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بدين منظور ،رويكرد تحليلي و نظريِ چند-وجهي درباره ارتباط فناوري با
مقولههاي قدرت ،مصرف ،فردگرايي ،جامعهپذيري و زبان و همچنين ،الهام از
پارادايم ساخت يابي آنتوني گيدنز اتخاذ شده است .بهعالوه ،با توجه به
استراتژي نمونهگيري نظري و هدفمند ،با  100نفر از نوجوانان  11-17ساله
مصاحبههاي نيمه ساختاريافته انجام گرفت .براي رسيدن به بازسازي واقعيت،
مصاحبهها در فرآيندي شامل نظم دهي چند-مرحلهاي ،كدگذاري ،الگويابي و
سنخشناسي تحليل شدند .نتايج نشان ميدهند بهرغم برخي آسيبپذيريها،
 12نوع قدرت براي فرزندان شناسايي پذير است كه ميتوان آنها را در دو
سنخ قدرتهاي اكتسابي و قدرتهاي منتقلشونده طبقهبندي كرد .اين
قدرتها عمدتاً ماهيتي وابسته ،مشروط ،موقت ،بالقوه ،غير مشروع ،لحظهاي،
نمايشي و كوتاه-بُرد دارند كه بايد در شبكه قدرت-وابستگي و نياز به والدين
نگريسته شوند.
واژههای كليدی :فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ،قدرت ،خانواده،
فرزندان نوجوان ،مسأله و آسيب اجتماعي.

طرح مسأله
درآميختن مسائل نهاد خانواده با تغييرات فرهنگي جديد در زندگي روزمره و بافت
اجتماعي ،زمينه تدقيق و تحليل مسائل جديدي را فراهم آورده است .رويكرد چرخش
فرهنگي سبب تمركز بر مسأله «ارائه و نمايش قدرت» در ساخت اجتماعي و كنشهاي
روزمره عامالن اجتماعي شد ه است .در ميان تغييرات فرهنگي جديد در نهاد خانواده
ايراني ،ميتوان به مسأله «خانگي شدن فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي جديد» 1اشاره
كرد .اين فناوريها مناسبات كنش اعضاي خانواده را متأثر كرده و چشمانداز نويني از
مطالعه مسائل نهاد خانواده را فراهم آورده است.
1. Domestication of ICTS
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با توجه به اقتضاي پذيراتر و گشودهتر بودن نسلهاي جديد در مواجهه با
تغييرات اجتماعي و فرهنگي ،به نظر ميرسد كه نوجوانان متولد اواخر دهه  70و
بهويژه نوجوانان دهه  80در ايران ،نوعي از زندگي روزانه با فناوريها را تجربه ميكنند
كه بالتبع ،جنبههاي ديگري از زندگي خانوادگيشان را تحت تأثير قرار ميدهد .فناوري
ديگر صرفاً يک شيء يا ابزار مصنوع و بشر-ساخته نيست ،بلكه عالوه بر كاركردها يا
پيامدهاي آشكار و پنهان اجتماعي و فرهنگي ،ابزاري داراي هويت است .هوشمند شدن
وسايل موجود در محيط خانه ،بهويژه تلفن همراه هوشمند ،رايانه ،لپتاپ ،تبلت،
كنسولهاي بازي و همچنين ،فناوريهاي اينترنت-محور ،فضاي مجازي را بهموازات
فضاي واقعي امري تجربه پذير و مهم كرده است.
فناوريهاي جديد امكانات و امتيازات جديدي را درون خانواده به همراه دارند.
در ميدان فعاليتهاي اجتماعي ،فناوري بهمنزله يک منبع براي كنش عمل ميكند.
فناوري ماهيتي هم ساختاري و هم عامليتي دارد .محدود يا تقويت كردن شرايط كنش
يكي از پيامدهاي فناوري است .مهارت و توانايي فناورانه فرزندان و والدين ،بهطور
بالقوه ،سهمشان را در كنشگري تغيير ميدهد .پس ،شكلي از «شبكه قدرت-وابستگي»
در مناسبات والد-فرزندي به وجود ميآيد كه تصورات و انتظارات از نقشها را نيز
متفاوت ميسازد.
راهيابي فناوريهاي جديد به خانه بر مجموعهاي از «نيازهاي اجتماعي» جديدي
داللت دارد كه برخي از آنها ميان فرزندان و والدين مشترک و برخي ديگر ،اختصاصي
بهحسا

ميآيند .تبديل شدن اين وسايل هوشمند و اينترنت-محور به لوازم شخصي

نيز مسألهاي است كه نظارت و كنترل والدين را پيچيدهتر و حساستر ميكند .همچنين،
نياز تلقي شدن آن فناوريها ،سبب شكلگيري خواستههاي جديدي در فرزندان از
والدينشان ميشود .بنابراين ،استراتژيهاي رفتاري و مكانيزمهاي مواجههاي متمايزي نيز
در هر يک از طرفين آشكار خواهد شد.
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به نظر ميرسد كه دقت مفهومي در مواجهه با مسأله قدرت نيازمند تمركز بر
ابعادي از زندگي روزمره است كه از طريق آنها كنشگر تمايل دارد تا فعاليتهاي خود
را سامان دهد .شناسايي خاستگاه و سرچشمههاي قدرت در زندگي روزمره دشوارهايي
به همراه خواهد داشت .انتشار قدرت و بازتا

آن در فعاليتهاي روزانه نيازمند

بررسيهاي اوليه و اكتشافي است و آن را از مطالعه قدرت به معناي مرسوم و رسمي
آن متمايز ميكند .بهعبارتديگر ،بايد روشن شود كه چه اموري هستند كه ميتوانند
مناسبات والدين و فرزندان را در يک رابطه دوطرفه تغيير دهند .از بازيهاي رايانهاي يا
كنسولي و شبكههاي اجتماعي تا مقوله زبان طيف گوناگوني را در برميگيرند كه
مجموعه آنها شبكهاي از مناسبات قدرت را تشكيل ميدهند .نگرش كثرتگرايانه به
قدرت بر پهنه و گسترهاي از قدرتهاي ضعيف يا قوي ،آشكار يا پنهان ،واقعي يا
تخيلي ،مفيد يا غيرمفيد ،مشروع يا غير مشروع ،خواسته يا ناخواسته ،خود-بنياد يا
پيامدي و نظاير آن تأكيد دارد.
بسياري از پژوهشها در مورد والديني كه با اقتدار و اطمينان خاطر به اجتماعي
كردن فرزندانشان ميپردازند ،قائل به الگويي هستند كه ماكسين زين و استنلي آيتزن
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آن را الگوي «والدين قدر قدرت» ناميدهاند .در اين الگو ،جريان از سوي والدين
بهطرف فرزندان برقرار است و والدين مايل هستند كه ،فرزندان خود را «ظرفي خالي»
در نظر بگيرند كه در انتظار پُر شدن از طريق يادگيري اجتماعي هستند .بيشتر
پژوهشهاي جديد نشان ميدهند كه والدگري بِسان «خيابان دوطرفه» است؛ اگرچه
والدين بيترديد بر فرزندان خود نفوذ دارند ،اما فرزندان نيز بر والدين تأثير ميگذارند
و بخشي از رفتار آنها را تغيير ميدهند (.)Zinn & Eitzen, 1990: 305
ژان الدرير 0معتقد است ورود فناوري به زندگي اجتماعي به ساختار زدايي يا
ساختاريابي مجدد ميانجامد (الدرير .)85 :1180 ،از نظر جريس هنسون 1و اوما
1. M. B. Zinn & D. S. Eitzen
2. J. ladriere
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ناروال ،0مفهوم «فناوري اجتماعي» به معناي ادغام جنبه اجتماعي فناوري در شيوه
زندگي افراد و نظام اجتماعي است .فناوري اجتماعي بهگونهاي عمل ميكند كه در
كنشهاي متقابل افراد به تغييرات اجتنا ناپذير منجر ميشود .فناوري اجتماعي به
موضوعاتي از جمله تأثير فناوري بر كيفيت زندگي ،روابط و فعاليتهاي خانوادگي،
جنسيت ،آگاهي ،اوقات فراغت و تغييرات در منافع ،مشاركت و كنترل اشاره دارد
(هنسون و ناروال .)01-08 :1181 ،جاشوا ميروويتز 1بر اين باور است كه رسانههاي
الكترونيكي جديد فضاي خانه و ساير فضاهاي اجتماعي را بهصورت محيطهاي
اجتماعي جديدي كه داراي الگوهاي جديد كنش ،احساس و باور اجتماعي است ،تغيير
ميدهند (ميروويتز.)1187 ،
از نظر ويليام داتن ،5يكي از پيامدهاي فناوريهاي ارتباطاتي و اطالعاتي« ،شكاف
ديجيتالي» است (داتن .)11 :1185 ،دانش تخصصي يا مهارت در فناوريهاي ارتباطي و
اطالعاتي يا آنچه كه «سواد فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي» ناميده ميشود ،به يک
ظرفيت بسيار مهم تبديل شده است ،زيرا سواد استفاده از فناوري ميتواند قدرت
ارتباطي انسان را بهطور چشمگيري افزايش داده و تقويت نمايد (همان 107 :و .)108
با استفاده فرزندان نوجوان از فناوريها در خانه ،آنها به يک كارشناس تبديل
ميشوند كه والدين نيز نيازمند راهنمايي و نظرشان خواهند بود ( Watne & et al,

 .)2011با توجه به امكانات ارتباطي اينترنت ،فرد مطلعتر ميتواند با اشكال گستردهتر و
پيگيرانهتري قدرت بيشتري را اِعمال نمايد .مانوئل كاستلز 1بر اين باور است كه نفوذ
اينترنت شيوهها ي خودمختاري و استقالل را تقويت و پشتيباني كرده ،زيرا اينترنت يک
ابزار استقالل ساز است (كاستلز 075 :1111 ،و  .)071فناوريهاي جديد منادي
1. J. Hanson
2. U. Narula
3. J. Meyrowitz
4. W. H. Dutton
5. M. Castells
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آزادياند و توانايي مردم را افزايش ميدهند (همان .)081 :بنابراين ،سرمايه اجتماعي
نوجوانان افزايش مييابد .فناوريهاي ارتباطي هرم قدرت در خانواده را بازتر ،افقيتر و
دموكراتيکتر ميكنند (ساروخاني.)008 :1187 ،
در مجموع ،فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي بخشي از زندگي روزمره نوجوانان را
تشكيل ميدهند كه نوعي همزيستي ميان انسان و فناوري را نشان ميدهد .گرايش به
آن فناوريها اهداف متفاوتي از سرگرمي تا فني و علمي را در برميگيرد .ازاينرو،
وسايل جديد جزء جداييناپذير زندگي محسو

ميشوند .شايسته است تا اين ايده

روشن شود كه مسأله قدرت د ر مناسبات كنشي والدين و فرزندان از منظر آنها چگونه
نگريسته ميشود .كشف باورها ،احساسات ،انتظارات ،تجربيات ،الگوهاي واكنشي و
هنجارهاي جديد نيازمند تمركز بر اظهارات فرزندان نوجوان است.

سؤال اصلي
بر اساس تجربه و باورهاي نوجوانان ،انواع قدرتهاي برآمده از فناوريهاي جديد
براي نوجوانان در محيط خانواده كدماند و چگونه ميتوان آنها را سنخ بندي كرد؟

 -9پيشينه پژوهش
خليليآذر ( )1110در مقالهاي با عنوان «شناخت ويژگيهاي شبكههاي اجتماعي و
اثرات آنها بر روابط بين فردي نوجوانان» به مفهوم فردگرايي شبكهاي پرداخته است.
قدرت نوجوانان به دليل دسترسي به شبكههاي اجتماعي كه سلسلهمراتب قدرت و
نظارت درون خانوادهها را متحول ميكند ،افزايش يافته است .با كوچکتر شدن ابعاد
خانوادهها ،نقش و تأثير فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي بهويژه بر فرزندان نوجوان
افزايش يافته است؛ بهگونهاي كه ميتوان مهارت فنآورانه را يكي از ذاتيات و
ضروريات نوجوانان امروزي بهحسا

آورد.
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سعديپور ( 1110و  )1111ابتدا در مقالهاي با عنوان «بررسي اثرات اينترنت بر
خانوادههاي داراي نوجوان» و سپس در كتابي با عنوان «دنياي ديجيتال :با تأكيد بر
نوجوانان» به معرفي ويژگيهاي نسل ديجيتال پرداخته است .طبق پژوهشهاي انجام
شده ،با خانگي شدن برخي از فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي در خانوادههاي ايراني،
تغييراتي در نحوه قدرت و نظارت والدين بر فرزندان آشكار شده است .بر اساس
نفوذپذيري مرزهاي نهاد خانواده در مواجهه با فناوري ،شكاف مهارتي ميان والدين و
فرزندان نوجوان آشكار ميشود .البته والدين ميتوانند قوانيني را براي استفاده
فرزندانشان از اينترنت وضع نمايند .در پژوهش دوم ،عالوه بر تبعات منفي ناشي از
فضاي مجازي ،پيامدهاي قدرت دهنده به كاربران نوجوان تحليل شده است .بهموازات
كاهش كنترل والدين بر فرزندان ،كنترل فرزندان بر محيط پيرامون اجتماعيشان افزايش
يافته است .بهعالوه ،سواد رسانهاي باعث تأثير اَشكال و محتواي برنامههاي ديجيتالي بر
ذهنيت و ادراک افراد ،بهويژه تفكر انتقادي ،در نوجوانان ميشود.
باكينگهام ( )Buckingham, 2008در كتابي با عنوان «جوان ،هويت و رسانههاي
ديجيتالي» به تحليل ابعاد گوناگون رابطه نوجوانان و جوانان با فضاي مجازي پرداخته
است .از نظر او ،قدرت فرديِ در حال شكلگيري ناشي از رسانههاي ديجيتال در
مناسبات اجتماعي نوجوانان در محيط خانواده و عرصه عمومي تأثيرگذار بوده است .در
اين ميان ،اقتدار والدين در مواجهه با قدرت نوجوانان قرار گرفته و ساختار روابط
قدرت در خانواده نيز تغيير كرده است .اين تغييرات براي دختران آشكارتر بوده است.
درمجموع ،افزايش آزادي و قدرت انتخا

يكي از دستاوردهاي رسانههاي ديجيتالي

براي نوجوانان است.
واتن و همكاران ( )Watne & et al, 2011در مقالهاي با عنوان «فرزندان بهمنزله
عاملين جامعهپذيري ثانويه براي والدينشان» ،استدالل كردهاند كه نسل جديد به دليل
برخورداري از مهارت و دانش استفاده از فناوريهاي جديد ،الگوي نويني از
جامعهپذيري در مسير برعكس (از فرزندان به والدين) را به وجود آوردهاند .مادران
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بيش از پدران نيازمند مهارت و دانش فناورانه فرزندان خود هستند .پسران نيز بيش از
دختران برخوردار از قدرت تخصصي هستند .بهعالوه ،فرزندان نوع وسايل الكترونيكي
و فناوريهاي نوين مانند رايانه يا تلفن همراه را كه قرار است والدين براي خود
خريداري كنند ،نيز انتخا

ميكنند.

هرتلين ( )Hertlein, 2012در مقالهاي با عنوان «ديجيتالي زيستن :فناوري در
روابط زوجين و خانواده» ،به معرفي مدلي تركيبي برآمده از سه رويكرد در تحليل رابطه
فناوري و روابط در خانه پرداخته است :رويكرد بومشناسي خانواده ،رويكرد كاركردي-
ساختاري و رويكرد سازندهگرايي-كنش متقابل .با توجه به اين مدل تركيبي ،فناوري
قادر است تا قواعد روابط ،نقشها و مرزهاي نقشها در خانواده را باز-تعريف نمايد.
يكي از ابعادي كه در خانواده تحت تأثير فناوري قرار ميگيرد ،سلسلهمراتب و قدرت
در بين اعضاست.
همانطور كه مالحظه شد ،بيشتر پژوهشهاي پيشين ،قدرت و مفاهيم وابسته به
آن (مانند استقالل و آزادي در كنش) را صرفاً بهعنوان يكي ابعاد جزئي پژوهش خود
دنبال كرده يا نتيجه گرفتهاند .اين مقاله تالش ميكند تا مركزيت بحث را بر مسأله
توانمندسازي و انواع قدرت قرار دهد و يک سنخشناسي از قدرت براي فرزندان
نوجوان در خانه ارائه دهد.

 -6مالحظه نظری و تحليلي
 -9-6ساخت يابي ،منابع كنش و قدرت
آنتوني گيدنز 1معتقد است هرگونه تفسير يا توضي مناسب براي عمل درباره تجدد بايد
سه وظيفه اساسي را انجام دهد (گيدنز 052 :1110 ،و :)057

1. A. Giddens
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 )1در سطحي بسيار كلي ،عامل انساني هرگز شرايط خارجي عمل را منفعالنه
نميپذيرد ،بلكه به طرزي كموبيش مداوم ،واكنشهايي نسبت به آنها نشان ميدهد و
حتي ساختارشان را كموبيش تغيير ميدهد؛
 )0در سط جمعي و همچنين در سط فردي ،عرصههاي انبوهي از امكانات
اختصاصي گروهي وجود دارد كه حاصل بازتابندگي فزاينده زندگي اجتماعي است؛
 )1اين استنباط درست نيست كه محيط خارجيِ اَعمال و اقدامات كوچک
شخصي يا گروهي قابل دستكاري و تغييرپذير باشد ،اما نظامهاي بزرگتر اجتماعي
بههيچوجه مهار -شدني نباشند.
گيدنز تصري ميكند كه عوامل انساني نسبت به محيط اجتماعي در موضع تملک
يا تخصيص قرار ميگيرند و آن محيط را توسط اَعمال خود ميسازند و بازسازي
ميكنند .از اين طريق ميتوان به درک چيستي قدرت آدميان نائل آمد .زندگي اجتماعي
جديد در همان حال كه عمل انفرادي را تضعيف ميكند ،تملک امكانات تازه را تسهيل
مينمايد (همان .)057 :بر اين اساس ،گيدنز چند سردرگمي (دوراهي) و پارادوكس از
دنياي جديد را نشان ميدهد كه دو مورد از آنها ارتباط بيشتري با بحث حاضر دارد:
يكي ،خلعيد در برابر تصاحب مجدد و ديگري ،اقتدار در برابر تزلزل .نخستين مورد
اشاره به اين دارد كه انسانها ناگزيرند تا خود را درگير نوعي فرآيند ديالكتيكي مهارت
زدايي و مهارتيابي مجدد نمايند .دومين مورد به اين معناست كه در شرايط كنوني،
مراجع اقتدارِ گذشته كه رفتار انسانها را نظارت ميكردند ،تضعيف شدهاند و تنها
شكلي از ميان شكلهاي اقتدار اجتماعي محسو

ميشوند (همان.)028-071 :

با توجه به آنچه اشاره شد ،با بازگشت به پارادايم ساخت يابي گيدنز ،چند بينش
نظري مفيد به شرح زير قابل استحصال است:
 )1با تعريفي كه گيدنز از ساختار ارائه كرده است ،فناوريهاي ارتباطي و
اطالعاتي ميتوانند بهمثابه قواعد و منابع ،كنش كنشگران را سامان داده يا تسهيل نمايند؛
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 )0فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي بسان قدرتي بالقوهاند كه تملک آنها نيز بالقوه
در اختيار همگان قرار دارد؛
« )1دوگانگي ساختار» سبب ميشود تا فناوري هم منبعي براي خلق كنش
(توانبخشي) و هم منبعي براي تحديد كنش (محدودكنندگي) باشد.
 -6-6فناوری و قدرت
قدرت سوژه ميتواند ناشي از درهمتنيدگي او با نيروي ابژههاي فيزيكي و طبيعي
بيروني باشد (كيا .)1110 ،يكي از دستاوردهاي فناوريهاي نوين اطالعاتي ،قدرت
بخشي به افراد است .از نظر تيم جردن ،1قدرت سايبرنتيک از سه قلمروي فردي،
اجتماعي و تخيلي تشكيل ميشود .قدرت سايبرنتيک در وجه فردي ،قدرتي در تملک
شخص بوده ،در وجه اجتماعي ميتواند به تسلط منجر شده و در وجه تخيلي ميتواند،
برسازنده قدرت باشد ( .)Jordan, 2001: 280آليسون كاوانا 0استدالل ميكند كه يكي از
مهمترين موضوعات در رابطه ميان قدرت با فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي،
محروميت يا برخورداري كنشگران از آن فناوريها ،چه به لحاظ تملک مادي و چه به
لحاظ مهارت و آشنايي است .او بر اين باور است كه اگرچه دوگانه محروميت /
برخورداري يادآور نظريه سرمايه فرهنگي و اجتماعي است (مانند نظريه پيير بورديو،)1
اما اين تفاوت وجود دارد كه امكان اختياري ديدن كنش را فراهم ميآورد و موقعيت
كنشگران را متعيّن نميبيند (.)Cavanagh, 2007: 12-13
 -3-6فناوری و مصرف فردی

1. T. Jordan
2. A. Cavanagh
3. P. Bourdieu
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از نظر ميشل دوسرتو ،1عمل مصرف همان عمل تحقق نفس است كه طي آن،
افراد آگاهي بازانديشانه بيشتري از خود بهعنوان سوژههايي با قدرتِ اراده ،با هويت و
مايل به حركت در جهت خاصي به دست ميآورند (بنت .)1182 ،در زندگي اجتماعي
معاصر ،رواج يافتن مصرفگرايي به شكل تازهاي از اقتدار تبديل شده است كه اَشكال
سنتيتر اقتدار نظير اقتدار خانوادگي را تضعيف كرده و فضاي بيشتري براي شكلهاي
نوين هويت فردي گشوده است (همان .)17 :همچنين ،پژوهشگران رويكرد استفاده و
رضامندي ابعاد و شاخصهاي فعال بودن مخاطب را تعمدي بودن ،انتخابي بودن،
درگير شدن و سودمندي ذكر كردهاند (نيكو و همكاران .)58-17 :1181 ،راجر
0

1

سيلورستون نيز سه بُعد از تجربه رسانهاي شده را ترسيم ميكندSilverstone, ( :

.)1999: 60-78
 )1بازي :بهطور عادي و معمول ،افراد با رسانهها بهعنوان منبع لذت بازي ميكنند.
بازي با رسانهها منحصر به بازيهاي رايانهاي نيست ،بلكه بازي نوعي مشاركت در
موقعيت خيالپردازانه است كه طي آن ،كنشگر ميتواند در فعاليتي معنادار ،بااهميت و
فراتر از قواعد كنترل و نظارت مشغول باشد؛
 )0اجرا :اجراها اموري واقعي هستند كه زندگي و هويت افراد به آنها وابسته
است .اينترنت اين فرصت را براي كنشگران بهعنوان اجراكنندگان ،توليدكنندگان و
مخاطبان فراهم ميكند .اساساً ،فناوري قلمرويي را براي افراد ايجاد ميكند كه ميتوانند
در آن اجرا كنند؛
 )1مصرف :مصرف به معناي استفاده پويا و خالق زمان است .براي اكثر افراد
زمانْ كوتاه و باارزش است ،اما بااينحال ،موفق ميشوند زمان متعلق به خود را بسازند.

1. M. Decerteau
2. R. Silverstone
3. Mediated Experience
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 -1-6فناوری و مقوله زبان
استفاده كردن از زبانِ به كار گرفته شده در فناوريها ميتواند فارغ از خاستگاه
مكانيشان ،كاربران را به اجتماع مشترک جديدي متصل كند كه همه در زباني واحد به
اشتراک ميرسند (ترلو و همكاران .)117 :1110 ،زبان و اصطالحات زباني فناوريهاي
ارتباطي و اطالعاتي ميتواند به عرصه خارج از خط نفوذ كرده و در سطحي گستردهتر،
اشاعه زبانيِ فناوري بخشي از توانايي كنشگران را تشكيل دهد (همان .)007 :ماريا
بكرجيوا 1فناوري اينترنت را بهمنزله زبان معرفي كرده است كه نتيجتاً كاربران آن نه يک
مصرفكننده صرف ،بلكه يک كنشگر فعال خواهند بود (.)Bakardjieva, 2005: 26-34
براي كاربراني كه زبان مادري آنها زباني غير از انگليسي است ،مهارت زباني ميتواند
در راستاي زبان فناوري عمل كرده و توانايي و قدرت او را براي ايجاد روابط
گستردهتر يا استفاده آسانتر فراهم نمايد (بنگريد به :محسني.)117 :1180 ،
 -5-6فناوری و فردگرايي
فناوري ميتواند به تحديد يا تقويت جايگاه فرد بينجامد .وفور مواد رسانهاي
ميتواند افراد را از ابزار كاوش بديل زندگي به شيوهاي نمادين يا تخيلي برخوردار
سازد و آنها را با تأمل در بديلها و راه و روشهاي متفاوت بهرهمند سازد .بالتبع ،افراد
قادر خواهند بود كه نقادانه در خودشان و شرايط واقعي زندگيشان تعمق كنند
(تامپسون .)011 :1180 ،همچنين ،از نظر مانوئل كاستلز ،تركيب هويتيابي و فردگرايي
در واقع منبع فرهنگ فردگرايي شبكهاي تلقي ميشود كه بهعنوان الگوي جامعهپذيري
در جامعه شبكهاي معرفي شده است .در عصر اينترنت ،افراد جامعهپذيري خود را با
استفاده از تعداد زيادي از شبكههاي ارتباطي كه در اختيار دارند ،گسترش ميدهند ،اما
بهطور انتخابي جهان خود را برحسب اولويتها و طرحهاي خود دنبال ميكنند

1. M. Bakardjieva
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(كاستلز .)011 :1111 ،اساساً يكي از مهمترين ويژگيهاي دوران جديد ،افزايش تحرک
فردي است (كاستلز ،ج .)18 :1181 ،0

 -2-6فناوری و الگوی جامعهپذيری
از نظر مانوئل كاستلز ،در طول تاريخ ،ساختار خانواده عمدتاً پدرساالر بوده كه
وجه مشخصه آن عبارت از اقتدار نهادي شده مردان بر زنان و كودكان در خانواده بوده
است (كاستلز ،ج  .)171 :1181 ،0در مقابل ،خانواده مساوات طلب ،ساختاري متأخر
است .نسلهاي جديد ،فرآيند اجتماعي شدن را بيرون از الگوهاي سنتي خانواده
پدرساالر ميگذرانند .بنابراين فرآيند نوين اجتماعي شدن تا حدودي هنجارهاي نهادي
خانواده پدرساالر را كمرنگ و نقشهاي درون خانواده را متنوع كرده (همان )082 :و
الگوهاي جديد جامعهپذيري در حال شكل گرفتن است (كاستلز ،ج .)511 :1181 ،1
كاستلز مدعي است حتي در شرق ،بهرغم حس قوي هويت جمعي و وابستگي سنتي و
فرهنگيِ فرد به خانواده ،جستوجو براي خويشتن نوين در جريان است (كاستلز ،ج ،1
.)10 :1181
جمعبندی نظری و تحليلي :به لحاظ بينش جامعهشناختي ،مسأله تغيير موازنه
قدرت ميان والدين و نوجوانان چندوجهي و مستلزم تمركز بر مؤلفههاي تفسيري
مختلفي است .عالوه بر دوگانه مهم ساختار-عامليت ،توجه به مقولههاي قدرت
فناوري ،زبان ،مصرف و نيز تغييرات درون نهاد خانواده از نظر جامعهپذيري نيازمند
دقت هستند .اين موضوع بسندگي علّي و تحليلي 1را افزايش خواهد داد .بر همين
اساس ،نويسندگان به چارچوبي مفهومي-تحليلي شامل عوامل علّي ،تأثيرگذار،
ساختاري و زمينهاي دست يافتند كه در زير ترسيم شده است.

1 Casual Adequacy
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نمودار  -9رويكرد مفهومي-تحليلي
تمركززدايي از كنترل و اقتدار گسترده والدين
ضعيف شدن سلسلهمراتب ثابت قدرت در خانواده
فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي

اهميت يافتن مهارت زباني (بهويژه
انگليسي)


قدرت

شناخته شدن فرزند نوجوان
بهعنوان يک فردِ ماهر و كارشناس
نياز والدين به مهارت فناورانه

فرزندان نوجوان
در پي 

فرزندان
مهم تلقي شدن منزلت دانش و
مهارت وسايل فنآورانه

خانگي شدن
ICTS


بهمنزله
سرمايه اجتماعي و منبع قدرت
فراهم آمدن افزايش ظرفيت اجرا و
كنشگريِ مستقل و آزادانه
اهميت يافتن انتخا

فردي

امكان تحرک فردي
اهميت يافتن خود-جامعهپذيري
افزايش نظارت و كنترل بر محيط
پيرامون

مصرف فناوري جهت كسب سود
حس آزادي و لذت ناشي از خيالپردازي در فضاي سايبر
اهميت يافتن فناوري در ساخت دادن به زندگي روزمره

 -3مالحظات روششناختي
هيو مکكي 1و پال رينولدز 0چهار ديدگاه و سنت پژوهشي مشتمل بر اثباتي ،تفسيري،
انتقادي و فرهنگي ( متأثر از رويكرد چرخش زباني و مطالعات فرهنگي معاصر) را براي
پژوهش پيرامون جامعه اطالعاتي برشمردهاند (مکكي و همكاران .)80 :1182 ،سنت
تفسيري متناظر با تكنيک مصاحبههاي نيمه ساختاريافته است .اين پژوهش نيز از همين
رويه پيروي كرده است.

1. H. MacKay
2. P. Reynolds
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متولدين اواخر دهه  70و اوايل دهه (80يعني بازه سني  11-17ساله) كنشگران
درگير با موضوع هستند كه دانشآموزان در مقطع متوسطه اول (پايههاي هفتم ،هشتم و
نهم) و مقطع متوسطه دوم (پايههاي دهم ،سوم متوسطه و چهارم متوسطه) را در بر
خواهد گرفت (بر طبق آخرين تقسيمبندي سال تحصيلي .)11-12
اين پژوهش شهر تهران را بهعنوان مورد مطالعه انتخا

كرد .به نظر ميرسد كه

بيشتر خانوادههاي تهراني به نحوي از فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي استفاده ميكنند
و در معرض آنها هستند .پژوهش سال  0012متعلق به دانشگاه ناوارا 1در اسپانيا حاكي
از رتبه  177شهر تهران در بين هوشمندترين شهرها بوده است .طبق شاخص توسعه
فناوري اطالعات و ارتباطات ،تهران توسعهيافتهترين استان در ايران بهحسا

ميآيد.

شهر تهران شهري مجازي و شبكهاي است كه ميتواند نماينده يک جامعه اطالعاتي
باشد .اين شهر منطق اصلي يک شهر مجازي را دارد (عاملي 10 :1188 ،و .)11
بر اساس مستندات مندرج در اطلس كالنشهر تهران 0در سال  1181كه بهطور
جامع به پايش و رصد ويژگيهاي گوناگون شهري در مناطق پايتخت پرداخته بود ،اين
اطالعات توسط پژوهشگر با آمارنامه شهر تهران 1در سال  1111تطبيق داده شد و
درمجموع ،با در نظر گرفتن سط كيفيت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مناطق شهري،
از ميان مناطق شهر تهران سه منطقه  2 ،1و  11انتخا

گرديد .نكته قابلتوجه پس از

مشخص شدن اين مناطق ،قرار داشتن خيابان «وليعصر» از ميدان «راهآهن» تا «پل
پارکوي» است .اين خيابان نماد بارزي از قشربندي اقتصادي و اجتماعي است كه
جنو  ،مركز و شمال تهران را در برميگيرد (بنگريد به :عليبابايي 1 :1187 ،و .)0
پس ،تنوع سرمايههاي فرهنگي و اقتصادي لحاظ شده است .منطق نمونهگيري هدفمند،

 -0بنگرید به:

1. Navarra University
http://atlas.tehran.ir

 -1بنگرید به:
http://tmicto.tehran.ir/Portals/0/Document/Amarname/AmarShahr93/index.html
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تيپيک ،مبتني بر مالک ،نظري و تدريجي بوده است و معيار «اشباع» براي بسندگي در
جمعآوري دادهها لحاظ شده است .تعداد مصاحبهشوندگان نيز تابعي از اين اصل بوده
است.
بر اين اساس ،مجموعاً با  100دانشآموز ( 10دختر و  10پسر) مصاحبههاي نيمه
ساختاريافته انجام شد .در مصاحبهها ،انواع سؤاالت تجربي ،احساسي ،دانشي و آرماني
در طراحي پرسشهاي مصاحبه دخيل بودند ( .)Patton, 1990با توجه به برخي
ممنوعيتهاي وضع شده درباره اطالعات شخصي دانشآموزان در برخي مناطق يا
مدارس ،امكان گردآوري نام كوچک براي تمام دانشآموزان ميسّر نشد .تعداد مدارسي
كه مصاحبه در آنها انجام شد 15 ،مورد بود .سهم ادارات آموزشوپرورش در انتخا
تعداد و نوع مدارس تعيينكننده و محدودكننده بود .تفاوت در تعداد دختران و پسران
نيز تابع محدوديتهاي حراست آموزشوپرورشهاي مناطق بوده است .درباره تفكيک
پاسخهاي ميان دختران با پسران نوجوان ،مشخص شد كه ميان برخي پاسخهاي آنها
تفاوتهايي اندک وجود دارد .اساساً ،انتخا

 10نمونه براي مصاحبه كيفي بر اساس

نمونهگيري هدفمند كفايت و اشباع را به همراه داشت.
عموميترين تكنيک و شيوه مرسوم براي نظم دهي به دادهها «كدگذاري» است
(بنگريد به :صادقي فسايي و عرفان منش .)78 :1115 ،اين فرآيند كه به معناي تبديل
دادههاي خامِ آشكار يا پنهان به اطالعات در قالب مقولههاست ،مبتني بر اصل مقايسه
در جهت انكشاف شباهتها (يا همگراييها) و تفاوتها (يا واگرايي) است .شبكهاي از
تفسيرهاي پراكنده و در مقياس كوچک ،بهتدريج به معنادار شدن دادهها در قالب هيئتي
كالن ،منسجم و به هم فشرده تبديل ميشود و انگيزههايي براي تفكر نقادانه را نيز
فراهم ميآورد .سپس ،الگويابي انجام ميگيرد .مقصود از الگويابي پيگيري خالقانه
فرآيند مقايسه ،چينش و تالقي مجدد دادهها در مرحله تحليلي پيش است .اتصال
كاملتر ميان مقولهها به شكل شبكهاي متراكمتر از نسبتها دنبال خواهد شد.
بهعبارتديگر ،يک زنجيره از اعمال به زنجيره ديگر گره ميخورد.

مسأله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه ...
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 -1يافتهها
« -9-1قدرت همافزايي» :مستخرج از مقوله «حدود ساختار-عامليت در رابطه
انسان و فناوری»
برخي از نوجوانان اذعان داشتند كه فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي جديد واجد قدرتي
مستتر در خود هستند كه بياختيار آنها را به سمت خود جذ
برخي از آنها معتقدند اين جذ

و هدايت ميكنند.

و هدايت هم بركنشها و هم بر افكار آنها تأثير

ميگذارد تا جايي كه ميتوان براي فناوري خصلت تعيينكنندگي در نظر گرفت.
بنابراين ،تسخير ذهن يا در اختيار گرفته شدن توسط فناوريها باعث ميشود تا كنترل
رفتار شكل بگيرد .اين «تكنيکگرايان» ،نگرشي افراطي و جبرگرايانهاي را دنبال
ميكنند.

«كنترلي كه ميشيم توسط تكنولوژياي جديد و اينترنت و اينا،
جوري كه مثالً رفتارهاي ما ،مغز ما ،فكر ما ،اينا رو همه رو اونا بيشتر
تعيين ميكنن تا خودمون( ».پسر ،منطقه )1
دسته ديگر بر اين باورند كه انسان بيش از اين كه بر فناوريها تأثير بگذارد ،از
آنها تأثير ميپذيرد؛ گو اين كه كنترل كردن فناوريها نوعي توهم تلقي ميشود.
بهعبارتديگر ،بخش قابلتوجهي از هويت و تمايالت فرد بر اساس فناوريها تعريف
ميشود .داليل اين طرز تلقي هم جنبه اجتماعي و هم جنبه فردي دارد .زندگي
اجتماعي انسانها به فناوري گرهخورده است و همگان به آن وابسته شدهاند .در اين
شرايط ،فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي بسان يكي از ابزارهاي ضروري براي زندگي
نوجوانان رخ مينمايد كه بهتدريج جاي خود را در مناسبات زندگي شخصيشان باز
ميكند .در مجموع ،نگرش «محافظهكارانه» آنها نوعي بيمسئوليتي را نيز دامن ميزند.
«اين چيزا ،با زندگي مخصوصاً نوجوونا ،البته همه آدما ،از يه مادري
گرفته ،بچه نوزاد داره ،بايد به بچهاش برسه تا يه نوجوون هم سن من كه بايد
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درس بخونه ،تكنولوژي اينا با زندگيشون عجين شده ،فقط ،البته يه سريا هم
هستن كه ميتونن جلوي خودشونو بگيرن(».پسر ،منطقه )2

در مقابل اين تفكر ،دسته سوم؛ يعني بخش قابلتوجهي از نوجوانان بر اين باورند
كه آگاهي و اراده افراد در مواجهه با فناوريهاي جديد نقش تعديلكننده يا تحديدكننده
دارد .از اين منظر ،چگونگي استفاده از فناوريها كه مشروط به آموزش و يادگيري
مهارتهاست ،به شكلي از خود-كنترلي منتج ميشود .خود-كنترلي نيز ،هم به نحوه
جامعهپذيري و هم به خصوصيات شخصيتي مربوط است .فناوري بهمنزله ابزاري تلقي
ميشود كه نحوه تعامل و مواجهه با آن در اختيار انسانهاست .اين موضع ،يادآور
نگرش «انسانگرايي» در نقطه مقابل جبرگرايي است و آن ديدگاه را به سبب قائل شدن
به بيثباتي شخصيت افراد و احاله بيمسئوليتي انسان به ابزار نقد ميكند و به چالش
ميک شد.
«من كالً اعتقاد دارم كه هر چيزي استفاده درست و غلط داره ...باآلخره
همه چي كه ،شما آگه بخواي به قصد بد بري سراغ يه چيزي ،قطعاً چيز بدش
هم درک ميكني ،به قصد خو بري سراغ چيزي ...ميتوني استنتاج مثبت هم
داشته باشي از اون مطلب ...حاال هر چي كه باشه( ».دختر ،منطقه )11

گسترش نقش ساختاري و عامليتي فناوري ،امكاناتي را براي تسهيل روابط
نوجوانان و خانواده پديد آورده است و «سازنده» بهحسا

ميآيد .بهعنوانمثال،

قابليتها و تواناييهاي فرد را افزايش ميدهد و نوجوان حس حمايت شدن را از
فناوري كسب ميكند .به باور يكي از نوجوانان ،فناوري «حس اَبَر ويژگي داشتن» را به
آنها اعطا ميكند .اين حس يادآور شخصيت «كارآگاه گجت» است .اَبَر ويژگي كه به
معناي توانايي انجام امور متعددِ همزمان است ،از يک «قدرت همافزايي» حكايت دارد.
«ميتونم باهاش كاراي؛ يعني ميشه باهاش كاراي مختلفي كرد ...حاال
بعضاً ميتونه يه حس مثبت بودن بده؛ يعني يه حالت اَبَر ويژگيه ...انگار كه
اين مثالً بهش قدرت بيشتري ميده( ».پسر ،منطقه .)2

مسأله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه ...

13

« -6-1قدرت دانشي و مهارتي» و «قدرت كاريزماتيك» :مستخرج از مقوله
«تفاوتهای نسلي فرزندان نوجوان با والدين»
تفاوتهاي مثبتي مانند باهوشي ،داشتن آگاهي و مهارت فنآورانه ،سرعت ادراک
و عمل يا سواد رسانهاي سبب شده است تا بعضي از نوجوانان خود را شخصيتهايي
داراي ذهن بازتر و متكاملتر ،باورهايي پيشرفتهتر و خالقانه ،تفكري انتقادي و
مقايسهاي و روشنانديش تلقي كنند .اين واژگان براي ايجاد تقابل باشخصيتهاي نسل
والدين استفاده شده است و نوعي استراتژي تمايزگذاري براي نشان دادن نسل خود
محسو

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

راستا توسط يكي از نوجوانان بوده است.
«خو  ،تو زمان ما اآلن عصر تكنولوژي و تكنولوژي خيلي پيشرفت
كرده ،زمان پدراي ما ،مادراي ما ،نسل سوخته بهشون ميگفتن( ».پسر ،منطقه
.)11
«ميدونيد ،انگار ماها كه نسل جديدتريم ،يه حالت پيشرفتهتر پيدا كرديم
[با حالت خنده] ...و اين كه ممكنه ما يه دركايي از مثالً حاال چه ميدونم،
بازيهاي كامپيوتري داشته باشيم كه حتي اگر پدر مادر من بيآن بازي كنن،
ممكنه نفهمن يه سري جاهاش كه واقعاً اين چه جوري و اينا ،اين طوري
ميشه گفتش ...يكي از پيشرفتامونم ميتونيم بگيم پيشرفتاي باور و
عقايدمونه( ».دختر ،منطقه .)1

از تفاوتهاي مثبت ،دو نوع قدرت شامل «قدرت دانشي و مهارتي» و «قدرت
كاريزماتيک» استخراج پذير است .قدرت اول شكننده و تصريفپذير توسط والدين
است ،اما قدرت كاريزماتيک مختص نسل نوجوان تلقي شده است .اين قدرت ميتواند
خواستههاي خود را در خانه بهپيش براند؛ اگرچه بخشي از آن كاذ

و غيرواقعي است.

تعبير «كاريزما» بر اساس «كد جنيني»1؛ يعني با لحاظ كردن اصطالحات
1. In Vivo Code
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مصاحبهشوندگان انتخا

شده است كه بر شخصيتي واال ،داراي مهارتها و قدرتهاي

چندگانه و نفوذپذيري داللت دارد.
« -3-1حس قدرت»« ،قدرت ريسكپذيری» و «قدرت پنهان و مذموم»:
مستخرج از مقوله «بازیهای رايانهای ،كنسولي و گيمنت»
بازيهاي مبتني بر فناوريهاي جديد يكي از مهمترين عرصههايي است كه تجلي
مفهوم قدرت كاذ

در آن پيگيري ميشود .سه دسته از نوجوانان تقسيمبندي ميشوند

كه عبارت از «طرفداران سرسخت»« ،طرفداران معتدل» و «مخالفان» هستند.
گروه اول ،با اتخاذ نگرشي «احساسي-عقالني» بازي را جزء جداييناپذير از
زندگي يک نوجوان ميدانند و دور شد ن از آن را همراه با تبعات رواني براي خود ذكر
ميكنند  .گره خوردن هويت مصرفي آنها با بازي يكي از داليل انگيزشي براي آنهاست.
گروه دوم ،با نگرشي «عقالني-احساسي» به بازي مينگرند و آن را نيازي موقتي
ميدانند .گروه سوم ،با نگرشي «عقالني» بازي را فعاليتي عبث و برهم زننده واقعيت و
مجاز تلقي ميكنند و هنگاميكه از تجربه خود از بازي ميگويند ،بعضاً احساس ندامت
ميكنند و آن را موجب اتالف وقت ،لذتهاي آني و بيارزش و سرشار از احساسات
كاذ

ميدانند  .دختران عمدتاً در طيف دوم و سوم قرار دارند و پسران در تمام طيفها

جاي ميگيرند.
دختران براي تمايزگذاري خود با پسران ،بسياري از بازيها را پسرانه تلقي
ميكنند؛ بهگونهاي كه از تجربه خود با مفاهيمي همچون حس پسرانه بودن يادكردهاند.
بهعبارتديگر ،برخالف تصور نسبت احساسي به دختران و عقالني به پسران ،بازيهاي
رايانهاي و كنسولي كليشه يادشده را درهمشكسته و آن را بازتعريف كرده است .پسران
بيشتر از روي احساس و براي كسب هيجان ،نشاط يا تخليه خشم بازي ميكنند و
ايدههاي تخيلي بيشتري از آن كسب ميكنند .در مقابل ،دختران موضع استقالل
شخصيتي را با تكيهبر ضرورت اتخاذ نگرش عقالني ،بيشتر حفظ ميكنند.
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««كلش» كه خيلي مثالً يه ذره احساس ،احساس پسر بودن به هم دست
ميداد [با حالت خنده] ...فضاش واقعاً پسرونه بود ،فضا يه فضاي خيلي
جنگي داشت؛ يعني همش درگير اين بودم كه مثالً اين قلعه رو من خُردش
كنم ،اين جوري كنم ،احساس انتقام به آدم ميداد( ».دختر ،منطقه .)2

فارغ از مفاهيمي مانند انگيزه و نياز به رشد در تمايل كنشگران به بازي كه
مستلزم مباحث روانشناسانه است ،بازي ميتواند حامل «قدرت پيامدي» باشد؛ يعني
بازي نه به هدف كسب «قدرت» ،اما پديدآورنده «حس قدرت» بهعنوان پيامد بازي
تلقي شود .حس قدرت شاكلهاي موقتيتر ،لذتبخشتر ،ارضاكنندهتر ،تجربهپذيرتر و
تكرارپذيرتر است .برخي از نوجوانان ،حس قدرت را طبيعي دانستهاند ،زيرا معتقدند
انسان اساساً ميل به برتريطلبي دارد .بهعبارتديگر ،بازي بهمنزله منبع سهلالوصول
حس قدرت است.
بازي كردن نوعي شيوه تمايزگذاري با ساير دوستان تلقي ميشود« .گيمر» 1بودن
هويتي ارزنده براي پسران است .اين كه او را بهعنوان يک قهرمان و برنده بازشناسي
كنند ،حس برتري را ايجاد ميكند  .يكي از بسترهاي انگيزاننده براي بازي يا رفتن به
«گيمنت» وجود يک مشوّقِ همسن بهمثابه رقيب است .بسياري از نوجوانان (پسران و
دختران) تجربه رقابت را يكي از نا ترين لحظات به هنگام بازي ازجمله بازيهاي
آنالين تلقي كردهاند .هزينه اين رقابت ،ممكن است كدورت ميان دوستان و اختالفات
جزئي باشد .پسران بر سر نتيجه بازي شرطبندي ميكنند و هر آنچه را كه نتيجه بازي
باشد ،ميپذيرند .پس ،شقّ جديدي از قدرت؛ يعني «قدرت ريسکپذيري» قدرتي
هويتبخش و تمايز آفرين است .اين نوع از قدرت ،قرابتي تنگاتنگ با حس موفقيت و
پيروزي دارد .بازي كردن روحيه جسارت و اميدواري را فراهم ميكند.

1. Gamer
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«حس رقابته خيلي لذتبخش بوده ،خودمو برتر ميدونم؛ مثالً طرف مثالً
همين دوستام ...انسان دوست داره برتري رو ،اونم برتريه ديگه( ».پسر ،منطقه
.)1
«گيمنت كه ميگم ،بيشتر واسه حس رفاقتي بود ...يه حسيه كه تونستم
موفق بشم تو يه بازهاي ،تا دفعه بعدي كه بازي كني ،فعالً منو بهعنوان يه
برنده ميشناسن ...خيلي حال ميكنم ديگه( ».پسر ،منطقه .)2

«قدرت پنهان و مذموم» بازيها ،يكي از تبعات ناخواسته براي نوجوانان است.
منظور از قدرت پنهان و مذموم ،ميل و لذت فرزند به اختصاص زمان براي انجام
آنهاست كه بهنوعي نافرمانيهاي محتمل نسبت به خواستههاي والدين و اطرافيانشان
منجر ميشود .به عبارتي روشنتر ،غفلت از پيرامون و اولويتهاي خانواده ،رهآورد
جذ

شدن به بازيهاست .اين قدرت به معناي بياعتنايي عامدانه به اعضاي خانواده

نيست ،اما عمالً نوعي بياعتنايي را دامن ميزند .بسياري از نوجوانان از چنين پيامدي
نارضايتي خود را ابراز كردهاند.
« -1-1قدرت سلسلهمراتبي»« ،اقتدار مشروط»« ،اقتدار مفوّض»« ،قدرت
نمايشي» و «قدرت مصرف شدني» :مستخرج از مقوله «پديده اَدمين بودن و داشتن
دنبال كننده 9در اينستاگرام»
پيآمد تجربه مديريت متنوع و گوناگون است .عدهاي آن را بياهميت يا بيثمر
ميدانند و در مقابل ،عدهاي آن را ابزاري براي كنترل كردن ،رياست كردن ،پيرو داشتن،
امرونهي كردن ،مسلط بودن بر ديگران ،طراحي كردن قانون ،گزينش كردن ديگران ،نشر
افكار شخصي و در معرض آنها ميدانند .اين مضامين نشاندهنده «قدرت كاريزماتيک»
و «قدرت سلسلهمراتبي» است .قدرت اخير به معناي قرار داشتن در رأس يک مجموعه
1. Follower

مسأله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه ...

29

به همراه اختيارات و تواناييهايي است .البته مدير بودن همواره يک امتياز تلقي
نميشود ،زيرا مستلزم مسئوليتپذيري است.
«يه حس جالبي داره ...آدم يه جورهايي احساس ميكنه كه وقتي اين
عكس رو ميذاره و مثالً  100نفر داره ...حداقل  000-100نفر «سين» ميكنن،
يه حسي پيدا ميكنه كه مثالً چند نفر زيردست اين انگار كار ميكنن ،يه حس
خاص مديريتي داره ،مثالً من مدير گروهم يا كانال ...حاال باز تو گروهها
خيلي بيشتره ،اين گروه رو من زدم و اگر هركسي حرف چيز بزنه« ،ريموو»
ميشه .يه حالت ...ميشه تقريباً بهش گفت قدرت( ».پسر ،منطقه .)2

داشتن دنبال كننده در صفحه شخصي «اينستاگرام» نيز عمدتاً قدرت ناشي از ديده
شدن و در مقبول بودن نزد ديگران را فراهم ميآورد .يكي از دختران از مفهوم «خود-
شاخ پنداري» در توصيف عالقه نوجوانان به افزايش تعداد دنبال كنندگان استفاده كرده
است .اين مفهوم به معناي توانايي فخرفروشي و ايجاد تمايز با ديگري است.
«اوايلش خو  ،خيلي حس به قول بچههاي ما شاخ مجازي بودن ،خيل
حس  ،...خودشاخ پنداري بوده [خنده] ...بعد ،اين اصطالحيه كه من خودم
ساختمش ،بعد ...بعد ،اآلن مثالً خود مثالً مدير اينا مثالً اصالً فرقي نميكنه».
(دختر ،منطقه .)11

مهمترين دستاوردهاي مدير بودن يا داشتن تعداد زيادي از دنبال كنندگان ،فضاي
مفهومي را از قدرت به اقتدار؛ يعني تمركز بر قدرت مشروع و مقبول نزد ديگران
ميكشاند .اقتدار همواره در مناسبات كنش و در بافتي از فضاي بههمپيوسته يا شبكهاي
از بازيهاي كنشي پديدار ميشود .اقتدار ميتواند بر اساس خصوصيات شخصيتي به
سلطه كشيده شود .بهعنوانمثال ،برخي از نوجوانان خود را عالقهمند به تسلط بر
ديگران معرفي كردهاند.
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با توجه به اين كه اين «اقتدار مشروط» و ضميمه شده به فضاي مجازي است،
نوعي «اقتدار مفوَّض» يا اقتدار تفويض شده محسو

ميشود (گو اين كه از مجرايي

مشروع و معتبر به فرد محوّل يا منتقل شده باشد) و بهمحض خروج از فضاي مجازي،
موضوعيت خود را از دست ميدهد .بنابراين ،تمايل نوجوانان به بودن در فضاي
مجازي به دليل امكان دستيابي به منابع قدرت براي آنهاست .اين كشش نشاندهنده
«ميل به قدرت بالقوه» است .شبكههاي اجتماعي زمينهاي را فراهم ميآورند كه هم
قدرت در آن به نمايش گذاشته ميشود و هم قدرت از آن كسب ميشود .در اينجا
مفهوم «قدرت نمايشي» نيز استخراج پذير است .اين قدرت پيوندي عميق با معاشرت
پذيري و ميل به برقراري روابط اجتماعي دارد .اين موضوع شقّي از «خود-جامعه
پذيري» نيز محسو

ميشود.

يكي از متمايزترين قدرتهاي مندرج در كانالهاي «تلگرام» ،امكان درآمدزايي و
رسيدن به منافع مالي است .البته نوجوانان اين موضوع را نيازمند اختصاص زمان
مبسوط دانستهاند كه با شرايط درسي آنها تزاحمهايي دارد .از اينجا ،دو گروه از
نوجوانان متمايز ميشوند :دسته اول ،عوايد و امتيازات درس خواندن را نوعي «قدرت
سرمايهگذارانه» ميدانند و عدهاي ديگر دستاوردهاي ناشي از فضاي مجازي را «قدرت
مصرف شدني» بهحسا

ميآورند  .اولين قدرت به اين معناست كه فوايد آن در آينده

قابلبرداشت است و دومين قدرت به معناي سود بردن از دسترسپذيري آن است .به
همين دليل ،عدهاي از نوجوانان بهطور آگاهانه مصرف فضاي مجازي خود را محدود
ميكنند تا به يک «امتياز معوّق»؛ يعني تحصيالت و ورود به دانشگاه دست يابند و در
مقابل ،برخي تمايل دارند تا «امتياز محصَّل» را مغتنم بشمارند .البته گروهي از نوجوانان
سرمايهگذاري بر فضاي مجازي را براي آينده خود مفيد تلقي كردهاند.
«همه دوست دارن مديريتو داشته باشن ،يه چيزيو مديريت كنن ...به درد
آيندهمون هم ميخوره ،از نظر من چيز خوبيه( ».پسر ،منطقه .)11
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« -5-1قدرت پاداشي» و «قدرت كنترل» :مستخرج از مقوله «مهارت و آگاهي
فنآورانه نوجوانان»
مراجعه والدين ،خويشاوندان يا همكاران والدين به نوجوانان براي حل مسألهاي
فنآورانه نشاندهنده نوعي «قدرت دانشي» و «قدرت پاداشي» است .پاداش كسب شده
از اين رابطه ،پاداش مادي نيست ،بلكه كسب «اعتبار و وجاهت اجتماعي» براي او
محسو

ميشود .برخي از مفاهيم بهكاررفته در صحبتهاي نوجوانان عبارت از

ديكشنري ،مهندس ،مسئول فني ،قهرمان ،استاد و مخترع بودن است .اين الفاظ داللت
بر حس برتري ،غرور ،قدرت ،سربلندي ،مفيد بودن و الگو بودن دارد .در مواردي،
چنين اقتداري به هدايت كردن والدين نيز كشيده ميشود .بهعنوان مثال ،برخي از
نوجوانان اذعان كردند كه تعمداً مهارتهاي فنآورانه را به والدين خود آموزش
نميدهند تا آنها درگير تبعات فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي جديد نشوند.
«مامان من كه اصالً مثالً كالً فضاي مجازي رو نميدونه چيه ،اصالً
خوشش ميآدا ،بعد ،من براش نميريزم [خنده] ...نميذارم داشته باشه...
دوست ندارم داشته باشه ديگه ،اين جوري بهتره( ».دختر ،منطقه .)2

مآالً ،عرصهاي بالقوه از طرد ،جذ  ،محروميت و برخورداري براي فرزندان پديد
ميآيد .اين عرصه مسير را براي «كنترل» بر محيط و ديگران هموار ميسازد .توانايي
كنترل كردن در يک «قلمرو» شكل ميگيرد .نوجوان ممكن است از اين شرايط براي به
حداكثر رساندن امتيازات و سودها براي خود استفاده يا سوءاستفاده كند« .مذاكره كردن»
براي گرفتن امتياز از والدين يک رهآورد مهم تلقي ميشود؛ مانند رفع برخي
محدوديتها يا گرفتن پول از جمله امتيازات هستند .پس ،فرزند نوجوانان در جايگاه
تعيينكننده قرار ميگيرد .اما تمام اين شرايط بالقوهاند و ممكن است نوجوانان از آنها
استفاده نكنند .يكي از عوامل بازدارنده ،قائل بودن به حريم اخالقي براي والدين است.
البته اين قلمرو نفوذپذير است و در صورت مهارت فنآورانه متقابل والدين ،انحصار
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امتياز شكسته ميشود .مضافاً اين كه مهارت و آگاهي فنآورانه لزوماً ارتباطي به سط
تحصيالت والدين ندارد.
«ميگفت اين تنظيمات گوشي من  ،...ميگفتم آگه من درست كنم00 ،
تومن ازت ميگيرم[ ،ميگفتم] خو  ،باشه[ ...ميگفت] باشه ،من بهت ميدم،
شما درست كن ،من بيرون نبرم ،درست ميكردم ،پولو خودم ميگرفتم ،اون
پولي كه ميخواد بده بيرون ،بده به من [با حالت خنده]( ».پسر ،منطقه .)11

يكي از مهمترين دستاوردهاي قدرت دانشي براي فرزندان ،كسب رضايت والدين
از آنهاست كه به تقويت يا ترميم روابط و مناسبات ميان آنها كمک ميكند .اعتماد يكي
از آن ره آوردهاست كه فرزندان نوجوان به آن نياز دارند .بنابراين ،آن قلمرو مذكور در
بستري وسيعتر از روابط قرار دارد و با «نياز متقابل» فرزندان به والدين تخفيف مييابد
و تعديل ميشود.
«ما كه هيچ كاري نتونستيم بكنيم مثالً برا خانواده ،شايد مثالً با اين كار
بتونيم دلشونو خشنود كنيم ...اگر از طرف كسي آورده باشن ،يا مثالً اين كه
در حق ما مثالً لطف داشته در هر زمينهاي ،بعدش هم حاال داده ،ما يه ذره از
محبتي كه كرده ،جبران كنيم( ».پسر ،منطقه .)1
«ميبينم هيچ انساني كامل نيست ديگه ،خو  ،هيچ انساني كامل نيست
ديگه ،مثالً من توي حيطه مثالً فناوري اين چيزا از پدر مادرم باالترم ،خو ،
چرا؟ براي اين كه من از  1سالگي ،از  2سالگي «پلي استيشن» بازي ميكردم،
به اين دليل ،خو

ور رفتم مثالً گوشيو گرفتم دستم ،ور رفتم «ستينگ»،

فالن ...آشنا شدم ،ولي پدر مادر من اينا رو از من ياد گرفتن ...من واقعاً اصالً
واسم چيزي نداره( ».پسر ،منطقه .)2
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« -2-1قدرت مقاومت ،نفوذ و چانهزني» :مستخرج از مقوله «نظارت و
محدوديتهای والدين»
واكنشهاي فرزندان در قبال محدوديتها مختلف است« :پذيرش داوطلبانه»،
«پذيرش از روي اجبار»« ،بياعتنايي»« ،مقاومت كردن»« ،استراتژيهاي دور زدن قواعد»،
«مقابله بهمثل كردن»« ،استراتژي نفوذ» .بهعنوانمثال ،بيشتر درس خواندن به هدف
موفقيت درسي ،بلكه با هدف كسب رضايت والدين در لغو يا تعديل يک محدوديت
نوعي استراتژي نفوذ است .قانع كردن والدين نيز ميتواند نوعي نفوذپذيري تلقي شود.
همچنين ،پنهان كردن لوازم شخصي والدين براي تحتفشار قرار دادن آنها نوعي
استراتژي مقابله بهمثل محسو

ميشود.

«هيچ وسيلهاي در دسترسم نيس ...كنار ميآم ،اما يه جا ديگه جبران
ميكنم ...يعني يه كاري ميكنم ...پشيمون [بشن] ...بابام مثالً يه كاري از ،با
من داره ،ميگم خودت بايد انجام بدي ...بابام ميگه وسيله من كو ،اين
كجاست ،ميگم به من چه ،بهش ميگم ،ميگم درصورتيكه ،درصورتيكه با من
خو

رفتار كنن ،منم باهاشون خو

رفتار ميكنم ،بهشون گفتم،

درصورتيكه شما به هم ،به من قابليتو اينا بدين ،منم بهتون قابليت ميدم ،هر
كاري بگين ،انجام ميدم ،اما ندين ،منم بهتون( ».پسر ،منطقه .)2
«فقط بحث اجازه است ديگه كه خودش يه پروسه هفتخان هس».
(پسر ،منطقه .)1

خريدن و تهيه فناوريهاي جديد نيز در زمره قلمرو نظارتي والدين قرار دارد كه
ممكن است زمينهاي براي همكاري ،تفاهم يا اختالف ميان دو طرف باشد .فرزندان
استراتژيهاي واكنشي خود را در فرآيند خريد دنبال ميكنند .هزينه از پسانداز شخصي
يا درس خواندن براي جلب رضايت والدين برخي از آن موارد است« .استراتژي
چانهزني» نيز يكي از موارد خاص است كه معطوف به تحميل خواسته فرزند به والدين
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است .البته تمام نوجوانان والدين خود را تحتفشار قرار نميدهند ،بلكه به
مصلحتانديشي آنها احترام ميگذارند يا مالحظه شرايط مالي آنها را ميكنند.
«از نظر قيمت يا حاال يه شرايطي كه پدر و مادرم مشخص ميكنن ...اما
اكثراً خودم گفتم ،ولي شرايط كامالً چيز بوده ...يعني سيخ و كبا

نسوختن

[حالت خنده]( ».پسر ،منطقه .)2
«يه كارايي مشخص ميشه ،بعد ،آگه اونا رو نتونم انجام بدم به اين دليل،
اون ،اون دليله ،نه كالً فقط ،به اون دليله حذف ميشه يا اين كه تغيير ميكنه».
(پسر ،منطقه .)2

« -7-1قدرت انتخابگری يا گزينش» و «قدرت تفكر انتقادی» :مستخرج از
مقوله «اولويتده ي نوجوانان به والدين يا به فضای مجازی برای دريافت پاسخ يك
مشكل»
پيش از هر چيز ،امكان اولويتدهي و برگزيدن چندراه ،حاكي از «قدرت
انتخابگري يا گزينش» براي نوجوانان است .چهار گروه از نوجوانان قابل تقسيمبندي
هستند )1 :مراجعهكنندگان به فضاي مجازي  )0مراجعهكنندگان به والدين؛  )1صاحبان
نگرش تركيبي و تكميلي به هر دو منبع؛  )5صاحبان نگرش به منبعي جايگزين (راه
سوم).
گرايش به فضاي مجازي براي يافتن پاسخ يا راهحل يک مشكل و سؤال ،داليل
متعددي دارد .صراحت و بيپردگي ،نداشتن سوگيري ،متناسب با همگان بودن ،تأثير
بيشتر ،جامع و كاملتر بودن ،امكان مراجعه مكرر و امكان مقايسه ديدگاههاي متعدد از
آن جملهاند .تعدادي از نوجوانان اعتماد بيشتر به فضاي مجازي را اظهار كردهاند.
اعتماد به فضاي مجازي در برابر اعتماد به والدين نشان از شكلگيري نوعي انتقال
مرجعيت دانشي از والدين به سمت ديگري است .برخالف گذشته كه اقتدار والدين،
نوعي مرجعيت دانشي را در ذهن فرزندان به همراه داشت ،اكنون «اسطوره والدين دانا»
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متزلزل شده است .نوجوان درمييابد كه رويكردهاي بديل و رقيبي وجود دارند كه
راهگشاتر از راهحلهاي والدينشان هستند .منابع دانش منتشر و متكثر شدهاند و ديگر
يک مرجع اعلي وجود ندارد .نوجوانان صراحتاً اذعان كردهاند كه والدين تفكري خاص
را القا ميكنند و مرجعي هميشه حاضر يا هميشه پاسخگو نيستند.
«اينترنت اوالً به منابع مختلفي دسترسي داريم ،بعدش هم جامعتر و
كاملتر توضي ميده ،بعدش هم خو  ،هر وقت كه خواستي ،اطالعات در
دستشه ،در دست آدم هست مثالً ،مثالً نيازي نيست كه هر ،مثالً آگه چيزيو
نفهميدي يا يه سؤال ديگه ،دوباره هي 10 ،بار بري بپرسي ،هر جا نفهميدي،
دوباره مثالً مرور ميكني ببيني چه ( »...پسر ،منطقه .)2
«پدر مادر ديدگاه خودشونو دارن و مثالً فكر خودشونو دارن( ».پسر،
منطقه .)11

واقعيت مذكور ،هم از استقالل فكري نوجوانان منشأ ميگيرد و هم به استقالل
فكري نوجوان ميافزايد .در اينجا دودسته از نوجوانان تفكيک ميشوند :اول ،كساني
كه «گذار از مرجعيت دانشي والدين» را ميپذيرند و دوم ،كساني كه بنا به داليل تربيتي
يا مالحظات اخالقي ،مسأله تجربه زندگي واقعيِ والدينشان را بهپيش ميكشند.
بهعبارتديگر ،فضاي مجازي را عمدتاً نوعي دانشِ منهاي تجربه زيسته ميانگارند.
افزايش «تفكر انتقادي» در نسل جديد (متولدين اواخر دهه  70و اوايل دهه ،)80
نوعي مرجعيت به آنها نيز داده است .بسياري از نوجوانان معتقد بودند كه از پاسخها و
راهحلهاي والدين خود قانع نميشوند .از داليل قابلتأمل در اظهارات يكي از
نوجوانان ،مؤكداً «گذار از شنيدن به خواندن» شناسايي شد .شنيدن از والدين مسيري
يکطرفه است ،ولي خواندن مسيري دستكم دوطرفه از متن به خواننده و از خواننده
به متن است .منطق «هرمنوتيک فضاي مجازي» ايجا

ميكند كه تفكر چرخشي و

غيرخط ي براي نوجوانان شكل بگيرد .تفكر انتقادي با رويكرد هرمنوتيک قرين و عجين
است.
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«خو  ،مثالً من تا چيزي رو خودم نخونم و نفهمم ،متوجه نميشم،
دركش نميتونم بكنم ،حاال پدر من بيآد  1000بار براي من توضي بده [با
حالت خنده] ،نه ،دركش نكنم ،نميتونم هضمش كنم موضوع رو ،به خاطر
همينم بهتره خودم برم بخونم( ».دختر ،منطقه .)11
«آگه ببينم هم پدر مادرم ميدونن ،هم ...اول ،پدر مادرم ميپرسم ،بعد،
ميرم با اينترنت مقايسهاش ميكنم ...بعد« ،ريزالت»هايي كه برام ميآد رو اونا
رو هم مقايسه ميكنم با هم ديگه ،ببينم كدومشون بيشتر درست دارن ميگن؛
يعني كدومشون شبيه هماند( ».پسر ،منطقه .)2
جدول  -9سنخشناسي قدرتهای نوجوانان
قدرتهاي منتقلشونده

قدرتهاي اكتسابي

قدرت همافزايي

قدرت دانشي و مهارتي

حس قدرت

قدرت كاريزماتيک

قدرت پنهان و مذموم

قدرت ريسکپذيري

اقتدار مشروط

قدرت سلسلهمراتبي

اقتدار مفوَّض

قدرت نمايشي

قدرت مصرف شدني

قدرت پاداشي

قدرت كنترل

قدرت تفكر انتقادي

قدرت انتخابگري يا گزينش

قدرت مقاومت ،نفوذ و چانهزني

 -5جمعبندی ،بحث و نتيجهگيری
خانگي شدن فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي در خانواده هم متأثر از تغييرات كالن در
بافت اجتماعي و هم برآمده از تصميم خانواده بوده است .علياالصول نسل قديمي
نسبت به تغييرات جامعه محافظهكارانهتر و نسل جديد پذيراتر است .براي برخي از

مسأله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه ...

91

والدين نوعي بيگانگي نسبت به كاركردهاي اجتماعي ،سرگرمي ،آموزشي يا مهارتي
فناوريهاي جديد وجود دارد .در مقابل ،نسل جديد همنوايي بيشتري با اين پديده از
خود نشان ميدهد  .بخشي از روابط و مناسبات ميان اعضاي خانواده در يک محيط
مخلوق به جريان ميافتد .اين محيط تابعي از امكانات و منافع قابل بهرهبرداري است.
فناوريها ميتوانند بهمنزله يكي از امكانات كنش ايفاي نقش كنند.
فرزندان نوجوان تالش ميكنند تا نوعي تحرک اجتماعي محدود در سط
خانواده ،دوستان و خويشاوندان براي خود فراهم كنند .موقعيت اجتماعي و منزلتِ
كوتاه-بُرد فرزندان در خانواده به آنها اين امتياز را ميدهد تا برخي محدوديتها را
جبران كنند .گسترش و رواج فناوريهاي جديد ميان نوجوانان به يک پديده هويتي
براي آنها تبديل ميشود .اين وسايل عمدتاً جنبه سرگرمي براي آنها به همراه ميآورد و
در مواردي نيز تقويت سواد و مهارت فنآورانه حائز اولويت ميشود.
فناوري هم تبعاتي در روابط اجتماعي و زندگي شخصي به وجود ميآورد و هم
ميتوانند بهمنزله يک منبع ،سبب ساخت دادن به روابط اجتماعي و خانوادگي شود.
همچنين ،فناوريهاي جديد ممكن است ابزاري براي بازتا

و انعكاس اغراض و نيات

كنش نوجوانان باشند .بهعنوانمثال ،شبكههاي اجتماعي ميتوانند نوجوانان خودپسند را
از مسئوليتپذيران متمايز كنند .پس ،فناوري بهعنوان محركي براي برونافكني برخي
مقاصد عمل ميكند؛ درعينحال ،انگيزه كنش نيز بهحسا

ميآيد .نگاهي به

سنخشناسي قدرتهاي فرزندان نشان ميدهد كه آورده فناوريها بيش از تبعات است.
مجموعهاي از شرايط ممكن است فرزند نوجوان را به شخصيتي اقتدارطلب مبدل
سازد .كاركرد پنهان فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي براي آنها ،كسب اعتبار اجتماعي
است .امتيازاتي مانند بازاجتماعي شدن از طريق برخي بازيها ،نيز يک امتياز است .مرز
ميان دو جنس ،خاستگاه طبقاتي فرد و پايگاه اجتماعي والدين بهطور قابلمالحظهاي
رنگ ميبازند .البته بهموازات افزايش سن نوجوانان ،قدرت ابعاد گستردهتري مييابد،
اما از اهميت برتريجويانه قدرت و سواد فنآورانه فرد در برابر اقتدار نهادي والدين
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كاسته ميشود .بهعبارتديگر ،نوجوانان داراي سن و سال كمتر قدرت محول از
فناوري را عاملي قويتر براي تمايز گذاري خود با والدينشان بهحسا

ميآورند.

بههرحال ،تعدادي از نوجوانان فناوري را وسيلهاي براي پوشاندن نقايص احتماليشان؛
يعني ابزاري براي خودياري تلقي كردهاند .اساساً ،فناوري به خودروشنگري منتج
ميشود و بسياري از حصرهاي اجتماعي ذهني را در هم ميشكند« .قدرت محول» 1از
فناوريها توانمندسازي را در اختيار فرد قرار ميدهد .البته بخشي از قدرت نوجوانان
ناشي از خونسردي است و همه قدرتها خصلتي فعال ندارند.
خانگي شدن فناوريها ،داللت بر شكلگيري سلوک جديدي ميان نوجوانان
است .اين سلوک ،مرام و مسلک خاصي دارد ،اما درون بافت و بستر نهاد خانواده
حالت ميگيرد و به جريان ميافتد .بنابراين ،فرض نهاد زدايي (بي نهادي شدنِ)

0

خانواده ايراني منتفي است و همچنان مهمترين گروه عضويت است .بهعبارتديگر ،اين
ايده كه خانواده بهعنوان يكي از مهمترين نهادهاي اوليه ،صرفاً گذرگاهي براي عبور فرد
تا مرحله دوران نوجواني است ،كمتر با واقعيت اجتماعي موجود در نگرشهاي
كنشگران درگير با مسأله اين پژوهش مطابقت دارد .همچنان شخصيت نوجوان تا حد
قابلمالحظهاي درون اين نهاد تعيّن مييابد و الزامات هنجاري در بازدارندگي نوجوان
از سركشيهاي تنشآفرين نقش بسزايي دارد .خانواده از قابليت بازسازگاري برخوردار
است .بااينحال ،والدين با شماري از دوراهيها و سردرگميها مواجهاند.
فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي سبب انتشار قدرت و كثرت منابع قدرت در
خانواده شدهاند .براي فرزندان نوجوان ،مهارت فنآورانه به يک مهارت اجتماعي تبديل
شده است ،زيرا ممكن است او را به يک كارشناس يا «مهندس كوچک» در خانه و ميان
خويشاوندان تبديل كند .البته دوگانگي ساختاري فناوري بهطور بالقوه هم خلق كنش و
هم انفعال در عمل را در پي دارد .فناوري ميتواند بخشي از كنشهاي مورد عالقه فرد
1. Assigned Power
2. De-institutionalization
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را كه در زندگي واقعي مجالي براي بروز نداشتهاند ،آشكار كند؛ مانند تواناييهاي نهفته
يا زيريني كه با تحريک فناوريها فعال ميشوند .اين مكانيزم براي نوجوان لذتبخش،
هويتساز و توأم با حس قدرت است .همنشيني نوجوانان با فناوري بهتدريج ايده
پيوند كنشگري انسان با فناوري براي نسل جديد را حداقل به لحاظ درجه وابستگي
نمايان ساخته است .دورنماي اين چشمانداز ،توانبخشي به برخي از محدوديتهاي
انسان و تقويت عملكرد اوست.
فناوريها بهعنوان يک منبع و امتياز براي نوجوان شرايط نفوذ و مقاومت در
روابط با والدينش را بهپيش ميكشند  .قدرت فرزند نوجوان عمدتاً همراه با رضايت
طرف مقابل (والدين) در شبكه روابط قدرت نيست؛ يعني قدرت او توانايي مشروع
تلقي نميشود .پدر و مادر با فرزند خود بر سر چنين قدرتي به يک توافق نرسيدهاند و
برداشتهاي متفاوتي از آن وجود دارد .باوجود اختالف بر سر چگونگي ايجاد قدرت،
يكي از نتايج موقت ،فراهم شدن امكان انجام چيزي 1به نفع فرزند است .حداقل پيآمد
كلي آن نيز نمايش و ارائه قدرت و همچنين ،افزايش سهم و مشاركت در برخي
فرآيندهاي تصميمگيري است .والدين بهتدريج وارد عرصهاي از مناسبات ميشوند كه
در آن ناگزيرند امتيازاتي را دادوستد كنند.
بههرحال ،نوعي اطاعت اخالقي از والدين سبب بازدارندگي رفتارهاي بدعتگذارانه
يا خود-شيفتگي فرزند ميشود .روحيه نظارتپذيري نيز به اين موضوع كمک ميكند.
البته نياز و وابستگي فرزند به والدين هم به سهم خود دخيل است .اين موضوع سبب
جلوگيري از دوقطبي شدگ ي روابط و مناسبات ميان والدين و فرزندان خواهد بود.
تحقق اين شرايط از تصور زيردست بودنِ والدين نيز پيشگيري ميكند.
در مجموع ،چنين به نظر ميرسد كه يكي از آئينهاي گذار براي اكثر نوجوانان،
همنشيني و مجالست با فناوريهاي جديد خانهمحور باشد .بالتبع ،مناسبات قدرت در

1. Something
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خانواده دستخوش تغيير خواهد شد ،اما فرزندان نوجوان مجموعهاي از قدرتهاي
«وابسته ،مشروط ،موقت ،بالقوه ،غير مشروع ،لحظهاي ،نمايشي و كوتاه-بُردي» را دارند
كه همواره به سه عامل وابسته است:
 )1درک فرزند از جايگاه فرزندي در خانواده و در قبال والدين خود كه حاوي
محذورات يا تحفّظات اخالقي و چشمپوشي از برخي مقدورات است؛
 )0چگونگي و ميزان عملي شدن اقتدار والدين (بهعنوان قدرت مشروع) در خانه
كه نظارت و محدوديت والدين را به همراه دارد؛
 )1نوع فناوريهاي جديد ،سط مهارت و آگاهي فنآورانه فرزند و ميزان استفاده
از آنها كه به مسأله غلبه فناوري بر فرد (دگركنترلي) يا فرد بر فناوري (خودكنترلي) نيز
مرتبط است.
نتايج مقاله نشان ميدهند كه در خانواده ميتوان همزمان شاهد قدرت ،اقتدار،
سلطه و نفوذ بود .علياالصول ،اقتدار به والدين تعلق دارد .اقتدار والدين يكي از اركان
مهم در فرآيند جامعهپذيري محسو

ميشود و كيفيت اين اقتدار در انتقال آموزههاي

اجتماعي ،تربيتي و رواني به نسلهاي بعدي ،تأثير مستقيم دارد .سلطه از ويژگيهاي
شخصيتي و كاريزماتيک والدين ناشي ميشود و بر اين مبنا ،در همه خانوادهها نميتوان
شاهد سلطه والدين ( يا يكي از والدين) بود .نفوذ نيز تابعي از قدرت است .قدرت در
بين اعضاي خانواده بهمثابه امري اجتماعي در جريان بوده و از منابع متكثري مانند:
ثروت ،علم ،سن ،جنسيت ،اعتبار اجتماعي و غيره نشأت ميگيرد كه در اين ميان،
فناوريهاي جديد براي نوجوانان دسترسپذير ترند .اكنون ،منابع قدرت در خانه شقوق
متنوعي مانند با واسطه يا بيواسطه ،مادي يا غيرمادي و فردي يا فرا فرادي به خود
گرفتهاند .نوجوانان بهواسطه فناوريهاي جديد ،به سطوحي از قدرت و نفوذ دست
مييابند .اين مسأله اجتماعي ميتواند براي پژوهشهاي جامعهشناسي و مددكاري
اجتماعي چشماندازهاي مطالعاتي جديدي را به همراه داشته باشد.
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