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 های دارای فرزند نوجوان بررسی اثرات اينترنت بر خانواده

 *پور دکتر اسماعیل سعدی
 

 چکيده

اي است که مرزهاي قابل نفوذي دارد و اينترنت نوعي فنّاوري  خانواده نظام اجتماعي به نسبت بسته
، تغييراتي را در هنجارهـا و  ها خانوادهبه کرده است. ورود ابداعات فنّاورانه  در آن رخنهاست که 
هاي اجتماعي به وجود آورده است. نوجواني دوران گسترش رابعه با دوستان هم سن و سال نقش

. شناخت نظر والدين و نوجوانان درباره مسـائلي  1و درگير شدن در روابط اجتماعي است. اهداف:
هـاي اجتمـاعي   حـوزه  مانند مرزهاي خانواده، قدرت والدين، خودمختاري نوجوانـان و گسـترش  

هاي مداخله و نظارت والدين در اسـتفاده نوجوانـان از اينترنـت.     . شناخت انواع شيوه2نوجوانان. 
. اسـتفاده از فنّـاوري اطالعـات و    1نتـايج:  روش: اين پژوهش با روش اسنادي انجام شده است. 

ر هر زمان و در هـر  ارتباطات نوجوانان را در معرض اطالعات بسيار زيادي درباره هر موضوع، د
تر از  نگاري از طريق اينترنت، ساده . دسترسي کودکان و نوجوانان به هرزه2مکان قرار داده است؛ 

تر موفق کنند، در مدرسه. نوجواناني که با والدينشان احساس نزديکي مي3هاي سنتي آن است؛ روش
. زمـان  5دهـد.  کنند، کاهش ميي. اينترنت زماني را که والدين و فرزندان با هم سپري م4هستند. 

. قبل از انتقـال از  1اختصا  يافته به خانواده با تعارضات خانوادگي رابعه منفي دارد. تلويحات: 
معالعات مربوط به تلويزيون به معالعات مربوط به اينترنت، به کارهاي نظري و عملي بيشـتري در  

. دربـاره  2شوند، نياز است. بط ايجاد ميدهي و تداوم روا هاي اجتماعي، که براي شکلمورد شبکه
 هاي بيشتري مورد نياز است.  منشأ و داليل ايجاد تعارض بين والدين و نوجوانان پژوهش
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 مقدمه

هايي در اين باره شده اسـت  ام پژوهشاف ايش استفاده از اينترنت در جامعش منجر بش انج
يابند. پژوهشـگران رابطـش   هاي جديد چگونش با زندگي روزمره ارتباط ميکش اين فنّاوري
هاي جديد اطالعات و ارتباطات و ميـ ان درگيـري و مشـارکت اجتمـاعي،     بين فنّاوري
بـا وجـود   انـد.  پذيري، سرمايش اجتماعي و کـار را مطالعـش کـرده   فردي، جامعش روابط بين
هـا و افـراد چگونـش خـود را بـا       هاي بسيار در ايـن بـاره کـش جوامـع، سـازمان     پژوهش
دهند، ادبيات موجود دربـاره اثـر انـواع    هاي جديد اطالعات و ارتباطات وف  مي فنّاوري
(. اهميت موضوع از اين 2001، 2و هانح 1بر خانواده بسيار محدود است )هيوز  فنّاوري

هـا، فراينـدي پيچيـده اسـت کـش      اي بش خانش هاي رايانشن فنّاوريلحاظ است کش وارد شد
هـا   کند و منجر بش پذيرفتش شدن يـا نشـدن ايـن فنّـاوري     رايانش در آن نقش فعالي ايفا مي

هـا و خـدمات جديـد،    فنّاوري»شود. فرايند خانگي کردن، فرايندي است کش طي آن،  مي
انگيـ  و هـم احتمـاالً تهديـدآمي      هم هيجانکش بنا بش تعريف، تا حدي ناآشنا و بنابراين، 

 .«آيند( آيند )يا نميهستند، از طري  کاربران خانگي تحت کنترل درمي
طرفـش داللـت دارد: خـانواده بايـد خـود را بـا        سـازي بـر فراينـدي دو    مفهوم خانگي

 ها وف  دهد، و در عوض، اين امر الگوهاي تعامل در خانواده را تحت تأثير ارار فنّاوري
دهد. در اين مقالش، تمرک  بر اثرات بالقوه فنّاوري اطالعات و ارتباطـات بـر خـانواده    مي

 شوند.ها چگونش با فنّاوري جديد سازگار مياست و اينکش خانواده

 نظام خانوادگی و فنّاوري اطالعات و ارتباطات 

آن،  ( طراحـي کـرده و در  1994) 4و وايـت  3در اينجا ما چارچوبي مفهومي را کـش وات 
رويکرد رشد خانواده و اکولوژي انسـاني را بـراي مطالعـش اثـرات فنّـاوري اطالعـات و       

هـاي زيـر   کنيم. همان طور کش مرـال ها بش کار برده است، معرفي ميارتباطات بر خانواده
. ردکش اين اثرات، بش مراحل رشدي خانواده بستگي دا بر اين است دهند، فرضنشان مي

تواند بش فرايند انتخاب دوست کمک کند؛ کساني کـش پـيش از   انش مياز نظر ارتباطي، راي
اي ن ديک و صميمي براـرار کننـد؛ در    توانند رابطشاند، مياين يکديگر را مالاات نکرده
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ها  هاي آنالين، توصيشتوانند با تکيش بر اطالعات و گروهها مي طول دوران بارداري، زوج
دبسـتاني  د و نوزادشان دريافت کنند؛ در دوران پيشيا اطالعاتي را در زمينش سالمت خو

هـايي  فعاليّت کمک کند تاها  تواند بش خانوادهفرزندان، عضويت در يک گروه آنالين مي
و پح از اينکش فرزنـدان خانـش را    را براي فرزندان خود بيابند يا از آنها بهتر مراابت کنند

نگار يا ايميل، پيام فوري  اده را از طري  پيامتواند ارتباط افراد خانوترک کردند، رايانش مي
 ( تسهيل کند.SNS) 1هاي اجتماعيهاي شبکشسايت و ني  وب

 هـا، وات و وايـت  تر فنّاوري اطالعات و ارتباطات در خانوادهبا توجش بش اثرات خاص
کنند، کش رشـد انسـان را در بسـتر     را مطر  مي 2( پيشنهاد نظريش اکولوژي انساني1994)

. بر اسار اين ديدگاه، خانواده يک نظام اجتماعي است کش مرزهاي اابـل  داند بط ميروا
شـود. ابـداعات فنّاورانـش وارد    نفوذي دارد و فنّاوري منبع مهم تغييـر آن محسـوب مـي   

آورنـد.  هاي اجتماعي بـش وجـود مـي   شوند و تغييراتي را در هنجارها و نقشخانواده مي
ن رايانش در خانش و پيدا کـردن مکـاني بـراي آن اسـت. در     يک مرال ساده، نياز بش جا داد

اين گونش وسايل را در فضاهاي عمومي  دهند ترجيح ميحالي کش والدين بش طور معمول 
(. اتـاق  2008، 3اند آنها را بـش اتااشـان ببرنـد )هورسـت     خانش ارار دهند، نوجوانان مايل

در آن کارهـاي   توانند کش مياست براي نوجوانان دارد زيرا مکاني  اي معناي ويژهخواب 
شخصي و خصوصي خود را انجام دهند.چيدن وسـايل اتـاق همـان گونـش کـش دوسـت       

خواهند و ت کين کردن اتاق با نمادهـاي فرهنـگ    دارند، استفاده از رايانش هر چقدر کش مي
 هايي براي خودمختاري است.نوجواني، تالش

ود و يک نتيجش ممکـن ايـن اسـت    شاطالعات جديد تبديل بش کارکردهاي جديد مي
اي هسـتند، نقـش    هـاي رايانـش  کش چون بش طور معمول، فرزندان معمـوالً داراي مهـارت  

دهنـد. ايـن    کنند و در اين زمينش، بش ديگر اعضاي خـانواده کمـک مـي   راهنما را پيدا مي
هاي خـانواده اسـت، زيـرا    تخصص دربردارنده تغييراتي در طبيعت روابط در زيرسيستم

دانش، اغلب بش شکل انجام دادن کاري براي والدين و در همـين زمـان، انحصـاري     اين
 دهد.ساختن استفاده از رايانش خود را نشان مي

، خانواده يـک نظـام اجتمـاعي بـش نسـبت      4با توجش بش رويکرد رشدي ـ اکولوژيکي 
                                                      

1. social networking sites       2. human ecology theory        3. Horst 

4. developmental- ecological approach 
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ده سوراخي در ديـوار خـانواده ايجـاد کـر    »بستش است و اينترنت نوعي فنّاوري است کش 
سازي، بر اهميت مرزهاي خانواده کش در نيـاز   (. اين مفهوم82، ص 1996، 1)دالي« است

بش حريم خصوصي و اختصاص دادن زماني براي خانواده بش عنـوان يـک امـر ضـروري     
شـود، تأکيـد دارد. مرزهـاي بـين خـانواده و      براي عملکرد درست اين نظام منعکح مي
ايفاي نقش اجتماعي والدين ضروري هسـتند؛  جهان خارج، داراي اهميت و براي حفظ 

اي بـين زنـدگي   اي مرزهـاي روشـن و حتـي سـختگيرانش    بش اين ترتيب، خانواده هسـتش 
کند. روابط اوي خانوادگي از  عمومي و خصوصي و بين کودکان و ب رگساالن تعيين مي

ن و گيرنـد. والـدي  طري  آگاهي از مرزهاي بين اعضاي خانواده و دنياي بيرون شکل مي
هايي بش همديگر شبيش فرزندان در زندگي با يکديگر، درباره اينکش آنها چرا و از چش جنبش

 کنند.ها و افراد، متفاوت هستند گفتگو مييا با هم، و همين طور با ساير خانواده
پح از دنبال کردن رويکرد رشدي ـ اکولوژيکي بش جاي بحث کلي درباره خـانواده،   

هايي با فرزندان کنيم: خانوادهاز چرخش زندگي خانواده تمرک  مي ما اکنون بر يک مرحلش
نوجوان. در اين مرحلش روابط والدين و نوجوانان بر سر مساکلي مانند مرزهاي خـانواده،  

هاي اجتماعي نوجوانان بررسـي  ادرت والدين، خودمختاري نوجوانان و گسترش حوزه
 (.1998، 2شود )فوليگني مي

هـاي  همخـواني دارد. فنّـاوري   3سـازي  لوژيکي با رويکرد متنوعـ اکو رويکرد رشدي
شـوند زيـرا امکـان    اطالعات و ارتباطات بش عنوان عوامل تغيير در جامعـش شـناختش مـي   

گيـري و   سازند و منجر بش شکلتوليد، انتشار و دسترسي سريع بش اطالعات را فراهم مي
سازي، مفهوم سازي اينترنت  تنوعشوند. در مرک  رويکرد مهاي اجتماعي ميتداوم شبکش

شـود. يـک جنبـش     بش عنوان فضايي براي فعاليّت و تعامل اجتمـاعي در نظـر گرفتـش مـي    
کند کـش منجـر    هايي فراهم مينوآورانش اينترنت اين است کش فرصت الزم را براي فعاليّت

يـن،  هـاي آنال شوند. اينترنت فضايي را براي پرداختن بش بـازي  بش تعامالت اجتماعي مي
اراکش يک هويت عمومي از طريـ  ايجـاد پروفايـل عمـومي در يـک شـبکش اجتمـاعي،        

کنـد. از طريـ  مشـارکت در    دسترسي بش اطالعات و مالاات با افراد جديـد ايجـاد مـي   
هـا و شـماره    شـود و نـام  گيرند، تعامالت برارار مـي ها شکل ميهاي تعاملي، گروهبازي
هـاي  هـاي گفتگـوي نوجوانـان بـراي دريافـت توصـيش      شـود. تاالر بدل مي و  ها رد  تلفن

                                                      

1. Daly       2. Fuligni       3. diversification approach 
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هـايي  شوند و فرصتهاي اجتماعي و جستجو براي اطالعات ايجاد مي مختلف، حمايت
توانند دوستانشان را بش يکديگر آورند. نوجوانان ميرا براي تعامالت اجتماعي فراهم مي

اجتمـاعي بـا افـراد     هايي را براي مبادالتخود معرفي کنند و فرصتيا اعضاي خانواده 
 جديد فراهم آورند.

 مرزهاي خانواده و اطالعات

هـايي را در ادراک از مرزهـاي   هـا تـنش  ورود فنّاوري اطالعـات و ارتباطـات بـش خانـش    
کنـد. از نظـر درونـي، فنّـاوري اطالعـات و      خانواده، چش دروني و چش بيروني، ايجاد مي

شود کش با گسترش  يي بش درون خانش ميهاارتباطات منجر بش بازگشت بسياري از فعاليّت
جامعش صنعتي پراکنده شده بودند )ازجملش کار کردن، خريد کردن يا يادگيري(. از آنجـا  

کننـد، مـرز بـين خـانواده و کـار      هايشـان کـار مـي   کش افراد بش طور روزافـ ون در خانـش  
، بش خانواده نامشخص مانده است. با وجود اينکش اين امر زمان بيشتري براي با هم بودن

زماني را کش بـش خـانواده اختصـاص     هاي کاري فعاليتدهد، اين خطر وجود دارد کش مي
هاي همراه فرصتي بـراي ارتبـاط دايمـي بـا کـار،      دارد، از آن خود کند. اينترنت و تلفن

هنگامي کش فرد در خانش است، و ارتباط با خانواده هنگامي کش فرد سر کار است، فـراهم  
ن ويژگي فنّاورانش در کنار کمرنگ شدن مرزهاي کار و خـانواده فشـار را بـر    کنند. ايمي

اي در استراليا ايـن موضـوع را کـش کـاربرد     روابط خانوادگي اف ايش خواهد داد. مطالعش
فنّاوري اطالعات و ارتباطات تا چش حد تعادل بين کـار و زنـدگي خـانوادگي را تحـت     

اده است. بر اسار نتايج، استفاده از تلفـن همـراه،   دهد، مورد آزمون ارار دتأثير ارار مي
گذارد امـا ادراک وارد شـدن   بر ادراک وارد شدن زندگي خانوادگي بش محيط کار اثر مي

 (.2008و همکاران،  1دهد )واجمنزندگي کاري بش محيط خانش را تحت تأثير ارار نمي
ده از فنّاوري اطالعـات  يک تنش ديگر در ارتباط با مرزهاي خانواده اين است کش استفا

نوجوانان را در معرض مقادير بيشتري از اطالعات درباره هر موضوع، در هـر   و ارتباطات
دهد. اين اطالعـات بسـيار اهميـت دارد زيـرا بـش تکـاليف و       زمان و در هر مکان ارار مي
کند. اما يک نگراني مهم والدين اين است کـش نوجوانـان امـروزه    کارهاي مدرسش کمک مي
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تواند بش چند دليل اثراتـي  ر معرض بسياري از اطالعات منفي ني  ارار دارند و اين امر ميد
ترين کـاربران اينترنـت، هـم بـش منظـور کسـب       جدي داشتش باشد. اوالً، نوجوانان از عمده
اند. ثانياً، نوجواني دوراني از رشد است کـش در   اطالعات و هم بش منظور براراري ارتباطات

گيـري ايـن شخصـيت، نوجوانـان بـش دنبـال       گيـرد. در شـکل  د شکل مـي آن شخصيت فر
هـايي بـراي مسـاکل وجـودي هسـتند و در ايـن جسـتجو ممکـن اسـت اطالعـات            پاسخ
هاي خـانواده اسـت بـش دسـت آورنـد. ثالرـاً،       کننده يا اطالعاتي کش در تضاد با ارزش گمراه

دن در روابـط اجتمـاعي   نوجواني دوران گسترش دايره دوستان هم سن و سال و درگير ش
 است کش ممکن است خطرهايي مانند آزار يا زورگيري آنالين در پي داشتش باشد.

هاي عمده در خصوص اف ايش دسترسي بش اينترنـت در خانـش، اـرار     يکي از نگراني
است. سـادگي دسترسـي و فراوانـي مطالـب      جنسيگرفتن نوجوانان در معرض مطالب 

نسبت بش اثرات زيان بخش اين گونش مطالب افـ ايش داده  در اينترنت، نگراني را  جنسي
نگـاري از طريـ     است. تصور بر اين است کش دسترسي کودکـان و نوجوانـان بـش هـرزه    

عبـارتي   2نگـاري  (. هرزه2004، 1هاي سنتي آن است )گرينفيلدتر از روش اينترنت، ساده
دهنـد و   نشـان مـي   است کش بيش از همش، در مورد مطالبي کش آشکارا مسـاکل جنسـي را  

دهـد  رود. ادبيات موضوع نشان مـي هدف آنها تحريک جنسي مخاطبان است، بش کار مي
کش ارار گرفتن بلندمدت و مکـرر در معـرض ايـن گونـش مطالـب، داراي اثـرات منفـي        

دهد. ثانياً، نوجوانـاني  بندوباري جنسي را اف ايش مي هاي بيگوناگوني است. اوالً، انگي ه
فتارهاي جنسي خارج از عرف فرهنگي هستند، ممکن اسـت ديـدگاهي   کش در معرض ر

تحريف شده نسبت بش رابطش جنسي داشتش باشند؛ ديدگاهي کش ارتباطي با عش ، محبـت  
و بش اين ترتيب، تمايل داشتش باشند بدون داشـتن پيونـدهاي عـاطفي     و صميميت ندارد

دسترسـي گسـترده بـش     رابطش جنسي برارار کنند. يک فرض ضمني ديگر اين اسـت کـش  
نگاري در اينترنت و از طري  تبليغات، منجر بش اـرار گـرفتن داوطلبانـش در    مطالب هرزه

افشـاي تصـادفي در   دهد کـش  معرض اين مطالب خواهد شد. نتايج اين مطالعات نشان مي
 (.2003و همکاران،  3درصد از نوجوانان ر  داده است )والک30تا  10بين 

                                                      

1. Greenfield       2. pornographic       3. Wolack 
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اسـت کـش خشـونت،     1هـاي نفـرت  ن در معـرض وب سـايت  خطر ديگر، ارار گرفت
جدايي، توهين، فريب، يا دشمني در مقابل ديگران را بر اسار نـژاد، مـذهب، اوميـت،    

کند. وب اب اري منحصر بش فرد است کـش انتشـار   جنسيت يا تمايالت جنسي تشوي  مي
هاي فاده از داستانهاي نفرت را بش اشکال گوناگون، از کاريکاتور و طن  گرفتش تا استپيام

کند. اـرار گـرفتن مکـرر در معـرض نفـرت ممکـن اسـت منجـر بـش          کاذب تسهيل مي
هـا، رفتارهـاي    هايي در حمايت از نژادپرستي، کمبود همدلي با االيـت گيري کليشش شکل

 پرخاشگرانش و مشارکت در جرايم مبتني بر نفرت شود.  
کننـد  از اينترنـت اسـتفاده مـي   يک نگراني ديگر والدين اين است کش نوجواناني کـش  

ها اجازه دهنـد  هايشان، بش بازارياب ممکن است با دادن اطالعاتي درباره خود و خانواده
هاي مبسوطي از زندگي خانواده تشکيل دهند. چنين تصوراتي چش درست و چش پروفايل

دهـد؛  ها با اعضاي خانواده را تحـت تـأثير اـرار    تواند نحوه رفتار بازاريابنادرست مي
براي مرال، چش تخفيفي بش آنها پيشنهاد دهد، چش چي هايي را برايشان بفرستد، چقـدر بـا   

 آنها ارتباط برارار کند و آيا اصال بش سراز آنها برود يا نش.
ها هاي خانوادههاي خاص اينترنت مد نظر باشد، نگرانيهنگامي کش برخي از ويژگي

شـود، بـش   تنهايي و جدا از ديگـران اسـتفاده مـي    شود. اينترنت بش دليل آنکش دربيشتر مي
هـا کـش   تصوير شده است. بر خالف ساير رسانش انحرافيعنوان عاملي مؤثر بر رفتارهاي 

هـايي را کـش فـرد    تواند فعاليّتکنيم. گمنامي نسبي ميدر کنار ديگران از آنها استفاده مي
کند، اف ايش دهد زيرا در يـک   يهنگامي کش در يک گروه ارار دارد از انجام آنها پرهي  م

 2دهند کش از نظر فرهنگي پذيرفتش شده باشـد )پـاردوم  گروه، افراد رفتارهايي را انجام مي
 را ببينيد. 1(. جدول 2005و همکاران، 

 
 
 

                                                      

1. hate content       2. Pardum  
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 ـ خالصه اثرات اينترنت بر مرزهای خانواده1جدول 

کمرنررگ کررردن مرزهررای 
  خارجی خانواده

کم شدن کنترل والدین بر 
سی اعضای خرانواده  دستر

به اطالعرات و دسترسری   
هرای خرارجی بره    سازمان

 اطالعات خانواده

کمرنگ شدن مرز بین کرار و زنردگی   
هرای  خانوادگی. کرار مرانع از فعالی رت   

خرانوادگی هموررون غرشا خرروردن بررا   
یکرردیگر  صررحبت و بررازی کررردن   

شرود. زنردگی خرانوادگی مرانع از      می
 شود. انیام کار می

اختصاص یافته به  جایی زمان هجاب
هرررای خرررانوادگی برررا  فعالی رررت
 های فردی اینترنتی فعالی ت

دسترسی نوجوانران بره اطالعرات    
اینترنترررری ازجملرررره مطالررررب   

 نگاری میز  نفرت و هرزه خرونت

فررراهم شرردن اطالعررات دربرراره   
الگوهررای مصرررف خررانوار برررای  

 های تبلیغاتیسایت

 
عات، از آنجـا کـش منجـر بـش اـرار گـرفتن       در مجموع، جستجوي اينترنتي براي اطال

شود، چالشي را براي مرزهـاي خـانواده   نوجوانان در معرض مطالب بسيار گوناگوني مي
کند. بيشتر اين مطالب مهم هستند، ازجملش براي کمـک بـش درر يـا جسـتجو     ايجاد مي

ض هاي فلسفي. با اين حال ارار داشتن روزاف ون نوجوانـان در معـر  براي پاسخ پرسش
 کنـد و در آن ايجـاد تـنش نمايـد.    تواند مرزهاي خانواده را سسـت  مطالب گوناگون مي

هـاي   کنند و تالش دارند خود را با چـالش ها دست و پنجش نرم ميها با اين تنشخانواده
هـاي بعـدي ايـن    جديدي کش دسترسي اينترنت فراهم کرده است تطبي  دهند. در بخش

هـا را بـراي اعمـال کنتـرل بـر مرزهـاي       از سوي خـانواده مقالش، راهبردهاي بش کار رفتش 
 خانواده و محدود کردن دسترسي نوجوانان بش اطالعات ناخواستش اراکش خواهيم کرد.
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 اينترنت و زمان اختصاص يافته به خانواده

« پيوندي عاطفي کش اعضاي خانواده نسبت بش يکديگر دارنـد »بش عنوان  1انسجام خانواده
ن انسجام بش معناي تعامـل مربـت والـدين بـا فرزنـدان اسـت کـش در        شود. ايتعريف مي
يابـد. م ايـاي   بازتـاب مـي  محبـت  هاي مشترک، رفتارهاي حمايتگرانش و مهـر و  فعاليّت

انسجام خانوادگي براي رفتارها و رشد نوجوانان در علوم اجتمـاعي تأييـد شـده اسـت.     
تـر هسـتند،   ر مدرسـش موفـ   کننـد، د نوجواناني کش با والدينشان احسـار ن ديکـي مـي   

آيد کش بـش دنبـال   گري ي و ترک تحصيل کمتري دارند و کمتر پيش ميمدرسش هاي هدور
 (.1999، 3و ريورا 2درمان دارويي براي مشکالت عاطفي يا رفتاري باشند )آماتو

زمان اختصاص يافتش بش خانواده، عامل مؤثري در انسجام خانواده و همچنين ساختن 
ها را بش عنـوان نهادهـايي اجتمـاعي در نظـر     اي خانواده است. اگر خانوادهو تداوم مرزه

هايي است کش در بگيريم کش هويتي جمعي دارند، اين هويت، نتيجش يادآوري با هم بودن
نتيجش زماني کش اعضاي خانواده با هم در غذا خـوردن، بـازي کـردن و صـحبت کـردن      

هـا بـا   در جوامع غربي، بسياري از خـانواده  (.1996شود )دالي، کنند، ايجاد ميسپري مي
مفهوم زمان اختصاص يافتش بش خانواده درگير هسـتند. در يـک خـانواده دو شـغلي کـش      

گـاهي   مرزهاي کار و خانواده در آن کمرنگ شده است، زمان اختصاص يافتش بش خـانواده، 
 شود.مي ادبش اشتراک گذاشتن فضا و زماني است کش از فصل مشترک افراد پرمشغلش ايج

آل فرهنگي وجود هر چند ايده زمان خصوصي خانوادگي همچنان بش عنوان يک ايده
کننـد. بـا ازديـاد    دارد، عوامل بسيار زيادي عملي شدن اين هدف را دچـار مشـکل مـي   

رسد کش کم شدن کنترل والدين بر دسترسي اعضاي خـانواده   فنّاوري در خانش بش نظر مي
دو جـاده مختلـف اـرار دارد: نخسـت اينکـش بـراي آنهـا        بش اطالعات در محـل تقـاطع   

کنـد و ديگـر آنکـش بـش     هاي مشترک در خانش ايجاد مـي هاي زيادي براي فعاليّت فرصت
طلبـد، رهنمـون   سادگي آنها را بش دنياي مجرد فنّاوري کـش توجـش شخصـي آنهـا را مـي     

انواده در (. مطالعـات نشـان داده اسـت زمـاني را کـش اعضـاي خـ       1996سازد )دالي،  مي
کنند، با انسجام خـانوادگي ارتبـاط مربـت    هايي چون تفريح با يکديگر سپري ميفعاليّت

ــاره اســتفاده از اينترنــت در   دارد. يــک مطالعــش بــ رگ مقيــار در ايــاالت متحــده درب
                                                      

1. family cohesion       2. Amato        3. Rivera 
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هـا بـش طـور    هاي داراي فرزند نوجوان نشان داده است کش اعضاي همش خـانواده  خانواده
شـوند.   کش چقدر براي وات گذراندن بـا يکـديگر ارزش اايـل مـي     اند آشکار ابراز کرده
هـاي سـينمايي و    هاي تلوي يوني يا فيلمها زماني را براي ديدن برنامشبسياري از خانواده

کنند. اين بش معناي آن است کش والدين و نوجوانان استفاده ويدکويي با يکديگر تنظيم مي
هـاي مشـترک   دانند. فعاليّت بط و پيوندهايشان ميکننده روا ها را تسهيلمشترک از رسانش

انـد  بش عنوان نيروهايي براي تصريح و ادرت بخشيدن بش مرزهاي خانواده شناختش شـده 
کنند کش بش هويـت و يگـانگي   هايي براي تعامل، ارتباط و خاطراتي ايجاد ميزيرا فرصت

 (.2001، 2و سندبرگ 1خانواده فرد مرتبط است )هوفرث
است، زيرا استفاده از اينترنت اثر منفـي بـر زمـان     3ر فرضيش جانشيني زمانتبيين ديگ

اصلي اين است کش زمان اختصاص داده شده  علت گذارد.اختصاص يافتش بش خانواده مي
توان بش فعاليّت ديگر داد. استفاده از اينترنت يک فعاليّت زمـان بـر   بش يک فعاليّت را نمي

توانـد بـا   کنند، مـي هايي کش زياد از اينترنت استفاده ميدهاست و بش اين ترتيب، در خانوا
زمان اختصاص يافتش بش خانواده رابطش منفي و با تعارضـات رابطـش مربـت داشـتش باشـد.      

اند کش استفاده از اينترنـت ممکـن اسـت    دروااع والدين و نوجوانان نگران اين نکتش بوده
و همکـاران،   4داشـتش باشـد )جکسـون   اثر منفي بر ارتباطات و ن ديکي خـانوادگي آنهـا   

(. اين نگراني کمتر تأييد شـده اسـت، بـويژه در مطالعـاتي کـش در مراحـل اوليـش        2003
هـاي روزانـش   اي کش بر اسـار يادداشـت   اند. مطالعشگسترش فنّاوري در خانش انجام شده

در  زمان اختصاص يافتش بش خانواده ارار داشت، نشان داده است کش اسـتفاده از اينترنـت  
خانش با زمان اختصاص يافتش بش خانواده رابطش عکح دارد. عالوه بر ايـن، کـاهش زمـان    
اختصاص يافتش بش خانواده براي کاربران اينترنـت بيشـتر از تماشـاگران تلوي يـون بـوده      
است. ادراک اينکش مي ان استفاده روزانش از اينترنت ممکن است بر زمان اختصاص يافتـش  

ارد هم از سوي والدين و هم از سوي نوجوانان بيان شده است. يـک  بش خانواده اثر بگذ
درصـد  29اي از نوجوانان و والدين نشان داد کـش   مطالعش در اياالت متحده بر روي نمونش

شـود، در زمـان اختصـاص    هاي آنالين ميوالدين بر اين باورند زماني کش صرف فعاليّت

                                                      

1. Hofferth       2. Sandberg       3. time displacement 

4. Jackson  
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درصد نوجوانان چنين بـاوري  16لي کش تنها کند در حايافتش بش خانواده ايجاد اختالل مي
ب رگـي از نوجوانـان    روي نمونشبر  (. مطالعش ديگري2007و همکاران،  1اند )راسن داشتش

کنـد و  آنها با والدينشان کمکـي نمـي  نشان داده است کش استفاده از اينترنت بش بهبود روابط 
 د.بر از بين ميتوانند با خانواده بگذرانند، زماني را کش مي

گيري بايد بش خـاطر داشـتش باشـيم همچنـان کـش فرزنـدان       با اين حال، پيش از نتيجش
يابد. اين امر، نتيجش رشد کنند، کاهش ميشوند زماني کش با والدين سپري ميتر ميب رگ

تر باشند تمايل بيشـتري بـش گذرانـدن واـت بـا      اجتماعي است: هر چش نوجوانان ب رگ
 ن، مطالعات بايد سن نوجوانان را ني  در نظر بگيرند. همساالنشان دارند. بنابراي

مطالعات در عين حال کش رابطش بين کاربري اينترنت و کاهش زمان اختصاص يافتـش  
در نظـر   بخش ني  انسجامدهند، اينترنت را بش عنوان نوعي فنّاوري بش خانواده را نشان مي

ي براـراري ارتبـاط، جسـتجوي    گيرند. نوجوانان در ميـ ان اسـتفاده از اينترنـت بـرا     مي
هـاي مختلـف احتمـاالً اثـرات     اطالعات و سرگرمي با يکديگر تفاوت دارند و کـاربري 

اي کـش بـش تـازگي     متفاوتي بر زمان اختصاص يافتش بش خانواده دارند. بر اسـار مطالعـش  
هاي اينترنت از سوي نوجوانان و زمان اختصاص يافتـش بـش   درباره انواع مختلف کاربري

هايشـان  اده صورت گرفتش، استفاده از اينترنت، زماني را کـش نوجوانـان بـا خـانواده    خانو
هاي مختلـف اثـرات   دهد. نکتش اابل توجش اين است کش فعاليّتکنند کاهش مي سپري مي

هاي آنالين هم کل زمان سپري شده با خانواده و هم اند. پرداختن بش بازيمختلفي داشتش
دهـد. امـا اسـتفاده از    باط با اعضـاي خـانواده را کـاهش مـي    زمان اختصاص يافتش بش ارت

اينترنت براي براراري ارتباط با دوستان کاهش کمي در زمان اختصاص يافتش بش خانواده 
کند. بش همين ترتيب، بش کار بردن اينترنـت بـش منظـور کارهـاي درسـي، زمـان       ايجاد مي

 (.2007، 3و چاي 2)لي دهداختصاص يافتش بش خانواده را تحت تأثير ارار نمي
با وجود شواهد مبني بر تأثير منفي استفاده از اينترنت از سـوي نوجوانـان بـر زمـان     

تر نسـلي اسـت. در مراحـل    اختصاص يافتش بش خانواده، تصوير کلي داراي اثرات پيچيده
ابتدايي خانگي شدن فنّاوري اطالعات و ارتباطات ، والدين و فرزندان با نـوعي جـدايي   

هاي فنّاورانـش ايجـاد شـده بـود و فرزنـدان      رو شده بودند. شکافي در مهارت روبشنسلي 
                                                      

1. Rosen       2. Lee       3. Chae 
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جـوان   شان داشتند. امروزه تعداد بسيار بيشتري از والـدين  هاي بيشتري نسبت بش والدينمهارت
هاي الزم را براي استفاده از اينترنت دارند. اين روند در تعدادي از مطالعـات کـش   مهارت
از رنـت بـش جـاي جـدا کـردن فرزنـدان از والـدين تبـديل بـش يکـي           دهند اينتنشان مي
(. 2003 ر،لشود )بنياد خـانوادگي کيسـ  هاي مشترک داخل خانش شده است، منعکح مي فعاليّت

هـاي زمـان    دهد کش مي ان بش اشتراک گذاشتن فعاليّتبا اين حال مطالعش ديگري نشان مي
اي والـدين دارد. والـديني کـش     يانـش هـاي را اي بستگي بش تحصـيالت و مهـارت  بر رسانش

اي کمتري دارند بش احتمال بيشتري اينترنت را بـش چشـم    هاي رايانشتحصيالت و مهارت
 (.2008بينند )هورست،  کند، مينيرويي کش آنها را از فرزندانشان جدا مي
رابطش اينترنت با زمان اختصـاص يافتـش بـش     مورددر مجموع، بيشتر شواهد عملي در 

کنند، دهد، اينترنت زماني را کش والدين و فرزندان با يکديگر سپري ميه نشان ميخانواد
(. ايـن نتـايج حتـي بـا در نظـر گـرفتن سـن        2008، دهد )روسن و همکارانکاهش مي

دهد کش اينترنت بر زمان اختصاص يافتش بش خانواده  نوجوانان ني  برارار است و نشان مي
ي از آن است کش استفاده از اينترنت از سوي نوجوانـان  گذارد. مطالعات اخير حاکاثر مي

هاي هاي اجتماعي و تفريحي، اثر بيشتري نسبت بش کاربريبش منظور پرداختن بش فعاليّت
 (.2007تحصيلي دارد )لي و چاي، 

 نوجوان ـ و تعارض والد فنّاوري اطالعات و ارتباطات

ي رابطـش منفـي دارد. مطالعـات    زمان اختصاص يافتش بش خانواده بـا تعارضـات خـانوادگ   
دهد کش سطو  پايين زمان اختصاص يافتش بش خانواده با سطو  مقطعي و طولي نشان مي

هـايي کـش   (. بديهي است خـانواده 2002، 2و گريح 1باالتر تعارض ارتباط دارد )دوبار
گذراننـد از کيفيـت بهتـري در روابطشـان      هـاي مشـترک مـي   شـان را بـش فعاليّـت    وات

کند اختالف نظرهايشـان را پـيش از آنکـش بـش تعـارض      ند کش بش آنها کمک ميبرخوردار
 تبديل شود، حل کنند.

در برخي موارد، اين نگراني وجود دارد کش دسترسـي بـش اينترنـت در خانـش الگوهـاي      
تعامل بين والدين و فرزندان را تحت تأثير ارار دهد و بـا افـ ايش تعارضـات بـين نسـلي      

                                                      

1. Dubas        2. Gerris 
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هـايي اجتمـاعي هسـتند کـش از طريـ        ها نظـام تضعيف کند. خانوادهانسجام خانوادگي را 
تواند اين سلسلش مراتب را تغيير دهد گيرند. ورود رايانش مي سلسلش مراتب ادرت شکل مي

هـاي  شود و ساير اعضا بايد از او راهنماييزيرا نوجوان در خانواده تبديل بش متخصص مي
شرايط نوجوان منـابعش را نسـبت بـش والـدين      (. در اين1994فني بگيرند )وات و وايت، 

اي کـش در  شـود. مطالعـش  اش براي چيره شدن بر فضا بيشـتر مـي  دهد و توانايياف ايش مي
خـانواده امريکـايي نشـان داده     93خصوص جستجوي کمک در رابطش با رايانـش در ميـان   

يگـران دارنـد.   است کش نوجوانان بيشتر از ساير اعضاي خانواده تمايل بش کمک کردن بـش د 
اند و واتي کش والدين در اين زمينش نياز بش کمـک داشـتش   نوجوانان تبديل بش کارشنار شده
(. بـش  2000و همکـاران،   1هاي آنـان تکيـش کننـد )کيسـلر    باشند، بايد بش اطالعات و توصيش

هـا تغييـر   همين ترتيب در انگلستان روابط سنتي والدين و فرزندان در بسياري از خـانواده 
شان از نظر فني مهارت دارنـد. بنـابراين، فرزنـدان     رده است زيرا فرزندان بيشتر از والدينک

توانند معنا و کاربردهاي رايانـش در خانـش را تعريـف کننـد      بهتر از ساير اعضاي خانواده مي
رسـد والـدين بـش جـاي اينکـش در طـول زمـان        (. بش نظر مـي 2003و همکاران،  2)ساترلند
اف ايش دهند و ادرت خود را بـراي کنتـرل فنّـاوري بيشـتر کننـد بـش        هاي خود رامهارت

اي کش بش تازگي بر روي نوجوانان صـورت   پردازند. مطالعش گستردهمبارزه با اين شرايط مي
اي تبديل بـش  هاي مدرسشها براي بچشگرفتش نشان داده است کش اينترنت در بسياري از خانش

کننـد. در ايـن   رهاي اينترنتي خود را بش آنها محول مـي نوعي کار شده است زيرا والدين کا
شان براي فرستادن عکح و ايميـل بـش فاميـل کمـک      درصد نوجوانان بش والدين38مطالعش 

   رساندند.درصد در جستجوي اطالعات بش والدين ياري مي36کردند و مي
کـش کارهـاي   انـد  درصـد( گفتـش   47با در نظر گرفتن داليل، تقريباً نيمي از نوجوانان )

درصد نيـ   29هاي آنالين ندارند؛ شان مهارت دهند زيرا والديناينترنتي خانش را انجام مي
 شان وات ندارند اين کار بر عهده آنهاست. اند کش چون والدينگفتش

شان را تعديل کنند تا بـا نوجـوان در    ها بايد روابطنوجواني دوراني است کش خانواده
سياري از تعامالت ايـن دوره تحـت تـأثير مقرراتـي اسـت کـش       حال بلوز تطبي  يابند. ب

دوسـتي   کنند، ازجملش ساعات خاموشي، روابـط والدين براي زندگي روزمره نوجوانان مقرر مي

                                                      

1. Kiesler       2. Sutherland 
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(. 1991 هاي شخصي مانند اسـتفاده از تلفـن و تلوي يـون )کـالين  و راسـل،     و برخي فعاليّت
کمتر در برابـر    شود، شان بيشتر مي سندهد کش هر چش مطالعش بر روي نوجوانان نشان مي
شـوند و بيشـترو بيشـتر بـش دنبـال      خـود تسـليم مـي    نفوذ والدين در زنـدگي شخصـي  

دهنـد.  خودمختاري هستند و آمادگي زيادي براي مخالفت آشکار با والـدين نشـان مـي   
هـاي  والدين سعي دارند استفاده از اينترنت را با تعيين اوانيني درباره زمان و وب سايت

رسـند. شـواهدي تجربـي    مجاز کنترل کنند. تعامل و تحميل اوانين، بش نظر ناسازگار مي
دهد والدين و نوجوانان ادراک متفـاوتي از اـوانين دارنـد. يـک      وجود دارد کش نشان مي

ها نشـان داده اسـت در حـالي کـش والـدين      ها و رسانشمطالعش بلندمدت بر روي خانواده
کردنـد آنهـا را نـام ببرنـد و يـا      روشن کنند، فرزندان فراموش مـي توانستند اوانين را  مي
اند اما باب گفتگو درباره اين اوانين بـاز اسـت.   شان اوانين را تذکر داده گفتند والدين مي

دهد تا مسـاکل وااعـي را   هاي والدين درباره اوانين بيشتر تمايل آنها را نشان ميصحبت
ــر روي (. مطالعــش2008)هورســت،  ــدين 1124اي ب شــان در ســنگاپور،  نوجــوان و وال

هاي نوجوانان و والدين را نشان داده است. براي مرـال، والـدين   ناهمخواني بين گ ارش
انـد؛   اند کش هنگام کار در اينترنـت آنـان را همراهـي کـرده     بيش از نوجوانان اظهار داشتش

و 1رش دهند )لياکو والدين تمايل دارند کنترل و بازرسي خودشان را بيش از وااعيت گ ا
هـاي  تواند تبييني براي شـکاف (. الگوي ارتباطي موجود در خانواده مي2008همکاران، 

هـايي کـش والـدين و نوجوانـان     بين ادراک از اوانين استفاده از اينترنت باشد. در خانواده
انـد گـ ارش آنهـا    شان را باز، همدالنش، مشوق وسرشار از اعتمـاد توصـيف کـرده    روابط
 ها ثابت بوده است.استفاده از رسانش موردره اوانين خانواده در دربا

کنـد و شـکاف   در دوران نوجواني انتظارات والدين و فرزندان از يکديگر تغيير مـي 
تواند منجر بش ايجاد تعارضـات خـانوادگي شـود. فرزنـدان ممکـن      بين اين انتظارات مي

ــ  ن اســت از آنــان بخواهنــد اســت انتظــار آزادي بيشــتر داشــتش باشــند و والــدين ممک
هاي اجتماعي و تفريحي مشکلي بـراي  اي تنظيم کنند کش فعاليّترفتارهايشان را بش گونش

تواند بش عنـوان ابـ اري بـراي بهبـود     دانند کش رايانش ميشان ايجاد نکند. والدين مي درر
ش امـالي  هاي پردازش کلمات )مانند ورد( کامور تحصيلي بش کار رود. براي مرال، برنامش

هـاي  توانند بش بهبود توانـايي کنند و حاوي فرهنگ لغت هستند، ميلغات را تصحيح مي
                                                      

1. Liau 
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زباني کمک کنند. پژوهشي در ايـن زمينـش نشـان داده اسـت کـش والـدين منـابع جديـد         
کنند اما بـا ايـن   تحصيلي را کش اينترنت براي فرزندانشان فراهم آورده است، تحسين مي

ردها )خواندن مقاالت کوتاه بش جاي کتاب( و اابل اعتماد بـودن  حال نگران افت استاندا
آن را دارنـد کـش    م( همچنين بـي 2008و همکاران،  1اطالعات آنالين هستند )سوبرامانيام

 هاي ديگر بازدارد.شان را از پرداختن بش فعاليّت اينترنت فرزندان
دهـد کـش   نشـان مـي   هامطالعات انجام شده بر روي تعامالت خانوادگي درباره رسانش

والدين از نوجوانان انتظار دارند خودشان وات استفاده از اينترنت را تنظيم کنند و سعي 
شـان تـداخلي   هاي اجتمـاعي اي محدود سازند کش با درر و فعاليّت دارند آن را بش گونش

نداشــتش باشــد. والــدين ممکــن اســت اســتفاده مکــرر از اينترنــت را نــوعي تخلــف از  
 تواند منشأ تعارضات بين نسلي شود.تلقي کنند و اين مي انتظاراتشان

ها اين اابليت را دارد کش در زمينش ادرت و خودمختاري موجـب  ورود رايانش بش خانش
تعارضات جديدي شود. نگراني والدين ممکن است آنان را وادار سازد کش اوانيني را در 

انـان ايـن اـوانين را دخالـت در     خصوص مي ان استفاده از اينترنت ايجاد کنند امـا نوجو 
دانند. استفاده از رايانـش مسـتل م   شان مي امور شخصي و تالش براي کاهش خودمختاري
شان اين مهارت را دارا هستند. هنگـامي   دانش و مهارت است و کودکان بيش از والدين

شود کش ديگـران بـراي گـرفتن راهنمـايي بـش او مراجعـش       کش نوجوان تبديل بش فردي مي
شود. مطالعات نشان داده است کش کنند، تعادل ادرت در خانواده دستخوش تغيير مي مي

در اين موارد، نوجوانان رايانش را انحصاري و استفاده ساير اعضـاي خـانواده را محـدود    
 (.2000؛ کيسلر و همکاران، 1994کنند )وات و وايت،  مي

و نوجوانـان اسـت. بـش    يک منشأ ديگر تعارض، ايجاد شکاف بين انتظارات والـدين  
بينند؛ چنـان کـش   رسد کش والدين اينترنت را موضوع مربتي در زندگي فرزندان مينظر مي

دهد؛ دليل اصلي خريـدن رايانـش   مطالعات صورت گرفتش در کشورهاي مختلف نشان مي
ها مساکل تحصيلي است. بسـياري از والـدين بـر ايـن     و اتصال بش اينترنت براي خانواده

شان کمک کند و موجب شود مطالب  تواند بش امور درسي فرزنداناينترنت مي باورند کش
(. امـا همـش نوجوانـان اينترنـت را بـش ايـن       2004مهمي ياد بگيرند )ليوينگستون و بوبر، 

برند؛ هر چند برخـي از نوجوانـان اسـمت عمـده واـت خـود را در       منظور بش کار نمي
                                                      

1. Subrahmanyam 
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کنند، ديگران بيشـتر   هاي درسي صرف مياينترنت براي جستجوي اطالعات و انجام کار
اين وات را بـش کارهـاي اجتمـاعي )ايميـل، پيـام فـوري و چـت( و سـرگرمي )انجـام          

؛ لنهـارت و همکـاران،   2004دهند )ليوينگستون و بوبر، اختصاص مي هاي آنالين( بازي
توان تصور کرد کـش واتـي نوجوانـان بـراي امـور اجتمـاعي و سـرگرمي از        (. مي2005
کنـد. بـرعکح،    کنند، اين امر با انتظارات والدين ايجاد تعـارض مـي  نت استفاده مياينتر

استفاده از اينترنت براي يادگيري و امور تحصيلي، با تعارضات خـانوادگي رابطـش منفـي    
شـان   هاي اينترنتي مانع از کارهاي درسي فرزنـدان دارد. والدين نگران هستند کش فعاليّت

هاي اجتماعي را ابل از انجام شبکش  سايت ي و وارد شدن بش وبشود. بنابراين، زمان باز
 (.2008کنند )هورست، تکاليف مدرسش محدود مي

راابت بر سر منابع محدود و مکان ارار گرفتن رايانش، دليل ديگري بـراي تعارضـات   
ها، تنهـا يـک رايانـش وجـود دارد و     والدين و فرزندان شناختش شده است. در بيشتر خانش

کننـد.  ين و فرزندان بر سر مکان ارار دادن و زمان استفاده از آن با هـم راابـت مـي   والد
دهنـده سـاختار اـدرت خـانواده و نحـوه       مکان ارار گرفتن رايانش بش دليـل اينکـش نشـان   

گيري روابط است، اهميت زيادي دارد. اين موضـوع در برخـورد بـا نوجوانـان از      شکل
وضوعي براي کسـب خودمختـاري اسـت: بـا بيشـتر      چند جنبش اابل توجش است. اوالً، م

شدن سن نوجوانان، آنان بش دنبال کمتر شدن کنترل والدين هسـتند. ثانيـاً، هنگـامي کـش     
کنـد. در  شود، سـاختار اـدرت تغييـر مـي    نوجوان تبديل بش کارشنار رايانش در خانش مي

اده نوجـوان از  نهايت، محل ارار گرفتن رايانش بش دليـل اينکـش بـر ميـ ان و نحـوه اسـتف      
 گذارد، براي او اهميت دارد.اينترنت تأثير مي

دهـد کـش رايانـش عمومـاً در     اطالعات بش دست آمده از مطالعات مختلـف نشـان مـي   
، 2004اي در سـال   مطالعـش . داردفضاهاي باز و عمومي من ل همانند اتـاق نشـيمن اـرار    
آوري کـرده اسـت.   اينترنت جمع شاطالعاتي را درباره دسترسي کودکان و نوجوانان انگليسي ب

شـان بـوده اسـت.     سالش و والدين 19 تا 9کودک و نوجوان  1511نمونش مورد مطالعش، شامل 
درصد موارد، تلوي يون در اتـاق فرزنـدان و در   63نتيجش پژوهش نشان داده است کش در 

هاي درصد موارد در فضـا 74ني  در درصد در فضاهاي عمومي ارار داشتش است؛ رايانش 37
در اياالت متحده ني  مطالعات انجـام   (.2004 عمومي ارار داشتش است )ليوينگستون و بوبر،
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داد بش نتايج مشابهي دست يافتند کش نشـان مـي   2و امريکن اليف 1شده از طري  پو اينترنت
کش رايانش در فضاهاي عمـومي ماننـد   اند  نوجوانان بيان کردهدرصد  74، 2006 در پايان سال

درصد موارد در اتاق خواب فرزندان است. محل اـرار  25يمن ارار دارد و فقط در اتاق نش
گرفتن رايانش بستش بش سن نوجوانان متفاوت است: هر چش سن نوجوان بيشتر باشد احتمـال  

اي فرزنـدان  اي کش بر روي زندگي رسـانش  اينکش رايانش در اتاق او باشد، بيشتر است. مطالعش
تـا   8درصـد کودکـان    23دهد تنها الت متحده انجام شده، نشان ميسال در ايا 18تا  8بين 
درصـد   37سال بـش   18تا  15شان رايانش دارند؛ اين درصد براي گروه سني  سال در اتاق 10
 (.2005و همکاران،  3رسد )ريدوتمي

 ـ خالصه اثرات اينترنت بر مرزهای خانواده2جدول 

 ت ویر بر انتظارات والدین و مرزهای داخلی
و سلسله مراترب   فرزندان
 در خانواده

 کارشناسران نوجوانان تبدیل بره  
شوند و زمان استفاده می فنّاوری

از رایانرره و مکرران  ن را تعیررین  
 .کنندمی

والدین شوانینی برای اسرتفاده از  
کننررد و هررا وضررع مرری رسررانه

نوجوانان تمایل دارند این شوانین 
 .را برکنند

ار دارنررد والرردین از فرزنرردان انتظرر
شرران را بهبررود عملکرررد تحصرریلی

دهنررد و نوجوانرران از رایانرره برررای 
 .کنند کارهای اجتماعی استفاده می

والرردین انتظررار دارنررد نوجوانرران 
وشتررران را برره درسررتی تنظرریم 
کننررررد و نوجوانرررران انتظررررار 
خودمختاری بیرتر در استفاده از 

 .اینترنت دارند

                                                      

1. Pew Internet       2. American Life       3. Rideout 
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 اينترنت و سازگاري خانواده 

هاي مختلف کارکرد خـانواده را  ها حوزهگونش کش گفتش شد، ورود اينترنت بش خانش همان
گيـرد  دهد. خانواده در معرض حجم وسيعي از اطالعـات اـرار مـي   تحت تأثير ارار مي

آيـد. نوجوانـان بـا    مي )هم مربت و هم منفي( کش در داخل و خارج از خانش بش گردش در
يابـد. حتـي   کنترل والدين بر دوستان آنها کـاهش مـي  شوند و رو مي آشنايان جديد روبش

ممکن است زمان اختصاص يافتش بش خانواده و انسجام خانوادگي کاهش يابـد. خـانواده   
کند تا خود را با فناوري وفـ  دهـد. يـک روش بـراي     ني  بش عنوان يک نظام تالش مي

ـ  تطبي  يافتن، استفاده از اينترنت بش عنوان يک فعاليّـت مشـترک و   ک کانـال ارتبـاطي   ي
است. آيا اينترنت بش عنوان يک فعاليّت مشترک خانوادگي کش طي آن والدين و فرزنـدان  

اي کش در حومش شهر تورنتو رود؟ مطالعشکنند، بش کار مي با هم از اين فنّاوري استفاده مي
انجام شده بش بررسي اين مسئلش پرداختش است کش اينترنت تا چش حد بش طور مشـترک از  

سـاعت و   8/2گيـرد. کـاربران فعـال    جانب همسران و فرزندان مورد استفاده اـرار مـي  
انـد. نتـايج    ساعت را همراه با همسرشان از اينترنت اسـتفاده کـرده   2/1کاربران غيرفعال 

سـاعت در   8استفاده از اينترنت بش همراه فرزندان ني  مشابش است؛ کسـاني کـش بـيش از    
سـاعت از ايـن واـت را بـا      2/3انـد، بـش طـور متوسـط      دههفتش از اينترنت اسـتفاده کـر  

 (.  2008و همکاران،  1اند )کندي فرزندانشان گذرانده

 گري والدين  ميانجی

انـد   هايي را بررسي کرده از زمان آغاز مطالعش بر روي تماشاي تلوي يون کودکان، پژوهشگران راه
رويکرد مهمي کش بايد مورد بررسي ارار تواند کاهش يابد.  کش در آن اثرات منفي بالقوه رسانش مي

کنـد.   گـري مـي   گيرد اين است کش چگونش خانواده اين اثرات بد بالقوه را اانونگذاري و ميـانجي 
 شود: هاي والدين در اين زمينش اطالق مي بش برخي از تالش 2گري والدين ميانجي
    ـ واي آن و توضيح محتواي رسانش و راهنمايي کودکان و نوجوانـان در تفسـير محت

 .ارتباط آن با دنياي وااعي
 در معرض محتواي ناخواسـتش   کاهش دسترسي و پيشگيري از ارار گرفتن نوجوانان

 هاي آموزشي، فوق برنامش يا خانوادگي. ها با فعاليّت و کاهش تداخل استفاده از رسانش
                                                      

1. Kennedy       2. parental mediation 
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نـان  گري والدين مفهومي است کش در ارتباط با ارار گرفتن کودکـان و نوجوا  ميانجي
و همکاران  1هاي تلوي يون بش صورت گسترده مطالعش شده است. بايبي در معرض برنامش

گري رسانش از طري  والدين را مورد مطالعش ارار دادند و سـش بعـد آن را    ( ميانجي1982)
گـري   کننـده و ميـانجي   گري محدود ، ميانجي2مشترک اجتماعي  شناسايي کردند: مشاهده

 .راهبردي راهبردي و غير

 مشترک اجتماعی  مشاهده

هايي اشاره دارد کش والدين و کودکان بـا يکـديگر از محتـواي     مشترک بش مواعيت  مشاهده
و  3گذارنـد )والکنبـرگ   کننـد و تجربياتشـان را بـا هـم بـش اشـتراک مـي        رسانش استفاده مي

مشـترک هنگـامي کـش والـدين و کودکـان در يـک اتـاق و در          (. مشاهده1999همکاران، 
اند و با يکديگر در مورد محتواي رسانش بـش   نمايش خيره شده  اند، بش صفحش نشستش سکوت
تواند فعاليّتي تعاملي در نظر گرفتش شود. از طريـ  مشـاهده مشـترک،     پردازند، مي بحث مي
توانند محتوايي را کش نوجوانان در معرض آن هستند، کنترل کنند و اگر مطالـب   والدين مي

دند، مداخلش کنند. بش اين ترتيب، مشاهده مشترک بش والدين اين اجازه نامناسبي مشاهده کر
دهد کش در صورت تمايل، در مورد مطالـب زننـده بحـث کننـد. در مـورد اينترنـت،        را مي
تواند بش عنوان مي اني کـش جوانـان و والـدين بـا هـم از اينترنـت        مشترک فعال مي  مشاهده

هـاي آناليـن، جسـتجوي     هاي مشترک ازجملش بـازي  کنند و آن را براي فعاليّت استفاده مي
برند، تعريف شود. در حالتي کش تا حـدي   ري ي اواات فراغت بش کار مي اطالعات و برنامش

خيـ د، توصـيف    مـي  متفاوت است، اين مفهوم اختالفات خانواده را کش از ناحيش رايانـش بـر  
خانـش اـرار گيـرد، والـدين      توان تصور کرد هنگامي کش رايانش در فضاي عمومي کند. مي مي

 (.2007، 4کنترل بيشتري بر استفاده جوانان از آن خواهند داشت )ليوينگستون

 گري محدودکننده ميانجی

کننده عبارت است از تدوين اوانيني براي اسـتفاده جوانـان از رسـانش.     گري محدود ميانجي
کنند تا  وا، اوانيني وضع ميها براي زمان يا چگونگي استفاده از رايانش بش لحاظ محت خانواده

                                                      

1. Bybee       2. Social co-viewing       3. Valkenburg 

4. Livingstone  
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شود، اعمال کنتـرل کننـد. اسـتفاده از اـوانين بـراي کنتـرل        از اين طري  بر آنچش تماشا مي
تواند اثرات مهمـي   کننده شناختش شده است، مي گري محدود مشاهدات کش بش عنوان ميانجي

وجـود  بر کودکان داشتش باشد. يک مشکل در مواجهـش بـا اـوانين، ميـ ان توافـ  بـر سـر        
کننـده از   گـري محـدود   اند کش معيارهاي ميـانجي  هاي متعددي نشان داده آنهاست. پژوهش

هاي متنااضي در مورد اوانين رايانـش   سوي والدين، بش دليل آنکش والدين و فرزندان گ ارش
 بش نسبت(. والدين 2007اعتماد نيستند )ليوينگستون،  چندان اابلدهند،  و اينترنت اراکش مي

هاي آنان بش احتمـال   خود تمايل بيشتري بر گ ارش وجود اين اوانين دارند؛ پاسخکودکان 
دهد. در مـورد خـاص اينترنـت، دو نـوع از      فراوان اثرات مطلوبيت اجتماعي را بازتاب مي

، تحميـل اـوانيني بـراي    خسـت کننـده مـورد اسـتفاده اـرار گرفـت. ن      گري محدود ميانجي
دهنـد و ديگـري نصـب     ي کش والـدين اجـازه مـي   هاي سايت سازي زمان و نوع وب محدود
توانند در دسترر باشند، محـدود   مي هايي در رايانش کش يا صفحاتي را کش  اف ار يا نرم  اطعات

 سازند و يا صفحات بازديد شده از سوي کودکان را بش اطالع والدين برسانند.

 گري راهبردي و غيرراهبردي ميانجی

بـش معنـاي اضـاوت عمـدي در مـورد محتـواي رسـانش         1ديگري راهبردي و غيرراهبر ميانجي
(. 2007)راهبردي( يا نظرات گذرا در مورد رسانش بش طور کلي است )غيرراهبردي( )لي و چاي، 

هايي را براي  تکنيک کنند، ها با کودکان بحث مي سايت در اين مورد والدين در مورد انواع وب
دهنـد   از طري  وب سايت بش آنها نشـان مـي  ارزيابي اابليت اطمينان اطالعات اراکش شده 

همچنين در مورد فرايند خل  اطالعات و ارتباط محتواي آن بـا دنيـاي وااعـي صـحبت     
 شان از اينترنت درگيرند. کنند و بش صورت فعاالنش در استفاده کودکان مي

گري والـدين بـراي اانونگـذاري در     مطالعات اخير شواهدي را درباره مي ان ميانجي
دهند. با در نظر گـرفتن  ارار گرفتن کودکان و جوانان در معرض اينترنت نشان ميمورد 
اي مؤثر اسـت.   دهد کش اين تکنيک، شيوهمشترک، برخي شواهد عملي نشان مي  مشاهده

با مطالعش درباره دوره نوجواني در کره ايـن نتيجـش بـش دسـت آمـده اسـت کـش توصـيش         
هـاي آموزشـي آناليـن رابطـش      شترک با فعاليّتم  ها از سوي والدين و مشاهده سايت وب

هـا بـش   سايت هاي بيشتري درباره وبمربت دارد. بش عبارت ديگر، هر چش والدين توصيش
                                                      

1. strategic and non strategic mediation 
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شان داشتش باشند و هر چش بيشتر با هم و بش طـور مشـترک از اينترنـت اسـتفاده      فرزندان
جـام تکـاليف و   کنند، فرزندان ني  بيشـتر از اينترنـت بـش منظـور اهـداف تحصـيلي و ان      

(. يکي از مطالعات صورت گرفتش 2007کنند )لي و چاي، هاي آموزشي استفاده مي بازي
هـاي اجتمـاعي داراي پروفايـل    هـاي شـبکش  سـايت  اخير بر روي نوجواناني کـش در وب 

گري والدين، رفتارهاي اينترنتي نوجوانان را تحت تأثير  دهد کش ميانجياند، نشان مي بوده
شـان   هـاي آناليـن  هايي براي فعاليّـت شان محدوديت نوجواناني کش والدين دهد.ارار مي
کننـد   شان را کمتر فاش مـي  دهند اطالعات کنند و آنها را مورد ارزيابي ارار مي وضع مي
 (.2007)روزن، 

گري والـدين در طـول زمـان شـدت يافتـش اسـت.        اين تصور وجود دارد کش ميانجي
شان در امريکا نشان داده است کـش بيشـتر والـدين     الديناي بر روي نوجوانان و ومطالعش

کنند. در حالي کـش در  شان وضع مي  هاي زماني براي فعاليّت اينترنتي فرزندانمحدوديت
اف ارهـاي فيلترکننـده نصـب    درصد والدين بر روي رايانش خانگي نرم41تنها  2000سال 
و  2002در هـر دو سـال    درصد رسـيده اسـت.  54اين رام بش  2005کردند، در سال مي

هـايي را   سـايت  اند کش وبدرصد( گ ارش داده62ني  درصدي مساوي از والدين ) 2005
درصد از والـدين،  69، 2006کنند تحت نظر دارند. در سال کش فرزندان از آنها بازديد مي

درصـد اـوانيني را بـراي    85هاي آنالين، اوانيني را براي زمان اختصاص يافتش بش فعاليّت
درصـد،  85تواننـد بـش اشـتراک بگذارنـد و     ن دستش از اطالعات شخصي کش فرزندان ميآ

توانند از آنهـا بازديـد کننـد، وضـع      هايي کش فرزندان ميسايت اوانيني را براي انواع وب
(. از يکي از مطالعات صـورت گرفتـش در کانـادا    2007کرده بودند )لنهارت و همکاران، 

، 2005و  2001هـاي  هاي سـال آمده است. با مقايسش داده هاي مشابهي بش دستني  يافتش
درصـد والـديني کـش بـراي فرزنـدان       2005اين نتيجش بش دست آمده است کـش در سـال   

اند، در مورد همش انواع اوانين افـ ايش يافتـش اسـت. ايـن امـر نشـان        اوانيني وضع کرده
مرتبط با رفتارهـاي   دهد کش آگاهي والدين نسبت بش ضرورت بازبيني و وضع اوانين مي

آنالين فرزندان، در طول زمان اف ايش يافتش است. ايـن پـژوهش همچنـين اثـرات ايـن      
هايي کش اين اوانين وجود دارد با اوانين را از طري  مقايسش رفتارهاي آنالين در خانواده

دهـد کـش   هايي کش چنين اوانيني ندارند بررسـي کـرده اسـت. نتـايج نشـان مـي      خانواده
 کننـد.  هـاي غيرمجـاز ديـدن مـي    ن در صورت وجـود اـوانين، کمتـر از سـايت    نوجوانا
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کنند، بستگي بش وجـود   هاي آنالين ميعالوه بر اين، مدت زماني کش نوجوانان صرف فعاليّت
هايي کش هـي  اـانوني نداشـتند، بـش طـور      خانواده 11و  10هاي اوانين دارد. فرزندان کالر

هايي کش در آنها اانوني وضـع  ودند؛ اين مي ان در خانوادهساعت در روز آنالين ب 8/3متوسط 
 (.2005، 1رسيد )مديا اورنح نتورکح ساعت مي 5/2شده بود، بش طور متوسط بش 

دارد کـش از ايـن بـين،     2نوع راهبرد والدين بستگي بش سبک پدر و مادري يا والديني
انگـار. والـدين    و سـهل  گير، گيرد: مستبد، مقتدر، آسانچهار سبک مورد بررسي ارار مي
آورنـد و ماليمـت انـدکي دارنـد و بـش ايـن ترتيـب،        مستبد فشار زيادي بر فرزندان مي
کننـد. والـدين مقتـدر اـوانين روشـني بـراي رفتارهـاي        خودمختاري آنان را محدود مي

دهند کنند، اما تا حد زيادي ماليمت بش خرج ميگذارند و بر آنها نظارت ميفرزندان مي
گير فشار کمـي بـر فرزنـدان     شناسند. والدين آسانتاري آنان را بش رسميت ميو خودمخ

گوينـد و خودمختـاري زيـادي بـراي آنـان فـراهم       آورند، بش نيازهاي آنان پاسخ مـي مي
گير غيرسنتي و اهل مدارا هستند؛ بش طور اابل توجهي بش فرزنـدان   کنند. والدين آسان مي

کنند. والدين مقتـدر بيشـتر از والـدين    بلش اجتناب ميدهند و از مقااجازه خودگرداني مي
کنند. مسـدود  گري ارزيابي و محدودسازي استفاده مي هاي ميانجيکار از تکنيکمسامحش

گري  شود. ميانجيگير اجرا مي ها از جانب والدين مستبد، مقتدر و آسانسايت کردن وب
تـر شـوند،   هر چش فرزندان ب رگ والدين با سن فرزندان ني  ارتباط است؛ بش اين ترتيب،

(. شواهد بيشتر دربـاره سـبک   2006يابد )ايستن و همکاران،  گري کاهش مي اين ميانجي
اي بر روي والدين و نوجوانان امريکايي بـش  ها از مطالعشپدر و مادري و استفاده از رسانش

ي هـا هـاي شـبکش  سـايت  دست آمده است. اين مطالعـش کـش بـر نوجوانـان فعـال در وب     
دارد، اثر سبک پدر و مادري را بر رفتارهاي آنالين آنهـا مـورد بررسـي      اجتماعي تمرک

هـاي  هـاي شـبکش  سـايت  ارار داده است. والدين مقتدر بيشتر از ديگران مايل بودند وب
اجتماعي فرزندانشان را ببينند؛ بعد از آنها والدين مستبد ارار داشـتند. والـدين مقتـدر و    

شـان از رايانـش اعمـال     هايي را براي اسـتفاده فرزنـدان  ين محدوديتمستبد بيش از ساير
اي اوي بين سبک پدر و مادري و وضع اوانين  رسد رابطشکردند. بنابراين، بش نظر مي مي

( 2005و همکـاران )  3وجود داشتش باشد؛ اما عوامل ديگـري نيـ  دخيـل هسـتند. ونـگ     
                                                      

1. media awareness networks       2. parental style       3. Wang 
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انـد. بـا تحليلـي چنـد متغيـري در       ادهانسجام بين اوانين والدين را مورد بررسي اـرار د 
اف ارهاي نظارتي، ايـن  ها و نرمسايت خصوص اوانين مربوط بش استفاده از اينترنت، وب

بين بسيار معناداري از اوانين مربوط بش اينترنت نتيجش بش دست آمد کش سن نوجوان پيش
کمتري بـراي   هاي زماني اف ارهاي نظارتي است. والدين بش طور معمول محدوديتو نرم

اف ارهـاي نظـارتي بـر     کردند و تمايل کمتري بش نصـب نـرم  تر اعمال مينوجوانان ب رگ
هـاي   سـايت  رايانش آنها داشتند. جنسيت و سـن والـدين نيـ  بـر نظـارت و بررسـي وب      

تـر کمتـر از والـدين جـوان بـش نظـارت بـر        شـان تـأثير داشـت. والـدين مسـن      فرزندان
رداختند و پدران بيش از مادران تمايـل بـش ايـن ارزيـابي     پهاي فرزندانشان مي سايت وب

تـر، والـديني کـش همـراه بـا      توان گفـت، پـدران، والـدين جـوان     داشتند. در مجموع مي
تر دارند، بيشتر بش  کنند و والديني کش نوجوانان کوچکفرزندانشان از اينترنت استفاده مي

 پردازند. هاي فرزندانشان مينظارت بر فعاليّت

 گيريهنتيج

در اين مقالش فرايند خانگي شدن اينترنت با رويکردي رشدي ـ اکولوژيکي بررسي شـده   
اي بر خانواده دارد: است. ارار گرفتن کودکان و نوجوانان در معرض اينترنت اثر دوگانش

و هم آنان را در معرض برخـي   کند فراهم ميهم اطالعات مفيد بيشتري براي نوجوانان 
دهد کش ممکـن  نگاري و نفرت ارار مي، مانند اطالعات نامعتبر، هرزهاطالعات ناخواستش

است ديدگاه نوجوان را نسبت بش دنيا تحت تأثير ارار دهد. نگرانـي دربـاره ايـن محتـوا     
بويژه بش اين دليل اهميت دارد کش نوجواني يکي از مراحل رشدي است کش نوجوان طـي  

 گردد. هاي فلسفي ميرسشآن بش دنبال اطالعاتي براي پاسخ دادن بش پ
دهد،  پح از رسيدن بش اين نتيجش کش اينترنت نفوذپذيري خانواده را تحت تأثير ارار مي

گذارد. در بخـش دوم  بحث بش اينجا رسيد کش فنّاوري تا چش حد بر مرزهاي خانواده اثر مي
اصـلي تمرکـ    مقالش، بش اثرات اينترنت بر روابط والدين و نوجوانان پرداختيم و بر سش بعد 

کـرديم: تعارضـات والـدين و نوجوانـان، زمــان اختصـاص يافتـش بـش خـانواده و انســجام         
زمان اختصاص يافتش بش خـانواده در ايجـاد و حفـظ انسـجام خـانواده اهميـت        خانوادگي.

يابـد  رسند، کـاهش مـي  زيادي دارد. اين زمان پح از اينکش فرزندان بش مرحلش نوجواني مي
کنند. در مقالش حاضر، شـواهدي اراکـش   شان سپري مي ن زمان را با دوستانزيرا آنان بيشتر اي
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دهد کش حتي با در نظر گرفتن اثرات سن، استفاده روزانش نوجوانـان   شده است کش نشان مي
گـذارد. ايـن رابطـش     از اينترنت تا حدودي بر زمان اختصاص يافتش بش خانواده اثر منفي مـي 

اي باشـد.  دهنده يک اثـر دوره  را نتايج ممکن است نشانهاي بيشتر است زيمستل م بررسي
ها نوآورانش باشند، بايد زماني را بش يـادگيري آنهـا اختصـاص داد؛ ايـن     هنگامي کش فنّاوري
تواند بش ايمت کـاهش يـافتن زمـان اختصـاص يافتـش بـراي خـانواده و        زمان يادگيري مي

شود، زمان الزم بـراي اسـتفاده از   يتعامالت اجتماعي باشد. هنگامي کش فنّاوري يکپارچش م
 شود.يابد و اثر آن بر زمان اختصاص يافتش بش خانواده بسيار کمرنگ ميآن کاهش مي

دهد کش استفاده از اينترنت با اف ايش تعارضات شواهد تجربي اراکش شده ني  نشان مي
ثـر اينترنـت را   بين والدين و فرزندان رابطش دارد. اين موضوع، هم در مطالعاتي کش تنها ا

اند، تأييد شده است و هم در مطالعاتي کش ساير تعارضات رشدي، همچـون  بررسي کرده
انـد. منشـأ ايـن تعارضـات در      نمرات درسي و کارهاي خانش را مـورد توجـش اـرار داده   

مطالعات حاضر ناشناختش مانده است. شـواهدي وجـود دارد کـش منشـأ ايـن تعارضـات       
دهـد کـش ميـ ان     شکل گرفتش باشـد: مطالعـات نشـان مـي     ممکن است ارتباطات آنالين

هايي کش فرزندانشـان دوسـتان آناليـن دارنـد، بيشـتر اسـت. ايـن        تعارضات در خانواده
آورند، زيرا والدين بـش طـور   دوستان چالش جديدي براي مرزهاي خانواده بش وجود مي

کننـد.  اعمـال مـي  کننـد،  معمول نوعي کنترل را بر دوستاني کش فرزندانشان انتخـاب مـي  
هاي تعارضات انجام نشده است و اين حوزه مسـتل م  پژوهش بيشتري درباره ساير منشأ

مطالعات بيشتر است. وجود اوانين و مي ان سختگيرانش بودن آنها، همچنين ارار گـرفتن  
هايي هسـتند کـش کـار و    دانند، زمينشنوجوانان در معرض مطالبي کش والدين مناسب نمي

 طلبند.ري را ميمطالعش بيشت
بخش پاياني اين مقالش بش انطباق خانواده با اينترنت اختصاص يافتش و حوزه جديد و 

گري والدين را مورد بررسـي اـرار داده کـش در مطالعـات      در حال رشدي بش نام ميانجي
مربوط بش استفاده از تلوي يون بش طور گسترده از آن استفاده شده اسـت. ايـن مفهـوم بـا     

هاي خانواده براي سازگاري با اينترنت در ارتباط اسـت، امـا بيشـتر بـراي     شمطالعش تال
رود. پيش از انتقال از مطالعات مربوط بش تلوي يون بـش  جنبش اطالعاتي اينترنت بش کار مي

هـاي  مطالعات مربوط بش اينترنت، بش کارهاي نظري و عملي بيشتري در خصوص شـبکش 
 شوند، نياز است.  روابط ايجاد مي دهي و تداوماجتماعي، کش براي شکل
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