفان منش (شود یمیاد » ي جدیدها گجتکارآگاه «نوجوانان با عنوان 
 عاملی براي رشد و ایجاد ها فناوري، مجاورت نوجوانان با انهنیب خوشمنظري 

ها تلقی  ي آنها تیخالقابرازي و مشارکت و رشد - در جهت خودرتشیبي ها فرصت
 براي مشارکت نوجوانانی که ،ي متنوعها فرصتی و اعطاي بخش قدرتآزادي، . شود یم

 و دانند یم ارتباطی هاي ريفناو دستاوردرا ، کنند ینمدر شرایط دیگر فرصت واقعی پیدا 
                                                   

1. M. Castells 
2. Cyber-Kid 
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 متعارف اجتماعی در بسیاري محدودکنندهها را عاملی براي رهایی از مرزهاي   آنتجربه
: 1386ذکایی،  (انگارند یم یک فضاي فرهنگی جدید فراهم سازندهاز ساختارها و نیز 

138.(  
 متأثر بنابراین، تغییرات در منبع، فرآیند و پیامدهاي کنش میان والدین و فرزندان

  .دهد یمفنآورانه بوده است که مسئله کانونی مقاله را تشکیل -از تحوالت اجتماعی
 

   هدف و سؤال اصلی-2
 مواجهه ارتباطی و اطالعاتی جدید بین نوجوانان ایرانی، خانواده هاي فناوريبا رواج 

 ي در قلمرو جامعه وا دهیپد مثابه بهفناوري . کند یمجدیدي از تغییرات را تجربه 
، ها یوابستگ این کهحال، . فرهنگ، مناسبات عاملیت، قدرت و کنش را متأثر کرده است

فنآورانه در چه جهت و با چه کیفیتی در جریان است، -تأثیرات و تغییرات اجتماعی
  . و تحلیل خواهد بودسنخ یابینیازمند پژوهش براي واکاوي مضامین جدید، 

 قدرت یا تضعیف کنشگري با دهیدپچه نگرشی به : سؤال اصلی عبارت است از
 ارتباطی و اطالعاتی میان نوجوانان و والدین هاي فناوريتوجه به فرآیند خانگی شدن 

   است؟سنخ یابیتحلیل و  ی، چگونه قابلشناخت جامعه به لحاظوجود دارد و 
  

   پژوهشنهیشیپ -3
رنت در بین  که فناوري اینتدهند یمدر پژوهشی نشان ) 1387 (یشاقاسممنتظر قائم و 

 اجتماعی جوانان را تقویت هیسرماجوانان ایرانی رشد روزافزونی داشته و توانسته است 
شده که داراي  مریکا معرفیآ در Yنسل جوان ایرانی در این مطالعه شبیه به نسل . نماید

یی ازجمله استفاده از اینترنت، تغییرپذیري، ناهمسازي سیاسی و مسئولیت ها خصلت
توجهی از اوقات فراغت و هویت جوانان نیز تحت تأثیر  بخش قابل. داجتماعی هستن

  .اینترنت قرار دارد
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ي برساخت اجتماعی و کسب ها هینظربا استفاده از ) 1388(ولی زاده ذکایی و 
در این پژوهش، این موضوع که . اند پرداختهی تلفن همراه شناخت جامعهلذت به بررسی 

ها قدرت الزم براي کسب استقالل  مک کرده و به آنتلفن همراه به فردیت نوجوانان ک
 را براي نوجوانان در ارتباط شتریب، تأییدشده است؛ تلفن همراه نوعی آزادي دهد یمرا 
  . فراهم کرده استشان نیوالدبا 

ي و خشنودي در استفاده مند تیرضا هینظري از ریگ بهرهبا ) 1391 (یشهاببیات و 
 ساله را مورد بررسی قرار 30 تا 18اعی و فردي جوانان ي اجتمها زهیانگاز اینترنت، 

ي ها گروهفعالیت در  (يمجاز کاربران جوان از فضاي استفادهیکی از دالیل . اند داده
شده که بر این اساس،   شخصی و اجتماعی معرفیانسجام بخش، نیازهاي )اجتماعی

همچنین، . ه استکسب آزادي و استقالل نسبت به کنترل والدین در مرکز توجه بود
 هاي فناوري دالیل اجتماعی براي استفاده از نیتر مهمتوانمند کردن عاملیت فردي از 

  .شده است ارتباطی و اطالعاتی معرفی
 قدرت، تصریح مقولهبا استعانت از رویکرد فوکویی به ) )2006 و رزچوي

 مراتب سلسلهید،  جدهاي فناوري مهارت نسل جوان در استفاده از واسطه به که اند کرده
اکنون، قدرت یافتن جوان و . تنها در خانواده و بلکه در جامعه تغییر کرده است قدرت نه

 ها آن. هماالن او فرصت عمل کردن در یا ساختن جهان اجتماعی را فراهم آورده است
 تا موقعیت جدید خود را در کنند یم براي یافتن اطالعات تالش شتریبي وجو جستبا 

  . حفظ کرده یا ارتقا دهندموضع قدرت
 نوجوانان و جوانان با فضاي رابطهبه تحلیل ابعاد گوناگون )  )2008باکینگهام

ي ها رسانهي ناشی از ریگ شکلاز نظر او، قدرت فرديِ در حال . مجازي پرداخته است
 عمومی تأثیرگذار عرصهدیجیتال در مناسبات اجتماعی نوجوانان در محیط خانواده و 

                                                   
1. Y. S. Choi 
2. L. Ross 
3. D. Buckingham 
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در این میان، اقتدار والدین در مواجهه با قدرت نوجوانان قرار گرفته و . بوده است
افزایش آزادي و قدرت انتخاب . ساختار روابط قدرت در خانواده نیز تغییر کرده است

  .ي دیجیتالی براي نوجوانان استها رسانهي وردهاادستیکی از 
 رابطهدر تحلیل به معرفی مدلی ترکیبی برآمده از سه رویکرد ) )2012هرتلین

-ی خانواده، رویکرد کارکرديشناس بومرویکرد : فناوري و روابط در خانه پرداخته است
با توجه به این مدل ترکیبی، فناوري . کنش متقابل-ساختاري و رویکرد سازنده گرایی

.  نمایدفیبازتعر در خانواده را ها نقش و مرزهاي ها نقشقادر است تا قواعد روابط، 
 و قدرت مراتب سلسله، ردیگ یمادي که در خانواده تحت تأثیر فناوري قرار یکی از ابع

  .در بین اعضاست
 تا بسترهاي تغییرات در سهم اند کرده تالش ها پژوهش عمده :ي پیشینهبند جمع

ي کلی مسئله بند صورتبنابراین، . کنشگري نوجوانان در محیط خانه را تأیید کنند
این مقاله سهم نظري . شود یم ضمنی آشکار طور بهکنش  تأثیر بر مکانیزم خلق درباره

 در بستر مناسبات ها فناوري مناسبات کنشی فرد با دهیپد و تحلیل سنخ یابیخود را در 
  .دهد یمفرزندي قرار -والد

  
   مبانی نظري و بینش تحلیلی-4
   استعالیی تا ماديانداز چشماز :  فناوري اجتماعی-4-1

، کند یم) و نه تعیین (فیتعرونگی انجام امور توسط افراد را فناوري از این نظر که چگ
 اول از طریق وهلهي اجتماعی فناوري در ساز دگرگونپس، قدرت . اجتماعی است
از نظر جریس ). 29: 1384داتن،  (افتد یم براي انسان به جریان ها فرصتایجاد یا بستن 

 اجتماعی فناوري جنبهي ادغام عنابه م» فناوري اجتماعی«، مفهوم  و اوما ناروالهنسون
                                                   

1. K. M. Hertlein 
2. J. Hanson 
3. U. Narula 
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 کند یمي عمل ا گونه بهفناوري اجتماعی .  زندگی افراد و نظام اجتماعی استوهیشدر 
فناوري اجتماعی . شود یم منجر ریناپذ اجتنابي متقابل افراد به تغییرات ها کنشکه در 

انوادگی، ي خها تیفعالبه موضوعاتی ازجمله تأثیر فناوري بر کیفیت زندگی، روابط و 
جنسیت، آگاهی، اوقات فراغت و تغییرات در منافع، مشارکت و کنترل اشاره دارد 

 معتقد است ورود فناوري به زندگی ژان الدریر). 25-28: 1381هنسون و ناروال، (
با ظهور ). 84: 1380الدریر،  (انجامد یمیی یا ساختاریابی مجدد ساختار زدااجتماعی به 

: همان (ردیگ یمي تدریجی در شرایط کنش شکل ساز دگرگونز ي اانداز چشمفناوري، 
121.(  

بر اساس پارادایم دو وجهی فناوري، به متغیرهاي انتخاب، کنش و سوژگی 
 اطالعاتی در جامعهبسیاري از نظریات . شود یم توجه ها فناوري در مواجهه با ها انسان

 دو موضع نظري را برت واینرنور). 37: 1391بهرامی کمیل، (این پارادایم قرار دارند 
 دربارهاول، تأمل ): 53: 1382برتون،  (کند یمی جدید اطالعاتی متمایز نیب جهان درباره

؛ دوم، ابدی یمیی ادامه گرا انساني نظري ضد ها يریگ موضعماهیت انسان که تا اتخاذ 
  .شود یمل تلقی آ هي ایدا جامعه منزله به سایبرنتیک جامعه

، ماهیت فناوري نوین به انضباط در آوردن انسان و طبیعت ایدگراز نظر مارتین ه
است، زیرا فناوري اختصاصات و فرهنگ خود را بر محیط اجتماعی و طبیعی تحکّم 

، ژان لوهان مکی مانند مارشال پردازان هینظرهمچنین، ). Flores, 1998 (بخشد یم
ي هستند که بر طبق آن،  داراي رویکرد و هارولد اینیس، دیوید رایزمنکلوتیه

 سازد یمفناوري متغیر مستقلی است که شرایط زندگی افراد و جامعه را دگرگون 

                                                   
1. J. ladriere 
2. N. Wiener 
3. M. Heidegger 
4. M. McLuhan 
5. J. Cloutier 
6. D. Riesman 
7. H. Innis 
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آیین « از ، فیلیپ برتونتر شفاف و تر حیصر به طرز). 30: 1391بهرامی کمیل، (
 نوعی اجتماع و انسان جدید در عصر اطالعات سخن دآورندهیپد عنوان به» اینترنت

 تواند یم بالقوه طور بهي است که اینترنت ا شناسانه یهست تغییر موضع  که بیانگردیگو یم
در این میان، جوانان مخاطب و .  نسبت به انسان و جامعه را دگرگون سازدها نگرش

  ).117؛ 11-17: 1382برتون،  (شوند یمي تلقی ا دهیاحامالن اصلی چنین 
 براي خلق ها فناوريل  رهیافت جبرگرایانه که مدعی قدرت مستقریموند ویلیامز

ي تأکید بر فناوري جا بهو ا. کند یمنقد را جوامع جدید با شرایط انسانی جدید است، 
 توسعه، گرید عبارت به. کند یم علت تحوالت، بر علل ابداع و اختراع فنی تأکید عنوان به

اعی ابزارها و اشکال ارتباطی جدید معلول فشارها یا الزامات اقتصادي، فرهنگی و اجتم
ي ها دگاهید اینترنت نیز ژهیو به نوین هاي فناوري درباره). Williams, 1983 (اند بوده

در مجموع، مواضع نظري نسبت به گسترش اینترنت . گوناگونی در جریان بوده است
  ):22-29: 1382برتون،  (شود یم جدید سه گروه را شامل جامعهدر 

 اینترنت را در تمام ابعاد زندگی  سعی دارندها آن : اینترنت مطلقطرفداران) 1
 ارتباطی و هاي فناوريها،   آنزعم به.  گیرندبه کاري ا حرفهخصوصی، عمومی و 

 لوهان مکاین گروه که متأثر از آراي مارشال . دناطالعاتی در زندگی کنونی مرکزیت دار
ینترنت کئو معتقد است ا. شود یم را شامل  و فیلیپ کئوهستند، افرادي نظیر پیر لوي

 خواهد آورد و زبان نقشی به وجود، تحولی متافیزیکی را  شناسانهیهستدر سطحی 
مزایاي تکنیکی، اقتصادي و سیاسی اینترنت .  اطالعاتی ایفا خواهد کردجامعهاساسی در 

  .شود یمدر این رویکرد برجسته 

                                                   
1. Ph. Breton 
2. R. Williams 
3. P. Levy 
4. Ph. Queau 
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 تبعات منفی و مخرب گسترش به دلیل مواضع این گروه عمدتاً :زانیگر فن) 2
. کند یم معاصر است که ابعاد زندگی انسانی و فرا انسانی را تهدید جامعهناوري در ف

  .اند زمره در این  و پل ویریلیوژاك الول
 فناوري تأکید  ابزاري و شکلیجنبه این گروه بر : کاربرد منطقیموافقان) 3

اصر را  معجامعهکرده و تأثیرات بنیادین اجتماعی ناشی از تحوالت انفورماتیک در 
 اصلی این جریان ندهینما دو  و لوسین سفزژاك آرساك. کنند یماغراق تلقی 

ها، باید به تنظیم، کنترل و نظارت بر اینترنت در  از نظر آن. شوند یممحسوب 
  . زندگی اجتماعی اهتمام داشتگوناگوني ها عرصه

  
  ي از جبر تا آزاديا دامنه:  کنش انسانی و فناوري-4-2

) تکنیکی (یفن ساختاري فناوري و تغییرات صهیخص به توان یمات، در بین نظری
ي مشخص از محیط ا محدودهاز این منظر، کنش تحت تأثیر و در . در جامعه اشاره کرد

 تواند یمبالتبع فناوري بخشی از ساختار جامعه را تشکیل داده و . افتد یمفنآورانه اتفاق 
، فناوري در وسایل از نظر کارل مارکس. به تحدید یا تقویت کنش انسانی بینجامد

.  ساختار اجتماعی، نهادها و روبناهاستکننده نییتعتولید وجود دارد و این وسایل، 
 ردیگ یمفناوري در نهایت، بر جامعه و انسان مسلط شده و عاملیت فرد را از او 

)Cavanagh, 2007: 139-142 ،لویس ممفورد). 55-65: 1389؛ ریتزررا  نیز فناوري 
 که نهایتاً تبدیل به عاملیت مستقل شده و عاملیت را از انسان داند یمهمچون ساختاري 

ژاك الول با اتخاذ دیدگاهی انتقادي معتقد است که ). Mumford, 2010 (دیربا یم

                                                   
1. J. Ellul 
2. P. Virilio 
3. Formal 
4. J. Arsac 
5. L. Sfez 
6. K. Marx 
7. L. Mumford 
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). Ellul, 1964 (ردیگ یمفناوري باعث تضعیف اختیار فرد شده و عاملیت را از انسان 
ي اجتماعی کاربرد ها بازتاب گرا چپ یک هایدگري عنوان بهو ، پل ویریلی1990 دههدر 

 هاي فناوري کنترل از راه دور و سایبرنتیک در محیط شهري و همچنین، هاي فناوري
او براي فناوري .  نقادانه وارسی کردطور بهارتباطی و اطالعاتی جدید مانند اینترنت را 

 انسانی فارغ از سوژه توجه به خصلت نابودکنندگی قائل بود و در مقابل، خواستار
از نظر او، گسترش روزافزون فناوري به ). Virilio & Kittler, 1999( فنآورانه بود سلطه

استیونسن،  (شود یم انسانی منجر سوژه دارشناسانهیپدي ها تیظرفنابودي و انهدام 
 وجه اشتراك مارکس، ممفورد، الول و ویریلیو در این است که تحمیل). 80: 1384

ساختاري فناوري بر کنش انسانی را مطرح کرده و براي فناوري، عاملیتی مستقل و 
بنابراین، فناوري منبعی . اند شده بر اراده و کنش انسانی قائل تحمیل شوندهخصلتی 

  .نیست که به قدرت کنش انسانی کمک کند
 بر .کنند یمدر مقابل، برخی از نظریات هستند که فناوري را نوعی کنشگر معرفی 

اساساً یکی از . کنند یم به عاملیت انسان کمک و آن را تقویت ها فناورياین اساس، 
ي جدید، بحث پیرامون ارتباط اندام زیستی با ها رسانهمضامین مندرج در نظریات 

 بین انسان و شده رفتهیپذ، چالش با تمایزهاي دیگر عبارت به. ي فنآورانه استها رسانه
فناوري، بدن و مصنوعات فنآورانه و همچنین، واقعی و چیزهاي تصنعی، طبیعت و 

 هینظر پردازان هینظر). Lister & et al, 2003: 12(مجازي موضوعات مورد بحث هستند 
. شبکه معتقدند در دنیاي امروز، کنشگران مشتمل بر انسان و فناوري هستند-کنشگر

از این . کنند یمتسهیل ي معینی را ها تعامل یا ها کنشدست هم داده و  به  دستها آن
 در توانایی و قدرتی نهفته است که به کنش انسان ها فناوريمنظر، بخشی از ماهیت 

 آشکار است  و برونو التورچنین نگرشی در آرا و نظریات میشل کالن. شود یماعطا 

                                                   
1. M. Callon 
2. B. Latour 
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)Callon, 1986; Latour, 1999 .(همچنین، دونا هاراوي مفاهیم نیتر مهم یکی از 
این مفهوم از .  را وضع کرده است2»سایبرگ«موضوع فناوري و کنش یعنی مرتبط با 
. ي سایبرنتیکی داردها انسان و داللت بر شده جادیا سایبرنتیک و ارگانیسم واژهتلفیق دو 

 قیتلف نوین کنونی، انسان و فناوري با یکدیگر عجین و جامعه که در کند یماو استدالل 
ري به اعضا و اندام انسان متصل شده و او را تقویت ، فناودیگر عبارت به. اند شده 

 عجین شدن چشم و عینک است به معناي انسان از عینک استفاده، مثال عنوان به. کند یم
)Haraway, 1991.(  

  
   مالحظات روشی-5

 جامع به طور به که 1385 در سال شهر تهران بر اساس مستندات مندرج در اطلس کالن
 گوناگون شهري در مناطق پایتخت پرداخته بود، این اطالعات يها یژگیوپایش و رصد 

 تطبیق داده شد و در مجموع، 1393 در سال  شهر تهرانآمارنامهتوسط پژوهشگران با 
با در نظر گرفتن سطح کیفیت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مناطق شهري، از میان 

.  انتخاب گردید11 و 6، 3 منطقهسه )  یک شهر اطالعاتیعنوان به(تهران مناطق شهر 
ي هدفمند، تیپیک، مبتنی بر مالك، نظري و تدریجی بوده است و معیار ریگ نمونهمنطق 

  . لحاظ شده استها دادهي آور جمعبراي بسندگی در » اشباع«
یعنی (80 دهه و اوایل 70 دههپدران و مادران و همچنین، نوجوانان متولد اواخر 

نوجوان  120مجموعاً با . درگیر با موضوع هستندکنشگران )  ساله13-18 سنی بازه
از (شد  انجام نیمه ساختاریافتهي ها مصاحبهپدران / نفر از مادران20و ) دختر و پسر(

، انواع سؤاالت تجربی، احساسی، دانشی و ها مصاحبهدر ). 96 تا فروردین 95مهر 
  .ي مصاحبه دخیل بودندها پرسشآرمانی در طراحی 

                                                   
1. D. Haraway 
2. Cyborg 
3. http://atlas.tehran.ir 
4. http://tmicto.tehran.ir/Portals/0/Document/Amarname/AmarShahr93/index.html 
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ي میدانی و انضمامی در بعد تکنیکی، ها پژوهش، ر کري دالیبا استعانت از نظ
  :اند شده مند بهرههمواره از دو سنت نظري قوي 

 داند یمرا محصولی اجتماعی » خود«مکتب شیکاگو :  متقابل نمادینکنش) الف
در . کند یمي براي معاشرت انسان و فهم زندگی اجتماعی او معرفی ا لهیوسو زبان را 

فردي در خلق کنش اجتماعی سهیم -عی، نمادها، تعامالت و روابط میاندنیاي اجتما
هستند و تعریف از موقعیت، تفسیر و معناي حاصل از آن مجموعاً واقعیت اجتماعی 

). Daly, 2007: 101-102 (سازد یم فرآیندي به شکلیپیچیده و در حال تغییر را 
 راه، نزدیک شدن به دنیاي نیتر مطلوب که شود یم تکنیکی توصیه به لحاظرو،  ازاین

شناسایی طرفین یا :  ازاند عبارتي تکنیکی ها هیتوصبنابراین، . ذهنی کنشگران است
  .ها ي درگیر با موضوع پژوهش، نزدیک شدن به کنشگران و مصاحبه با آنها طرف

 به همراه زیسته تجربهجهان زیسته و  ): عامبه معناي (یدارشناسیپد) ب
. سازند یم عام آن را بر به معنايسان، ارکان تکنیکی پدیدارشناسی موجودیت بامعناي ان

 خاص به معنايسو، سنت پژوهشی پدیدارشناسانه  ي انضمامی از یکها پژوهشدر 
 عام به معنايي پدیدارشناسانه در بعد تکنیکی ها هیتوصوجود دارد و از سوي دیگر، 

صیفی، انعکاسی و تفسیري بوده رویکرد پژوهشی پدیدارشناسانه تو. شناسایی است قابل
ي تکنیکی ها هیتوص نیتر مهم). ibid: 95-97 (پردازد یم فرآیندي به مطالعه به شیوهو 

 به سمتپژوهش مبتنی بر وجه انضمامی، فراتر رفتن از سطح توصیف :  ازاند عبارت
 و  کنشگران، انجام مصاحبهتجربه، اهمیت دادن به ها يداور شیپتبیین تفسیري، تعلیق 

  . افرادتجربه به ها تیذهنگره خوردن 
، پاسخ به سؤال و هدف این پژوهش دنبال یادشدهي تکنیکی ها هیتوصدر پرتوي 

 مبنایی، با عنایت به خصلت هینظرهمچنین، از وجوه تکنیکی سنت پژوهشی . شود یم
 هیرنظ اشاره کرده، از  که جولیت کربینگونه همان. شده است  اکتشافی آن، الهام گرفته

                                                   
1. K. J. Daly 
2. J. Corbin 
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 مبنایی از ابتدا تا انتهاي هینظراول، اتخاذ :  به دو شیوه بهره گرفتتوان یممبنایی 
ي ریگ نمونهي، آور جمعي ها کیتکنپژوهش براي نیل به نظریه و دوم، الهام گرفتن از 

در هر دو شیوه، . ي کیفیها پژوهش براي سایر گانه سهي کدگذاري ها وهیشنظري، 
و تفکر ) ها ایجاد مفاهیم، مقوالت و روابط بین آن (ییاستقرار پژوهشگر دائماً میان تفک

استروس و ( است وبرگشت رفتدر ) ها آزمون مفاهیم، مقوالت و روابط بین آن (یاسیق
همچنین، دو رکن مهم عبارت از پرسش و مقایسه خواهند بود ). 43: 1392کربین، 

اساساً، . شود یمولید فکر  مداوم سبب کشف الگوها، مضامین و تسهیمقا). 95: همان(
 مفهومی در کار تولید دانش واجد ضرورت و اهمیت نظم دهیتوصیف سطح باال و 

 طی کردن مسیري از توصیف، به تحلیل و به دنبالاین پژوهش ). 18: همان(است 
انگیخته یکی از -تناسب میان نظام ارتباطاتی جدید با کاربران خود. تفسیر بوده است
ي کنش را کشف کرد ها زهیانگز روش کیفی است تا بتوان دالیل استفاده ا

)Bakardjieva, 2005: 6.(  
. است» کدگذاري «ها داده به نظم دهی مرسوم براي وهیش تکنیک و نیتر یعموم

ي خامِ آشکار یا پنهان به اطالعات در قالب ها داده تبدیل به معناياین فرآیند که 
و ) ها ییگرا همیا (ها  شباهتهت انکشاف ، مبتنی بر اصل مقایسه در جهاست مقوله

ي از تفسیرهاي پراکنده و در مقیاس کوچک، ا شبکه. است) یا واگرایی(ها  تفاوت
 فشرده تبدیل به هم در قالب هیئتی کالن، منسجم و ها داده به معنادار شدن جیتدر به
گویابی انجام سپس، ال. آورد یمیی براي تفکر نقادانه را نیز فراهم ها زهیانگ و شود یم
 فرآیند مقایسه، چینش و تالقی مجدد خالقانهمقصود از الگویابی پیگیري . ردیگ یم

ي ا شبکه به شکل ها مقوله میان تر کاملاتصال .  تحلیلی پیش استمرحله در ها داده
 رهیزنج، یک زنجیره از اعمال به دیگر عبارت به.  دنبال خواهد شدها نسبت از تر متراکم

  .خورد یمدیگر گره 
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  ها افته ی-6
 مضامین مرتبط با نیتر مهمدر پرتو بینش حاصل از مبانی نظري، پژوهشگران برخی از 

 طراحی دار جهت تلفیق عاملیت فناوري و انسان را در قالب سؤاالتی کلی و غیر دهیا
 مقولهي نسلی، ها تفاوتاین مضامین به محورهایی همچون کنش، ساختار، . کردند

در این بخش . ی نسل آینده و وابستگی به فناوري مربوط بودندنیب شیپزبان، قدرت، 
ي اولیه به تفکیک ها لیتحل پس از طی مراحل کدگذاري و ها افته ینیتر مهم جهینت

  .شود یمروایت نوجوانان و والدین ارائه 
  

  ي کنشگرانها تیروا در ها افته محورهاي اکتشافی ی-1جدول 
  انیگرا انسان و کاران محافظه، انیگرا کیتکن گانه سه

   زبانمقوله ابر ویژگی؛ قدرت کارشناسی؛ دهیپدنسل پیشرفته؛ 
  ي نسل بعدها یژگیو فهم عامه از فناوري و انداز چشم

 روایت سنخ یابی
  نوجوانان

 عضو مثابه به؛ فناوري انیگرا افراط، طلبان منفعت، کاران محافظه گانه سه
  مادین خودکشی ندهیپدثانوي از بدن؛ 
   سالح زبانمقوله؛ ظهور نسل فنآورانه؛ زیگر کنترلبرآمدن کنش 

 ظهور نسلی دهیپدي نسل بعد؛ ها یژگیوی نیب شیپ از فناوري و انداز چشم
  ها رباتهمانند 

 روایت سنخ یابی
  والدین

 خوراك و عنصري منزله به؛ فناوري نانیب خوش، بدبینان، نانیب واقع گانه سه
 جنون و خودکشی نمادین دهیپداز خون؛ 

  
ي نسل بعد در میان دو ها یژگیو از انداز چشمبا توجه به یکسان بودن محور 

گروه نوجوانان و والدین و با عنایت به مالحظات مربوط به حجم مقاله، صرفاً در همین 
  .شود یم ارائه ها دادهمورد، جداول تحلیلی مربوط به مراحل تقلیل 
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  جوانان روایت نوسنخ یابی -6-1 
  انیگرا انسان و کاران محافظه، انیگرا کیتکن گانه سه -6-1-1

 ارتباطی و اطالعاتی جدید واجد قدرتی هاي فناوريبرخی از نوجوانان اذعان دارند که 
این . کند یم خود جذب و هدایت به سمتها را   آناریاخت یبمستتر در خود هستند که 

 براي توان یم؛ تا جایی که گذارد یم تأثیر  و هم بر افکارها کنشجذب و هدایت هم بر 
بنابراین، تسخیر ذهن یا در اختیار . ی در نظر گرفتکنندگ نییتعفناوري خصلت 

این .  تا کنترل رفتار شکل بگیردشود یم باعث ها فناوري توسط شدن گرفته
  .کنند یمي را دنبال ا انهیجبرگرا، نگرشی افراطی و »انیگرا کیتکن«

 تأثیر بگذارد، از ها فناوري بر این کهین باورند که انسان بیش از  دیگر بر ادسته
. شود یم نوعی توهم تلقی ها فناوري کنترل کردن این که؛ گو ردیپذ یمها تأثیر  آن
 تعریف ها فناوريتوجهی از هویت و تمایالت فرد بر اساس  ، بخش قابلدیگر عبارت به
زندگی .  فردي داردجنبهی و هم  اجتماعجنبهدالیل این طرز تلقی هم . شود یم

در این . اند شده به فناوري گره خورده است و همگان به آن وابسته ها انساناجتماعی 
 ضروري براي زندگی هاي ارتباطی و اطالعاتی بسان یکی از ابزارهاي فناوريشرایط، 

 باز شان یشخصتدریج جاي خود را در مناسبات زندگی   که بهدینما یمنوجوانان رخ 
  .زند یمی را نیز دامن تیمسئول یب نوعی ها آن» کارانه محافظه«در مجموع، نگرش . کند یم

توجهی از نوجوانان بر این   سوم؛ یعنی بخش قابلدستهدر مقابل تفکر فوق، 
 یا کننده لیتعد جدید نقش هاي فناوري افراد در مواجهه با ارادهباورند که آگاهی و 

 که مشروط به آموزش و ها فناوري، چگونگی استفاده از از این منظر. تحدیدکننده دارد
خودکنترلی نیز، هم به . شود یم، به شکلی از خودکنترلی منتج هاست مهارتیادگیري 

 ابزاري منزله بهفناوري . ي و هم به خصوصیات شخصیتی مربوط استریپذ جامعه نحوه
این موضع، یادآور . هاست انسان با آن در اختیار مواجهه تعامل و نحوه که شود یمتلقی 

 مقابل جبرگرایی است و آن دیدگاه را به سبب قائل شدن نقطهدر » ییگرا انسان«نگرش 
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 و به چالش کند یمی انسان به ابزار نقد تیمسئول یب احالهی شخصیت افراد و ثبات یببه 
  .کشد یم

  
   زبانمقوله ابر ویژگی؛ قدرت کارشناسی؛ دهیپد نسل پیشرفته؛ -6-1-2

ي نسلی میان خود با ها تفاوتمجموع، نوجوانان سه موضع در برابر در 
، )انیگرا کمال(» مزیتمنزله بهتفاوت « که عبارت از اند کرده را برجسته شان نیوالد

 موضوعی اقتضایی و عنوان بهتفاوت «و ) انگاران فیضع(» ضعفمنزله بهتفاوت «
اهوشی، داشتن آگاهی و مهارت ي مثبتی مانند بها تفاوت. است) انیگرا يعصر(»طبیعی

ي سبب شده است تا بعضی از نوجوانان ا رسانهفنآورانه، سرعت ادراك و عمل یا سواد 
 و خالقانه، تر شرفتهیپ، باورهایی تر متکاملیی داراي ذهن بازتر و ها تیشخصخود را 

بل این واژگان براي ایجاد تقا.  تلقی کنندشیاند روشني و ا سهیمقاتفکري انتقادي و 
 است و نوعی استراتژي تمایز گذاري براي شده استفادهي نسل والدین ها تیباشخص

 در تر يقوپیامد ظهور چنین نسلی، مهارت . شود یمنشان دادن نسل خود محسوب 
ي زودتر خواهد بود که به تقویت مناسبات میان ریپذ جامعهارتباطات اجتماعی و 

نسل «در برابر » نسل سوخته« اصطالح استعمال. کند یمها نیز کمک  والدین با آن
  .در همین راستا توسط یکی از نوجوانان بوده است» پیشرفته

خوب، تو زمان ما اآلن عصر تکنولوژي و تکنولوژي خیلی «
پیشرفت کرده، زمان پدراي ما، مادراي ما، نسل سوخته بهشون 

  )11 منطقهپسر، ( ».گفتن یم
 و ها آن  شدنییجا همه، ها فناوريجمله کشش درونی  یی ازها نهیزم
گردد که تأثیرات آن بر نهاد  ها به تغییرات کالن جامعه بازمی ي آسان به آنریپذ دسترس

 منفی تلقی کالًگسترش نقش ساختاري و عاملیتی فناوري . خانواده بازتاب داشته است
و نشده، بلکه امکاناتی را براي تسهیل روابط نوجوانان و خانواده پدید آورده است 
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 دهد یمي فرد را افزایش ها ییتوانا و ها تیقابل، مثال عنوان به. دیآ یم حساب به» سازنده«
به باور یکی از نوجوانان، . کند یمو نوجوان حس حمایت شدن را از فناوري کسب 

 توانایی انجام امور به معناي که کند یمها اعطا  را به آن» حس اَبر ویژگی داشتن«فناوري 
  .حکایت دارد» ییافزا همقدرت « است، از یک انزم هممتعددِ 

... ی کردگوناگون باهاش کاراي؛ یعنی میشه باهاش کاراي تونم یم«
...  یه حس مثبت بودن بده؛ یعنی یه حالت اَبر ویژگیهتونه یمحاال بعضاً 

  )6 منطقهپسر، ( ».ي میدهبیشترانگار که این مثالً بهش قدرت 
ي ا مسئلها همکاران والدین به نوجوانان براي حل  والدین، خویشاوندان یمراجعه

 از شده کسبپاداش . است» قدرت پاداشی«و » قدرت دانشی« نوعی دهنده نشانفنآورانه 
براي او » اعتبار و وجاهت اجتماعی«این رابطه، پاداش مادي نیست، بلکه کسب 

رت از ي نوجوانان عباها صحبت در کاررفته بهبرخی از مفاهیم . شود یممحسوب 
این الفاظ داللت . است» دیکشنري، مهندس، مسئول فنی، قهرمان، استاد و مخترع بودن«

  .دنبر حس برتري، غرور، قدرت، سربلندي، مفید بودن و الگو بودن دار
 است که داشتن مهارت زبان انگلیسی شده حیتصردر اظهارات نوجوانان، این نکته 

 و درك بهتر نسبت به بیشتربهتر، لذت  استفاده، رفع بهتر مشکالت، دلگرمیباعث 
 افزایش مهارت انگلیسی، تمایل به استفاده از موازات بههمچنین، . شود یمفناوري 
 باعث ارتقاي ها فناوري در کاررفته بهدانستن کلیاتی از زبان . ابدی یم افزایش ها فناوري

 و مهارت، حس قدرت استقالل، ایجاد تمایز با دیگري، قدرت عملکرد بهتر
 به تسهیل کنش نوجوانان کمک ها فناوريبنابراین، زبان . شود یمي بهتر ریگ ارتباط

سازنده یا «این موضوع داللت بر ماهیت ساختاري فناوري دارد؛ ساختاري که . کند یم
  .است» مقوم کنش

  
  ي نسل بعدها یژگیو فهم عامه از فناوري و انداز چشم -6-1-3

سیم و توصیف سیمایی از نسل بعدي با توجه به درخواست از نوجوانان براي تر
اوالً، به نوجوانان :  جدید، از دو جهت اهمیت داشتهاي فناوريگسترش خانگی شدن 
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 خانگی شدن بیان مسئله انداز چشم درباره شخصی خود را دهیااین قابلیت را داد تا 
) نسل مجاورشان (يگرید چهیدر تا خود را از آورد یمکنند؛ ثانیاً، این امکان را پدید 

ي براي نوعی بازاندیشی و خودنگري ا بهانه، نسل بعد دیگر عبارت به. توصیف کنند
گاهی نوجوانان تمایل ندارند تا مستقیماً از خود بگویند و دستاویز شدن به . باشد

  .گزینند  خود برمیدهیادیگريِ نوعی را مجرایی براي بازتاب 
بدبینان «، »گرا لآ هدیا نانیب خوش«، »گرا اقعو نانیب خوش«نوجوانان به چهار گروه 

ي بیشتر که گروه بدبینان، طرفداران شوند یمتقسیم » گرا واقعبدبینان غیر «و » گرا واقع
ي مثبت و منفی نیز وجود دارد، اما منتهی به یکی ها یژگیو به زمان همالبته نگرش . دارد

  .شود یماز حاالت چهارگانه 
، رتشیب فنآورانهد مهارت بهتر در زبان انگلیسی، مهارت گروه اول خصوصیاتی مانن

 بودن را به نسل بعد رتریپذ سکیر و شتریبیی جو رقابت، تر مستقل، شتریبنفس  اعتمادبه
ي آن خصوصیات در خود ها نشانه هستند که گرا واقعها  به این دلیل آن. اند دادهنسبت 

  .ها را بسیار هموار کرده است ن یافت شده است و فناوري بستر آوفور بهنوجوانان 
 به لحاظ، تر شرفتهیپ، شتریب، دانش ریاضی تر عالمیی همچون ها یژگیوگروه دوم 

 از مسائل جامعه و مشاور شتریب، روابط اجتماعی بهتر، آگاهی تر باتجربه، تر موفقمالی 
شن و  روادله همراه با یادشدهي ها یژگیویک از  هیچ. اند بردهوالدین بودن را نام 

  .شوند یم محسوب گرا لآ هدیا ها آن دلیل، به همین نیست، کننده قانع
، بیشتر فناوري، غرور کاذب به تر وابستهگروه سوم خصایصی منفی مانند 

ي، رو تک، تر یررسمیغ، داراي زبان فارسی تر کننده استفادهپرخاشگرتر، پرتوقع تر، سوء 
 برخی کننده نقض، تر کمدین، عواطف  به والدین، تکبر نسبت به والتر کم مراجعه

شواهد . اند برشمرده و ضعف در آداب معاشرت را براي نسل بعد از خود ها میحر
  .اند شده در اظهارات نوجوانان براي خودشان مالحظه یادشدهتبعات 

 شدن، داشتن آزادي حرف کم شدن، تر يمنزویی همچون ها بیآسگروه چهارم 
ي شده، ناتوانی در مدیریت زندگی شخصی، افسرده کار دستي ها ذهن، حدوحصر یب

ي دانشی والدین، ها داشته نسبت به والدین، تردید به اعتماد یب انگیزه شدن، کمبودن، 
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صفات یا . اند کرده بودن را مطرح عاطفه تر نسبت به والدین و کم تر حرمت یب
  .ست افراطی و نیازمند شواهد متقنِ پشتیبان ایادشدهي منفی ها یژگیو

  
ی نیب شیپ درباره مضامین و مفاهیم مندرج در اظهارات نوجوانان نیتر يدیکل -2جدول 

  خانواده  در ها فناوري گسترش سرعت بهي نسل بعدي با توجه ها یژگیو
  )عبارت: واحد تقلیل(

  ي مثبت نسل بعديها یژگیوي معطوف به ها ینیب شیپ) 1
افزایش / افزایش آگاهی نسبت به جامعه / به والدین  تر کماتکاي  / تر مستقل / شتریبداراي علم 

 / ها فناوري در شتریبمهارت / تقویت شدن زبان انگلیسی /  رقابت هیروحافزایش / ارتباطات اجتماعی 
 خطاپذیري و هیروحتقویت / افزایش احتمال موفقیت مالی /  بودن تر شرفتهیپ/ افزایش تجربیات 

افزایش /  از طریق اینترنت ها پاسخدریافت کردن سریع / تقویت شدن دانش ریاضی / پشتکار 
 ترها بزرگشدن به یک مشاور براي  تبدیل/ نفس  اعتمادبه

  ي منفی نسل بعديها یژگیوي معطوف به ها ینیب شیپ) 2
/ تضعیف روابط اجتماعی  / ها فناوريوابسته شدن شدید به / منزوي شدن /  به والدین تر کم مراجعه
ی نسبت به والدین احترام یبافزایش / ي والدین ها یآگاهتردید نسبت به / ي در خانواده ماداعت یبرواج 

/ پرخاشگر شدن /  میان والدین و فرزندان ها میحر برخی کننده نقض/ تکبر داشتن در مقابل والدین / 
 با شتریبدرگیر شدن / حرف شدن  کم/ ادعاي داشتن معلومات / برخورداري از آزادي بدون قیدوبند 

ی در مدیریت زندگی ناتوان/ افزایش توقعات / ي شده کار دستي ها ذهنداراي / تبعات فناوري 
تضعیف عواطف میان والدین  / ها زهیانگکاسته شدن از / ضعف در آداب معاشرت اجتماعی / شخصی 

  ن شدنافسرده و غمگی/  تکروي و غرور هیروح/ تضعیف مهارت کالمی و تغییر زبان / و فرزندان 
  ي دوپهلوها یژگیوي معطوف به ها ینیب شیپ) 3

افزایش آگاهی زودهنگام /  براي اهداف مثبت و منفی بیشترکسب علم / نفس متمایل به غرور  اعتمادبه
   افراد تنبلاراده براي در اختیار گرفتن شترشانیباستفاده از هوش / نسبت به برخی موضوعات 

   تغییراتدهنیآي کلی نسبت به ها دگاهید) 4
تکرار / اهمیت نقش کنترلی والدین  / ها نسلتأثیرات افزایشی فناوري بر / تضعیف شدن کل خانواده 

/  شدن از فناوري و تغییر روند زده دل / ترها بزرگ تا تر نییپاشدن جذابیت فناوري براي سنین 
دین نسبت به آشنا کردن ي والریتدب یب/ حق و ضرورتی مسلّم براي فرزندان  شدن فناوري به تبدیل

 فرزند با فناوري
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ي نسل بعدي با توجه ها یژگیوی نیب شیپ دربارهي اظهارات نوجوانان بند مقوله -3جدول 
   در خانوادهها فناوريسرعت گسترش  به

  مضامین کلیدي  مقوله

قدرت معطوف به دانایی و 
  مهارت

/ مهارت فنآورانه / مهارت زبان انگلیسی  / شتریبعلم 
 شتریبدانش / موفقیت مالی  / تر شرفتهیپ/ ربگی باتج

  ها پاسخي سریع وجو جست/ ریاضی 
  نفس اعتمادبه/ خطاپذیري و پشتکار /  رقابت هیروح  يریپذ سکیرقدرت معطوف به 

   به والدینتر کماتکاي  / تر مستقل  ي مرتبط با فردگراییها یژگیو
 تر یاجتماعتوصیفات مرتبط با 

  شدن
/ افزایش ارتباطات اجتماعی /  جامعه آگاهی نسبت به

  ترها بزرگمشاور براي 

   و تبعات فرديها نهیهز

آزادي / پرخاشگري  / ها فناوريوابستگی به / منزوي شدن 
پر / ي شده کار دستذهن / غرور کاذب / بدون قیدوبند 

تضعیف / کم انگیزه /  در مدیریت زندگی ناتوان/ توقع 
  افسرده و غمگین/ تکروي / تغییر زبان / مهارت کالمی 

   و تبعات خانوادگیها نهیهز
تردید به / ي در خانواده اعتماد یب/  به والدین تر کم مراجعه

تکبر در مقابل / ی به والدین احترام یب/ آگاهی والدین 
  تضعیف عواطف / ها میحر برخی کننده نقض/ والدین 

   و تبعات اجتماعیها نهیهز
ضعف آداب / حرف شدن  کم/ تضعیف روابط اجتماعی 

   و دیگرانها داشته، ها تیموقع از سوءاستفاده/ معاشرت 

   شرایطکننده تیتقوعوامل 
جذابیت / تأثیرات افزایشی فناوري / تضعیف شدن خانواده 

حق فردي و ضرورت  شدن فناوري به تبدیل/ فناوري 
  نقش والدین در تمایل فرزند به فناوري/ زندگی 

  شدن از فناوريزده دل/ نقش کنترلی والدین    شرایطدهکنن فیتضععوامل 
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 مثابه به؛ فناوري انیگرا افراط، طلبان منفعت، کاران محافظه گانه سه -6-1-4
   خودکشی نمادیندهیپدعضو ثانوي از بدن؛ 

 مسئله والدین، فرزندان و مکانیزم کنش، رابطه مضامین مربوط به نیتر يدیکلیکی از 
طیف مواضع نوجوانان در قبال تصور زندگی بدون فناوري در . هاست فناوريوابستگی به 

دوم، کسانی که . پندارند یماول، کسانی که زندگی را نشدنی : ردیگ یمسه گروه عمده قرار 
سوم، کسانی که آن زندگی . بیایند  ممکن است با مسئله کنارمدت کوتاهپس از طی مقطعی 

  .ان در گروه اول و دوم جاي دارند نوجوانعمده. دانند یم ریپذ امکانرا 
. دالیل وابستگی و عدم تصور زندگی بدون فناوري بسیار گسترده اظهارشده است

عجین .  هستندمربوطي و ساختاري ا نهیزمي ها تیمحدودي از دالیل به تنگناها یا ا دسته
شدن به یک ضرورت، عادت کردن و  ی، تبدیلنینش آپارتمانشدن با زندگی، اقتضائات 

برخی از دالیل . اند جملهي براي اوقات فراغت در دسترس از آن ا لهیوسشدن به  تبدیل
ی، عالقه به طلب راحتعالقه به بازي، . گردد به منافع فرد از داشتن فناوري بازمی

ي اجتماعی، عالقه به آگاهی از اخبار و وقایع، موضوع رقابت با دوستان و منبع ها شبکه
 وابستگی مفرط به فناوري دهنده نشانبرخی دالیل . رندیگ یمشادي در آن زمره جاي 

شدن فناوري به عضوي از بدن، حس گم کردن چیزي مهم، گره خوردن  تبدیل. است
  .شوند یم فوق مربوط به دالیل بودن بخش آرامش کاري یا زندگی به فناوري و ندهیآ

  : رندیپذ کیتفکشده،   بنابراین، سه دسته از نوجوانان بر اساس دالیل مطرح
  .انیگرا افراط) 3؛ طلبان منفعت) 2؛ کاران محافظه) 1

ي ها نگرش، ها فناوري مسائل در وابستگی نوجوانان به نیتر يجدیکی از 
. کنند یمبراي بدن خود تلقی » عضو ثانوي «مثابه به فناوري را ها آن.  استانیگرا افراط

 که عینک با طور همان.  شده بوددر یکی از اظهارات نوجوانان، فناوري به عینک تشبیه
 مهیضمچشم انسان پیوند خورده و یکی شده است، فناوري نیز به بدن انسان الصاق و 

باور به این . شود یماین نگرش عمدتاً در ارتباط با تلفن همراه مالحظه .  استشده 
گی  از زندرفت برونعقیده تا جایی است که برخی نوجوانان خودکشی را تنها راه براي 

  .دارد» خودکشی نمادین« که داللت بر نوعی اند کردهبدون فناوري ذکر 
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، دالیلی ازجمله ندیآ یمگروهی از نوجوانان که با زندگی بدون فناوري کنار 
 بودن را ذکر تیاهم یب تأثیري خاص و امدنین به وجود شدن، عادت کردن، تر راحت

فرصت حضور در . د گرفتدر این صورت پیامدهاي مطلوبی شکل خواه. اند کرده
 و شتریب معاشرت پذیري، ها درس تر يجد مطالعهزندگی واقعی، بیرون رفتن از خانه، 

ي ها خانهالبته شرایطی مانند بودن در . اند کرده را ذکر ها فناوريفاصله گرفتن از اعتیاد به 
کمی از  نبودن، پایین بودن مدل فناوري فعلی، داشتن تعداد فرزند تکغیر آپارتمانی، 

  . پیوند دادبه دالیل در وضعیت کنونی و نبود فناوري براي دیگران را باید ها فناوري
 وابستگی به فناوري دربارهیی مفهومی را ها کیتفکبعضی از نوجوانان آگاهانه 

؛ شود یمنخستین دقت مفهومی به تمایز وابستگی با عادت مربوط . مطرح کردند
دومین دقت مفهومی به تمایز .  وابستگی نیستايبه معني که عادت کردن ا گونه به

به  امور کننده لیتسه بشر به ابزار عالقهآسانی اشاره دارد؛ یعنی  وابستگی باعالقه به
با تقاطعی نگریستن به روابط سه مفهوم وابستگی، . ها نیست  وابسته شدن به آنمعناي

 نهیزمآسانی  ن یا عالقه به که عادت کردردیگ یمآسانی، این ایده شکل  عادت و عالقه به
متمایز » بنیاد-وابستگی شرایط«از » بنیاد-وابستگی خود« و آورد یموابستگی را فراهم 

خواسته است و منظور از شرایط در نوع - وابستگی خودبه معناينوع اول . شود یم
 به سمتدوم، اقتضائات اجتماعی و فرهنگی و همچنین، مسیر کالن جامعه 

  .هاست فناوري
  
   روایت والدینسنخ یابی -6-2
   سالح زبانمقوله؛ ظهور نسل فنآورانه؛ زیگر کنترل برآمدن کنش -6-2-1

 در تسخیر ذهن، روان و رفتار، تسلط بر زندگی و ها فناوريوالدین به قدرت 
این قدرت ممکن است تأثیرات ذهنی و روانی، . اند کردهمحدود کردن کنشگران اذعان 

در مجموع، والدین عمدتاً با . ختیار از انسان را منجر شودایجاد وابستگی و سلب ا
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 جدید بر زندگی هاي فناوريي منفی ها جنبه تا بر اند کردهرویکردي آسیبی تالش 
برخی از والدین فناوري را عاملی براي ایجاد حس راه .  تأکید کنندشان خانوادهاعضاي 

شکاف آگاهی و «والدین از . اند کرده بودن او تلقی» زیگر کنترل«بودن در فرزند و بالتبع، 
 به اختالل در تواند یماین شکاف . میان خود و فرزندشان مطلع هستند» مهارت فنآورانه

 دستاوردهاییمادران و پدران معتقدند در کنار تبعات فناوري، . ها بینجامد نظارت آن
یی ها تیواقع و حس استقالل عمل و دانش توانمندي شدن، قدرت و تر باهوشمانند 

توجهی در اظهارات  ي مفهومی جالبها دوگانهدر مجموع، والدین از . غیرقابل انکارند
نسل . اند کرده خود و فرزندشان استفاده فنآورانهخود براي توصیف جایگاه مهارت 
 مهندس از آن مثابه به کارگر در برابر فرزند مثابه بهسنتی در برابر نسل مدرن و والدین 

  .اند جمله
ي بروز تفاوت نسلی به عواملی همچون آزادي مندرج در فضاي مجازي، ها هنیزم

شدن فناوري به همنشین، بارش اطالعاتی عصر جدید، ترویج  جذابیت فناوري، تبدیل
ي قدرت ا عده.  تلفن همراه مربوط استجایی شدن همهفناوري توسط نظام آموزشی و 

. غیرممکن توصیف کردندخانواده را براي مقابله با برخی تغییرات جامعه 
که محیط بر خانواده است، سبب مستحیل شدن » جبر محیط اجتماعی«، دیگر عبارت به

این عدم توازن در قدرت، نسل . شود یماین نهاد در تغییرات کالن اجتماعی فرهنگی 
ي بین نسلی که در اظهارات والدین ها تفاوت. کند یم شگامیپجدید را مآالً پیشروتر و 

مهارت و آگاهی فنآورانه، امکان کسب . ، کم نیستندشود یموانان مثبت تلقی براي نوج
 چند فعالیت و زبان انگلیسی بهتر از زمان همدرآمد، ذهن فعال، توانایی انجام 

ي افراطی مثبتی را نیز ها یژگیووالدین از برخی . هاست یژگیو   آننیتر متداول
  .هاست  بودن یکی از آنریناپذ شکست که اند برشمرده

 دانشگاهی رشته(بودنشان  که باوجود فنی اند کرده در برخی موارد، والدین اظهار 
مهارت فرزندان از عوامل . دانند یم، سطح فرزند خود را باالتر )یا مهارت شغلی

  آموختهي ا حرفه که طیفی از مهارت خودجوش تا مهارت ردیگ یممتعددي سرچشمه 
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، داشتن وقت، داشتن حوصله، تأثیر دوستان، اقتضاي سنی. شود یم را شامل شده
اختالف سطح . ي مهارت فرزندان استها نهیزمي مدرسه و تشویق والدین از ها برنامه

حس دانایی، قدرت، .  دستاوردهایی براي فرزندان داشته است،مهارت و آگاهی فنآورانه
 البته تبعاتی .نفس و کاهش وابستگی از آن جمله است برتري، رضایت از خود، اعتمادبه

- ، فردگراتر شدن، خودتر کمي ریپذ مشارکتهمچون عدم تمایل به نظارت شدن، 
سرکوب یا تشویق والدین . شود یمبرتربینی یا فخرفروشی بعضی از آن تبعات محسوب 

 نوجوان و هم عامل دوري از فناوري فنآورانههم عامل انگیزاننده براي افزایش مهارت 
  .دیآ یم بشمار

 افزایش مهارت زبان موازات بهلدین به این موضوع اذعان دارند که ر وابیشت
 فرزند خود اعمال فنآورانه نظارت و کنترل بهتري بر مصرف توانند یم، شان یسیانگل

براي والدین در مواجهه با »  سالحیمثابه بهزبان انگلیسی «به باور یکی از پدران، . نمایند
 والدین از استفاده اظهارات، به تقویت مهارت همچنین بنا به.  جدید استهاي فناوري
  .کند یم نیز کمک ها فناوري

 بلد نباشی، آگه بلد باشی دیگه، شونو زبان که نهیآ کار با این ابزارا الزمه«
  )3 منطقهپدر، ( ».ی بکنیتون ینمی، کاري سالح یبخوب، عمالً شما 

  
 ظهور دهیپدبعد؛ ي نسل ها یژگیوی نیب شیپ از فناوري و انداز چشم -6-2-2

  ها رباتنسلی همانند 
 جدید هاي فناوريي را نسبت به نسل آینده و با توجه به ا دوگانهوالدین مواضع 

 عمده). موج بازگشت(بحران  گذار از طرفداران) 2 بحران؛ طرفداران) 1: اند کردهاتخاذ 
 باورند که ، زیرا بر ایناند کرده خودداري نانهیب خوشوالدین از گرایش به رویکردي 

  . در حال گسترش استروز روزبه ها فناوريمضرات 
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. اند کرده را براي نسل بعد مطرح ها فناوريها و تبعات احتمالی دستاوردوالدین 
ي ها یژگیو بودن برخی از تر شرفتهیپباهوشی، مهارت فنآورانه، یادگیري خودجوش و 

، کدست ثابت و یيها ذهنمحرومیت از خالقیت، داشتن . مثبت نسل بعد هستند
 درسی ضعیف، داراي حس به لحاظ ضعیف، ظاهربین، حافظهاحساساتی، مضطرب، 

 حامی بودن براي تر کم جسمی ضعیف، گستاخ نسبت به والدین، به لحاظبرتري کاذب، 
جمله   ازشتریب و رفتارهاي نابهنجار رووالدین، ضعف در ارتباطات و تعامالت رو در 

در اظهارات یکی از والدین، . حتمالی براي نسل بعدي استي منفی اها یژگیوتبعات و 
 داللت بر نکات مثبت و زمان همتوجه بود که  قابل» ربات«شدن نوجوانان آینده به  تبدیل

  .منفی دارد
ي که داره پیش میره، خودشون میشن، چی میگن این طور  نیا«

  )11 منطقهپدر، ( »ربات میشن واقعاً دیگه...  روایآهن آدم
 متأثر از شدت به خودخواسته نیست و کالًیش فرزندان آینده به فناوري گرا

، میان کم شدن تعداد اعضاي خانواده، مثال عنوان به.  استیادشدهي از عوامل ا شبکه
ي مثبت و هماهنگ ا رابطه ،شدن فناوري به ابزاري ضروري بحران فراغت و تبدیل

. خورد یم چشم بهیز در اظهارات ي افراطی و حاد به موضوع نها نگرش. وجود دارد
 ها نهیزمیکی از » ي انفراديها سلول«ي از ا مجموعهشدن خانه به  ، تبدیلمثال عنوان به

براي نسل بعد خبر » پناهگاه «منزله بهبرخی از والدین از فناوري . تلقی شده است
  .اند دانستهل را محتم»  عضوي از خانوادهعنوان بهفناوري «شدن    و اساساً تبدیلاند داده

 جدید در هاي فناوري»  بحرانمرحله«ي از والدین بر این باورند که گذار از ا دسته
از روابط انسان با فناوري » موج بازگشت «جیتدر بهخانواده در حال سپري شدن است و 

 یکی از ها فناوريافول اشتیاق نسبت به . ردیگ یم روابط انسان با انسان شکل به سمت
  .دیآ یم بشماریل  دالنیتر مهم
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ی نیب شیپ درباره مضامین و مفاهیم مندرج در اظهارات والدین نیتر يدیکل -4جدول 
  خانواده  در ها فناوريسرعت گسترش  ي نسل بعدي با توجه بهها یژگیو

  )عبارت: واحد تقلیل(
  ي مثبتها یژگیوي معطوف به ها دگاهید) 1

هوشمند شدن مدارس / دگیري خودجوش فناوري یا / شتریب فنآورانهمهارت و تسلط / باهوش 
   بودنتر شرفتهیپ / شتریبداراي علم / ي براي باهوشی نسل بعدي ا نهیزم

  ي منفیها یژگیوي معطوف به ها دگاهید) 2
/  ضعیف حافظه/ مضطرب / احساساتی  / کدستي ثابت و یها ذهنداراي / نداشتن خالقیت 

کم شدن / ضعف درسی /  کمک کردن به والدین کمتر / بیشتری کردن احترام یب/ ظاهربین 
حس / وقیح شدن در مقابل والدین / کم شدن ارتباطات رو در رو  / شان یاجتماعتعامالت 

/ متأثر شدن از فرهنگ غرب / ها با جمع   آنفاصله شدن بیشتر/ برتري کاذب نسبت به والدین 
افزایش / ضعف سالمت جسمی  /  امري محتوم و ضروري براي رشدعنوان بهپذیرش فناوري 

 کاسته شدن از به دلیل عضوي از خانواده عنوان بهتلقی فرزند از فناوري / رفتارهاي ناهنجار 
/ وابستگی شدید به فناوري / شدن فناوري به یک پناهگاه براي فرزند  تبدیل/ بعد خانواده 

  یآهن آدمشدن به ربات و  تبدیل
   با نسل بعديها فناوري بطهراي کلی معطوف به ها دگاهید) 3

ی براي شیاند چارهضرورت / افول اشتیاق نسبت به فناوري / ایجاد موج بازگشت از فناوري 
/ ي انفرادي ها سلولي از ا مجموعهشدن خانه به  تبدیل/ تنهایی و اوقات فراغت نوجوانان 

 اطالعات و پارادوکس فناوري در مواجه کردن فرد با انبوه/  بحرانی مرحلهسپري شدن 
   به علمفزودنین
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ي نسل بعدي با توجه ها یژگیوی نیب شیپ دربارهي اظهارات والدین بند مقوله -5جدول 
   در خانوادهها فناوريسرعت گسترش  به

  مضامین کلیدي  مقوله

  ي مثبتها یژگیو
توانا در یادگیري خودجوش / داراي مهارت فنآورانه / باهوش 
  تر شرفتهیپ/  بیشترداراي علم / فناوري 

   بحرانمرحلهسپري شدن  / بیشترپیشرفت / هوشمند شدن مدارس   ي مثبتها یژگیو نهیزم

  ي منفی فرديها یژگیو
/ احساساتی  / کدستي ثابت و یها ذهنداراي / فاقد خالقیت 

حس برتري / ضعف درسی / ظاهربین /  ضعیف حافظه/ مضطرب 
  تشدن به ربا تبدیل/ ضعف سالمت جسمی / کاذب 

ي منفی غیر ها یژگیو
  فردي

تعامالت /  کمک کردن به والدین تر کم/ گستاخ نسبت به والدین 
/  با جمع بیشتر فاصله/ ارتباطات رو در روي کم / اجتماعی کم 

  افزایش رفتارهاي ناهنجار

ي ها یژگیوي ها نهیزم
  منفی

/  امري ضروري براي رشد عنوان بهپذیرش فناوري / فرهنگ غرب 
کاسته شدن از بعد /  عضوي از خانواده عنوان به فناوري تلقی از
تنهایی / وابستگی شدید / تلقی از فناوري به یک پناهگاه / خانواده 

شدن خانه به  تبدیل/ ی براي اوقات فراغت شیاند چارهعدم / فرزند 
 با انبوه اطالعات و شدن مواجه/ ي انفرادي ها سلولي از ا مجموعه

  )ناوريپارادوکس ف(علم نه 
  افول اشتیاق به فناوري/ ایجاد موج بازگشت   ها ینیب خوش

  
 خوراك و منزله به؛ فناوري نانیب خوش، بدبینان، نانیب واقع گانه سه -6-2-3

   جنون و خودکشی نمادیندهیپدعنصري از خون؛ 
در کل، سه . دانند یم جدید وابسته هاي فناوري از فرزندان به تر کموالدین خود را 

 در زمان هم که تغییرات منفی و مثبت را نانیب واقع) 1: رندی پذییشناسا از والدین گروه



  

  
  

  
 173  ...   واکاوي مختصات تلفیق عاملیت نوجوانان و  

 که عمدتاً بر نانیبدب) 2؛ سنجند یم و معایب و مزایا را در اظهارات خود رندیگ یمنظر 
 و بر تبعات تصور زندگی کنند یمي فناوري از فرزند یا خودشان تأکید ریناپذ ییجدا

 که پیامدهاي مطلوب فقدان فناوري را نانیب خوش) 3ند؛ بدون فناوري اصرار دار
 اول دسته اخیر دو قطب مخالف هستند و دسته کلی، دو جهینتدر یک . کنند یمبرجسته 

  . استبیشتر نانیب واقعکثرت والدین در رویکرد . بین این دو قرار دارند
 جدید با اصطالحات هاي فناوريدر اظهارات والدین، شدت وابستگی به 

عنصري از «و ضروري یا » خوراکی روزانه «منزله بهفناوري .  استشده انیبی تأمل قابل
 بودن ریناپذ ییجدااین تعابیر بر . براي حیات انسان ازجمله آن موارد است» خون

در مجموع، والدین تصور . فناوري از زیست اجتماعی و زندگی خانوادگی داللت دارند
افزایش صمیمیت . دانند یمي تغییراتی مهم ریگ شکلزندگی بدون فناوري را باعث 

. دیآ یم بشماراعضاي خانواده یا تمایل به بیرون آمدن از خانه از تغییرات مثبت 
ي اجتماعی یا از دست رفتن بخشی از هویت افراد نیز تغییراتی ناهنجاري ریگ شکل

جنون و «د ي افراطی نیز در مطالب والدین وجود دارد که ایجاها نگرش. منفی هستند
دارند و شدت یا عمق » نمادین«این دو مورد خصلتی . هاست دو نمونه از آن» خودکشی

  .کنند یمفاجعه را توصیف 
فقدان فناوري براي والدین شامل تصور از دست دادن چیزي، افسردگی و از 

در مقابل، پیامدهاي مطلوبی دال بر ایجاد . دست دادن سرگرمی اظهارشده است
ی فناوري، ایجاد نشدن تغییري خاص و رسیدگی به همسر تیاهم یب لیلبه دخوشحالی 

فقدان فناوري براي فرزندان نوجوان نیز گوناگون . و امور خانه محتمل خواهد بود
ی، اضطراب، اخالق یبعصبی شدن، پرخاشگري، افسردگی، آرام و قرار نداشتن، . است

ر از دست دادن چیزي ی، تصوحوصلگ یبی، ناراحت، مرض گونهپیدا کردن حالت 
  .اند جملهارزشمند و بحران اوقات فراغت از آن 
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  بحث و نتیجه
ي وردهاادست نیتر مهم مرکزي پژوهش و در پرتو بینش نظري، مسئلهدر بازگشت به 

  : ازاند عبارتاکتشافی و تحلیلی مقاله 
  

 دهیپد: ی نسلی در تجربه و درك عاملیت انسانی یا فنآورانهناهمسان) الف
  یی کنشی فناوري با نسل جدیدگرا هم

 تلفیق عاملیت دهیپدي یکسانی با ریپذ انطباق سطح شان نیوالدفرزندان نوجوان و 
 نسل قدیمی نسبت به تغییرات االصول یعل.  ارتباطی و اطالعاتی ندارندهاي فناوريبا 

ی براي برخی از والدین نوعی بیگانگ.  و نسل جدید پذیراتر استکارتر محافظهجامعه 
 جدید وجود هاي فناورينسبت به کارکردهاي اجتماعی، سرگرمی، آموزشی یا مهارتی 

ادغام . دهد یمي با این پدیده از خود نشان بیشتردر مقابل، نسل جدید همنوایی . دارد
 ها تیمحدود تا برخی دهد یمها این امتیاز را  اجتماعی فرزندان با فناوري در خانه به آن

 ها فرصت که راه را براي اند يریپذ انعطاف دهندگانِ ساختوسایل این . را جبران کنند
-، زیرا تغییراتی را در روابط و مناسبات والداند ساخت دهنده؛ کنند یمایجاد یا مسدود 

 در رویارویی توانند یم ها خانواده و منعطف هستند، به این دلیل که آورند یمفرزند پدید 
  .ها واکنش داشته باشند با آن

عصر جدید .  نوین منحصر به یک گروه از عامالن اجتماعی نیستهاي فناوري
 و امکاناتی را دهد یمی و سازگاري مجدد قرار ابی مهارتدائماً کنشگران را در وضعیت 

 هاي فناوريي از ریگ بهرهبنابراین، سهم والدین در امکان . دهد یمدر اختیار آنان قرار 
 تلفیق با فناوري براي ایشان دهیپد که رسد یم ظربه نجدید محفوظ است، اما چنین 

و  (یبرخ جدید هاي فناوري موج خانگی شدن این کهباوجود . تقریباً دور از نظر است
 کرده است، اما متغیر رنگ کم را شناسانه جامعهي ها لیتحلمرزهاي ثابت در ) نه تمام



  

  
  

  
 175  ...   واکاوي مختصات تلفیق عاملیت نوجوانان و  

 در پی بیشتر، شا یسنفرزند نوجوان به اقتضاي شرایط . ي داردبیشترسن اهمیت 
  . جدید استهاي فناوريبا اقتضائات عصر » سازگاري«

 در زمان هم طور به ها فناوري ویلیام داتن مبنی بر ضرورت فهم دهیامطلب اخیر به 
 یا اختصاصات اجتماعی به کنشگران نزدیک است؛ با این ها فرصت ها بستنایجاد و 

یی با گرا همل جدید براي ي کنش در نسساز دگرگونمالحظه که ظرفیت اجتماعی 
  . استبیشترامتیازات محول از فناوري به انسان 

  
 غلبهعدم :  تلفیق کنشگريدامنهي دخیل در تحدید یا بسط رهایمتغ) ب

  رویکرد جبرانگارانه
حال،  ؛ درعینکند یمی برخی مقاصد عمل افکن برون محرکی براي عنوان بهفناوري 

، یکی زمان هموه بر ادغام فرزند در روابط کنش، عال. دیآ یم حساب به کنش نیز زهیانگ
. شود یم انفعال کنش مربوط مسئلهي فناوري در جریان است که به ها یژگیودیگر از 

 پیامدهاي مثبتی تواند یم فناوري کننده لیتسه کنشگر با ساختارِ اراده که تالقی طور همان
 محدودکنندهاختار ي نوجوان با سگرا لذتداشته باشد، تالقی شخصیت مصرفی و 

باید توجه . فناوري ممکن است از نشاط و پویایی کنش بکاهد و به انزوا منجر شود
ي از تغییرات، نیازها یا فشارهاي اجتماعی تر عیوسداشت که کنش فرزند در چارچوب 

ي از ظرفیت بردار بهرهدر این عرصه، تمام نوجوانان مهارت الزم در . ردیگ یمشکل 
بنابراین، تلفیق عاملیت نوجوان با فناوري توسط برخی متغیرهاي . رندامتیازات را ندا

  .شود یممحیط پیرامون کنترل 
 خوراکی روزانه و عنصري از خون براي منزله بهاین باورِ والدین که فناوري 

به  ها بچهي از ا عدهنوجوانان شده است، شامل تمامی فرزندان نوجوان نیست؛ اگرچه 
فقدان فناوري در . پندارند یم بدنشانناوري را عضوي از  وابستگی زیاد، فسبب

 خودکشی دهیپدي افراطی هم در میان والدین و هم در میان نوجوانان به ها نگرش
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ي را براي خود قائل ا العاده فوق نوجوانان مهارت بیشترالبته . نمادین تشبیه شده است
 فرزندان با فناوري رابطهر د» وابستگی-آزادي«ی دگیتن درهمبنابراین، نوعی . نیستند

 افراطی آن؛ یعنی اسارت در زنجیر فناوري به معناي، اما وابستگی شود یممالحظه 
؛ شان یاحتمالي براي پوشاندن نقایص ا لهیوستعدادي از نوجوانان فناوري را . نیست

 توانمندسازي ها فناورياز » قدرت محول«. اند کردهیاري تلقی -یعنی ابزاري براي خود
 تلفیق عاملیت انسان با فناوري براي نوجوانان دهیاپس، . دهد یم در اختیار فرد قرار را

این رویکرد . ي شخصیتی نیز قرار داردها یژگیو و ها نگرشتحت تأثیر باورها، 
 پیوند کنشگري، عمدتاً در محیط خانه دهیا که بستر دهد یم نشان شناسانه جامعه
 در چارچوبی یادشده دهیا، دیگر عبارت به. ابدی یم یا جهت شود یمگرفته، محدود  شکل

  .ردیگ یمفرزندي قرار -از مناسبات والد
یی گرا انساندر این جهان اجتماعی آکنده از فناوري تحقق یکی از دو نگرش ضد 

، از )اند شده  که در آراي نوربرت واینر منعکس (کیبرنتیسا جامعهل بودن آ هو اید
و والدین فاصله دارد و با در نظر گرفتن مالحظات ي نوجوانان ها تیرواواقعیت 

  .شود یم ایرانی تعدیل خانوادهاجتماعی مربوط به نهاد 
  
ي واسط در ا رسانهنقش محیط : »نمایش قدرت «دهیا به سمت حرکت) ج
   اطالعاتی ایرانجامعهی جدید در شناس انسان انداز چشم توسعه

ساالري یا - والددوگانهجدید که  هاي فناورياساساً فرض مبتنی بر نقش مستقل 
را شکل دهد؛ منتفی ) فناوري(»ساالري-شیء«ساالري را کنار زده و حالتی از -فرزند
 جدید هاي فناوري» واره-انسان-شیء« دلیل بر این ادعا، به ماهیت نیتر مهم. است
 عاملیت«پس، اگر سطوحی از تلفیق عاملیت با فناوري را در نظر بگیریم، . گردد بازمی
که عمدتاً ناظر به تصمیم کنشگر است، به واقعیت زندگی اجتماعی عامالن » تبعی
یکی از مضامین کلیدي در تحلیل مسئله و امکان تلفیق عاملیت .  خواهد بودتر کینزد

واکاوي اظهارات و . براي نوجوانان است»  منبع قدرتمثابه بهفناوري  «دهیاعبارت از 



  

  
  

  
 177  ...   واکاوي مختصات تلفیق عاملیت نوجوانان و  

 که این قدرت به طیفی از دهد یمر این پژوهش نشان ي نوجوانان و والدین دها تیروا
 توانمندسازي، الگوبرداري، وابستگی، عادت یا تمایل به آسایش و راحتی ژهیو بهدالیل 

 تبدیل عاطفه یباین نگرش افراطی که نوجوان به شخصیتی سرسخت یا . شود یممربوط 
  .، دور از واقعیت استشود یم

 ارتباطی و اطالعاتی جدید سبب انتشار قدرت هاي فناوري گفته شد، چه آنبنا بر 
براي فرزندان نوجوان، مهارت فنآورانه به یک . اند شدهو کثرت منابع قدرت در خانواده 

مهندس «شده است، زیرا ممکن است او را به یک کارشناس یا   مهارت اجتماعی تبدیل
ي ها کنشبخشی از  تواند یمفناوري . در خانه و میان اطرافیانش تبدیل کند» کوچک
آشکار کند؛ مانند را ، اند نداشته فرد که در زندگی واقعی مجالی براي بروز عالقهمورد 

این مکانیزم براي . شوند یم فعال ها فناوريي نهفته یا زیرینی که با تحریک ها ییتوانا
در این تصویر ذهنی، .  و توأم با حس قدرت استساز تیهو، بخش لذتنوجوان 
رو، نوعی  ازاین. کند یمدر مناسبات کنش ایفاي نقش » محیط واسط« یک ثابهم بهفناوري 

 هاي فناوري اتصال به ابزارها و به دلیلدر فهم کنش نوجوانان » ی جدیدشناس انسان«
.  نوظهور داللت داردهاي فناوري که بر سطحی از ادغام کنشگر با ردیگ یمجدید شکل 

پس سطح و . حائز اهمیت است» ایش قدرتنم«، توجه به مفهوم انداز چشمدر این 
، در پیوستگی کنشگري )که توسط دونا هاراوي بسط یافت (برگیسا انگارهي از ا درجه

 قدرت در کنش ارائه که باید آن را حول مفهوم تمایل به شود یمانسان و فناوري مطرح 
  .ي و جانمایی کردبند مفصل) براي عامالن نوجوانان(روزمره 

  
  منابع
 فنون و مراحل : مبانی پژوهش کیفی). 1392. (س، انسلم و کربین، جولیتاستراو

 .نی:  ابراهیم افشار، تهران:ترجمه .يا نهیزم هینظرتولید 
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 پیروز :ترجمه. » اطالعاتیجامعهي جدید و ها رسانه«). 1384. (استیونسن، نیک 
  .62 شماره ،رسانه. ایزدي

 تهران.  سرحدي و همکاراصغر یعل :ترجمه. آیین اینترنت). 1382. (برتون، فیلیپ :
 .امیرکبیر

 کویر: تهران. ی ارتباطاتشناس جامعه: ها رسانه هینظر). 1391. (بهرامی کمیل، نظام.  
 ي اجتماعی مجازي و کاربران جوان؛ ها شبکه«). 1391. ( شهابی، محمود؛بیات، قدسی

 .69 شماره، مجلس و راهبرد. »یوطن جهان تجربهاز تداوم زندگی واقعی تا 

 ترجمه.  اطالعاتیجامعهي اجتماعی در یک ها یدگرگون). 1384. (داتن، ویلیام: 
 .کمیسیون ملّی یونسکو: تهران.  پوریکاظممحمد توکل و ابراهیم 

 آگه: تهران. فرهنگ مطالعات جوانان). 1386. (ذکایی، محمد سعید.  
 همراهفرهنگ جوانان و تلفن«). 1388. (، وحیدزاده ولی ؛ذکایی، محمدسعید « .

 .7 شماره، تحقیقات فرهنگی ایران

 ي کالسیک ها شهیری معاصر و شناخت جامعه هینظرمبانی ). 1389. (ریتزر، جرج
 .ثالث: تهران. پرست یمسم شهناز :ترجمه. آن

 مناسبات قدرت میان والدین و فرزندان در خانواده با ). 1396. (، ایمانعرفان منش
 دکتري رساله). ICTS (یاطالعاتارتباطی و  هاي فناوريتوجه به نقش و تأثیر 

 .ی فرهنگی، دانشگاه تهرانشناس جامعه رشته، تخصصی
 احد :ترجمه. اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطالعات). 1385. (کاستلز، مانوئل 

  .طرح نو: تهران). پایان هزاره( 3جلد . باز خاك و افشین انیقل یعل
 پروانه :ترجمه. ها بافرهنگتکنولوژي رویارویی علم و ). 1380. (الدریر، ژان 

 . پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطاتمؤسسه: تهران. سپرده

 دیدار: تهران.  اطالعاتیجامعهی شناس جامعه). 1380. (محسنی، منوچهر. 



  

  
  

  
 179  ...   واکاوي مختصات تلفیق عاملیت نوجوانان و  

 اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران«). 1387. (منتظر قائم، مهدي و شاقاسمی، مهدي :
 .4 و 3ي ها شماره، ی ایرانشناس جامعه. »جوانانی با تأکید بر لیفرا تحلنگاهی 

 محمد خندان و مهدي محامی:ترجمه. شناخت اطالعات ).1383. (میدوز، جک  .
 .کتابدار: تهران

 اسماعیل قدیمی:ترجمه.  اطالعاتجامعهي ها هینظر). 1390. (وبستر، فرانک  .
 .امیرکبیر: تهران

 ي جدید ارتباطی در ها يتکنولوژ). 1381. (هنسون، جریس و ناروال، اوما
مرکز مطالعات و : تهران.  داوود حیدري:ترجمه. توسعه  حال درکشورهاي 

 .ها رسانهتحقیقات 

 
 Allison, Sh. (2013). “Youth & the (Potential) Power of Social Media”. 

Youth Studies Australia, 32(3), pp69-73. 

 Bakardjieva, M. (2005). Internet Society: The Internet in Everyday 

Life. London: Sage. 

 Buckingham, D. & et al. (2008). Youth, Identity & Digital Media. 

Cambridge: MIT. 

 Callon, M. (1986). “The Sociology of an Actor-Network: The Case of 

the Electric Vehicle”. in: Callon, M. & et al. Mapping the Dynamics 

of Science & Technology: Sociology of Science in Real World. 

London: MacMillan, pp19-34. 

 Castells, M. & et al. (2007). Mobile Communication & Society: A 

Global Perspective. US: MIT. 

 Cavanagh, A. (2007). Sociology in the Age of the Internet. England: 

Open University. 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      180

 Choi, Y. S. & L. Ross (2006). “Policy & Power: The Impact of the 

Internet on the Younger Generation in South Korea”. Social Policy & 
Society, 5(3), pp421-429. 

 Daly, K. J. (2007). Qualitative Methods for Family Studies & Human 
Development. London: Sage. 

 Ellul, J. (1964). The Technological Society. New York: Vantage Books. 

 Flores, F. (1998). “Information Technology & the Institution of Identity 

Reflections”. Understanding Computer & Cognition, 11(9), pp351-372. 

 Haraway, D. (1991). Simians, Cyborgs, & Women: The Reinvention of 
Nature. New York: Routledge. 

 Hertlein, K. M. (2012). “Digital Dwelling: Technology in Couple & 

Family Relationships”. Family Relations, 61, pp374-387. 

 Lister, M. & et al. (2003). New Media: A Critical Introduction. London 

& New York: Routledge. 

 Latour, B. (1999). Science in Action: How to Follow Scientists & 
Engineers Through Society. US: Harvard University 

 Livingstone, S. (2002). Young People & New Media. London: Sage. 

 Mumford, L. (2010). Technics & Civilization. Chicago: The University 

of Chicago. 

 Prensky, M. (2001). “Digital Natives, Digital Immigrants”. Part 1. On 
the Horizen, 9, pp1-6. 

 Virilio, P. & Kittler, F. (1999). “The Information Bomb: Paul Virilio & 

Friedrich in Conversation”. Angelaki: Journal of the Theoretical 
Humanities, 4(2), pp81-90. 

 Williams, R. (1983). Towards 2000. London: Chatto & Windus. 
 http://atlas.tehran.ir. (acceded in 2016 July) 

 http://tmicto.tehran.ir/Portals/0/Document/Amarname/AmarShahr93/inde

x.html. (acceded in 2016 July) 


