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بر  والدين  كنترل  فرهنگی�اجتماعی  ابعاد  بررسی 
استفادة فرزندان از اينترنت
تحلیل كنترل والدين بر استفادة فرزندان از اينترنت

زهرا نژاد   بهرام* 
فاطمه كمالي چیراني**

چكيده 
از يكي اينترنت از كودكان استفادة چگونگي
اينترنت است. جهان در والدين عمدة نگرانيهاي
به همان باشد مفيد بسيار ميتواند  كه طور همان
از استفاده احتمال است. زيان دارای نيز اندازه
وبسايتهايغيراخالقييابزهكارانهوسوءاستفاده
ازكودكانازجملهمهمترينداليلايننگرانيهاست.
»كنترلوالدين1«كهيكيازبحثهايمهمدرحوزة
آموزشوفرهنگاستودررابطهبامديريتاستفادة
فرزندانازاينترنتبحثبرانگيزاست،آرايموافقو
مخالفزيادیرابهخوداختصاصدادهاست.بدين
اينترنت از استفاده بر والدين كنترل منظوروضعيت
و كنترلكننده ابزارهاي و بررسي اجمالي طور به
بازبيني معضل اين حل براي آموزشي سازوكارهاي

شدهاست.
تكنولوژيهاي مدد به فرزندان مستقيم كنترل
از را والدين كوتاهمدت در ميتواند نرمافزاري
محتوياتجستجوهاياينترنتيفرزندانمطلعكند،اما
دردرازمدتآسيبهايجديدرپيدارد،ازجمله
دست از والدين به را خود اعتماد فرزندان اينكه
ميدهنديافرايندآزاديخواهيواعتمادسازي درآنها
تناقضاتيخواهدشد.براساسمطالعةحاضر دچار
آموزش، فرهنگ، حوزة در مرتبط نظريات مرور و

هژمونیودموكراسيميتوانگفتكهمقولةكنترل
درتربيتفرزندانبايدبارويكردينودرجامعهاز

سوييوخانوادههاازسويديگربازبينيشود.

قدرت، والدين، كنترل اينترنت، كليدي: واژگان 
تسلطفرهنگي،آموزش،فرهنگسازي.

مقدمه
امروزهدراكثرخانههاكامپيوتروجودداردوفرزندان
و ميشوند كامپيوترعالقهمند به ازكودكی خانواده
برایكودكان ازكامپيوتر استفاده باآنكارميكنند.
باال و سريع هوشي رشد چون محاسني چه اگر
جهت از ميتواند دارد، تحصيلي قابليتهاي بردن
دردسترسبودنوبسايتهايغيراخالقيمضرنيز
بابتآسيبهایجبرانناپذيریرابه اين از باشدو
آنهاواردكند.برايحلاينمشكلعدهايمعتقدندكه
بايددرقالببرنامههاينرمافزارياستفادةفرزنداناز
كامپيوترواينترنتبهطوركاملتوسطوالدينكنترل
شود.اماعدهايايننظرراقبولندارندومعتقدندكه
كنترلمستقيمفرزندانراهحليكوتاهمدتاست.آنها
براينعقيدهاندكهبرايتأمينامنيتاخالقيفرزندان
دراستفادهازاينترنتبايدبررويفرهنگآنهاواز

طريقآموزشصحيحاقدامكرد.
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كنترل بررسي و بحث در كه اساسي نكتة دو
والدينبراستفادةفرزندانازاينترنتقابلذكراست،
برزندگي اينترنت تبعات ايناستكهعرصة»حل
روزمره«و»آموزشفرهنگيفرزندان«دوبحثجديد
عرصة در همواره كه است ايران در كمكارشده يا
با رابطه در است. بيمهريشده بدان علمي تحقيق
كاهشخطرهاياستفادهازاينترنتبرايفرزندانتنها
يعني تجاري راهحلهاي همان موجود راهحلهاي
در هستند، كنترل ابزارهاي به والدين مجهزكردن
حاليكهسؤاالتيازايندستبررسينشدهاندكهآيا
والدينباوجودابزارهايكنترلتوانستهاندخطرهاي
دهند؟ كاهش كودكان براي را اينترنت از استفاده
استفادهازاينابزارهادرجهتكنترلمستقيمفرزندان
چهتأثيريبرروابطفرزندانووالدينگذاشتهاست؟
بررسي به تا است اين حاضر تحقيق از هدف
جايگاهاينترنتدرزندگيانسانامروزيوتأثيرات
آنبرزندگيكودكانوجوانانوجستجويمعايب
يا ادامةبحثلزومكنترل بپردازد.در ومضراتآن
پيگيريخواهدشدو اينترنت از استفاده بر نظارت
از جلوهاي عنوان به فرزندان كنترل اساساً اينكه
تربيت نفع به نهايت در خانواده در قدرت اعمال
فرزنداناست؟يااينكهميتوانددراليههاييكليتر
اينترنتي محتواي توليدكنندگان قدرت بازنماييكنندة
محتواهاي توليدكنندگان كه میرسد نظر به باشد.
اينترنتيدرساية»دراختيارقراردادنامكاناتكنترل
به )بيتوجه را موضوعي نوع هر ميتوانند والدين«
ترتيب بدين دهند. پوشش كاربران( فرهنگ يا سن
از است آن دنبال به تحقيق اين كه اصلي سؤاالت

اينقرارندكه:
1.آيااينخدماتاساساًبهدردكنترلرفتارهای
مخاطرهآميزفرزنداندراستفادهازاينترنتميخورد؟ 
آيا كنترل ابزارهاي بودن مفيد صورت در .2
خطرهاي كاهش در درستي راهحل مستقيم كنترل

اينترنتبرايفرزنداناست؟

اينترنت و لزوم استفاده از آن
وركينگ2 اينترنت كلمة از برگرفتهشده كه اينترنت
شبكههاي كه است رايانهاي شبكة يك است،
خالل در ميكند. متصل يكديگر به را گوناگون
موفقيت با و كمكم اينترنت 1990 دهة سالهاي
جانشينبيشترشبكههايقبليرايانهايشد.اينترنت
يكشبكةعمومياطالعاتاستكهبايككامپيوتر
به فقط اينترنت در اطالعات است. دسترسي قابل
باتصاوير،صوت بلكه نميشوند ارائه متن صورت
وكليپهايويدئوييهمراههستند.هزارانسايتبا

تفريحيوجود و آموزشي ازجمله متنوع اطالعات
دارندكهباسايتهايديگرمرتبطهستند.

تا كشيد طول زيادي زمان مدت چه اگر
رسانههاييچونراديو)20سال(،سينما)30سال(و
تلويزيون)13سال(واردايرانشوند،اينترنتبدون
پيمودناينراهطوالنیيكشبهرهصدسالهدرپيش
راه ايران به شدن عمومی از پس اندكی و گرفت
يافت)گزارشوزارتارتباطاتوفناورياطالعات،
دهة اواخر به ايران به اينترنت ورود تاريخ .)1384
شصتواوايلدهةهفتادشمسیبرميگردد.اولين
و دفاعی اهداف با ايران در اينترنت از استفادهها
دانشگاهیصورتگرفت.پسازجنگايرانـعراق
مركزتحقيقاتفيزيكنظریورياضياتونهادهای
ديگریازطريقتلفنبهشبكةمرتبطجهانیوصل
ميشدندامااينخدمات بهطورخاصوجودداشت
وبهعموممردمتعلقنداشت.استفادهازاينترنتاز
سال1372برایاستفادههایدانشگاهیواردايرانشد
)همان(.»اولينشبكهایكهدرايرانبرایارتباطات
كه داشت« نام بيتنت شد، راهاندازی الكترونيك
تفاوتهایبسياریبااينترنتكنونیداشتوبيشتر
بود الكترونيك نامههاي ارسال و دريافت مختص

با بررسي آمارهاي رشد اينترنت 
در دنیا و مقايس�ة ايران با س�اير 
كش�ورها، مشخص مي شود كه ما 
نسبت به كشورهاي توسعه يافته 
اينترن�ت  از  در می�زان اس�تفاده 
عقب تر هستیم و ش�ايد به همین 
عل�ت باش�د ك�ه ب�ه مباحث�ي از 
جمله امنیت ك�ودكان در اينترنت 
در كش�ور م�ا ب�ه ص�ورت جدي 

پرداخته نمي شود.
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ايراندرشبكةجهانی )شهشهاني،1385(.عضويت
منوطبهپذيرفتندوشرطاصلیبود:

1.ازشبكهبرایتبليغاتمذهبیاستفادهنشود.
از اطالعات عبور جلوی نبايد عضوی هيچ .2

كشوریبهكشورديگررابگيرد.
اتصالايرانبهشبكةجهانیازطريقخطتلفن
وارتباطبادانشگاهیدراتريشصورتگرفت)دائرة
عام خدمات ابتدا در .)1389 ويكيپديا، المعارف
اينترنتیدرايرانبهكاربراندانشگاهیدادهميشد.
اختيار در عام طور به اينترنت از استفاده امروزه
نظارت تحت همچنان اما دارد قرار ايرانيان تمام
سازمانهایدولتیچونشورایعالیقضايی،شورای
و مقررات تنظيم كميسيون اطالعات، فناوری عالی

ارتباطاتراديويیقراردارد.
نوين تكنولوژی يك شكل به ابتدا در اينترنت
لوكسوكميابواردعرصةعامشداماامروزهتأثير
قابلتوجهیبرجوامعانسانیدارد.موضوعگسترش
اينترنتدركشوربههيچوجهبانوعنگاهیكهدر
گذشتهبهاينشبكهميشد،قابلمقايسهنيست.مرور
ايراننشانميدهدكهاين اينترنتبه مختصرورود
پديدهتاچهحدازمالحظاتجهانیوبومیبرخوردار
اختصاص قرارداد در شده درج شروط است. بوده
مجهز كشورهای كه ميدهد نشان ايران به اينترنت
بهاينتكنولوژینيزنگرانیهایجدیراجعبهنشر
افكارواطالعاتازطريقاينكانالارتباطیداشتهاند

وازآنبهعنوانابزارقدرتاستفادهكردهاند.
پيشرفتهترين در بلكه ايران در تنها نه اينترنت
كشورهایدنيانيزباانگيزههایتحقيقاتیونظامیبه
وجودآمدهاست.اينترنتبرایاولينباردرپنتاگون
ايجاد با تا نام»آرپانت3«درسال1969متولدشد با
شبكهایراديويیوماهوارهایپژوهشهایمربوطبه
وزارتدفاعآمريكاراباسرعتوكيفيتبهترانجام
وجود به و اطالعات انتقال سرعت بردن باال دهد.
آمدنچندرسانهایهاازجملهداليليهستندكهباعث
را خود دانشگاهی و نظامی پوستة اينترنت شدند
بشكافد.استفادهازنرمافزارهایخاصاينترنتينيزبه
استفادهكنندگانازاينترنتاينامكانرادادتابهطور
همزمانازتصوير،صداونوشتاراستفادهكنند.براساس
آماریكهمجلةگاردينارائهكردهاستايرانزمانیبا
داشتننزديكبههفتميليونو500هزاراستفادهكنندة
اينترنتبعدازاسرائيلباالترينميزاناستفادهازاينترنت

رادرخاورميانهداشتهاست)حبيبينيا،1387(.
سازمان سوي از شده اعالم آمار اساس بر
ايران در اينترنت نفوذ مخابرات4،ضريب بينالمللي
40درصدكمترازكشورهايپيشرفتهاست.ضريب

به36/6درصدو ماهژوئن2009 اينترنتدر نفوذ
نفر ميليون 23 به ايران در اينترنت كاربران تعداد
رسيدهاست.ايندرحالياستكهبراساسهمين
آمار،ايراندرسال2002باضريبنفوذ7/5درصد،
حدود5/5ميليوننفركاربراينترنتداشتهواينرقم
درسال2005معادل10/8درصدو7/5ميليوننفر
بودهاست.همچنينآماركاربراناينترنتدرجهاندر
ماهژوئن2009بهحدوديكميلياردو669ميليون
نفروضريبنفوذاينترنتدرجهانبهطورمتوسط
به24/7درصدرسيدهاست.ايندرحالياستكه
آسيايي كشور 35 در اينترنت نفوذ ضريب متوسط
18/5درصدوتعدادكاربراناينترنتدراينمنطقه
704ميليوننفربودهاست.همينآماردرموردمنطقة
48 معادل و درصد 23/7 ترتيب به نيز خاورميانه
ميليوننفراست.بدينترتيبباتجزيهوتحليلاين
آمارميتواناذعانداشتكهضريبنفوذاينترنتدر

ايرانازمتوسطآسياومتوسطجهانيباالتراست.
بنابرگزارشنشريةدنيایاقتصاد)1383(ازمركز
اينترنتورداستيت5تعدادكاربراناينترنتیدرخاور
ميانهدرفاصلةسالهای2003تا2009ميالدی،از
رقم16ميليوننفردركلمنطقهبهرقمقابلمالحظة
85/5ميليوننفرافزايشيافتهكهبدينترتيبسهم2
كاربران كل تعداد از خاورميانهای كاربران درصدی
اينترنتیدردنيابه5/2درصدارتقايافتهاست.بخش
افرادزير اينكاربرانراجوانان،بهخصوص اعظم

35سالتشكيلميدهند.
بنابرگزارشآنكتاد)وبسايتگويايآيتي،
1389(تعدادكاربراناينترنتدنياتاپايانسال2008
بهحدود1/4ميليارددالررسيدهاست،ايندرحالي
استكهتعدادكاربراندركشورهايدرحالتوسعه
تا5برابرنسبتبهكشورهايتوسعهيافتهرشدپيدا
298 با چين  دنيا كشورهاي ميان در است. كرده
را اينترنت كاربران تعداد بيشترين كاربر نفر ميليون
دراختيارداردوبعدازآنبهترتيباياالتمتحدة
آمريكابا191ميليوننفركاربروژاپنبا88ميليون

نفركاربردرجايگاههايبعديقراردارند.

مزايا و معايب اينترنت
و اخبار اطالعات، از مهمي منبع اينترنت
سرگرميهاستاماازآنجاكهمطالباينترنتمانعي
سن و فرهنگ بر بنا ميتوانند ندارند انتشار براي
بسياري خدمات كنند. ايجاد را مشكالتي كاربران
دسترسي قابل آنالين صورت به اينترنت طريق از
هستند.اطالعاتمرجعماننددائرة المعارفها،اخبار، 
اطالعاتهواشناسيو...بهسادگي در دسترسهستند.
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بانكي، عمليات مثل تعامالتي ميتوانند كاربران
صورت به را خريد و مسافرتي تورهاي هماهنگي
در اطالعاتي ميتوان همچنين دهند. انجام آنالين
مطالب حتي يا كرد جستجو مختلف مدارس مورد
نفر ميليونها كرد. مطالعه را پزشكي و بهداشتي
و دوستان خانواده، با الكترونيك پست طريق از
همكارانخوددرسراسردنياارتباطبرقرارميكنند.
حسينیوهمكارانشدرمطالعهايبهنام»خانوادهو
اينترنت«بهاستفادههایمعمولخانوادههاازاينترنت
ميپردازند؛اينكهبعضيازمردمازمحيطهايچت
برايارتباطباافرادديگريكهباهمعالئقمشترك
دارند،استفادهميكنند.حتيميتوانازاينترنتبراي
ديدنفيلموشنيدنآهنگاستفادهكرد.بهعنوانيك
مورد در ميتوانند كاربران تفريحي و علمي وسيلة
هرموضوعياطالعاتبهدستآورند،دريكدورة
بخواهند كه كس هر با يا كنند، ثبتنام آموزشي
بازيهايكامپيوتريانجامدهند.امابعضياطالعات
ممكناستبرايكودكانونوجوانانمناسبنباشند
وازآنجاييكهكاربراناينترنتيميتوانندهويتخود
رافاشنكنند،خطرهايبالقوهبيشترخواهندشداما
فرزندتان به نبايد كه معناست بدين مطلب اين آيا

اجازهدهيدازاينترنتاستفادهكند؟
تجربههاي ميتوانند اينترنت دنياي در كودكان
هر مانند نيز تجربه اين در اما باشند داشته مثبتي
آشپزي، مدرسه، به رفتن جمله از ديگري فعاليت
دارد. وجود مخاطراتي مسافرت و دوچرخهسواري
از جامعه بخشهاي ساير مانند اينترنت دنياي
ميتوانند است.كودكان شده تشكيل مختلفي افراد
از اماممكناست ببرند اينترنت از بهرههايزيادي
گيرند. قرار نيز آزار و سوءاستفاده مورد طريق اين
دنياي اين بهكاوشدر اشتياق اعتماد،كنجكاويو
جديدوارتباطاتيكهفراهمكردهاستموجبشده
بچههااحتياجبهنظارتورهنمودهاييداشتهباشند
تابدانندچگونهدردنياياطالعاتتجربههايشاد،

سالموپرباريداشتهباشند.

كنترل والدين چيست؟
ونديگرولنيك6دركتابروانشناسيكنترلخانوادگي
)2003(اينمفهومراتازهنميداند.اومعتقداستكه
اينمفهومدرطول50سالگذشتهمطالعهوبررسي
شدهاست.عدهايازمحققانازآنبهعنوانكنترل
روانيدربرابرانحصارطلبيروانييادكردهاند)بابر،
1996(،برخيديگرنيزدستهبنديديگريازايننوع
كنترلدارندوبهآنلقبتكنيكهايمبتنيبراعمال
قدرتميدهند)هافمن،1970(.گرولنيكبراساس

تجربياتخوداززندگيبهعنوانيكمادروتأليف
كتابروانشناسيكنترلخانوادگيسهنتيجةكليزير

رابرايكنترلوالدينبرميشمرد:
بدين باشد: زيركانه ميتواند والدين كنترل .1
معنيكهبسياريازرويكردهايتخصصيتربيتيرا

بهكارگيرد.
كار به را روشهايي بيشتر والدين كنترل .2
ميگيردكهدرآنفرزندانچندانبهحسابنميآيند.
چالش يك فرزندان اختيار و استقالل حفظ .3

استحتياگروالدينمتعهدبهرعايتآنشوند.
كنترلوالدينبهمعنياعمالقدرتبرفرزندان
درجهتنظارتبراعمالورفتارهايآنهاست،اما
جهت در كه ميشود گفته ابزارهايي به اصطالحاً
كمكبهوالديندراينفرايندبهكارميروند.بدين
ترتيبكنترلها)پرنتالكنترلها(بهوالديناينامكان
فرزندان از اتوماتيك ابزار كمك به كه ميدهند را
حفاظتكنند.اينكنترلهاكمكهايزياديبهوالدين
ميكنندازجملهاينكهزمانيكهفرزندانمدرسهرا
ترككردندبهآنهااخطارميدهند،سرعتماشينشان
فرزندانشان به موقع به تا ميرسانند حداكثر به را
برسند،محتواييراكهفرزندانتوسطسيستمهايشان
آنها كه را زماني مدت يا ميكنند، كنترل ميبينند
ميتوانندازكامپيوتراستفادهميكنند،كاهشميدهند.
ديجيتال، تلويزيوني درخدمات ميتوان كنترلها از
و تلفنهايهمراه كامپيوتري، و ويدئويي بازيهاي
كلي طور به كرد. استفاده كامپيوتري نرمافزارهاي

كنترلهارادرچهاردستهميتواندستهبنديكرد:
1.فيلترهايمحتواييكهمحتوارابراساسسن

كاربرانمحدودميكنند.
براي را معيني زمان كه كاربردي7 كنترلهاي .2
اينترنتتعريفميكننديانوعخاصياز استفادهاز

استفادههاراممنوعميكنند.
3.ابزارمديريتاستفادهازاينترنت8كهبهوالدين
استفادة چطور بياموزند تا ميدهد را امكان اين

فرزندانازاينترنترامديريتكنند.
موقعيت ميتواند كه نظارت يا ديدهباني9 .4

مكانيونوعفعاليتسيستمهاراثبتكند.
كنترلها شكل محبوبترين محتوايي فيلترهاي
محدود را اينترنتي محتواي به دسترسي كه هستند
دائرةالمعارف آمارهاي اينكه جمله از ميكنند.
گوشيهاي بر كنترلها كه ميدهند نشان ويكيپديا
همراهنيزروبهافزايشاست.انواعپلياستيشنهاو
ايكسباكسهاازجملهبازيهايويدئوييهستندكه
ميتوانبرآنهاابزارهايكنترلخانوادگينصبكرد؛
مك و 7 ويستا، ويندوزهاي روي بر اين بر عالوه
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اواسايكس10نيزميتوانابزارهايكنترلگرنصب
كرد.فيلترهاييهمبرايكنترلبرنامههايتلويزيوني
آمدهاستكهمنوروادوينپرايسوديگران)2002(
درمطالعهايابعادمختلفآن،كاراييهاوسيستمهاي

رتبهبنديآندراروپارابررسيكردهاند.
به كه دارد وجود هم معمولي روشهاي البته
فرزنداناينامكانراميدهدكهتاكنترلوالدينشان
بهطورمحليدر كنترل نرمافزار اگر كنند. راخنثي
اينترنتي نرمافزارهاي تمام باشد كامپيوترنصبشده
كه ديگري تكنيك شوند. خنثي راحتي به ميتوانند
برايخنثيكردنكنترلهايخانوادگيبهكارميرود،
ترتيب بدين است. اكسترنال11 پراكسي از استفاده
كاربرازسروراكسترنالميخواهدتامحتواييراكهاز
اوگرفتهبهاوپسبدهدوسرورهماينكارراميكند.
بابررسيآمارهايرشداينترنتدردنياومقايسة
ايرانباسايركشورها،مشخصميشودكهمانسبت
بهكشورهايتوسعهيافتهدرميزاناستفادهازاينترنت
به كه باشد علت همين به شايد و هستيم عقبتر
مباحثيازجملهامنيتكودكاندراينترنتدركشور
تجربة اما نميشود پرداخته جدي صورت به ما
بهصورتي بايد نشانميدهد توسعهيافته كشورهاي
ساختاريافتهومبتنيبرتحقيقاتوبررسيهايدقيق،

براياينموضوعبرنامهريزيكرد.

اينترنت و ايمني فرزندان 
و اطالعات فناوري دورة در والدين مسئوليت
ارتباطاتنسبتبهفرزندانشانموضوعجديدوچالش
برانگيزياست.همانطوركهوالديندردورانرشد
فرزندانخودازبدوتولد،درهرمقطعزمانيباتوجه
شناسايي را بالقوه خطرهاي فرزندشان وضعيت به
ميكنند، پيدا را فرزندشان امنيت راهكارهاي و
و اطالعات فناوري دنياي در بچهها گذاردن قدم
ارتباطاتهمبايد»مقطعيازرشدكودكانتلقيشود
ومناسباتشايستةخودراداشتهباشد.«درمطالعهای
كهمحمدنژادانجامدادهاست)1386(،بهايننكته
توجهشدهكه»نوجوانانبهطورويژهايدرمعرض
و ميشوند آنالين نظارت بدون چون هستند خطر
احتماالًبيشترازديگراندربحثهايآناليندرمورد
دوستي،ارتباطاتومسائلجنسيشركتميكنند.«
كشورهاي اغلب در اينترنت از استفاده ميزان
كشورهاي به نسبت ايران، جمله از خاورميانه
توسعهيافتهكمتراستوبنابراينخطرهايناشياز
تلقي جدي موضوعي اينترنت به كودكان دسترسي
نميشودامابارشدفزايندةنرخدسترسيبهاينترنت
واستفادةكودكانازاينترنتدرخانهومدرسه،لزوم
پرداختنبهموضوعامنيتكودكاندردنياياينترنت
و مسلمان كشور يك ما كشور شد. خواهد آشكار
و است اصيل تربيتي و فرهنگي ريشههاي داراي
بااينمقولهدركشورمانسبتبه بنابراينبرخورد

سايركشورهاكميمتفاوتخواهدبود.
جوانان: ملي سازمان فرهنگي مديركل گفتة به
اينترنت استفادهكنندگان و كاربران از درصد 50«
تشكيل سال 15 زير كودكان را ايران در رايانه و
ميدهندكهبيشترينوقتخودراصرفاستفادهاز
اينترنتورايانهميكنند«)اميدي،1388(.براساس
وبسايت ميليون 90 از بيش گزارشها، و آمار
9 از بيش ساالنه و دارد وجود مجازي فضاي در
ميليونوبسايتبهاينتعدادافزودهميشود.آمارها
نشانميدهندكه3درصداينسايتها،سايتهاي
هرزهنگاروغيراخالقيو97درصدآنهاسايتهاي
و خوب مطالب با اقتصادي و اجتماعي علمي،

ارزندهاند.
نوجوانان شد مشخص نت12 هوم تحقيق بر بنا
اينترنت از والدينشان از بيشتر سال 19 تا 13 بين
اينترنت از بزرگساالن ميكنند،درحاليكه استفاده
ميكنند، استفاده خود حرفهای اطالعات برای
نوجوانانازاينترنتبرایبازیكردن،گوشدادنبه
موسيقیويامالقاتبادوستانوافرادجديداستفاده
ميكنند.شبكةجهانياينترنتارتباطانسانهارابدون

والدين بايد س�طح مهارت در به 
را در خ�ود  اينترن�ت  كارگی�ري 
ارتق�ا دهند ت�ا فرزن�دان بتوانند 
ضم�ن اعتم�اد اخالقي ب�ه آنها و 
از  جدي�د  آموزش ه�اي  درياف�ت 
آن�ان هويت والدي�ن را به عنوان 
اف�رادي ك�ه درك معین�ي از اي�ن 
را  آن  ابزاره�اي  و  دارن�د  فض�ا 

مي شناسند، پذيرا شوند.
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ميسازد امكانپذير مكاني و زماني محدوديتهاي
)دهقان،1387(.

است داده انجام عبداللهيان كه مطالعهای در 
اشاره كجروانه اعمال بر اينترنت تأثير بر )1384(
كردهاست.اززمانيكهاينترنتتبديلبهيكوسيلة
ارتباطيدردسترستقريباًهمگانشد،ازآنبهعنوان
ابعاد درهمة استفادهشد. برايكجرويهم ابزاري
ارتباط كه دارد امكانوجود اين اينترنت از استفاده
و كجروي عامل يكي كه شود برقرار افرادي ميان
ديگريقربانياست.افراددرفضايمجازيبهخاطر
داشتنويژگيهاييكهدرادامهذكرخواهدشدبسيار
اعمال مرتكب ميتوانند واقعي فضاي از سهلتر

انحرافيشوند.
كجرفتاریهای برخی با آشنايی ميان اين در
بنابهتعريف»هرنوعرفتارياستكه احتمالیكه
باشد« نداشته همنوايي گروه مقررات يا هنجارها با
)صديقسروستاني،1383:2(است،ضروریاست
دقت با فرزندان توسط اينترنت استفادة مقولة با
هنجارهاي بررسي در كوثري شد. همراه بيشتری
اشاره نكته اين به مجازي اجتماعات در اجتماعي
ميكندكه»اجتماعاتمجازيازسوييمستقلوآزاد
ازهنجارهاياجتماعيواجتماعاتواقعيهستندو
اگر  .)1384: 180( وابستهاند« آن به سو ديگر از

مبنارابراينتعريفازهنجاركهتوسطگيدنزارائه
نبايدها و بايدها دهندة نشان »هنجارها است: شده
بگذاريم، ،)1373: اجتماعيهستند«)36 زندگي در
اجتماعي، تعامل بسترهاي برخي در مجازي فضاي
در و داراست را خود به مخصوص هنجارهاي
فضاي شدة بازتوليد هنجارهاي نيز بسترها برخي
شاهد هم مجازي فضاي در است. حاكم واقعي
بازتوليدهنجارهايفضايواقعيهستيموهمتوليد

هنجارهايجديداجتماعي)كوثري،1383:46(.
بنابراينتاتعريفمشخصوجامعيازهنجارها
درفضايمجازيارائهنشودنميتوانكجرويازاين
فضاي در رفتارهايي گاهي داد. توضيح را هنجارها
مجازيكجرويوانحرافناميدهميشوندكهتوافقي
برسراينكهذاتاًكجرويهستندياخيروجودندارد
وگاهياينرفتارهاجزوويژگيهايجوامعمجازي
هستند)مكبين،2002:87(.بنابراينآنچهدرفضاي
مجازيمفيدتروكارامدتراستآموزشوهوشياري
يادگيري كنار در است مفيد است. اينترنت كاربران
اوليةاستفادهازكامپيوترواينترنت،كودكانوكساني
هستند، مجازي فضاي به ورود راه آغاز در كه
مهارتهاييرانيزدرزمينةبرخوردبامواردكجروي
اينمياننظارتوالدين اينترنتكسبكنند.در در
ومربياندرمدارسونهادهايآموزشينيزميتواند
نحوة بر والدين نظارت ضرورت لذا باشد كارساز
استفادةفرزندانازاينترنتمقولهایجدیودرعين

حالالزامیاست.

چه  اينترنت  از  فرزندان  استفادة  بر  والدين  كنترل 
نتايجی دارد؟

برايپاسخبهاينسؤالبهتراستدوواژةكنترلو
نظارتتعريفشوند.درفرهنگمعينواژةنظارت13
بهمعنيمشاهدهونظارهوتماشاست؛درواقعنظارت
اقدام معني به كنترل و است ديدن فقط اينجا در
فعليبرايجلوگيريياالزامبهانجامكاريصورت
با اقدام و صورت كنترل در ترتيب بدين ميگيرد.
يكديگرعجينهستنددرحاليكهدرنظارتصورت
استكهمنظوراصلياستواقداميبرايجلوگيري
اينخصوصشايد نميگيرد.در ياترغيبصورت
توان و فشار معني به نيرو كنترل، در گفت بتوان
حالي در دارد دخالت معنايي معادلة در كار انجام
به مفهومي و نميشود مشاهده نيرو نظارت، در كه
نامقدرتدرآنجاشكلنميگيرد،هرچندكهنفس
نيرو از برخورداري نظارتخودمستلزم يا مشاهده
طور به معموالً نظارت و كنترل اصطالحات است.
اصطالح دو اين ميشوند. گرفته بهكار مترادف

گاه�ي رفتارهاي�ي در فضاي مجازي 
كج روي و انحراف نامیده مي ش�وند 
كه توافقي بر سر اين كه ذاتاً كج روي 
هس�تند يا خیر وج�ود ندارد و گاهي 
اين رفتارها جزو ويژگي هاي جوامع 
مج�ازي هس�تند. بنابراي�ن آنچه در 
فض�اي مج�ازي مفیدت�ر و كارآمدتر 
است آموزش و هوش�یاري كاربران 

اينترنت است.
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دارايمعانيمتفاوتيهستند،وليكامالًبههممربوط
ووابستهاند.نظارتوكنترليعنيبازديدومراقبت
وضع با مقايسه با عمليات اجراي پيشرفت طرز از
از جلوگيري بهمنظور عمليات تغيير و مطلوب

انحرافازتحققاهداف)ميركمالي،1383:297(.
است: شده تشكيل قسمت دو از فوق تعريف
و مشاهده طريق از اطالعات كسب اول قسمت
بررسينظارتناميدهميشودوقسمتدومبهمعني
از آن مطلوب و درست بهشكل سيستم بازگرداندن
طريقكارهايتصحيحكنندهكهيكجريانعملياتيو
اجرايياست.نظارتمهمترومقدمبركنترلاست،
است، پژوهشي و مشاهدهاي امر يك نظارت زيرا
مشاهده انحرافي چنانچه و انحرافات يافتن براي
نشود،نيازبهكنترلنيست،لذابانظارتدرست،دقيق
ومستمرنيازبهاعمالكنترلنخواهدبود )ورهولست

واندروز،2002:78(.
ازاينرونظارتفرصتيبرايبازنگرياستاما
بازنگرينيست.نظارتتعاملیمؤثرميانفاعليعنی
مشاهده عمل و نظارهگر عبارتی به يا و مشاهدهگر
و آموزش نوعی از مؤثر تلفيقی ميتواند كه است
اقدامرابرایفعاليتمذكوردرنظربگيرد.مشاهدهگر
بدونآنكهدخالتیدرفعاليتانجامدهدبهتمامابعاد
ذهنی پيشين يافتههای با را آن و ميكند  توجه آن
تطبيقوآناليزالزمراصورتميدهدودرنهايت
كه است جديد آموختههای از تلفيقی آن خروجی
ميتواندمشاهدهگررادرارائةاقدامدرصورتلزوم
با همراهیكند.درواقعمشاهدهگردراينموقعيت
رفتاریفردیبدونبازتاببيرونیبرایفعاليت،طی
يكفرايندآموزشیتلفيقیسعیدرمشاهدةدادههاو
ثبتآنهاداردتادرزمانتصميمگيریازآنهااستفاده
كند.دراينراستاتبيينمفهومكنترلنيزالزامیاست،
نكتةحائزاهميتدراينمفهومكشفمفهومقدرت
دركنترلاست؛ازآنجاكهباتكيهبرقدرت،نيروی
به تبديل توان بهعملميشودووقتي تبديل نهفته
قدرتشد،تواناييانجامكارراپيداميكندوآنموقع
امكانجلوگيريياترغيببهمرحلةعمليدرميآيد

كهنتايجخاصخودرادربردارد.
نقش كه آموزش عنوانسرشاخههاي به والدين
نظارتيوكنترليرادركنارهمدرزندگيفرزندان
ايفاميكنند،درخصوصاستفادهازاينترنتميتوانند
بارويكرديمتفاوتباآنچهانتظارميروددرعرصة
.)2003: 123 )گرولنيك، شوند وارد خود وظايف
رويكردهاي نيز آموزشي مضامين در حتي امروزه
چرا دادهاند نظارتي مفاهيم به را خود جاي كنترلي
گامي بلكه نيست يكسويه ديگر قدرت مفهوم كه

همگانياستكهبهتعبيرفوكوهمهجاييميباشد.
اگردرگذشتهتنهاوالدينكانونقدرتدرخانواده
قدرت صاحبان عنوان به نيز فرزندان امروز بودند،
شناختهميشوند.اگردرگذشتهتنهامطالبومفاهيم
آموزشيازكانالوالدينومدرسهبهفرزندانانتقال
مييافت،امروزهاينامكانبرايفرزنداننيزهست
فعاليت دانشي مفاهيم توليد عرصة در بتوانند كه
هژموني از پرورش و آموزش يعني باشند. داشته
و ميشود خارج شده شناخته و رسمي كانونهاي
كه میدهد اختصاص خود به را وسيعتري عرصة

شاملفرزنداننيزميشود.
ازاينروباكسبنگاهيجديدبهمفهومآموزش
وكنترلونظارتضرورتهايجديديبرايوالدين
ايجادميشودكهباورودوسائلجديدارتباطيشكل
ديگريرابهخودگرفتهاند.اينترنتوسيلهاياست
الزاميدرزندگيامروزوفرصتياستگرانبهابراي
انسانهاكهميتواندبستر ارتباطميانهمه برقراري
كسبدانشوتفريحوسرگرميرادركنارهمفراهم
كندامانيازمندقوانينيخاصوالگويمؤثريبراي
محتوای و اينترنت است. فرزندان استفادةخصوصاً
آندرنگاهنظارتكنندهيامشاهدهگرناظربهانجام
فعاليتهايیاستكهدرحالوقوعاندومشاهدهگر
در عملی اقدام بدون آن دادههای ثبت حال در
هنگاممشاهدهاستتابتواندبابازنگریوبازسازی
امكاناتتصميمبهاستفادهازآنرااتخاذكندياهر
اقدامديگریراانجامدهد.دراينحوزه،فردضمن
اينترنت به انسانی تمامچارچوبهایحقوق حفظ
بهعنوانوسيلهایكهبستریرابرایارتباطاعماز
دانشی،آموزشی،پرورشیوسرگرمیوغيرهفراهم
اينترنت مخاطب به را حق اين و مينگرد ميكند،

ميدهدكهانتخابكند.
داشته انتخاب ميتواند  كس هر كه همانطور
باشد،دراينخصوصبهنظرميرسدوالدينبايد
و تربيتكنندگی نقش دليل به اينترنت مورد در
محافظتیجايگاهیرابرایخوددرنظرداشتهباشند
امااينجايگاهنيازمندبازتعريفاستازآنجهتكه
نقشهایسنتیدرآننهتنهابامفاهيمجديدازحقوق
انسانیهمگامنيستندبلكهوسيلهایكهبايدنسبتبه

آنايفاينقشكنند،نيزازنوعتازهومدرناست.
اگردرگذشتهوالديندرقالباقتداروتسلطی
كهبرفرزندانازنظرهرگونهفعاليتاعمازتربيتی
از نگهداری يا حفاظت مفاهيم داشتند، جسمی و
آسيبهامعناميگرفت،امروزنقشهایمادیآنان
شايدتوانستههنوزدرحوزةاقتدارپيشينمعنابشود
امانقشهایمعنویآنانباچالشهایجدیروبهرو
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شدهكهبخشیازآندرناتوانیبرایمراقبتوكنترل
قابلمشاهدهاست.براساستعاريفیكهدرابتداارائه
شدفرزندانواينترنتوسايرعناصراجتماعینيزاز
نوعیقدرتواستيالبرخوردارهستندكهميتوانند
اين و شوند برانگيخته والدين قدرت با مقابله به
مفهومهمهجايیبودنقدرتراتبيينميكند.يعنی
با را فرزندان كنترل توانايي والدين كه اندازه همان
داراهستند،شبكههای اقتدارخود و قدرت به اتكا
فعالدراينترنتنيزبابهكارگيریروشهایگوناگون
بهمقابلهباآنميپردازند.دراينراستاضروریاست
بابازنگریبرتوانوالديندركنترل،تصاويرتازهای
ازمراقبترابرایحفاظتوتربيتفرزندانبهكار
گرفت.يعنیضمنپذيرشضرورتتوجهبهاقدامات
فرزنداندراستفادهازوسائلمدرنبهويژهسايتهای
اينترنتیاينباوررابهدستآوردكهاينگونهنيست

كهبتوانهمهچيزراتحتكنترلداشت.
كرامت كه مهم اين و تحليل اين به اتكا با
حوزههای در را آن بتوان كه نيست هويتی انسانی
اوليةزندگیيعنیخانوادهزيرسؤالبردوبرایآن
نقشههایخاصترسيمكرد؛ميتوانبهفرزندانبسان
هستند، راهنمايی و آموزش نيازمند كه انسانهايی
نگريست.براساسقوانينجديداقتدارخاصوالدين
كهدرگذشتهتأييدوتأكيدميشد،امروزهباچالش
جدیروبهروشدهاستواگروالدينبهعنوانمثال
اجازةتنبيهبدنیفرزندانراداشتند،اينحقازآنان
سلبشدهاستچراكهفرزندانبهعنوانشهروندان
جامعهازحقوقانسانیبرخوردارندكهحتیوالدين

آناننيزحقتعرضبهآنراندارند.
لذااعمالكنترلكهازنوعیقدرتهمراهبااقتدار
بازتعريفی است؛ بازتعريف نيازمند است، برخوردار
كهبتواندضمنارائةفضایحفاظتیومراقبتیبرای
نيز را آن بر مترتب حقوق و انسانی شأن فرزندان،
حراستكند.ازاينروباتوجهبهوجوداطالعاتو
دادههایگوناگوندرفضایمجازیوامكاندسترسی
همگانیآنوكمبودنظارتكنندگاناجتماعیووجود
عناصرسوءاستفادهكننده،نظارتوالدينبرسايتهای
دردسترسفرزنداننهتنهاضروریكهالزامیاست.
والدينبارويكردمراقبتیبايدبرمنابعتغذيةاطالعاتی
فرزندانخودكهازطريقفضایمجازیقابلدسترسی
است،نظارتداشتهباشندتابتوانندباارائةراهكارهای

مناسبزمينةبروزمشكالتآتیرابگيرند.

اعمال  كانال   های  دربارة  نظری  زيرساختی  مبانی 
كنترل در جامعه

از قبل بدانيم قدرت اعمال از نوعي را كنترل اگر

كه شود پرداخته مسئله اين به است بهتر چيز هر
استفادهازاينترنت،بهعنوانيكخدمترسانهاي،به
لحاظنظريچگونهدررابطهباقدرتتعريفشده
است.فريدونوردينژاددركتابرسانههاوقدرت
سهمدلعمدهرادررابطهباتبيينقدرتسياسیو
رسانههاازهمتفكيككردهاستكهازاينقرارند:

1( مدل دستكاری كردن
وردينژادمعتقداستكهصاحبانابزارتوليد،وسائل
منافعخودشان انديشهرادرجهت توليدفرهنگو
فلسفة برپاية مدل اين ميكنند.  كنترل جامعه در
اين اساس بر ترتيب بدين استواراست. ماركسيسم
مدلدولتهادرجوامعسرمايهداری،نمايندةصاحبان
وسائل از استفاده با و ميشوند  محسوب سرمايه
دارند. موجود وضع حفظ در سعی ارتباطجمعی،
بنابرايندولتياكسانیكهمالكيتيامسئوليتادارة
آنها محتوای آگاهانه دارند، برعهده را رسانهها اين
ميشوند  موجب رسانهها ميكنند.  دستكاری را
بيشتر، ثروت و شوند ثروتمند سرمايه، كهصاحبان
قدرتسياسیبيشتریبرایآنهابهارمغانميآورد.
هرمن14وچامسكی،200215(ازجملهصاحبنظراني

هستندكهازاينديدگاهدفاعكردهاند.

اينترن�ت  م�ورد  در  باي�د  والدي�ن 
و  تربیت كنندگ�ی  نق�ش  دلی�ل  ب�ه 
محافظتی جايگاه�ی را برای خود در 
نظ�ر داش�ته باش�ند اما اي�ن جايگاه 
نیازمند بازتعريف اس�ت از آن جهت 
ك�ه نقش های س�نتی در آن ن�ه تنها 
ب�ا مفاهی�م جدي�د از حقوق انس�انی 
هم�گام نیس�تند بلك�ه وس�یله ای كه 
بايد نس�بت به آن ايف�اي نقش كنند، 

نیز از نوع تازه و مدرن است.
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2( مدل هژمونی )تسلط(
اينمدلنيزبرپايةفلسفةماركسيسماستواراستكه
اولينبارتوسطآنتونيوگرامشیعنوانشد.هژمونی
درلغتبهمعنایحاكميتنوعیانديشهدرجوامع،
طیدورهایخاصاست.اينمدل،ايدئولوژیرابهتر
اين اساس بر ميبيند.  اقتصادی منافع و ازساختار
بر جامعه در روشنفكران و روزنامهنگاران ديدگاه،
ايدئولوژیخودشانعملميكنند.زيرامنافع اساس
طبقاتیواجتماعی،وبهعقيدةگرامشی،انديشةبرتر
ياتفكرحاكمدرجامعه،بهطورناخودآگاهدرضمير
از بخشی رسانه رو اين از و دارد جا روزنامهنگار

ايدئولوژیحاكممحسوبميشود.

3( مدل كثرت   گرا
وبر ماكس ديدگاه اساس بر كه كثرتگرا مدل در
طرحريزیشدهاست،تنهابهطبقهبندیجوامعازنظر
اقتصادیتوجهنميشود،بلكهموقعيتهایسياسیو
منزلتهایاجتماعینيزدرآنواردميشود.ازاين
رو»جهتگيری«دررسانههاباتوجهبهنيازمخاطبان
وازسویبازارمشخصميشود.محتوایرسانهها
متنوعميشودوسانسوریدركارنخواهدبود.در
اينمدل،آزادیبيانحقهمگانمحسوبميشود.

دررابطهباقدرتوسوژهنيزبحثهايجديدي
دراينترنتدرعرصةمطالعاتفرهنگيبهوجودآمده
را رويكرد دو مورد اين در ارمكي آزاد تقي است.
درنظرميگيرد:»دررويكرداولاينرابطهجبريو
يكسويهاست.براساساينرويكرد،ذهنيتسوژهها
بهنحويموفقتوسطگروههايقدرتمندجامعهشكل
ميگيرد.امادررويكرددومرابطةيادشدهبازاست
برابرمعاني امكانمقاومتدر بهطوريكهسوژهها
مرجحگفتمانهايحاكمرادارند،لذابازتوليدامري

ازپيشمعيننيست.«
از فرزندان استفادة در كنترل بحث با رابطه در
اينترنت،مدلهژمونيگرامشيبيشازديگرمدلها
گرامشي دارد. هماهنگي انتقادي نظري تبيين براي
خوددركتابآموزشوفرهنگازفرهنگ بهعنوان
كه است معتقد او ،)1985( ميبرد سازمان نام يك
نوعي به و دارد نظم درونی افرادداللت فرهنگ بر
كه شرايطي در ميدهد. شكل به شخصيت افراد
واقع در ميشود داده والدين دست به كنترل ابزار
نظر مد توليدمحتوا كثرتگرايي يا بحثدستكاري
خودي به كنترل بحث، از بخش اين در نيست. ما
خوداعمالنميشودبلكهازطريقواسطههاييكامالً
مدنيازخانههايكاربراناعمالميشود.اگركنترل
رانوعیازاعمالقدرتدرنظربگيريمميتوانآن

رابخشیازفرايندروابطاقتصادی،نظامی،فرهنگی،
اجتماعیوسياسیدرنظرگرفتكهدرميانصاحبان
قدرتازيكسووپذيرندگانقدرتازسویديگربه
وجودميآيد.درواقعقدرتدرراستایوادارسازی
را آن ميتوان  كه است تصويری معنای اقدام، به
اين ازقدرتپديدارساخت.در تعاملمفهومی در
راستانگاهیبهآرایبرخیازنظريهپردازاندرحوزة
كانالهای ارزيابی در را مناسبتری بستر قدرت
اعمالكنترلدرجامعهفراهمميكند)چامسكی،105

.)2002:
ازاينرواگربانگاهیمقايسهایبهارزيابیآرای
كردهاند، بحث خصوص اين در كه انديشمندانی
ماركسيسم منتقدان از كه گرامشی ديدگاه بپردازيم
نقادی مدرن تصوير و )1387 )هالوب، ارتدوكس
شايد است، فرانكفورت مكتب بستر در ماركسيسم
بتواندبهترينگزينهبرایتدقيقمفاهيمیچوناقتدار
باتكيه وقدرتوجامعهوفرهنگباشد.گرامشی
به مفاهيم تقسيم و ارتدوكس ماركسيسم مفاهيم بر
بر تأكيد با او ميپردازد،  روبنا و زيربنا بخش دو
اينكهنظريةزيربنايینمودنمناسباتتوليدوكسب
قدرتقابليتتسریبههمةجوامعرانداردومفاهيم
توانايی ادبيات و رسانه و فرهنگ همچون روبنايی
همه اقتدار يك به تبديل و دارند را قدرت انتشار
در توليدگر بخش هر كه گونه آن ميگردند: جايی
جامعةمدنیمنبعیبرایاعمالقدرتوانتشارآثار
كه آن بدون افراد كه گونه آن است؛ جامعه در آن
درايندايرةاقتدارقادربهتبيينچرايیوچگونگی
و دارند عهده بر را آن بازيگری از بخشی باشند،
مادی ازچارچوبهایصرفاً را قدرت توليد مسير
يعنیروابطكاربهحوزةفرهنگیيعنیتوليدانديشة

اقتدارپذيریسوقمیدهند.
اگر كه بود سؤال اين پی در گرامشی آنتونيو
ميان در آگاهی انتشار اثر بر حاكم دستگاه قدرت
طبقةقدرتپذير)ماركس(ورهبریرهبرانارگانيك
)لنين(درهمميريزدچراجامعةآنروزانگليسكه
بسترمناسببروزيكانقالببود،چنيندگرگونياي
رامشاهدهنكرد.گرامشیدرجستجویپاسخبهاين
پرداخت فرهنگی( )تسلط هژمونی بحث به سؤال
)گرامشي،1387(.اوعقيدهداشتكهقدرتدستگاه
ميشود:  اعمال جامعه ميان در كانال دو از حاكم
دستگاهقهريهوجامعةمدنی)گرامشي،1383(.كانال
است آشكاری و فيزيكی ابزارهای تمام شامل اول
كهدولتيادستگاهحاكمازآنهابرایاعمالقدرت
درجامعهاستفادهميكند.بهطورمثالنيرویپليس
تخلفهای واسطة به افراد كردن جريمه فرايند و
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اجتماعی،ازجملهابزارهایدستگاهقهريههستند.در
دستةدوماينكانالهاابزارهایفرهنگیقرارميگيرند
كهوابستگیآشكاریبهدولتوحكومتندارندوبه
شكلنهادهایمدنیبازنمايیكنندةقدرتهستند.در
واقعكاركرداصلیايننهادهااعمالقدرتازطريق
ايجادرضايتدرميانعامهاست.ايننهادهابهطور
مستقيمارتباطیبادولتنمييابنداماگرامشیمعتقد
بازنمايیكنندة نيزدرچارچوبیمعين استكهخود
ميانتوجه اين نظامسرمايهداریهستند.در اهداف
بهآرايفوكونيزميتواندبسترمطلوبتریرابرای
به معتقد فوكو كند. فراهم نظارت يا كنترل تدقيق

مفهومهمهجايیبودنقدرتاست.
پذيرشاصلفرهنگوجامعة با درواقعفوكو
دريك تنها استقدرت معتقد دارایقدرت مدنی
نقطهنيستبلكهخاصيتحركتیآنازيكسووميل
بهدراختيارگرفتنآنازسویهمهفضایمساعدی
رابرایهمهجايیبودنفراهمميكند،آنگونهكه
موضوعكنترلبهپديدةانحصاریدراختيارصاحبان
قدرتدرجامعهيادراينموردخاصوالدينمبدل
بخشهای همة برای مؤثر بستری بلكه نميشود
درگيردرجامعهازجملهكودكانونوجوانانوحتی

صاحبانسايتهاونرمافزارهاو...نيزميباشد.
بهخدماتشركتهایخصوصیدرجهت اگر
كنترلوالدينبراستفادةفرزندانازاينترنتبهعنوان
اين به ميتوان  بنگريم مدنی نهادهای خدمات
ايجاد طريق از قدرت اعمال قالب در نيز موضوع
رضايتدرعامةمردمنگريست.اينكهكنترلمستقيم
است اندازهصحيح تاچه جايگاهخود در فرزندان
ارائة منطق در عنوان هيچ به دارد پيامدهايی چه و
مسئلة تنها است. نشده گرفته نظر در خدمات اين
آشكارايناستكهشركتهایرسانهایكهبهارائة
به ميپردازند  اينترنتی بهشكل تجاری محصوالت
به لحاظتضميناخالقیرضايتكسبميكنندو
كنترل امكان اين اما ميدهند. كنترل امكان والدين
قابليتمنحصربهفردنيستبلكهميتواندازسوی
سايربخشهايجامعةمدنیوحتیعناصردرگيردر
معنیكه بدين اعمالشود. مهم اين بازيگران و آن
دربحثكنترلاينتنهاوالديننيستندكهميتوانند
ازابزارهایكنترلاستفادهكنندبلكهفرزنداننيزدر
كردن خنثی برای ابزارهايی از رفتار اين به واكنش
كانالهای لذا ميكنند. استفاده والدين قدرت اعمال
دارند تكثير قابليت تنها نه جامعه در قدرت اعمال
سوی از نوعی به نظری مبانی اين به اتكا با بلكه
كودكان و نوجوانان حتی يعنی آن در فعال عناصر
نيزبازنگریوبازسازیميگردندكهبازبينیمجدد

تغيير با را آن موضوعيت و الزامی را كنترل اعمال
منتج كه را كنترل فرايند و ميكند  همراه مفهومی
متكی كه نظارت رويكرد به است قدرت مبانی از
برتعاملميانبازيگراناست،مبدلميسازد.بدين
شرايطی چنين در كه ميرسد  نظر به بعيد ترتيب
به كنترل خدمات ارائة به كه رسانهای شركتهای
والدينميپردازندبهجزرسيدنبهاهدافتجاریو
تضمينكردنبرنامههایتصويری،صوتیونوشتاری
خودازطريقاينترنت،هدفديگريرادرنظرگرفته

باشند.
و آموزش تئوريهاي به توجه راستا همين در
كه تعامل تئوري خصوصاً است، مهم نيز پرورش
ميتوانددراينحوزهمؤثرباشد.براساسايننظريه
تعامل،طبعاًاجتماعیاستنهشخصی،زيراحداقل
سازگاری فراگرد تعامل، است. شخص دو مستلزم
جنگ از كه تعاملی رويكرد است. رفتاری متقابل
و رواج روزافزون طور به سو اين به دوم جهانی
شهرتيافتهاستبرمسائلروانیـاجتماعیتأكيد

ميكند.
درجامعهشناسیآموزشوپرورش،پژوهشگری
به احتماالً ميكند،  مطالعه تعاملی رويكرد با كه
معلمـ هماالن16 گروههای ميان متقابل كنشهای
دانشآموز،معلمـمدير،نگرشهاوپيشرفتتحصيلی
دانشآموزان، و معلمان ارزشهای دانشآموزان،
خودانگاريهای17دانشآموزانوتأثيرآنبرآرزوها
آن رابطة و اقتصادی و اجتماعی پايگاه آرمانها، و
توجه والدين و دانشآموزان تحصيلی پيشرفت با
نظرية اساس بر .)1387 )گلشنی، كرد خواهد
كرات به كودكی به اگر برچسبزدن18 تعاملگرای
كرد، نخواهد پيشرفتی و است كودن كه شود گفته
از عنوانوجهی به را برچسب اين است ممكن او
خودانگاریخويشبپذيردوهمانگونهكهبرچسب
است آن از حاكی شواهدی كند. رفتار ميكند، القا
كهدانشآموزانبستهبهانتظاراتمعلم،خوبيابد

رفتارميكنند.
براساسنظريةمبادله19كهبراينفرضاستوار
استكهكنشهایمتقابل،متضمندادوستداست
اينمسئله تبيين به نيزميتوان )شارعپور،1389(،
پرداخت.كنشهایمتقابل،افرادگروههارابهالزامات
وتعهداتیمقيدميسازد،مثالًدانشآموزيادميگيرد
ومعلمپاداشدريافتميكند.اينرفتاراحتماالًادامه

مييابد.
ازاينروبااتكابهايننظريةتربيتيبرچسبزني
وتبادلگراميتوانپديدةهژمونيفرهنگيراباقالب
در را والدين كنترل موضوع و نمود همگرا تربيتي
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موضوعيت ميتواند كه احاطه و تبادل از بستري
معني سازد، روبهرو مشكل با اساس در را كنترل
كرد.يعنيفرزنداندربرابركنترلوالديندچارنوعي
واپسزدگيشخصيتيميشوندومسيررشدوفعاليت
وتربيتاجتماعيرابهدرستيطينخواهندكرد.از
سويديگرممكناستفرزندانبهشكلديگريبا
ارتباط مسير از و شوند رفتاري مبادلة وارد والدين

تربيتيخارجشوند.

فرهنگسازی يا كنترل
تربيتي دربررسيهايصورتگرفتهتوسطمحققان
ومطالعاتاجتماعيحوزةجامعهشناسيبردونكته
اينكه تأكيدشدهاست:نخست نمادين بهصورت
افرادكهاعضايجامعةبشريهستندتمايليبهكنترل
ندارندوازكنترلگريزانوهراسانهستندودومآن
رهبران و مديران موردنظر مفاهيم انتقال همواره كه
از غيرمستقيم صورت به سطحي هر در مربيان و
بيشتريبرخورداراست.درهمين اثربخشي ضريب
راستاهنگاميكهبهموضوعنگرانيوالديننسبتبه
رفتارهايفرزنداندراينترنتازيكسووبياعتمادي
ازسوي بهفضايجديدهمگانيكنوني آنهانسبت
براي تصميمي اتخاذ ضرورت ميشود، توجه ديگر
كه خصوصاً ميشود. جديتر مرحله اين از عبور

همهگيري درخصوص باال در شده اشاره آمارهاي
جامعه سطوح همه براي مجازي دنياي فراگيري و
خصوصاًكودكانونوجوانانمؤيدايننكتهاستكه
نميتوانبهنگرانيوالدينبياعتنابود،ضمنآنكه
فضايمجازيامكانآنراداردتاتوسطبخشهاي
مسئلهداربهامكانيبرايكجرفتاريوسوءبرداشت

مبدلشود.
سايتهاي خصوص در والدين كنترل موضوع
بررسي ديگري نوع بايد را فرزندان براي اينترنتي
ياري به كه فرزندان مستقيم كنترل رو اين از كرد.
است، شده امكانپذير نرمافزاري تكنولوژيهاي
محتويات از را والدين كوتاهمدت در ميتواند
در اما كند مطلع فرزندان اينترنتي جستجوهاي
درازمدتآسيبهايجديدرپيداردازجملهاين

كه:
ـآنهااعتمادخودرابهوالدينازدستميدهند.
ـبرايفرارازنظارت،روشهايمخفيانهايبراي
استفادهازاينترنتمييابندوبدينترتيبمخفيكاري

رابهعنوانيكواكنشميآموزند.
با ارتباط نحوة شدن اجتماعي فرايند در آنها ـ
افرادكمقدرترادرقالبكنترلرفتارازوالدينخود

ميآموزند.
اعتمادسازي و آزاديخواهي فرايند در آنها ـ
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تناقضاتيآشكاررامشاهدهميكنند.
ـحوزةاختيارواصالتفرزندانبهچالشكشيده

ميشود.كرامتانسانيآنهاپايمالميشود.
بررسي و كنترل احتمال رغم به رو اين از
اقداماتفرزندانازاينطريق،نتايجحاصلهنهتنها
رضايتبخشنيستبلكهشاكلةاصليارتباطوالدين

وفرزندانرانيزبهنوعيدچارتخريبميكند.
امروزه آموزشي نظريات آخرين اساس بر
يادگيريبيشترازطريقتبادلاطالعاتميانهمسن
امرمستلزم اين انجامميشودو اينترنت وهمچنين
يكم و بيست قرن در آموزش از جديدي تعريف
بايد والدين آرتور، مك مؤسسة تحقيق در است.
به و بروند پيش اينترنت در فرزندانشان با همگام
اينترنت در فرزندانشان بفهمند نامحسوس طور
مورد در معموالً والدين كه آنجا از اما ميكنند چه
ندارند، اطالعاتي فرزندانشان آنالين فعاليتهاي
بيشتردرگيراينهستندكهآنهاراراهنماييكنند.اين
درشرايطياستكهافرادجوانيكهبيشترزمانخود
راآنالينميگذرانند،اصالًدوستندارندوالدينيا
»مایاسپيس20«، در را شخصيشان صفحات مربيان
»بیبیسی23«  و تايمز22«، »نيويورك »فيسبوك21«،
كنترلكنند.ازاينروبهنظرميرسدتصويرديگري
درپيشرويوالدينبرایاعمالنظارتنمايشداده
از كارگيري به فرهنگ ارتقاي بهجز نامي كه شده

اينترنتندارد.
صورت تحقيقات به اتكا با والدين واقع در
همچون اجتماعي و فرهنگي پاية مباني و گرفته
از بهرهگيري و تصميمگيري آزادي انساني، كرامت
رفع براي نو طرحي نيازمند و... برابر فرصتهاي
اينترنتوجلوگيرياز نگرانيهايناشيازكاربرد
بروزبياعتماديدررابطةمتقابلبافرزندانهستند.
كه هستند آن نيازمند مباني اين به اتكا با آنان
ضريبآموزشفرهنگيراارتقابدهندوبسترسازي
فرهنگيراباتكيهبهمنابعاجتماعيتوسعهببخشند.
كنندة تأمين عنوان به دولتها خصوص اين در
45 )موسيزاده، عامه منفعت و عمومي خدمات
امكانات تأمين در مؤثري نقش مردم برای )1377:
مقولة كه هرچند دارند، فرهنگسازي براي الزم
را آن بتوان فقط كه است آن از آموزشعموميتر
درحوزةدولتمعناكرد.ازاينروبهنظرميرسد
پيوسته وقوع به اتفاقات به توجه با فرهنگسازي
به و اينترنت به دسترسي فوقالعادة سرعت در
نوجوانان و كودكان توسط خصوصاً آن كارگيري
ديده آموزش مربي از آموزشي معادالت تغيير و
برايجامعهاست. الزاميجدي بهگروههمساالن،

والديننيزبابهكارگيريشيوههايخودكنترليبراي
بودضريب قادرخواهند آموزشمداوم فرزندانو
والدين كه چرا دهند كاهش را فضا اين در خطر
بايدبياموزندكهرعايتحقوقانسانيفرزنداناين
و اخالقيتر شهروندان تا ميدهد آنها به را امكان
اعتماد وضريب كنند ايجاد درجامعه حقوقگراتر
براي عاملي عنوان به را فرزندان و والدين متقابل
بخشند. ارتقا احتمالي خطرهاي بروز از جلوگيري
باور دليل به اعتماد ضريب افزايش با واقع در
برعكس، و والدين توسط انسان عنوان به فرزندان
و ميگشايند را طرفين ميان گفتگو باب فرزندان
اطالعات دليلخصوصيسازي به توليدخطر بستر
توسطفرزندانكاهشمييابد.آنانباورميكنندكه
ميتوانندمسائلخودراباوالديندرميانبگذارند

وازآنهاراهنماييبگيرند.
دراينميانتوجهبهايننكتهنيزحائزاهميت
بهكارگيري بايدسطحمهارتدر والدين استكه
بتوانند فرزندان تا دهند ارتقا خود در را اينترنت
ضمناعتماداخالقيبهآنهاودريافتآموزشهاي
افرادي عنوان به را والدين هويت آنان از جديد
كهدركمعينيازاينفضادارندوابزارهايآنرا

ميشناسند،پذيراشوند.
و عمومي مقولهاي به فرهنگسازي رو اين از
خصوصيمبدلميشودكهدرحوزةعموميدولت
ارائةآنهستندودر به نهادهايعموميموظف و
اعتمادو بستر ايجاددو با والدين حوزةخصوصي
توليد را آن اينترنت كارگيري به در خود مهارت

ميكنند.
از استفاده آيا سؤالكه اين به پاسخ در اما
ابزارهايكنترلوالدينكهبهشكلنرمافزاريارائه
بايد كند، محقق را موضوع اين ميتواند ميشود،
به دستيابي امكان شده ذكر ادلة به توجه با گفت
كه چرا است. محدود بسيار حوزه اين در هدف
زيست اجتماعي ادبيات با انسانها كنترل موضوع
نوع اين است بديهي و نيست جمع قابل انساني
ابزارهايالكترونيكيتنهاميتوانندموقعيتحركت
اما كنند مشخص سايتها به سفر در را فرزندان
امكاندسترسيآنهارامسدودنميكنند.اينابزارها
قابليت عموماً و ميشوند توليد تجاري اهداف با
مورد سايتهاي تعيين ندارند. را مطلوب استفادة
نميتواند نيز والدين پيگيري صورت در استفاده
فرزندان بسا چه و شود كردن استفاده براي مانعي
و كنند عمل بيشتري حساسيت با آنها به نسبت
باشند. داشته آنها به دسترسي براي بيشتري تمايل
رشد به توجه با كه است اين نيز توجه قابل نكتة
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تكنولوژيوامكانمحوآثارسايتهايبازديدشده،
چهبسافرزندانبابهكارگيريفيلترينگهايخاص

بتواننداينمسيررانيزبروالدينمسدودكنند.

پی   نوشت   ها

لندن، اسالمي علوم بينالمللي دانشگاه از سياسي علوم دكتراي *
علمي جامع دانشگاه مدرس و عمومي روابط گروه رئيس انگليس،

كاربرديمركزشمارة13.
**فاطمهكماليچيراني،كارشناسارشدمطالعاتآمريكایشمالیاز

دانشگاهتهران.

1.  Parental Control.
2. inter ـnetworking.
3. Arpanet.
4. ITU.
5. Internet World State.
6. Wendy S. Grolnick.
7. usage controls.
8. Computer usage management tools.
9. Monitoring.
10. Mac OSX.
11. proxy external.
12. home net.
13. monitoring.
14. Herman.
15. Chomsky.
16.  Pears ـgroups.
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18. Labeling Theory.
19. Exchange Theory.
20. MySpace.
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22. NewYorkTimes.com.
23. www.bbc.co.uk.
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