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چکیده

پژوهش پیشرو بـا هـد فهـم مسـلة حضـور دختـران نوجـوان در شـبکههـا
اجتماعی مجـاز بـا تأکیـد بـر روابـ والـد  -فرزنـد انجـا شـده اسـت .ایـن
پژوهش یک پژوهش کیفی است و دادهها از طریق مصاحب نیمـه سـاختاریافته بـا
سی نفر از دختران دبیرستانی شهر قم (از سه دبیرسـتان در سـه منطقـ گونـاگون)
در سال تحصیةی  1398-1397با توجه به نمونه گیـر تیپیـک و هدفمنـد انجـا
شده است .پس از کدگذار مصاحبه ها ،نتایج در دو مقولـ کةـی آسـیب هـا
خانوادگی و فرد گردآور شد .نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه حضـور دختـران
نوجوان در شبکه ها اجتماعی مجاز روابـ میـان آنهـا و والدینشـان را در دو
مؤلف اقتدار و صـمیمیت دچـار چـالشهـا جـد کـرده اسـت .تعـار میـان
والدین و فرزند ،بـه چـالش کشـیدن اقتـدار والـدین ،شکسـتن حرمـت والـدین،
کاهش صمیمیت میان والدین و فرزند و کاهش ارزش ها خـانوادگی ازجمةـه
آن چالشهاست .حضور دختران در شبکههـا اجتمـاعی مجـاز آسـیبهـا
فرد نیز در پی دارد که بستر برا به چالش کشاندن اقتدار والدین میشـود و
رابط دختران نوجوان و والدینشان را با چالشهایی روبهرو میکند.
واژگان كلیدي:

دختران نوجوان ،شبکه ها اجتمـاعی مجـاز  ،نسـ شـبکه ،روابـ والـد -
فرزند  ،اقتدار ،صمیمیت.

بیی مسأله
در عصر جدید با توجه به رشد سریع فناور هـا جدیـد اطالعـا و ارتباطـا و بـه دلیـ
قابةیتها ویژة آنها ،استفاده از فناور ها نو به بخشی از زندگی روزمرة افراد مبدل شده
است که جنبهها گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .شبکههـا اجتمـاعی
مجاز به دلی عرض خدما متنوع ،امکانا گسـتردة ایجادشـده و تسـهی ارتباطـا در
فضا مجاز  ،یکی از بانفوذترین فناور ها ارتباطی جدید به شمار میروند.
ازجمةه ویژگیها منحصربهفرد شبکهها اجتماعی مجاز  ،راهانداز فضایی مناسب
برا کنش متقاب افراد با یکـدیگر ،فـارا از مرزهـا زمـان و مکـان و دریافـت انبـوهی از
اطالعا در کمترین زمان ممکن ،با هزین پایین اسـت کـه توجـه کـاربران پرشـمار را از
سرتاسر جهان به خود جةب کرده است.
یکی از گروهها فعال در شبکهها اجتماعی مجاز نوجوانان هستند .فضـا مجـاز
و شبکهها اجتماعی نوجوانان را با اندیشهها و گرایشهایی آشنا میکنـد کـه بـرونریـز
احساسی و عقالنی بیشتر برایشان فراهم میآورد .آنان از طریق این رسانه میتوانند دنیا را
در بستر جهانی ببینند و وارد فضایی شوند که حتی افراد که به گروههـا محـرو جامعـه
تعةق دارند نیز بتوانند در آن حضـور یابنـد .وقتـی منـابع اطالعـاتی در دسـترا کودکـان و
نوجوانان نس شبکه قرار داشـته باشـد ،جسـتوجـو اطالعـا و دسترسـی بـه آن و بیـان
نظرهایشان را حق بنیاد خود خواهند دانست (سعد پور ،1392 ،ص.)154
دختران نوجوان در ایران بـه دلیـ ویژگـیهـا دوران نوجـوانی و گشـودگی در برابـر
تغییرا  ،یکی از گروههاییاند که حضور فعالی در فضا مجـاز و شـبکههـا اجتمـاعی
دارند .این دختران نوجوان نسةی هستند کـه دوران جامعـهپـذیر آنهـا بـا حضـور گسـتردة
فضا مجاز و شبکهها اجتماعی در زندگی روزمرة افراد همزمان شده است؛ نسةی کـه
از سنین کودکی ،دسترسی به این فضا را تجربـه کـرده ،کـنشهـا و انتخـا هـا جدیـد
برایش فراهم بوده و با استفاده از شبکههـا اجتمـاعی مجـاز  ،توانـایی بازاندیشـی دربـارة
هویت خویش را یافته است .تجرب زندگی روزانه با فناور ها جدید ،مناسـبا و روابـ
آنها در خانواده را تحت تأثیر قرار داده و با وجـود برخـوردار از فرصـتهـا فـراوان ،بـا
چالشهایی روبهرو کرده است .به نظر میرسد استقبال چشـمگیر دختـران دهـ هشـتاد از
شبکهها اجتماعی مجاز به دلی محدودیتها ناشی از جنسیت و سن آنهاسـت کـه در
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دنیا واقعی با آن روبهرو هستند.
) در پژوهشــی بــه تحةیـ ابعــاد گونــاگون رابطـ نوجوانــان و
باکینگهــا (
جوانان با فضا مجاز میپردازد .از نظر او قـدر فـرد د در حـال شـک گیـر ناشـی از
رسانه ها دیجیتـال در مناسـبا اجتمـاعی نوجوانـان در محـی خـانواده و عرصـ عمـومی
تأثیرگذار بوده است .در این میان اقتدار والدین در رویارویی با قدر نوجوانان قرار گرفته
و ساختار رواب قدر در خـانواده نیـز تغییـر کـرده اسـت .طبـق پـژوهش باکینگهـا  ،ایـن
تغییرا برا دختران آشکارتر بوده است .درمجموع افزایش آزاد و قدر انتخا یکی
از دستاوردها رسانهها دیجیتالی بـرا نوجوانـان اسـت (صـادقی فسـایی و عرفـانمـش،
 ،1395ص.)7
تعام و ارتباط در فضا مجاز توس دختران دهـ هشـتاد سـبک رفتـار و شـیوة
زندگی خاصی را برا آنهـا رقـم زده کـه ارتبـاط آنهـا بـا والدینشـان در خـانواده را دچـار
چالشهایی کرده است .فضا مجاز به دلی ویژگیهـایی هموـون فضـا آزاد و بـدون
محدودیتها رایج (زمان ،مکان ،هنجارها و )...و حضور در آن فارا از هویـت شخصـی،
دارا جذابیت ویژها برا دختران نوجوان است کـه بـا حضـور در ایـن شـبکههـا ،وقـت
کمتـر را در میـان جمــع خـانواده مــیگذراننـد؛ همونــین بـا برقــرار روابـ احساســی و
صمیمان شک گرفته در شبکهها اجتماعی ،محتم است تعةق و ارتباط عاطفی و تعامـ و
گفتوگو میان دختران و والدین کمتر شود.
یکی دیگر از ویژگیها فضا مجاز که برخی جامعهشناسان به آن پرداختهاند ،ایـن
است که مناسبا افراد با یکدیگر در این فضا بیشتر افقـی اسـت و سةسـةهمراتـب اجتمـاعی
کاهش مییابد و افراد که در آن حضور دارند ،بـین خـود سةسـةهمراتبـی قائـ نیسـتند .از
سو دیگر ارتباط میان والد  -فرزند در خانواده بـا دو مؤلفـ «اقتـدار» و «صـمیمت» شـک
می گیرد؛ بدین معنا که برا جامعه پذیر و تربیـت مناسـب فرزنـدان ،ارتبـاط میـان آنهـا و
والدین از سویی باید در یک فضا صمیمی و تبادل عاطفی شک بگیـرد و از سـو دیگـر
اقتدار والدین حفظ شود و از طر فرزنـدان بـه رسـمیت شـناخته شـود .بـا حضـور مـداو
دختران نوجوان در فضایی بدون سةسةه مراتـب و عـاد کـردن بـه ایـن سـبک از ارتبـاط و
شک گیر نوع جدید از کنش که مبتنی بر برابر است ،هماهنگی و مطابقت بـا الگـو
رفتار خانواده که مبتنی بر سةسةهمراتب است ،برا آنها مسلةهساز میشود.
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درمجموع فناور ها جدید ارتباطی تجربهها ،احساسا و نگـرشهـا جدیـد بـرا
دختران نوجوان رقم زده و مناسبا کنش والد  -فرزنـد آنهـا را نیـز دسـتخوش تغییراتـی
کرده که مناسب اسـت از دیـدگاه خـود آنهـا تحةیـ و بررسـی شـود .بیشـتر پـژوهشهـا
انجا شده در ایران که به بررسی تأثیرا فضا مجاز و فنـاور هـا جدیـد ارتبـاطی بـر
نوجوانان پرداختهاند ،با رویکردها روانشناختی این موضوع را مطالعه کردهاند و در زمین
بررسی وجوه جامعهشناختی آن ،پژوهشهـا کمتـر صـور گرفتـه اسـت .در پـژوهش
حاضر قصد داریم با بهرهگیر از دیدگاه جامعهشناختی به بررسـی مسـلة حضـور دختـران
نوجوان در فضا مجاز و شبکهها اجتماعی با تأکید بر رواب والد  -فرزند بپردازیم.
پیشین پژوهش
سهیال صادقی فسایی و ایمان عرفانمنش ( )1395در مقالها با عنوان «مسلة موازنـ قـدر
 :سنخها جدید قدر و تقویت کنشگر » با اذعان بـه
نوجوانان در خانه با توجه به
افزایش رونـد خـانگی شـدن فنـاور هـا ارتبـاطی و اطالعـاتی (

) بـه عنـوان مسـلة

اجتماعی نوظهور در خانوادهها ایرانی ،به بررسی افزایش قدر کنشگر و توانـاییهـا
بالقوه و نهفت فرزندان نوجوان به دنبال استفاده از این فناور ها جدبد به عنوان یـک منبـع
تقویتکنندة قدر میپردازند.
در پژوهشی با عنوان «واکاو رابط اسـتفاده از اینترنـت بـا نظـا ارزشهـا جوانـان و
نوجوانان» ،روحانی ،هاشمی و انبارلو ( )1397نشان میدهند افزایش اسـتفاده از اینترنـت در
میان نوجوانان و جوانان ،بسیار از ارزشها ،هنجارها ،عاد ها ،منش ،سبکهـا زنـدگی
و ویژگیها افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساا یافتهها این پژوهش کـه بـه روش
کمّی و از طریق پرسشنامه انجا شده است ،بـین اسـتفاده از اینترنـت و چهـار دسـته از نظـا
ارزشها نوجوانان و جوانان شام ارزشها مةی ،دینی ،اقتصاد  ،فرهنگـی و اجتمـاعی
رابط معنادار وجود دارد.
نوابخش و همکاران ( )1389در مقال «بررسی آثـار اینترنـت و موبایـ در تغییـر هویـت
جوانان  29-15سال اسـتان مازنـدران» کـه بـه روش پیمـایش انجـا شـده ،بـه بررسـی آثـار
اینترنت و موبای در تغییر هویت جوانان استان مازندران میپردازند .نتایج این پژوهش نشان
می دهد گرایش جوانان به اسـتفاده از اینترنـت ،در تغییـر هویـت فـرد و هویـت گروهـی،
ارزشها خانوادگی ،فرهنگی ،دینی و اجتماعی آنان مؤثر است.
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ابوالقاسـمی و همکــاران ( )1392در تحقیقــی بــه بررسـی تــأثیر اینترنــت بــر ارزشهــا
خانواده میپردازند .روش این پژوهش توصیفی – پیمایشی است و نتایج ضریب همبسـتگی
بیانگر وجود رابط معنادار و معکوا میان متغیرهـا وابسـتگی بـه اینترنـت ،وارد شـدن بـه
فضا صمیمیت ،بحث و مناظرة گروهی ،ایجاد رواب احساسی در محی تعامةی اینترنت و
میزان استفاده از اینترنت ،با ارزشها خانواده است .درواقع هرچه میزان این متغیرها بر اثـر
ورود کاربران به محی تعامةی اینترنت افزایش یابد ،از میزان ارزشها خـانواده نـزد آنـان
کاسته میشود.
محمــدپور و آزاد نــژاد ( )1392در مقالــها بــا عنــوان «بررســی تــأثیر رســانههــا
الکترونیکی (اینترنت) در ایجاد شکا بین فرزندان و والدین تهرانی» ،به مطالعـه و بررسـی
مسائ مربوط به اینترنت بر شکا نسةی مـیپردازنـد .در ایـن پـژوهش« ،محتـوا رسـانه»،
«ارتباط مجاز »« ،دوستیابی» و «برخـوردار مخاطـب» کـه متـأثر از اینترنـت هسـتند ،بـه
عنوان شاخصها اثرگذار بر شکا نسةی مطرح مـیشـوند و مؤلفـههـایی ماننـد «شـکا
ارزشی»« ،شکا

رفتار »« ،شکا

ارتباطی» و «شکا

نگرشـی» مـال

سـنجش شـکا

نسةی تعیین میشوند .دو مقول «محتـوا اینترنـت» و «برقـرار ارتبـاط در فضـا مجـاز »
تأثیرگذار بر ایجاد شکا نسةی بین والدین و فرزندان خانوادهها تهرانی هستند.
خةیةی آذر ( )1392در مقال «شناخت ویژگیها شبکهها اجتماعی و اثـرا آنهـا بـر
رواب بینفرد نوجوانان» اثرا شبکهها اجتمـاعی بـر تـنشهـا خـانوادگی را بررسـی
میکند .حضور نوجوان در فضا مجاز به متنوعساز ارتباطا اجتمـاعی آنـان فراتـر از
مدرسه و همسـایگان منجـر مـیشـود و درنتیجـه سـبب کـاهش توانـایی والـدین در کنتـرل
فعالیتها نوجوانان میشود .اثر بعد بـه چـالش کشـیده شـدن سةسـةهمراتـب قـدر در
خانواده است؛ به دلی آنکه نوجوان به یک فرد متخصص در خانواده تبدی میشود و بقیـ
اعضا خانواده در مسائ فنی به او تکیه خواهند داشت .نظار والدین بـر و سـایتهـا و
ارتباطا نوجوانان در فضا مجاز  ،خودمختار نوجوانان را دچار چـالش مـیکنـد و بـه
ایجاد تنش میان فرزندان و والدین میانجامد.
باکینگهــا ( ) 2008در کتــا جوانــان ،هویــت و رســانههــا دیجیتــال کــه یــک
مجموعه مقاال است ،نتایج و پیامـدها رسـانههـا دیجیتـال بـر هویـتهـا نوجوانـان و
جوانان را بررسی میکند .از نظر نویسندگان این مقالهها ،نس جدید نسـ دیجیتـالانـد کـه
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شک ها تازه ا از ارتباطا در فضایی گسترده را تجربـه مـیکننـد .رسـانههـا دیجیتـال
آزاد فـرد و قــدر انتخــا نوجوانــان و جوانـان را افــزایش داده و ســاختار قـدر در
خانواده را با دستخوش تغییراتی کـردهانـد بنـا بـر پـژوهشهـا انجـا شـده در ایـن کتـا ،
دختران نوجوان آسانتر جذ فضا مجاز میشوند.
مسچ (

) ( ) 2006در مقالها با عنوان «رواب خـانوادگی و اینترنـت :کـاوش در

رویکرد مرزها خانواده» استدالل میکند ورود فناور ها جدید ماننـد اینترنـت بـه طـور
بالقوه کیفیت رواب خانوادگی و رواب والد  -فرزنـد را تغییـر مـیدهـد .بـر اسـاا ایـن
پژوهش ،استفاده از اینترنت رابط منفی با اوقا خانوادگی و رابط مثبت با کشـمکشهـا
خانوادگی دارد و به کاهش انسجا خانوادگی میانجامد.
اغةب پژوهشها انجا شده در این حوزه تأثیر حضور نوجوانان در فضـا مجـاز بـر
مناسبا و ارزشها خانوادگی را تأیید میکنند .تفاو مقال حاضر با پژوهشها پیشین
در سه محور «روش»« ،موضوع» و «نمونهها تحقیق» است .اغةب پژوهشها انجا گرفتـه
به روش کمّی و به صور پیمایشی است؛ ولی این مقاله با رویکرد کیفی به بررسـی و فهـم
مسلةه میپردازد .به لحاظ موضوع نیز پژوهشی که به بررسی مناسبا والد  -فرزند تحـت
تأثیر شبکهها اجتماعی و فضا مجاز بپردازد ،انجا نشده است .دختـران نوجـوان دهـ
هشتاد نمونهها این پژوهش هستند که در تحقیقا انجـا گرفتـه ،چنـین نمونـها یافـت
نشد و از نوآور ها این مقاله به شمار میآید.
 .1مالحظیت نظ
 .1-1فنیو

هی جدید طال یت و تبیطیت

فناور ارتباطا و اطالعا از فناور ها جدید به شمار میآید که در وجـوه گونـاگون
جامع انسانی امروز تأثیرگـذار اسـت .کاسـتةز در کتـا عصـر اطالعـا بـه بررسـی ابعـاد
فرهنگی ،اقتصاد و اجتماعی جامعه شبکها نوظهـور مـیپـردازد (ر : .کاسـتةز،1382 ،
ج ،1ص .)434-382او بیان میکند در عصر جدید ،یکپارچگی بالقوة متن ،تصـویر و صـدا
در یک سیستم که از چندین نقطه و در زمان دلخواه (زمان واقعی یا با تأخیر) و در شبکها
جهــانی و آزاد و در دســترا بــا یکــدیگر تعام ـ دارنــد ،ماهیــت ارتباطــا را دســتخوش
دگرگونیها بنیادین میکند .ازآنجاکه انتقال و جریان یافتن فرهنـ از طریـق ارتباطـا
انجا میشود ،خود فرهن ها ،یعنی نظا ها عقایـد و رفتـار مـا کـه سـاخت تـاریخانـد ،بـا
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سیستم فناوران جدید دستخوش دگرگونیها بنیادین می شوند و این امر با گذشـت زمـان
تشدید میشود .با ظهور اینترنت و توسع شـگفتانگیـز آن هـمزمـان انـواع جدیـد جوامـع
مجاز پیرامون شبکهها کامپیوتر ایجاد شد.
از نظر کاستةز ،جهانشمولی زبان دیجیتال و منطق کامالً شبکها سیستم ارتباطی زمینه-
ها فناوران ارتباط افقی و جهانی را فراهم کرد .افزون بر این معمار این فناور شبکها
به گونه ا است که سانسور یا کنترل آن بسیار دشوار است .کاستةز تصریح میکند امـروزه
در سرتاسر جهان هزاران شبک کوچک وجود دارد که ک ارتباطا انسانی  -از سیاست و
مذهب گرفته تا سکس و پژوهش  -را پوشش مـیدهنـد .همزیسـتی مسـالمتآمیـز منـافع و
) را بـه خـود
فرهن هـا گونـاگون در شـبکه ،شـک شـبک جهـانی (
گرفت که مجموع انعطـا پـذیر از شـبکههـا اینترنـت اسـت کـه نهادهـا ،تجـار هـا،
انجمنها و افراد سایتها ویژة خود را در آن ایجاد میکنند و بر مبنـا آن ،هـر کـس بـه
این شبکه دسترسی داشته باشد ،میتواند بـرا خـود صـفحها ایجـاد کنـد کـه از ترکیـب
متغیر از تصویر و متن تشکی شده است.
در نگاه کاستةز فرایند شک گیـر و انتشـار اینترنـت و شـبکههـا ارتبـاط کـامپیوتر
(امروزه موبایةی) وابسته به آن در ربع قرن گذشته ساختار رسان جدید را در معمار شبکه،
در فرهن کاربران شبکه و در الگوها واقعی ارتباطا برا همیشـه شـک داد .در مـورد
استفادهکنندگان این شبکهها ارتبـاطی ،کاسـتةز اظهـار مـیدارد ایـن رسـانههـا بـه ارتبـاط
نامحدود گرایش دارند و احتمال اینکه زنان و دیگر گروهها فرودسـت جامعـه بتواننـد بـا
حمایتی که توس رسان الکترونیکی ایجاد میشود ،آزادانهتـر نظـرا خـود را بیـان کننـد،
بیشتر است .او فضا مجاز (جامعـ مجـاز ) را شـبک الکترونیکـی متقابـ مـیدانـد کـه
محدودهاش را خود تعریف میکند و پیرامون عالقه یـا هـد مشـترکی تشـکی مـیشـود؛
اگرچه در برخی مواقع ایجاد ارتباط بهخود خود به هد تبدی میشـود .بـه نظـر کاسـتةز
یکی از مهمترین کاربردها فناور ها جدید اطالعـاتی  -ارتبـاطی ،سـرگرمی و تفـریح
است .او تصریح میکند با وجود اینکه بسیار به توانایی بالقوة فناور ها جدید ارتبـاطی
در پیشبرد آموزش ،بهداشت و فرهن عقیده دارند ،راهبرد غالب ،توسع سیستم تفریحا
الکترونیکی غولآسا را هد قرار داده است که از نظر تجار  ،مطملنترین سرمایهگذار
به شمار میآید .کاستةز معتقد است شرکتها نر افزار دانـش فنـی تعـامةی جدیـد را
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ایجاد کردند که تصور غرق شدن در واقعیت مجاز محی الکترونیکی را بر میانگیزد.
از نظر کاستةز مهمترین ویژگی سیستمها چندرسانها (هماننـد شـبکههـا اجتمـاعی
موبایةی) آن است که جةوهها فرهنگی گوناگون را با تما تنوعشان در قةمرو خـود جـا
میدهند .ظهور سیستم چندرسانه ا به معنا پایان جـدایی و حتـی تمـایز میـان رسـانههـا
شنیدار  -دیدار و چاپی ،فرهن

عامیانه و فرهن

فرهیختگان ،سـرگرمی و اطالعـا ،

آمــوزش یــا اغواســت .از نظــر او هم ـ جةــوههــا فرهنگــی  -از بــدترین تــا بهتــرین و از
نخبهگراترین تا مردمیترین  -در این جهان دیجیتالی گرد هم میآیند و یک محی نمادین
جدید پدید میآورند که دنیا مجاز را به واقعیت بدل میکنند.
) بــرا فنــاور هــا جدیــد
) و اومــا نــاروال (
جــریس هنســون (
اطالعا و ارتباطا  ،مفهو «فناور اجتماعی» را به کار میبرنـد و دلیـ آن را ایـنگونـه
بیان میکنند که بهرغـم فرصـت هـا و امکانـا موجـود در زمینـ دسـتیابی بـه سـختافـزار
ارتباطی ،کشورها جهان سو بیش از همهچیز از تأثیرا اجتماعی و روانـی فنـاور هـا
جدید ارتباطی و تغییرا بالقوة اجتماعی که از کاربرد آنها پدید آمده ،همراه بـا پیامـدها
اجتماعی آن و تهدیداتی که فناور به همراه دارد ،نگراناند .به همـین دلیـ از ایـن پدیـده
به عنوان فناور ها اجتماعی یاد میکنند.
هنسون و ناروال معتقدند جهان امروز با چالشها همزمان فناور ارتبـاطی و فرهنگـی
روبهروست .نخستین چالش به رسانه و فناور ها مرتب با آن مربـوط مـیشـود و چـالش
دو بـه راههـا و وسـای پـذیرش فنـاور در شـیوة زنـدگی فـرد و نظـا اجتمـاعی یعنـی

چگونگی پیوند خوردن فناور به شیوهها زندگی افراد و هویت مةـی آنهـا مربـوط مـی-
شود .فناور اجتماعی به گونها عم میکند که فعالیت مرد به تغییرا نـاگزیر در نظـا

اجتماعی میانجامد .عرض هر فناور جدید تغییراتی را به دنبال دارد .شـاید میـزان و تـأثیر
دگرگونی برا دورانی طوالنی و حتی برا نس ها نامحسوا بـاقی بمانـد .درواقـع نظریـ
فناور ارتباطی ،چگونگی تأثیر فناور ها جدید ارتباطی بر شیوة زندگی فرد از لحـاظ
کیفیت زندگی ،رواب و فعالیتها خانوادگی ،رواب اجتماعی ،نقش طبقهبند جنسیت،
رشد آگاهی ،بهرهگیر از اوقا فراغت ،ارزشها زندگی و کسب اطالعـا را بررسـی
میکند.
هنسون و ناروال تصریح میکنند بـرا برخـورد و کنارآمـدن بـا دگرگـونی ارتبـاطی و
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فناورانه ،میزانی از صالحیت و شایستگی اجتماعی نیز ضرور است .صالحیت و شایستگی
اجتماعی با روحی مبارزهطةبی ،بهرهگیر از منابع فرهنگی (مجموعـ داسـتانهـا ،نهادهـا و
سنتها یک جامعه) جهـت سـازگار بـا دگرگـونی فناورانـه و آمـادگی بـرا بـه خطـر
انداختن این منابع فرهنگی مشخص میشود .هنسون و نـاروال بـا اذعـان بـه ارتبـاط نزدیـک

شایستگی اجتماعی و ابعاد فرهنگی فناور  ،تأثیر سهگان این دو بر یکدیگر را تصویر مـی-

کنند :الف) تأثیر فناور ارتباطا به عنوان یک عامـ مجـزا بـر ارزشهـا فرهنگـی؛ )
تأثیر ارزشها فرهنگی بر محتـوا رسـانههـا ارتبـاطی؛ ج) تـأثیر محتـوا رسـانههـا بـر
ارزشها فرهنگی (ر : .هنسون و ناروال ،1381 ،ص.)30-20
 .1-2نسل شبکه

نس گروهی از افرادند که در یک زمان واحد به دنیا آمدهاند و تجربهها ،منـافع و دیـدگاه-

ها مشترکی دارند و از این تجربهها و منافع مشتر آگاهاند .آنوه در مسلة نسـ هـا بایـد
مورد توجه قرار گیرد ،تفاو ها فرهنگی و اجتماعی این گروهها سنی است .گروههـا
سنی جمعیتشناختی هنگامی به عنوان نس مورد توجـه قـرار مـیگیرنـد کـه ویژگـیهـا
فرهنگی و جمعیتشناختی متمایز و چشمگیر نسبت به گروهها سنی دیگر داشـته باشـند
(کوثر  ،1387 ،ص.)67
) معتقــد اســت نــوع نس ـ از طریــق مجموعــها از
کــارل مانهــایم (
موقعیتها اجتماعی  -تاریخی و رویدادها اتفاقافتاده در زمان این نس ها تعریف مـی-
شود .از نظر او سن عامةی تعیینکننده است؛ چراکه در زمان جوانی و نوجوانی افراد ،برخی
عوام اجتماعی ،تاریخی ویژه و خاص یا اتفاقی مهم میبایست بر این افراد تأثیر بگذارد تـا
تجرب زندگی آنهـا را در آینـده شـک دهـد و آنهـا را بـه اتفاقـا ایـن دوره ارتبـاط دهـد
(خواجهئیان و همکاران ،1399 ،ص.)13
«نس شبکه»« ،نس هزاره» و «بومیـان دیجیتـال» گـروه بزرگـی از نوجوانـان را توصـیف
میکند که در عصر اینترنت رشد یافتهاند و با غوطهور شدن در این فنـاور هـا بـهآسـانی از
کامپیوتر استفاده میکنند ،باز ها آنالین انجا مـیدهنـد و بـا ابزارهـا الکترونیکـی بـه
طور مداو با دوستان خویش در ارتبـاطانـد .اصـطالح نسـ «بومیـان دیجیتـال» را پرنسـکی
) برا نخستین بار مطرح کـرد و از نسـ جدیـد گفـت کـه از آغـاز تولدشـان
(
ابزارها و فناور ها جدید زندگی آنها را در بر گرفته است .به دلی آنکه بومیان دیجیتـال
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از دوران کودکی تجرب حضور در فضا مجاز را دارند ،تمایال و کنشهـا متفـاوتی
نسبت به گذشتگان خویش دارند .ویژگی این نسـ  ،خـوشبینـی ،عالقـه بـه انجـا فعالیـت
گروهی و داشتن استعداد ویژه در عرص فناور ها جدید است .نس شبکه تبحـر ویـژه
در تولید نمایشها چندرسانها دارند و نقش یک تولیدکنندة فعـال را ایفـا مـیکننـد ،نـه
یک مصر کنندة صر

(

).

جعفرزادهپور ( )1396در پژوهشی به بررسـی میـزان بـهکـارگیر گـروههـا مختةـف
نسةی در ایران از رسانهها گوناگون در دوران هویتیابی خویش پرداخته و به ایـن نتیجـه
رسیده است که رادیو و روزنامه ،رسان اکثر متولـدان  1325و پـیش از آن اسـت؛ روزنامـه،
رادیو و تةویزیون بـرا متولـدان 1339-1326؛ رادیـو ،تةویزیـون و ضـب صـو  ،متولـدان
1340؛ تةویزیون ،ویدئو و رایانه ،متولدان 1365-1354؛ ویدئو ،ماهواره ،اینترنت ،وبـال -
ها ،موبای و باز ها رایانها برا متولدان  1376-1366و شبکهها اجتماعی مجـاز و
موبای ها هوشمند رسان بیشتر متولدان  1385-1377است.
برخی از پژوهشگران معتقدند بومیان دیجیتال عالقها شدید به نفوذ اجتماعی دارنـد و
در بیشتر موارد ،شبکهها اجتماعی مجاز را برا حفظ ارتباط ،تعام اجتماعی و نظار
و کنترل اجتماعی به کار میگیرند و بقی موارد استفاده هموون کسب اطالعـا  ،تفـریح و
).
سرگرمی در درج دو اهمیت برا آنان است (
بومیان دیجیتال تمای دارند در انواع گوناگون رسانهها اجتماعی عضو باشند و از ایـن
راه ،گونــههــا متفــاو ارتباطــا را ایجــاد و حفــظ کننــد (کــویین و همکــاران، 2011 ،
ص ،270به نق از خواجهئیان و همکاران ،1399 ،ص.)14
نس شبکه به دلی استفادة فراوان از فنـاور هـا اطالعـا و ارتباطـا بـرا سـاختن
دنیا جدید خویش ،از خالقیت بسیار باالیی برخوردارند .سرعت باال اینترنت این امکـان
را به بومیان دیجیتال میدهد تا فضا مجاز را به صور امتداد رواب چهرهبهچهرة خـود
ببینند و نیازهایشان را برا پردازش سریع و ارتباط در زمان واقعی درونی کنند (سعد پور،
 ،1382ص.)165
 .1-3قتد (

)

اقتدار ازجمةه مفاهیم عةـو اجتمـاعی اسـت کـه حـوزههـا گونـاگونی هموـون روانشناسـی،
جامعهشناسی و عةو سیاسی به مطالعه ،تحةی و بررسی آن مـیپردازنـد .پیونـد اقتـدار بـر مبنـا
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تصویرهایی از قدر و ضعف قرار دارد و پیوند بیانگر قدر در تـراز عـاطفی اسـت (سـنت،
) اقتــدار را جســتوجــو نیرویــی مســتحکم،
 ،1378ص .)2ریوــارد ســنت (
) نخسـتین کسـی اسـت کـه در کتـا
تضمینشده و پایدار میدانـد .مـاکس وبـر (
اقتصاد و جامعه در یک مطالع سامانمند ،مناسبا قدر و گونهشناسی اقتدار را مطرح میکنـد.
وبر در این اثر ،در تعریف اقتدار ،آن را قدرتی مشروع میداند که بر باور مبتنی اسـت و از مـرد
اطاعت میطةبد (عابد اردکانی و همکاران ،1387 ،ص .)154وبـر از سـه نـوع اقتـدار «سـنتی»،
«کاریزماتیک» و «قانونی» بحث میکند« .اقتدار سنتی» اقتدار مبتنی بر اعتقاد به سنتهـا کهـن
است و مشروعیت قدر کسانی که مبتنی بر سنت ،مأمور اقتدارنـد (آرون ،1384 ،ص ،)601بـا
تکیه بر وراثت ،خاندان ،پدرساالر یا سةطنت ایجاد میشود (تنهـایی ،1389 ،ص .)303وبـر در
تشریح «اقتـدار کاریزماتیـک» آن را ناشـی از لطـف و عطیـ خـارقالعـاده و شخصـی مـیدانـد.
سرانجا «اقتدار قانونی – عقالنی» که با اعتبار قوانین ،صالحیت کـارکرد افـراد و نهادهـا پدیـد
میآید و مبتنی بر کنش عقالنی معطو به هد و خالی از هرگونـه عنصـر اقتـدار شخصـی یـا
سنتی است (بشیریه ،1390 ،ص.)61
وبر اقتدار را صرف ًا به صور سـاختار از فرمـان کـه افـراد را بـه اطاعـت وا مـیدارد،
تعریف نمیکند؛ بةکه درعینحال آن را اطاعتی میداند کـه مشـتاقانه انجـا مـیشـود .وبـر
کامالً شفا میکند که ویژگی اساسی اقتدار تعهد مثبت زیردستان به مرجع اقتدار اسـت
که مطیع آن هستند .یکی از مهمترین شک ها اقتدار سنتی« ،اقتدار پدرساالرانه» و شـاخه-
هــا فرعــی آن اســت .اقتــدار پدرســاالر مشــروعیت قــدر و اقتــدار خــویش را از ارزش
پذیرفتهشده میگیرد که در سنت ریشه دارد (ر : .فوالدیان و جالییپـور ،1395 ،ص-55
 .)61در جامع پاتریمونیالیسم ،اقتدار با مردان است و ریش اقتدار آنـان نیـز در نقشـی اسـت
که پدر در چنین جامعها ایفا میکند .پدران در ایـن جامعـه ،حامیـان ،داوران سـختگیر یـا
نیرومندان جامعهاند (سنت ،1378 ،ص.)80
) جامعهشناا آلمانی نیـز ازجمةـه نظریـهپردازانـی
رالف دارندور (
است که به بررسی و تحةی بحث اقتدار میپردازد .از نظر او سمتها گوناگون اجتمـاعی
از مقادیر گوناگونی از اقتدار برخوردارند .دارندور معتقد است اقتدار نـه در افـراد ،بةکـه
در سمتها نهفته است .در تحةی دارندور  ،اقتدار وابسته به سمتهـا اجتمـاعی ،عنصـر
اساسی به شمار میآید .اقتدار همیشه مستةز فرمـانبـر اسـت .از آنهـایی کـه سـمتهـا
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بااقتدار دارند ،انتظار می رود زیردستان خود را تحـت نظـار داشـته باشـند؛ یعنـی آنهـا بـه
خاطر نقشها اطرافیان  -و نه به خاطر ویژگیها روانشناختیشان  -بر دیگران چیرگـی
دارند .این نقشها نیز مانند اقتدار ،نه به آد ها بةکـه بـه سـمتهـا تعةـق دارنـد .اقتـدار یـک
پدیدة اجتماعی تعمیمیافته نیست؛ آنهایی که تحت نظار قرار مـیگیرنـد و نیـز پهنـههـا
مجاز نظار در جامعه مشخص شدهاند .سرانجا اینکه چون اقتدار مشروع است ،پس بایـد
برا کسانی که به این اقتدار تن در نمیدهنـد ،مجـازا هـایی تعیـین کـرد (ریتـزر،1386 ،
ص.)161
در نگاه دارندور یکی از کارکردها اقتدار ،انسجا و یکپارچه کـردن یـک واحـد
است؛ بنابراین در تما جوامع انسانی اقتدار وجود دارد و نمیتـوان یـک سـازمان اجتمـاعی
بدون اقتدار را تصور کرد .به نظـر مـیرسـد واحـد اجتمـاعی  -از یـک گـروه کوچـک یـا
سازمان رسمی یا ک یک جامعه  -میتواند یک انجمـن آمرانـ تنظـیمشـده باشـد .در نظـر
دارندور  ،قدر بر رابط اجبار عدها بر دیگران داللـت دارد؛ ایـن روابـ قـدر در
انجمنها آمرانه به مشروعیت تمای دارد؛ بنابراین میتوانند به عنـوان روابـ اقتـدار بـه
طور هنجار بر دیگران تسة داشته باشـند .از نگـاه دارنـدور  ،اقتـدار مهـمتـرین مزیـت
اجتماعی است و شکا اصةی هر جامعه و کشمکش انواع گروهها ذ نفع و شبهگروههـا
برا بهدستآوردن اقتدار بیشتر یا کاهش اقتدار گروهها رقیب است و مفهومی اجتمـاعی
است که در سةسةهمراتب جامعه معنا مییابد (ر : .البرز  ،1395 ،ص.)92-85
 .1-4صمیمیت (

)

نیاز به صـمیمیت کـه یـک نیـاز پیشـرفت جهـانی و بیولو یـک در تمـامی انسـانهاسـت ،بـه
نزدیکی ،تشابه و یک رابط عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر اشاره دارد و مستةز شناخت
و در عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی اسـت کـه بـه عنـوان خاسـتگاه
تشــابه و نزدیکــی بــه کــار مــیرود .صــمیمیت بــه صــور الگــو رفتــار بســیار مهمــی
مفهو ساز شده و دارا جنبهها عاطفی  -هیجانی و اجتماعی نیرومند است که بر پای

تجرب مثبت همسویی و برابر  ،رضایت خاطر ،تجرب مثبت مشـارکت و عشـق شـک مـی-
گیرد (نظر و همکاران ،1388 ،ص.)110

پترسون صمیمیت را چگونگی ارتباط و تعام میان افراد میداند کـه طـرفین حاضـر در
رابطــه ،کــنشهــا متقــابةی بــرا نگهــدار رابطــها نزدیــک و آســان انجــا مــیدهنــد
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) .جکی گب در کتا خویش به بررسی صمیمیت در خانوادههـا
(
میپردازد و بیان میکند تعریف و مطالع صمیمیت نخستین بار در اواخر ده  1970و اوای
) .پـائولین جانسـون
ده  1980میالد در عةـو اجتمـاعی ظهـور کـرد (
) معتقد است دلی افزایش عالقـ جامعـهشناسـان بـه موضـوع صـمیمیت
(
شاید ناشی از ایمانشان به این نکته است که زندگی خصوصی منبع ارزشها و معانی خـاص
است (لطفیزاده و همکاران ،1398 ،ص.)116
یکی از مهمترین جامعهشناسان که به بررسـی و تحةیـ «صـمیمت» مـیپـردازد ،آنتـونی
گیدنز است .او یکی از مهم ترین پیامدها تحوال گسترده در الگو کنش متقابـ افـراد
در جامع مدرن را معرفـی خانـه بـه مثابـه واحـد جغرافیـایی بـرا تمرکـز کـنش متقابـ
) .گیدنز در بحث از دگرگونی صـمیمت در
صمیمانه و گر میداند (
خانواده بر نقش مهم فردگرایی در کیفیت رواب افراد با یکدیگر تأکیـد مـیکنـد .و معتقـد
است در جوامع مدرن امروز شاهد تحوال بنیادینی در ماهیت رواب نزدیک خـانوادگی
هستیم و در

ما از این نوع رواب نیز کامالً عـو

شـده اسـت .در دنیـا مـدرن ،روابـ

میان افراد با توافق و رضایت طرفین شک میگیرد و هیچ بـاور یـا فرهنـ خاصـی قـدر
الز برا تأثیرگذار بر آن را ندارد .رابطها که به قول گیدنز میتوان آن را «رابط نا »
) نامید ،از تمامی قید و بندها سنتی و الزاما بیرونی رهـا شـده و تنهـا بـر
(
اساا خواستهها و امیال افراد شک میگیرد (مک کارتی و ادواردز ،1390 ،ص.)446
به باور گیدنز ،مکان و پیوندها خویشاوند که در شرای مدرنیته تحةیـ رفتـهانـد ،دیگـر
نمیتوانند به میزان گذشته زمین اعتماد و رواب صمیمانه را فراهم کنند .گیـدنز ضـمن تأکیـد بـر
تغییرا ویژگیها دوستی در شرای مدرن تصریح میکند در محـی هـا پیشـامدرن ،اعتمـاد
بنیاد در رواب اعتمادآمیز شخصی در اجتماع ،پیونـدها خـانوادگی و دوسـتیهـا جـا دارد.
گرچه هریک از این پیونـدها اجتمـاعی مـیتوانـد دربرگیرنـدة صـمیمیت عـاطفی باشـد ،ایـن
صمیمیت شرط بقا اعتمـاد شخصـی نیسـت .پیونـدها شخصـی نهادمنـد و اصـول غیررسـمی
صداقت و شرافت چارچو ها اعتماد را فراهم میکنند؛ درحالیکه در مدرنیتـه ،وضـع اعتمـاد
از وابستگی به مکان و رواب خویشاوند رها و منوط به صـمیمیت مـیشـود و اعتمـاد در یـک
سطح شخصی ،به طرحی تبدی میشود که طرفین باید رو آن کـار کننـد و مسـتةز بـاز بـودن
فرد به رو دیگران است (لبیبی ،1393 ،ص.)486

75

گیدنز معتقد است در رواب صمیمیت از نوع مدرن ،اعتماد همیشه دوپهةوست و امکـان
جدایی همیشه کم وبیش حضور دارد .پیونـدها شخصـی را مـیتـوان پـاره کـرد و روابـ
صمیمت را میتوان به قةمرو تمااها غیرشخصی بازگردانـد .از نگـاه او راهحـ  ،اعتمـاد
شخصی است؛ ولی اعتمـاد شخصـی بـه سـطحی از خودشناسـی و بیـان حـال نیـاز دارد کـه
خودش باید یکی از سرچشمهها تنش روانی باشد؛ زیرا مکاشف نفس متقاب به همیـار و
پشتیبانی نیاز دارد؛ درحالیکه این دو غالباً با هم ناسازگارند .زجر و ناکامی با نیاز به اعتمـاد
به دیگر به عنوان فراهمآورندة دلسوز و پشتیبانی ،در هم بافتـه شـدهانـد (گیـدنز،1380،
ص .)171گیدنز بیان میکند :یکی از ویژگیها نظا ها اجتماعی مدرن این است که در
آنها ارتباطها دوستانه و خصوصی با افراد برقرار میشود کـه مـیتـوان آنهـا را از میـان
امکانا گوناگون انتخا کرد (همو ،1382 ،ص .)128گیـدنز معتقـد اسـت در ایـن عصـر
مدرن اخیر ،رابطه چیز فعال است؛ یعنی باید رو آن کـار کـرد و اگـر قـرار اسـت یـک
رابطه با گذشت زمان دوا بیاورد ،باید اعتماد طر مقاب جةـب شـود .از نظـر او ارتبـاط و
دادوستد عاطفی نهتنها در رواب عشق جنسی ،بةکه در دوستیها و کنشها متقاب والدین
و فرزندان نیز اولویت یافته است (همو ،1387 ،ص.)250
 .2مالحظیت وشی
هیو مک کی (

) و پال رینولدز (

) چهار دیدگاه و سـنت پژوهشـی

مشتم بر اثباتی ،تفسیر  ،انتقاد و فرهنگی (متأثر از رویکرد چـرخش زبـانی و مطالعـا
فرهنگی معاصر) را برا پژوهش دربارة جامعـ اطالعـاتی برشـمردهانـد (صـادقی فسـایی و
عرفانمنش ،1395 ،ص .)14سنت پژوهش تفسیر مبتنی بـر پـارادایم برسـاختی  -تفسـیر
اســت کــه از نظــر فةســفی در نظریــههــا کانــت ،دیةتــا و هوســرل ریشــه دارد و از نظــر
جامعهشـناختی مبتنـی بـر اندیشـههـا شـوتز ،وبـر ،میـد ،برگـر و الکمـن و نظریـهپـردازان
رویکردها پدیدارشناسی ،روش شناسی مردمـی و سـایر دیـدگاههـا خردنگـر اجتمـاعی
است .پارادایم تفسـیر در خـالل چنـد دهـ اخیـر بـهویـژه از دهـ  1970مـیالد اهمیـت
چشمگیر یافته و توانسـته بـا بـهکـارگیر روششناسـی کیفـی ،سـهم عمـدها در تولیـد
معرفت معاصر داشته باشد (محمدپور ،1392 ،ج ،1ص.)48
پژوهش پیشرو با رویکرد اکتشافی و روششناسی کیفی انجا گرفته و دادهها از طریق
مصاحبهها نیمهساختاریافته جمعآور شده است .به دلی آنکه پژوهش کیفـی بـه مطالعـ
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پیویدگیها ،معانی و ابعاد گستردة زندگی اجتماعی میپردازد ،روشها متعدد و متفاوتی
نیز برا تحةی دادهها کیفی پیشـنهاد شـده اسـت .روش تحةیـ دادههـا ایـن پـژوهش،
تحةی موضوعی یا تماتیک است .تحةی موضـوعی ضـمن آنکـه خـود یـک روش مسـتق
تحةیةی است ،میتواند در روشها تحةیةی دیگر نیز به کار رود .تحةیـ تماتیـک عبـار
است از تحةی مبتنی بر اسـتقرا تحةیةـی کـه در آن محقـق از طریـق طبقـهبنـد دادههـا و
الگویابی دروندادها و بروندادها به یک سـنخشناسـی تحةیةـی دسـت مـییابـد .تحةیـ
تماتیــک درواقــع عم ـ کدگــذار و تحةی ـ دادههاســت ،بــا ایــن هــد کــه دادههــا چــه
می گویند .این نوع تحةی در وهةـ نخسـت بـه دنبـال الگویـابی در دادههاسـت .زمـانی کـه
الگویی از داده ها به دست آمد ،بایـد حمایـت تمـی یـا موضـوعی از آن صـور گیـرد .بـه
عبارتی تمها از دادهها نشلت میگیرند (ر : .همان ،ج ،2ص.)67-60
منظور از کدگذار عمةیاتی است که طی آن دادهها تجزیه ،مفهو سـاز و بـه شـک
تازها در کنار یکدیگر قرار داده میشوند .در فرایند تفسیر سه مرحةـه بـه نـا «کدگـذار
باز»« ،کدگذار محور » و «کدگذار گزینشی» وجود دارد .در کدگذار باز ،دادهها و
پدیدهها را در قالب مفاهیم در میآوریم .بدین منظور ابتدا دادههـا از هـم مجـزا مـیشـوند،
عبار ها (کةما منفرد یا مجموعها کوچک از چند کةمه) بر اسـاا واحـدها معنـایی
دستهبند میشوند تا تعةیقا و مفاهیم (کدها) به آن ضمیمه شوند .مرحة بعد «کدگذار
محور » است که پاالیش و تفکیک مقولهها بـهدسـتآمـده از کدگـذار بـاز اسـت .از
میان انبوه مقولهها پدیدآمده در مرحة کدگذار باز ،آنهایی که به نظر مـیآیـد بـیش از
مقولهها دیگر در مراح بعد به کار میآیند ،انتخـا مـیشـوند .درنهایـت کدگـذار
گزینشی ،کدگذار محور را در سطحی انتزاعیتر ادامه میدهد .در این مرحةـه و پیونـد
هر دستهبند با گروهها دیگر تشریح میشود (ر : .فةیک ،1391 ،ص.)337 -329
در ابتدا پژوهش ،مصاحبهها چندین بار به صور خ به خ مطالعـه و کدگـذار شـد.
در ادامه کدها بهدستآمده ،دستهبند شد و مقولهها اسـتخراج گردیـد .کنشـگران درگیـر بـا
موضوع ،دختران نوجوان متولد نیم نخست ده ( 80سیزده تا هفـدهسـاله) هسـتند کـه در مقـاطع
تحصیةی متوسط اول (پای هشتم و نهم) و متوسط دو (پای دهم تا دوازدهم) در دبیرسـتانهـا
شهر قم مشغول به تحصی اند .برا انجا مصـاحبههـا بـا درنظرگـرفتن سـطح کیفیـت اجتمـاعی،
اقتصاد و فرهنگی مناطق قم ،سه دبیرستان از سه منطق مختةف شـهر قـم انتخـا شـد تـا تنـوع
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نمونهها لحاظ شود .روش نمونهگیر هدفمند و معیار اشباع نظر بـرا کفایـت در جمـعآور
دادهها در نظر گرفته شد .درمجموع با سی نفر از دختران ده هشـتاد مصـاحب نیمـهسـاختارمند
صور گرفت.
جدول  .1مشخصیت مصیحبهش ندگی

کد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

سال تولد
1384
1380
1380
1382
1382
1382
1380
1383
1380
1381
1380
1381
1382
1382
1381
1381
1381
1381
1381
1381
1382
1381
1380
1382
1382
1383
1381
1382
1381
1382

چندمین فرزند شغ پدر تحصیال پدر شغ مادر تحصیال مادر
استاد کارشناسیارشد
کارشناسی
اول ( 3فرزند) کارمند
سیک
خانهدار
سیک
آزاد
دو ( 3فرزند)
دیپةم
خانهدار
دیپةم
آزاد
سو ( 6فرزند)
کارشناا کارشناسی دبیر فیزیک کارشناسیارشد
تکفرزند
تخصص
پزشک
کارشناسی
مهندا
تکفرزند
تغذیه
دیپةم
خانهدار
سیک
آزاد
اول ( 3فرزند)
سیک
خانهدار
دیپةم
آزاد
پنجم ( 5فرزند)
کارشناسی
پرستار
کارشناسی
پرستار
اول ( 3فرزند)
دیپةم
خانهدار
دیپةم
سو ( 3فرزند) بازار
خانهدار کارشناسیارشد
تکفرزند کارمند بیمه کاردانی
دیپةم
خانهدار
دیپةم
آزاد
اول ( 2فرزند)
دیپةم
دو ( 2فرزند) استاد و سطح  4حوزه خانهدار
خانهدار سطح  2حوزه
کارشناسی
آزاد
سو ( 3فرزند)
مشاور
کارشناسی
فرهن
کارشناسی
فرهنگی
تکفرزند
دیپةم
آرایشگر
--اول ( 2فرزند) فرزند طالق
کاردانی
کارشناسی فرهنگی
دو ( 2فرزند) فرهنگی
کارشناسی
کارشناسیارشد خانهدار
وکی
اول ( 2فرزند)
دیپةم
خانهدار
دیپةم
آزاد
دو ( 2فرزند)
دیپةم
خانهدار
کاردانی
نظامی
سو ( 3فرزند)
سیک
خانهدار
--چهار ( 4فرزند) فرزند شهید
کارشناسی
دو ( 2فرزند) مهندا کارشناسیارشد فرهنگی
فیةمساز کارشناسیارشد
کارشناسی
مهندا
تکفرزند
کاردانی
دو ( 3فرزند) فرهنگی کارشناسیارشد فرهنگی
دیپةم
مزون
دیپةم
آزاد
اول ( 2فرزند)
دیپةم
خانهدار
کارشناسی
دبیر
تکفرزند
کاردانی
کارشناسیارشد خانهدار
وکی
دو ( 2فرزند)
دیپةم
خانهدار
دیپةم
آزاد
دو ( 2فرزند)
سطح  3حوزه
مدرا
دکتر
استاد
سو ( 4فرزند)
کارشناسی
دار
خانه
دیپةم
آزاد
اول ( 2فرزند)
حوزه
دانشگاه
کارشناسی
خانهدار
دیپةم
آزاد
دو ( 2فرزند)

 .3ییفتههی پژوهش
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رشته
هشتم
تجربی
انسانی
تجربی
نهم
نهم
تجربی
نهم
تجربی
ریاضی
انسانی
ریاضی
انسانی
نهم
تجربی
تجربی
تجربی
تجربی
تجربی
تجربی
نهم
تجربی
نهم
نهم
نهم
نهم
تجربی
تجربی
تجربی
نهم

 .3-1میز

ستفیدة و نه ،مدت می آشنییی و ن ع شبکههی

نظری مرزها خانواده یا همان نظری اکولـو

جتمی ی

انسـانی ازجمةـه نظریـههـایی اسـت کـه بـه

ارتباط خانواده و فناور ها جدید ارتباطی میپردازد .این نظریه بیش از هر چیز بر کمیـت
ارتباطا و نحوة نفوذ اینترنت و فناور ها جدیـد ارتبـاطی بـر خـانواده اشـاره دارد .ایـن
نظریه میکوشد بر زمانبر بودن استفاده از فناور ها جدید ارتباطی اشاره کند و بـا توجـه
به اینکه زمان اختصاصیافته به یک فعالیت را نمیتوان به فعالیت دیگر اختصاص داد ،پـس
افراد وقت کمتر را به خانواده اختصاص میدهند و کمتر به فعالیتهـا انسـجا بخـش بـا
خانواده میپردازند .این نظریه فناور ها جدید را عامةی بیرونی مـیدانـد کـه بـا نفـوذ در
مرزها خانواده ،آن را دچار آسیبها جد کرده و تغییر داده اسـت (عباسـی شـواز و
عباسی آتشگاه ،1397 ،ص.)42
جدول  .2مدت می

کد

ض یت ،میز

ستفیدة و نه و ن ع شبکههی

مد زمان عضویت در میزان استفادة
روزانه
شبکهها اجتماعی

جتمی ی

نوع شبکهها اجتماعی

1

 5سال

 5ساعت

تةگرا  ،اینستاگرا  ،واتسآپ

2

 4سال

 2ساعت

تةگرا

3

 3سال

 3ساعت

4

 6سال

 5ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،توئیتر

5

 4سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

6

 5سال

 6ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،فیسبو

7

 6سال

 3ساعت

تةگرا  ،واتسآپ ،توئیتر

8

 1سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

9

 5سال

 4ساعت

تةگرا  ،اینستاگرا  ،واتسآپ

10

 1سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

11

 1سال

 2ساعت

تةگرا  ،اینستاگرا

12

 4سال

 4ساعت

13

 2سال

 2ساعت

تةگرا

14

 4سال

 4ساعت

تةگرا  ،اینستاگرا  ،واتسآپ

15

 4سال

 3ساعت

تةگرا  ،اینستاگرا

16

 3سال

 3ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

17

 4سال

 4ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

تةگرا  ،اینستاگرا  ،فیسبو

اینستاگرا  ،تةگرا  ،فیسبو
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18

 4سال

 3ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،توئیتر

19

 5سال

 5ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ

20

 6سال

 6ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ

21

 4سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ ،یوتیو

22

 3سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

23

 3سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ ،یوتیو

24

 3سال

 7ساعت

اینستاگرا

25

 4سال

 5ساعت

اینستاگرا

26

 3سال

 5ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا

27

 5سال

 4ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ ،یوتیو

28

 4سال

 2ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ

29

 6سال

 4ساعت

اینستاگرا  ،تةگرا  ،واتسآپ

30

 4سال

 1ساعت

تةگرا  ،واتسآپ ،شبکهها داخةی

در خصوص میزان استفادة روزان دختـران نوجـوان از شـبکههـا اجتمـاعی ،ایـن نکتـه
گفتنــی اســت کــه آنوــه در جــدول بــاال آمــده ،بــرا ایــا تحصــیةی اســت و بیشــتر
مصاحبهشوندگان اظهار داشتند مصر روزان فضا مجاز آنها در فص تابسـتان بـیش از
آن چیز است که در باال ذکر شده است .کد  1در مـورد میـزان اسـتفاده در تابسـتان مـی-
گوید« :تو تابستان خیةی زیاده ،تو  24ساعت شاید  3-2ساعت پیش گوشی نباشم؛ روز
 18ساعت مثالً؛ اصالً نمیتونم بذار کنار» .کد  4در مـورد تفـاو میـزان مصـر در ایـا
درسی و تابستان میگوید« :تو وقت مدرسه  5-4ساعت؛ ولی تابسـتون بـه  9-8سـاعت هـم
شاید برسه».

تةگرا در سالها اخیر محبو ترین پیا رسان در میان کاربران ایرانـی بـه شـمار مـی-
رود .بر اساا آمار سایت ایةنا ،هنگامی کـه در یـازدهم اردیبهشـت  ،1397تةگـرا مسـدود

شد ،چه میةیون کاربر فعال ایرانی داشت و 750هزار کانال به زبان فارسی در این پیا رسان
فعالیت میکردند (ایةنا .)1398 /3/1،اگرچه تةگرا از سال  2013میالد فعالیت خویش را
آغاز کرده و قدمت چندانی ندارد؛ اما بهسرعت به رسان اجتماعی برتر در ایران تبدی شـد.
لذ مورد انتظار ،تأثیر اجتماعی ،سودمند مورد انتظـار و سـهولت مـورد انتظـار در مـورد
تةگرا بیشتر از برنامهها دیگر پیا رسان فور موبای است و این متغیرها همهجـایی شـدن
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تةگرا در ایران را تبیین میکند (کرمانی و مظفر  ،1397 ،ص .)7بر اساا یافتـههـا ایـن
پژوهش نیز تةگرا انتخا  28نفر از دختران نوجوان است و تنها  2نفر از مصاحبهشوندگان
از آن استفاده نمیکنند .نکت درخور توجه آنکه با وجـود فیةترینـ تةگـرا  ،ایـن تعـداد از
دختران نوجوان کاربر این پیا رسان هستند و به نظـر مـیرسـد سیاسـت فیةترینـ در عمـ
موفقیت چندانی نداشته است؛ ضمن آنکه یک هزین اضـافه بـر دوش خـانوادههـا ایرانـی
برا نصب فیةترشکن بار کرده است.
بر اساا نتایج یک نظرسنجی مةی که توس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایـران (ایسـپا) در
اسفند سال  1397انجا شده 55/9 ،درصد مرد ایران همونان از تةگرا استفاده میکنند (حـدود
چه میةیون نفر که با پیش از فیةترین تفاو چندان نکرده) کـه بـا دادههـا ایـن پـژوهش نیـز
همخوانی دارد .کد  27در مورد فیةتر تةگرا میگویـد« :فیةترینـ کـار خیةـی مزخرفیـه؛ چـون
اآلن بیشتر مرد دارند» .دختران نوجوان معتقدنـد دسـتورالعم هـا از بـاال بـه پـایین در مباحـث
فرهنگی کارایی ندارد؛ برا نمونه کد  3در مورد سیاست فیةترین اینگونه اظهارنظر مـیکنـد:
«فیةتر نکنن دیگه ،اعصا آد به هم میریزه .ما که در هر صور میریم تو فضـا مجـاز ،
آخـرش ایـن رو بـه دسـت مـیآریـم .دیگـه الز نیسـت سـرور رو ضـعیف کننـد.
با هـر
میدونید هیچ چی رو با زور نمیشه جةوش رو گرفت؛ منع بکنی ،بدتر حریص میشن کـه بـرن
دنبالش .این فیةتر کردن هم یه چیز بینمکیه».
در میان پةتفر ها گوناگون رسانهها اجتمـاعی ،اینسـتاگرا موفقیـت چشـمگیر بـه
) بسـیار را جـذ خـود کنـد و پـس از
دست آورده و توانسته دنبـالکننـدگان (
تةگرا  ،محبو ترین شبک اجتماعی در ایران به شمار میآیـد .در پـژوهش پـیشرو نیـز در
میان شبکهها اجتماعی گوناگون ،اینستاگرا انتخا دو دختران نوجوان پـس از تةگـرا
است (تةگرا با فراوانی  28نفر ،اینستاگرا با فراوانی  26نفر) .اینسـتاگرا در کنـار تةگـرا ،
بخش مهمی از زندگی دختران نوجوان در فضا مجاز را تشکی میدهد .نوجوانان دهـ
هشتاد با استفاده از این پةتفر  ،نماهایی از زندگی روزمرهشـان را بـا دیگـران بـه اشـترا
میگذارند و دیـدگاههـا خـود را در حـوزههـا گونـاگون هموـون سیاسـت ،مـذهب و
فرهن در این بستر بیان میکنند .همان گونـه کـه از جـدول بـاال مشـخص اسـت ،دختـران
نوجوان ده هشتاد اقبال چندانی بـه پیـا رسـانهـا بـومی ندارنـد و حتـی فیةترینـ نیـز
نتوانست در جذ کاربر به پیا رسانها داخةی کمک شایانی بکند.
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 .3-2آسیبهاي شبکههاي اجتماعی مجازي بر دختران نوجوان
شبکهها اجتماعی مجاز همانند انواع دیگر فناور ها جدید اطالعـاتی  -ارتبـاطی،
اگرچه امتیازا و فرصتها زیـاد بـرا کـاربران خـویش ایجـاد کـردهانـد ،در مقابـ ،
آسیبها و چالشهـایی را نیـز پدیـد آوردهانـد .بـا ورود شـبکههـا اجتمـاعی مجـاز بـه
خانوادهها ایرانی ،ابعاد گوناگون این نهاد اجتماعی هموون ارزشها خانوادگی ،رواب
خانوادگی و کارکردها آن تحت تأثیر این فضا با مسائ و مشکال جدیـد روبـهرو شـد.
ازآنجاکه جوانان و نوجوانان اصةیترین کاربران شبکههـا اجتمـاعی مجـاز در خـانواده
هستند ،حوزة رواب والد  -فرزند دچار بیشترین چالش شده است .بر اساا یافتهها این
پژوهش ،حضـور دختـران نوجـوان در فضـا مجـاز افـزون بـر آسـیبهـا خـانوادگی،
آسیبها فرد نیز برا نوجوانان به دنبال دارد که خود ایـن آسـیبهـا ،بسـتر بـرا بـه
چـالش کشـاندن اقتـدار والـدین مـیشــود و رابطـ دختـران نوجـوان و والدینشـان را دچــار
تعار هایی میکند.
 .3-2-1آسیبهی خین دگی

رابط میان والد  -فرزند یکی از مهمترین انواع رواب بینفرد است که اثرا گسـتردها
بر فرد و جامعه دارد .در صور وجود یک رابطـ مطةـو بـین والـد  -فرزنـد ،فـرد بـرا
زندگی در جامعه آمـادگی مـییابـد ،قواعـد و هنجارهـا زنـدگی اجتمـاعی و ارزشهـا

فرهنگی را میآموزد ،هویت و شخصیت پیدا میکند و به یک شهروند خو تبـدی مـی-
شود .حال اگر این ارتباط ،ارتباط مطةوبی نباشد ،فرد ،خانواده و جامعه هر سه آسـیب مـی-
بینند .با استفادة روزافزون دختران نوجوان از شبکهها اجتماعی مجـاز  ،بسـترها جدیـد
تنش و تعار میان آنها و والدین شک میگیرد و این رابطه را دچار آسیبهایی میکند.
جدول  .3آسیبهی خین دگی شبکههی

مقول اصةی مقولهها فرعی

آسیبها
خانوادگی
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آسیبها ناظر تعار
به اقتدار

جتمی ی مجی

ب دخت

ن ج

مضامین
بین والدین – فرزند؛ به چالش کشیدن اقتدار والدین؛ ایجاد شکا
والدین و فرزند؛ نقضکنندة حرمت میان والدین و فرزند

میان

آسیبها ناظر کاهش صمیمت میان والدین – فرزند؛ کاهش ارزشها خانوادگی؛ پنهانکار
به صمیمیت

فرزند از والدین

اقتدار و صمیمیت دو مؤلف مهم برا ارتباط مؤثر و مطةو والـدین بـا فرزنـدان اسـت.
اعمال قدر از سو والدین در تعام با فرزندان از لواز مهم تربیتی است که نقشی ویـژه
در شک گیر شخصیت نوجوان دارد .از نظر برخی از جامعهشناسان نباید قدر و عشق را
دو ویژگی متضاد قةمداد کرد؛ چراکه اعمال قدر میتواند نشان عالقـ شـدید یـک فـرد
باشد و نشان دهد بهشد نگران فرد دیگر است؛ بنابراین شدیداً مراقب و مواظب اوسـت
(مک کارتی و ادواردز ،1390 ،ص.)561
اغةب پژوهشها انجا گرفته در حوزة رواب والد – فرزند و سـبکهـا فرزنـدپرور ،
سالمترین شک رواب خانوادگی و بهترین سبک فرزندپرور را سـبک فرزنـدپرور مقتدرانـه
میدانند (ر : .خواجهنور و همکاران /1395 ،سةطانی و همکـاران/1393 ،
) .در این سبک باید دو عنصر مهم صمیمیت و اقتـدار ،همزمـان بـر
رواب والد  -فرزند حاکم باشند .درواقع اقتـدار والـدین بخـش نـاگزیر و ضـرور در روابـ
والدین و نوجوان است؛ چراکه هر شخصی به عنوان یک مقا مسـلول بایـد بـرا عمةـی کـردن
مسلولیتها و وظایف خویش ،دارا اقتدار باشد .بر اساا اظهـارا دختـران نوجـوان ،یکـی از
مهمترین آسیبها حضور در شبکهها اجتماعی مجاز  ،به چالش کشیدن و شکسـتن اقتـدار
والدین است .مخالفت با گفتهها پدر یا مادر یا هردو آنها ،مقاومت در برابر خواستهها آنهـا
و بی احترامی به پدر و مادر از مـوارد اسـت کـه دختـران نوجـوان بـه عنـوان چـالش اقتـدار در
سخنان خویش مطرح کردند .کد  13از تجرب خویش در این موضوع میگویـد« :تمـا دعـوا
من و مامانم سر همین گوشیه؛ مامانم غر میزنه که همهاش سر تو گوشـیه .مـیگـم خـب دلـم
میخواد؛ اآلن وقتم آزاده ،دلم میخواد این کار رو بکنم .پیش اومده عصبانی هم بشـم و شـدیداً
مقاومت کنم .مامانم میگه من قبالً بهت یک کار میگفتم ،همون دفعـ اول انجـا مـیداد ؛
ولی اآلن نه».
حضور مداو در شبکهها اجتماعی مجاز و تأثیر تدریجی بر ارزشهـا ،نگـرشهـا و
رفتارها نوجوان سبب شده شکا میان والدین و فرزند در موضوعا گوناگون افـزایش
یابد .کد  9همین تجربه را دارد« :من از وقتی اومد تو فضا مجاز  ،اصالً با پـدر و مـادر
رفتار تغییر کرده .میر تو این فضا ،میبینی چه خونههایی! با چـه ماشـینهـایی عکـس
میگیرن! ما هم در حد خودمون داریم؛ ولـی پـدر تجمـ گـرا نیسـت .مـن وقتـی اینهـا رو
میبینم ،میر و از پدر میخـوا  ،پـدر داره؛ ولـی چـون بـر خـال

اعتقـادا خودشـه،
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نمیخواد انجا بده و برا من هم انجا نمیده؛ با هم دعوا میکنیم».
یکی از اتفاقا رو داده در این فضا ،به چالش کشیدن قداست و حرمت مقـا پـدر و
مادر است .کد  4چنین نگاهی دارد« :هر وقت در مورد پدر و مادر با بقیه حر میزنیم ،یه
جور مقداانگار شده که اصالً نمیشـه انتقـاد کـرد ازشـون؛ ولـی تـو فضـا مجـاز
اینجور نیست .فضا مجاز اگه نبود ،من اگه حس بد نسبت به پدر و مـادر داشـتم،
حس گناه داشتم؛ چون جامعه اونقدر تةقین کرده که پدر و مادر فالناند ،بهمـانانـد؛ ولـی
خب فضا مجاز باعث شده حرفی برا گفتن داشته باشم».
در بحث اقتدار بر مبنا یافتهها این پژوهش ،بیشتر نوجوانان اقتدار را که کنترلگـر
و بر مبنا سةسةهمراتب باشد ،رد میکنند و معتقدند پـدر و مـادر بایـد از فرزنـدان حمایـت
مشورتی و عاطفی کنند و نظار بدون دخالت داشته باشند .کد  21در مـورد اقتـدار پـدر و
مادر میگوید« :یه طور باشه که بوهها اذیت نشند؛ دیگه خیةی رو مخشون نرنـد .مـثالً در
حد نظار داشته باشند که دیگه خیةی از اون حیطها که میخواند ،خـارج نشـند؛ ولـی
یه جور که بوهها آزاد داشته باشند .اینطور نباشه که فق خانوادههـا کنتـرل کننـد و
بتونند خودشون تصمیم بگیرند».
یکی از اصةیترین پایهها ارتباط میان والدین و فرزند ،صمیمیت بـین آنهاسـت و مـیتـوان
گفت خانواده با وجود رواب صمیمان بـین اعضـایش اسـت کـه معنـا مـییابـد .بـر اسـاا گفتـ
دختران نوجوان ،با حضور شبکهها اجتماعی مجاز در خانواده ،کاهش صمیمت و ارتباطـا
عاطفی میان فرزنـد و والـدین و کـاهش ارزشهـا خـانوادگی را مشـاهده مـیکنـیم .منظـور از
ارزشها خانوادگی ،اهمیت قائ شدن برا رفتارهایی هموون همراهـی خـانواده سـر سـفره و
وعدهها غذایی ،دوست داشتن تفریح دستهجمعی با اعضا خـانواده ،مهمـانی رفـتن بـه همـراه
خانواده و توجه به اتفاقا رو داده در خانواده و واکنش نشان دادن به آنهاست.
این کاهش صمیمت با دو مؤلف کاهش زمـان خـانوادگی و ورود بـه محـی صـمیمی و
ایجاد رواب احساسی در فضا مجاز اتفاق میافتد .دختران نوجوان با حضـور در فضـا
مجاز  ،به جا زمانهایی که باید در یک تعام رودررو در کنـار پـدر و مـادر و اعضـا
خانوادة خویش سپر کنند ،ساعا زیاد را در شبکهها اجتماعی میگذرانند.
بر اساا برخی پژوهشها انجا شده (ر : .عباسی شواز و عباسی آتشـگاه/1397 ،
سـعد پـور /1392 ،فرهمنـد/1387 ،
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) ،حضـور در

اینترنت و فضا مجاز بر زمانی که افراد با اعضا خـانوادهشـان سـپر مـیکننـد ،میـزان
رواب خانوادگی و انسجا و همبستگی آنها بیشتر شده و صـمیمیت و روابـ عـاطفی میـان
اعضا خانواده افـزایش پیـدا مـیکنـد .حضـور دختـران نوجـوان در شـبکههـا اجتمـاعی
مجاز که همراه با ارتباطا صمیمانه ،تبادل احساسا  ،حمایتها عـاطفی و مشـورتی و
فضایی در دسترا برا بیان مسائ و ناراحتیها آنهاست ،با صمیمیت و احساا نزدیکی
آنها با والدینشان ارتباط دارد .کد  6در مورد تأثیر حضور در شبکهها اجتماعی میگویـد:
«از خونوادها خیةی دور شد ؛ من اصالً بابا رو نمیدید  .شاید فق موقع ناهار خوردن که
من از مدرسه میرسید  ،بابا رو میدید  .فق در حد یک ربع ،نیم ساعت کـه ناهـار بـود.
تا اینترنت قطع میشد ،من بابا رو میدید  ،بابا میگفت دوباره اینترنت قطع شده؟!».
میزان زمان حضور در شبکههـا اجتمـاعی ،درگیـر بـا عشـقهـا مجـاز و روابـ
پنهــانی و نــوع و محتــوا پــیجهــایی کــه دختــران نوجــوان دنبــال مــیکننــد ،عــامةی بــرا
کشمکشها و چالشها جد میان فرزند و والدین و برخی موارد پنهـانکـار فرزنـد از
والدین میشود .کد  19اینگونه تجرب خویش را بازگو میکند« :یادمه زمانی که خیةی تـو
اینستا بود  ،مامانم میگفت میر گوشیت رو میذار ال دو تا سن  ،خرد میکـنم .مـن
هم از اون به بعد قایمکی میرفتم و گوشیم رو قایم میکرد » .این نوع پنهانکار ها افزون
بر آنکه در نظار و کنترل والدین اختالل ایجاد میکند ،در درازمد باعث فاصـةهگیـر
و کاهش سطح ارتباط بین فرزند و والدین میشود.
در بحث صمیمت و رواب عاطفی میان والـدین و نوجـوان ،امـروزه بـا وجـود رقیبـانی
هموون شبکهها اجتماعی مجاز نمیتوان مانند گذشته فق رابط خونی و نتیکـی بـین
فرزند و والدین را برا صمیمت میان آنها کافی دانسـت؛ بةکـه همـانگونـه کـه گیـدنز در
بحث رابط نا مطرح کرد ،برا بهدست آمدن صمیمیت الز  ،نیاز است والدین بـرا آن
کار کنند و وقت بگذارند.
 .3-2-2آسیبهی ف د

استفادة همیشگی دختران نوجـوان از شـبکههـا اجتمـاعی مجـاز افـزون بـر آسـیبهـا
خانوادگی ،آسیبها فرد نیز برا آنها دارد که زمینه را برا چـالش بیشـتر نوجـوان بـا
والدین فراهم می کند .بر اسـاا اظهـارا دختـران نوجـوان ،بـا وجـود آنکـه فنـاور هـا
ارتباطی و اطالعاتی جدید از لواز ضرور برا زنـدگی در ایـن عصـر اسـت ،جنبـههـا و
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پیامدها منفی نیز برا آنها دارد .درمجموع نمونهها این پژوهش دو نـوع آسـیب فـرد
برا حضور در شبکهها اجتماعی مجاز مطرح کردهاند که عبـار از «آسـیب نـاظر بـه
رفتار» و «آسیب ناظر به احساا و نگرش» است.
جدول  .4آسیبهی ف د شبکههی

مقول اصةی مقولهها فرعی

جتمی ی مجی

ب دخت

مضامین
عصبی شدن و پرخاشگر ؛ تغییر لحن گفتار؛ فحاشی کردن؛ اتال

ناظر به رفتار
آسیبها
فرد

وقت؛ دوستیها نافرجا دختر و پسر؛ آشنایی زودهنگا با مسائ
جنسی؛ بازنمایی هیجانانگیز از رفتارها نابهنجار

ناظر به احساا و وابستگی شدید؛ حسر و احساا کمبود؛ افزایش ترا و نگرانی؛
کاهش تعةقا مةی؛ کاهش تعةقا دینی؛ تأثیر تدریجی بر ارزشها
نگرش

دختران نوجوان حاضر در این پژوهش اذعان داشتند ورود این فناور جدید به زندگی
شخصی و خانوادگی آنها و حضور در این شبکهها در ساعتها پیاپی باعـث بـروز برخـی
از رفتارها نابهنجار و آسیبزا از سو آنها میشـود .عصـبی شـدن و پرخاشـگر  ،تغییـر
لحن گفتـار ،فحاشـی کـردن ،اتـال وقـت ،دوسـتیهـا نافرجـا دختـر و پسـر ،آشـنایی
زودهنگا با مسائ جنسی و بازنمایی هیجـانانگیـز از رفتارهـا نابهنجـار ازجمةـه مـوارد
است که در گفتهها خویش مطرح کردهاند.
بروز رفتارها پرخاشگرانه و عصبی در مواجهه با اعضا خانواده از موارد اسـت کـه
در صحبتها بیشتر دختران نوجوان به آن اذعان شد .کد  18چنین تجربها دارد« :مامـانم
که سر گوشی بهم گیر میده ،عصبانی میشم ،داد میزنم ،میر با داداشم دعـوا مـیکـنم.
این نقطهضعفشونه؛ میگند نمیخواد بیایی بیرون؛ برو تو همون اتاقت پا گوشیا ».
دوستیابی و درگیرشدن با عشقها مجاز و ارتباطا پنهـانی از والـدین کـه فرجـا
خوشایند ندارد ،یکـی دیگـر از رفتارهـا آسـیبزا ایـن فضاسـت کـه نوجوانـان ذکـر
کردهاند .شک گیر ارتباط عاطفی ،ابراز احساسا میان دختر و پسر و دلبستگیهایی کـه
در فضا مجاز به وجود میآید ،با این ویژگی که در اغةب موارد والدین اطالعـی از آن
ندارند و درنتیجـه کنتـرل و نظـارتی نیـز بـر آن نیسـت ،پیامـدها نـامطةوبی بـرا دختـران
نوجوان دارد .عصبانیت و پرخاشگر  ،خشم و اضطرا و افسردگی از مـوارد اسـت کـه
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ذکر کردهاند .کد  20در مورد ارتباطا پنهانی خود میگویـد« :مـن فالوئرهـا اکثـراً پسـر
هستند؛ پیا میدنـد ،مـن نمـیذار مامـان و بابـا اینهـا رو ببیننـد ،پیـا هـا خـوبی نیسـتند.
مخفیشون میکنم» .دوستیها پنهانی دختـران نوجـوان در شـبکههـا اجتمـاعی یکـی از
دالی اصةی کشمکشها همیشگی آنها با والدینشان است .کد  6تجرب خود را چنین بیان
میکند« :مامان و بابا یکی  -دو بار فهمیدند من با یکـی ارتبـاط دار  ،بابـا مـود رو قطـع
میکرد ،گوشیم رو از میگرفت .مامانم میاومـد گوشـی رو بگیـره ،مـن فـرار مـیکـرد
میرفتم دستشویی ،چیزها رو پا میکرد  .وقتی اعتبار وا فا تمو میشد ،من تـا چنـد
روز غذا نمیخورد  ،گریه میکرد و میگفتم هر جور شده ،برا من اینترنت بگیرید».
فحاشی کردن ،به کـاربردن الفـاظ رکیـک و تغییـر لحـن گفتـار از رفتارهـا ناهنجـار و
آسیبزایی است که دختران نوجوان اذعان داشتند با حضور در شبکهها اجتماعی مجاز
برا آنها رخ میدهد .فحاشی کردن از مصادیق خشونت کالمی و انحرا از اصـول اولیـ
تعامال اجتماعی  -رفتار مؤدبانه و نزاکت  -است .کد  1دراینبـاره مـیگویـد« :تـو جمـع
حر

زدنم عو

شده؛ قبالً خیةی سنگینتر حر

میزد ؛ اآلن خیةی شـ و ول ،همـهاش

آویزون .خیةی فحش یاد گرفتم؛ مثالً تو باز میافته که برو به فالنی فحش بده ،مـیر تـو
خصوصیاش و فحش مید ».
بازنمــایی هیجــانانگیــز از رفتارهــا پرخطــر و ناهنجــار نیــز ازجمةــه مــوارد اســت کــه در
شبکهها اجتماعی مجاز رخ میدهد و نوجوانان را به انجا چنین رفتارهایی ترغیب مـیکنـد.
کد  18در این رابطه میگوید « :خود من تحت تـأثیر قـرار گـرفتم کـه مـواد مخـدر عجـب چیـز
باحالیه ،به خدا راست میگم؛ مخصوصاً این مواد جدید که اومده و میگند تأثیرا سوء نـداره.
من اآلن همه رو بةد  .یعنی یه آد خیةی باحال میآد گ میکشه ،اه عةفه».
آسیبها ناظر به احساا و نگرش ،نوع دیگر از آسیبها حضـور در شـبکههـا
اجتماعی مجاز است که از گفتهها مشارکتکنندگان در این پژوهش به دست میآیـد.
وابستگی شدید ،حسر و احساا کمبود ،افزایش ترا و نگرانی ،کـاهش تعةقـا مةـی،
کاهش تعةقا دینی و تأثیر تـدریجی بـر ارزشهـا از مـوارد اسـت کـه دختـران نوجـوان
مطرح کردند.
یکی از آسیبها جد این فضا ،اعتیاد و وابستگی شدید به این فضاست؛ بـه گونـها
که مد زمان استفاده از شبکهها اجتماعی مجاز بیش از حد متعار

است و نوجوان را
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با مشکال جسمی و روانی درگیر میکند .کد  6که چنـین تجربـها داشـته ،در مـورد آن
توضیح میدهد« :من در ایا غیردرسی یهسره ،دائم تـو فضـا مجـاز بـود  ،ناهـار و بقیـ
چیزها در حد ده دقیقه؛ شاید در طول روز دو ساعت درگیـر بقیـ چیزهـا بـود  .شـبهـا تـا
ال
ساعت سه و چهار ،شاید هم بیشتر مـی مونـد پـا گوشـی و اینکـه بعـدازظهر شـاید اصـ ً
نمیخوابید  .انگار حالت اعتیاد بهم دست داده بود؛ دیگه نمیتونستم از اون فضا جدا بشـم.
گریه میکرد  ،غذا نمیخورد  .وقتی که اعتبار اینترنت تمو میشد ،مـیگفـتم بایـد بـرا
من هرجور شده ،اینترنت بگیرید».
ازجمةه آسیب هـا رایـج در ایـن فضـا ،حسـر خـوردن و احسـاا کمبـود داشـتن و
افسردگی است که ناشی از مشاهدة زندگیها الکور و لوکس ،اندا زیبا و تجربههـا
هیجانانگیز است که در شبکهها اجتماعی مجاز بازنمایی میشـود .کـد  18در مـورد
این موضوع مـیگویـد« :اعتمادبـه نفسـم از بـین رفتـه؛ وقتـی یـه خـانمی رو مـیبیـنم کـه از
ثروتمندترین دخترها زیر  20سال دنیاست و فق از هیکةش داره استفاده میکنه ،بهتـرین
لباا رو میپوشه ،بهترین مسافر ها رو مـی ره ،بهتـرین زنـدگی رو داره ،خـب ایـن واقعـاً
خیةی رو من تأثیر میذاره که چرا من فالن هیک رو ندار ».
گفتوگو ،تضار آرا و بیان دیدگاهها گوناگون در موضـوعا متنـوع از ویژگـی-
ها ذاتی شبکهها اجتماعی مجاز است .این موقعیت بهتدریج بر ارزشها و نگرشها
دختران نوجوان تأثیر می گذارد و زمینه را برا به چالش کشیدن تعةقا مةی و دینی فراهم
میکند .کد  4میگوید« :راستش من وقتی به سن تکةیف رسید  ،خیةی اه نماز و رعایـت
حجــا و اینهــا بــود ؛ امــا اآلن صددرصــد مخــالف حجــابم و عکــسهــا آرایــشکــردة
بیحجابم رو میذار تو پیجم .از ایران هم خوشم نمیآد؛ دنبال اینم کـه بـر کانـادا؛ چـون
تو ایران همه چیز اجباریه .من با یه سر اعمال اسال کامالً مخالفم؛ اینکه کةی پـول بـد ،
بر دور یه خونه بورخی .خدا رو میتونی تو قةبت احساا کنی .من سرچ کرد  ،بـه اینهـا
رسید ؛ بعضی پیجها مث پیج مسیح عةینژاد .واقعاً بخوا راستش رو بگم ،نصـفش هـم اون
بوده».
درمجموع به نظر میرسد حضور در شبکهها اجتماعی مجاز بهتـدریج بـر ارزشهـا،
نگرشها و رفتارها دختران نوجوان اثر مـیگـذارد و سـبب تغییـرا رفتـار  ،اعتقـاد و
فکر در آنها میشود.
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نتیجهگی
امروزه با ورود فناور ها جدید ارتبـاطی و اطالعـاتی بـه عرصـ جهـانی ،شـاهد تغییـرا
گستردها در مناسبا و ارتباطا انسانی هسـتیم .هـمزمـان بـا ورود شـبکههـا اجتمـاعی
مجاز به نهاد خانوادة ایرانی ،دختـران نوجـوان بـه دلیـ اقتضـا روحیـ پـذیراتر بـودن و
گشودگی در برابر تغییرا  ،به استقبال آن رفتند و از کاربران همیشگی این شبکههـا شـدند.
پژوهش پیش رو با رویکرد کیفـی بـه بررسـی مسـلة حضـور دختـران نوجـوان شـهر قـم در

شبکهها اجتماعی مجاز با تأکید بر رواب والد  -فرزند پرداخته است .بر اساا یافتـه-
ها این پژوهش ،پیا رسان تةگرا و شبکه اجتماعی اینسـتاگرا در میـان انـواع شـبکههـا
اجتماعی مجاز  ،با اقبال بیشتر از سو دختران نوجوان روبهرو شـده و نسـبت بـه مـوارد
دیگر ترجیح داده شده است.
بر اساا اظهارا دختران نوجوان ،دو سنخ آسیب میتوان برا حضور در شـبکههـا
اجتماعی مجاز در نظر گرفت« :آسیبها خانوادگی» و «آسیبهـا فـرد » .مهـمتـرین
تغییــر رو داده در خــانوادههــا ایرانــی بــا ورود شــبکههــا اجتمــاعی مجــاز  ،تغییــر در
مناسبا و رواب والد  -فرزند است که بـا چـالشهـا پیویـده و عمیقـی روبـهرو شـده
است .الگو مطةو رواب والد  -فرزند  ،الگویی است کـه در آن رابطـ والـد  -فرزنـد
بر مبنا صمیمت همراه با اقتدار باشـد .حضـور دختـران نوجـوان در شـبکههـا اجتمـاعی
مجاز  ،مشکالتی را برا هردو این مؤلفهها ایجاد کرده و سبب کـاهش صـمیمیت میـان
والدین و نوجوان و به چالش کشـیدن اقتـدار آن هـا شـده اسـت .در بعـد فـرد نیـز حضـور
دختران نوجوان در شبکهها اجتماعی مجاز همراه با پیامدها منفی هموـون مشـکال
رفتار  ،کاهش تعةقا مةی و دینـی ،وابسـتگی شـدید ،اتـال

وقـت و احسـاا کمبـود و

افسردگی بوده است .بنا بر آنوه گفتـه شـد ،شـبکههـا اجتمـاعی مجـاز سـبب تغییـرا
تدریجی در رفتار و نگرش ها دختران نوجـوان شـده و مناسـبا آنهـا را بـا والدینشـان بـه
چالش میکشد.
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