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چکيده
چگونگي استفادة كودكان از اينترنت يكي از
نگرانيهاي عمدة والدين در جهان است .اينترنت
همان طور که   ميتواند بسيار مفيد باشد به همان
اندازه نيز دارای زيان است .احتمال استفاده از
وبسايتهاي غيراخالقي يا بزهكارانه و سوءاستفاده
از كودكان از جمله مهمترين داليل اين نگرانيهاست.
«كنترل والدين »1که يكي از بحثهاي مهم در حوزة
آموزش و فرهنگ است و در رابطه با مديريت استفادة
فرزندان از اينترنت بحثبرانگيز است ،آراي موافق و
مخالف زيادی را به خود اختصاص داده است .بدين
منظور وضعيت كنترل والدين بر استفاده از اينترنت
به طور اجمالي بررسي و ابزارهاي كنترلكننده و
سازوكارهاي آموزشي براي حل اين معضل بازبيني
شده است.
كنترل مستقيم فرزندان به مدد تكنولوژيهاي
نرمافزاري ميتواند در كوتاهمدت والدين را از
محتويات جستجوهاي اينترنتي فرزندان مطلع كند ،اما
در درازمدت آسيبهاي جدي در پي دارد ،از جمله
اينكه فرزندان اعتماد خود را به والدين از دست
ميدهند يا فرايند آزاديخواهي و اعتمادسازي در آنها
دچار تناقضاتي خواهد شد .بر اساس مطالعة حاضر
و مرور نظريات مرتبط در حوزة فرهنگ ،آموزش،

هژمونی و دموكراسي ميتوان گفت كه مقولة كنترل
در تربيت فرزندان بايد با رويكردي نو در جامعه از
سويي و خانوادهها از سوي ديگر بازبيني شود.
واژگان كليدي :اينترنت ،كنترل والدين ،قدرت،
تسلط فرهنگي ،آموزش ،فرهنگسازي.
مقدمه
امروزه در اکثر خانهها کامپیوتر وجود دارد و فرزندان
خانواده از کودکی به کامپیوتر عالقهمند ميشوند و
با آن کار ميکنند .استفاده از کامپیوتر برای کودکان
اگر چه محاسني چون رشد هوشي سريع و باال
بردن قابليتهاي تحصيلي دارد ،ميتواند از جهت
در دسترس بودن وبسايتهاي غيراخالقي مضر نيز
باشد و از اين بابت آسیبهای جبرانناپذیری را به
آنها وارد كند .براي حل اين مشكل عدهاي معتقدند كه
بايد در قالب برنامههاي نرمافزاري استفادة فرزندان از
کامپیوتر و اینترنت به طور كامل توسط والدین كنترل
شود .اما عدهاي اين نظر را قبول ندارند و معتقدند كه
كنترل مستقيم فرزندان راهحلي كوتاه مدت است .آنها
بر اين عقيدهاند كه براي تأمين امنيت اخالقي فرزندان
در استفاده از اينترنت بايد بر روي فرهنگ آنها و از
طريق آموزش صحيح اقدام كرد.
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دو نكتة اساسي كه در بحث و بررسي كنترل
والدين بر استفادة فرزندان از اينترنت قابل ذكر است،
اين است كه عرصة «حل تبعات اينترنت بر زندگي
روزمره» و «آموزش فرهنگي فرزندان» دو بحث جديد
يا كمكارشده در ايران است كه همواره در عرصة
تحقيق علمي بدان بيمهري شده است .در رابطه با
كاهش خطرهاي استفاده از اينترنت براي فرزندان تنها
راهحلهاي موجود همان راهحلهاي تجاري يعني
مجهزكردن والدين به ابزارهاي كنترل هستند ،در
حاليكه سؤاالتي از اين دست بررسي نشدهاند كه آيا
والدين با وجود ابزارهاي كنترل توانستهاند خطرهاي
استفاده از اينترنت را براي كودكان كاهش دهند؟
استفاده از اين ابزارها در جهت كنترل مستقيم فرزندان
چه تأثيري بر روابط فرزندان و والدين گذاشته است؟
هدف از تحقيق حاضر اين است تا به بررسي
جايگاه اينترنت در زندگي انسان امروزي و تأثيرات
آن بر زندگي كودكان و جوانان و جستجوي معايب
و مضرات آن بپردازد .در ادامة بحث لزوم كنترل يا
نظارت بر استفاده از اينترنت پيگيري خواهد شد و
اين كه اساساً كنترل فرزندان به عنوان جلوهاي از
اعمال قدرت در خانواده در نهايت به نفع تربيت
فرزندان است؟ يا اينكه ميتواند در اليههايي كليتر
بازنماييكنندة قدرت توليدكنندگان محتواي اينترنتي
باشد .به نظر میرسد كه توليدكنندگان محتواهاي
اينترنتي در ساية «در اختيار قراردادن امكانات كنترل
والدين» ميتوانند هر نوع موضوعي را (بيتوجه به
سن يا فرهنگ كاربران) پوشش دهند .بدين ترتيب
سؤاالت اصلي كه اين تحقيق به دنبال آن است از
اين قرارند كه:
 .1آيا اين خدمات اساساً به درد كنترل رفتارهای
مخاطرهآميز فرزندان در استفاده از اينترنت ميخورد؟
 .2در صورت مفيد بودن ابزارهاي كنترل آيا
كنترل مستقيم راهحل درستي در كاهش خطرهاي
اينترنت براي فرزندان است؟
اينترنت و لزوم استفاده از آن
اينترنت که برگرفته شده از کلمة اينترنت وركينگ
است ،يک  شبکة رايانهاي است که شبکههاي
گوناگون را به يکديگر متصل ميکند .در خالل
سالهاي دهة  1990اينترنت کمکم و با موفقيت
جانشين بيشتر شبکههاي قبلي رايانهاي شد .اينترنت
يك شبكة عمومي اطالعات است كه با يك كامپيوتر
قابل دسترسي است .اطالعات در اينترنت فقط به
صورت متن ارائه نميشوند بلكه با تصاوير ،صوت
و كليپهاي ويدئويي همراه هستند .هزاران سايت با
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با بررسي آمارهاي رشد اينترنت
در دنيا و مقايس�ة ايران با س�اير
كش�ورها ،مشخص ميشود كه ما
نسبت به كشورهاي توسعهيافته
در مي�زان اس�تفاده از اينترن�ت
عقبتر هستيم و ش�ايد به همين
عل�ت باش�د ك�ه ب�ه مباحث�ي از
جمله امنيت ك�ودكان در اينترنت
در كش�ور م�ا ب�ه ص�ورت جدي
پرداخته نميشود.

اطالعات متنوع از جمله آموزشي و تفريحي وجود
دارند كه با سايتهاي ديگر مرتبط هستند.
اگر چه مدت زمان زيادي طول كشيد تا
رسانههايي چون راديو ( 20سال) ،سينما ( 30سال) و
تلويزيون ( 13سال) وارد ايران شوند ،اينترنت بدون
پيمودن اين راه طوالنی يکشبه ره صدساله در پيش
گرفت و اندکی پس از عمومی شدن به ايران راه
يافت (گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،
 .)1384تاريخ ورود اينترنت به ايران به اواخر دهة
شصت و اوايل دهة هفتاد شمسی بر ميگردد .اولين
استفادهها از اينترنت در ايران با اهداف دفاعی و
دانشگاهی صورت گرفت .پس از جنگ ايران ـ عراق
مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات و نهادهای
ديگری از طريق تلفن به شبکة مرتبط جهانی وصل  
ميشدند اما اين خدمات به طور خاص وجود داشت
و به عموم مردم تعلق نداشت .استفاده از اینترنت از
سال  1372برای استفادههای دانشگاهی وارد ايران شد
(همان)« .اولين شبکهای که در ايران برای ارتباطات
الکترونيک  راهاندازی شد ،بيتنت نام داشت» که
تفاوتهای بسياری با اينترنت کنونی داشت و بيشتر
مختص دريافت و ارسال نامههاي الکترونيک  بود

(شهشهاني .)1385 ،عضويت ايران در شبکة جهانی
منوط به پذيرفتن دو شرط اصلی بود:
 .1از شبکه برای تبليغات مذهبی استفاده نشود.
 .2هيچ عضوی نبايد جلوی عبور اطالعات از
کشوری به کشور ديگر را بگيرد.
اتصال ايران به شبکة جهانی از طريق خط تلفن
و ارتباط با دانشگاهی در اتريش صورت گرفت (دائرة
المعارف ويکيپديا .)1389 ،در ابتدا خدمات عام
اينترنتی در ايران به کاربران دانشگاهی داده  ميشد.
امروزه استفاده از اينترنت به طور عام در اختيار
تمام ايرانيان قرار دارد اما همچنان تحت نظارت
سازمانهای دولتی چون شورای عالی قضايی ،شورای
عالی فناوری اطالعات ،کميسيون تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويی قرار دارد.
اينترنت در ابتدا به شکل يک  تکنولوژی نوين
لوکس و کمياب وارد عرصة عام شد اما امروزه تأثير
قابل توجهی بر جوامع انسانی دارد .موضوع گسترش
اينترنت در کشور به هيچ وجه با نوع نگاهی که در
گذشته به اين شبکه  ميشد ،قابل مقايسه نيست .مرور
مختصر ورود اينترنت به ايران نشان ميدهد که اين
پديده تا چه حد از مالحظات جهانی و بومی برخوردار
بوده است .شروط درج شده در قرارداد اختصاص
اينترنت به ايران نشان ميدهد که کشورهای مجهز
به اين تکنولوژی نيز نگرانیهای جدی راجع به نشر
افکار و اطالعات از طريق اين کانال ارتباطی داشتهاند
و از آن به عنوان ابزار قدرت استفاده کردهاند.
اينترنت نه تنها در ايران بلکه در پيشرفت هترین
کشورهای دنيا نيز با انگيزههای تحقيقاتی و نظامی به
وجود آمده است .اينترنت برای اولين بار در پنتاگون
با نام «آرپانت »3در سال  1969متولد شد تا با ايجاد
شهای مربوط به
شبک های راديويی و ماهوارهای پژوه 
وزارت دفاع آمريکا را با سرعت و کيفيت بهتر انجام
دهد .باال بردن سرعت انتقال اطالعات و به وجود
یها از جمله داليلي هستند که باعث
آمدن چندرسان ها 
شدند اينترنت پوستة نظامی و دانشگاهی خود را
بشکافد .استفاده از نر مافزارهای خاص اينترنتي نيز به
استفادهکنندگان از اينترنت اين امکان را داد تا به طور
همزمان از تصوير ،صدا و نوشتار استفاده کنند .بر اساس
آماری که مجلة گاردين ارائه كرده است ايران زمانی با
داشتن نزديک به هفت ميليون و  500هزار استفادهکنندة
اينترنت بعد از اسرائيل باالترين ميزان استفاده از اينترنت
ينيا.)1387 ،
را در خاورميانه داشته است (حبيب 
بر اساس آمار اعالم شده از سوي سازمان
بينالمللي مخابرات ،4ضريب نفوذ اينترنت در ايران
 40درصد كمتر از كشورهاي پيشرفته است .ضريب

نفوذ اينترنت در ماه ژوئن  2009به  36/6درصد و
تعداد كاربران اينترنت در ايران به  23ميليون نفر
رسيده است .اين در حالي است كه بر اساس همين
آمار ،ايران در سال  2002با ضريب نفوذ  7/5درصد،
حدود  5/5ميليون نفر كاربر اينترنت داشته و اين رقم
در سال  2005معادل  10/8درصد و  7/5ميليون نفر
بوده است .همچنين آمار كاربران اينترنت در جهان در
ماه ژوئن  2009به حدود يک ميليارد و  669ميليون
نفر و ضريب نفوذ اينترنت در جهان به طور متوسط
به  24/7درصد رسيده است .اين در حالي است كه
متوسط ضريب نفوذ اينترنت در  35كشور آسيايي
 18/5درصد و تعداد كاربران اينترنت در اين منطقه
 704ميليون نفر بوده است .همين آمار در مورد منطقة
خاورميانه نيز به ترتيب  23/7درصد و معادل 48
ميليون نفر است .بدينترتيب با تجزيه و تحليل اين
آمار ميتوان اذعان داشت كه ضريب نفوذ اينترنت در
ايران از متوسط آسيا و متوسط جهاني باالتر است.
بنا بر گزارش نشرية دنيای اقتصاد ( )1383از مرکز
اينترنت ورد استيت 5تعداد کاربران اينترنتی در خاور
ميانه در فاصلة سالهای  2003تا  2009میالدی ،از
رقم  16ميليون نفر در کل منطقه به رقم قابل مالحظة
 85/5ميليون نفر افزايش يافته که بدينترتيب سهم 2
درصدی کاربران خاورميانهای از تعداد کل کاربران
اينترنتی در دنيا به  5/2درصد ارتقا يافته است .بخش
اعظم اين کاربران را جوانان ،به خصوص افراد زير
 35سال تشکيل ميدهند.
بنا بر گزارش آنكتاد (وبسايت گوياي آي تي،
 )1389تعداد كاربران اينترنت دنيا تا پايان سال 2008
به حدود  1/4ميليارد دالر رسيده است ،اين در حالي
است كه تعداد كاربران در كشورهاي در حال توسعه
تا  5برابر نسبت به كشورهاي توسعهيافته رشد پيدا
كرده است .در ميان كشورهاي دنيا   چين با 298
ميليون نفر كاربر بيشترين تعداد كاربران اينترنت را
در اختيار دارد و بعد از آن به ترتيب اياالت متحدة
آمريكا با  191ميليون نفر كاربر و ژاپن با  88ميليون
نفر كاربر در جايگاههاي بعدي قرار دارند.
مزايا و معايب اينترنت
اينترنت منبع مهمي از اطالعات ،اخبار و
سرگرميهاست اما از آنجا كه مطالب اينترنت مانعي
براي انتشار ندارند ميتوانند بنا بر فرهنگ و سن
كاربران مشكالتي را ايجاد كنند .خدمات بسياري
از طريق اينترنت به صورت آنالين  قابل دسترسي
هستند .اطالعات مرجع مانند دائرةالمعارفها ،اخبار،
اطالعات هواشناسي و ...به سادگي در دسترس هستند.
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کاربران ميتوانند تعامالتي مثل عمليات بانکي،
هماهنگي تورهاي مسافرتي و خريد را به صورت
آنالين  انجام دهند .همچنين ميتوان اطالعاتي در
مورد مدارس مختلف جستجو كرد يا حتي مطالب
بهداشتي و پزشکي را مطالعه کرد .ميليونها نفر
از طريق پست الکترونيک  با خانواده ،دوستان و
همکاران خود در سراسر دنيا ارتباط برقرار ميکنند.
حسينی و همکارانش در مطالعهاي به نام «خانواده و
اينترنت» به استفادههای معمول خانوادهها از اينترنت  
ميپردازند؛ اينکه بعضي از مردم از محيطهاي چت
براي ارتباط با افراد ديگري که با هم عالئق مشترک 
دارند ،استفاده ميکنند .حتي ميتوان از اينترنت براي
ديدن فيلم و شنيدن آهنگ استفاده کرد .به عنوان يك
وسيلة علمي و تفريحي كاربران ميتوانند در مورد
هر موضوعي اطالعات به دست آورند ،در يك دورة
آموزشي ثبتنام كنند ،يا با هر كس كه بخواهند
بازيهاي كامپيوتري انجام دهند .اما بعضي اطالعات
ممكن است براي كودكان و نوجوانان مناسب نباشند
و از آنجايي كه كاربران اينترنتي ميتوانند هويت خود
را فاش نكنند ،خطرهاي بالقوه بيشتر خواهند شد اما
آيا اين مطلب بدين معناست كه نبايد به فرزندتان
اجازه دهيد از اينترنت استفاده كند؟
كودكان در دنياي اينترنت ميتوانند تجربههاي
مثبتي داشته باشند اما در اين تجربه نيز مانند هر
فعاليت ديگري از جمله رفتن به مدرسه ،آشپزي،
دوچرخهسواري و مسافرت مخاطراتي وجود دارد.
دنياي اينترنت مانند ساير بخشهاي جامعه از
افراد مختلفي تشكيل شده است .كودكان ميتوانند
بهرههاي زيادي از اينترنت ببرند اما ممکن است از
اين طريق مورد سوءاستفاده و آزار نيز قرار گيرند.
اعتماد ،كنجكاوي و اشتياق به كاوش در اين دنياي
جديد و ارتباطاتي كه فراهم كرده است موجب شده
بچهها احتياج به نظارت و رهنمودهايي داشته باشند
تا بدانند چگونه در دنياي اطالعات تجربههاي شاد،
سالم و پرباري داشته باشند.
کنترل والدين چيست؟
وندي گرولنيك 6در كتاب روانشناسي كنترل خانوادگي
( )2003اين مفهوم را تازه نميداند .او معتقد است كه
اين مفهوم در طول  50سال گذشته مطالعه و بررسي
شده است .عدهاي از محققان از آن به عنوان كنترل
رواني در برابر انحصارطلبي رواني ياد كردهاند (بابر،
 ،)1996برخي ديگر نيز دستهبندي ديگري از اين نوع
كنترل دارند و به آن لقب تكنيكهاي مبتني بر اعمال
قدرت ميدهند (هافمن .)1970 ،گرولنيك بر اساس
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تجربيات خود از زندگي به عنوان يك مادر و تأليف
كتاب روانشناسي كنترل خانوادگي سه نتيجة كلي زير
را براي كنترل والدين بر ميشمرد:
 .1كنترل والدين ميتواند زيركانه باشد :بدين
معني كه بسياري از رويكردهاي تخصصي تربيتي را
به كار گيرد.
 .2كنترل والدين بيشتر روشهايي را به كار
ميگيرد كه در آن فرزندان چندان به حساب نميآيند.
 .3حفظ استقالل و اختيار فرزندان يك چالش
است حتي اگر والدين متعهد به رعايت آن شوند.
كنترل والدين  به معني اعمال قدرت بر فرزندان
در جهت نظارت بر اعمال و رفتارهاي آنهاست ،اما
اصطالحاً به ابزارهايي گفته ميشود كه در جهت
كمك به والدين در اين فرايند به كار ميروند .بدين
ترتيب كنترلها (پرنتال كنترلها) به والدين اين امكان
را ميدهند كه به كمك ابزار اتوماتيك از فرزندان
حفاظت كنند .اين كنترلها كمكهاي زيادي به والدين
ميكنند از جمله اينكه زماني كه فرزندان مدرسه را
ترك كردند به آنها اخطار ميدهند ،سرعت ماشينشان
را به حداكثر ميرسانند تا به موقع به فرزندانشان
برسند ،محتوايي را كه فرزندان توسط سيستمهايشان
ميبينند كنترل ميكنند ،يا مدت زماني را كه آنها
ميتوانند از كامپيوتر استفاده ميكنند ،كاهش ميدهند.
از كنترلها ميتوان در خدمات تلويزيوني ديجيتال،
بازيهاي ويدئويي و كامپيوتري ،تلفنهاي همراه و
نرمافزارهاي كامپيوتري استفاده كرد .به طور كلي
كنترلها را در چهار دسته ميتوان دستهبندي كرد:
 .1فيلترهاي محتوايي كه محتوا را بر اساس سن
كاربران محدود ميكنند.
 .2كنترلهاي كاربردي 7كه زمان معيني را براي
استفاده از اينترنت تعريف ميكنند يا نوع خاصي از
استفادهها را ممنوع ميكنند.
 .3ابزار مديريت استفاده از اينترنت 8كه به والدين
اين امكان را ميدهد تا بياموزند چطور استفادة
فرزندان از اينترنت را مديريت كنند.
 .4ديدهباني 9يا نظارت كه ميتواند موقعيت
مكاني و نوع فعاليت سيستمها را ثبت كند.
فيلترهاي محتوايي محبوبترين شكل كنترلها
هستند كه دسترسي به محتواي اينترنتي را محدود
ميكنند .از جمله اينكه آمارهاي دائرة المعارف
ويكيپديا نشان ميدهند كه كنترلها بر گوشيهاي
همراه نيز رو به افزايش است .انواع پلياستيشنها و
ايكسباكسها از جمله بازيهاي ويدئويي هستند كه
ميتوان بر آنها ابزارهاي كنترل خانوادگي نصب كرد؛
عالوه بر اين بر روي ويندوزهاي ويستا 7 ،و مك

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

او اس ايكس 10نيز ميتوان ابزارهاي كنترلگر نصب
كرد .فيلترهايي هم براي كنترل برنامههاي تلويزيوني
آمده است كه منورو ادوين پرايس و ديگران ()2002
در مطالعهاي ابعاد مختلف آن ،كاراييها و سيستمهاي
رتبهبندي آن در اروپا را بررسي كردهاند.
البته روشهاي معمولي هم وجود دارد كه به
فرزندان اين امكان را ميدهد كه تا كنترل والدينشان
را خنثي كنند .اگر نرمافزار كنترل به طور محلي در
كامپيوتر نصب شده باشد تمام نرمافزارهاي اينترنتي
ميتوانند به راحتي خنثي شوند .تكنيك ديگري كه
براي خنثي كردن كنترلهاي خانوادگي به كار ميرود،
استفاده از پراكسي اكسترنال 11است .بدين ترتيب
يخواهد تا محتوايي را كه از
كاربر از سرور اكسترنال م 
يكند.
او گرفته به او پس بدهد و سرور هم اين كار را م 
با بررسي آمارهاي رشد اينترنت در دنيا و مقايسة
ايران با ساير كشورها ،مشخص ميشود كه ما نسبت
به كشورهاي توسعهيافته در ميزان استفاده از اينترنت
عقبتر هستيم و شايد به همين علت باشد كه به
مباحثي از جمله امنيت كودكان در اينترنت در كشور
ما به صورت جدي پرداخته نميشود اما تجربة
كشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد بايد به صورتي
ساختار يافته و مبتني بر تحقيقات و بررسيهاي دقيق،
براي اين موضوع برنامهريزي كرد.

اينترنت و ايمني فرزندان
مسئوليت والدين در دورة فناوري اطالعات و
ارتباطات نسبت به فرزندانشان موضوع جديد و چالش
برانگيزي است .همانطور كه والدين در دوران رشد
فرزندان خود از بدو تولد ،در هر مقطع زماني با توجه
به وضعيت فرزندشان خطرهاي بالقوه را شناسايي
و راهكارهاي امنيت فرزندشان را پيدا ميكنند،
قدم گذاردن بچهها در دنياي فناوري اطالعات و
ارتباطات هم بايد «مقطعي از رشد كودكان تلقي شود
و مناسبات شايستة خود را داشته باشد ».در مطالعهای
که محمدنژاد انجام داده است ( ،)1386به اين نکته
توجه شده که «نوجوانان به طور ويژهاي در معرض
خطر هستند چون بدون نظارت آنالين  ميشوند و
احتما ًال بيشتر از ديگران در بحثهاي آنالين در مورد
دوستي ،ارتباطات و مسائل جنسي شركت ميكنند».
ميزان استفاده از اينترنت در اغلب كشورهاي
خاورميانه از جمله ايران ،نسبت به كشورهاي
توسعهيافته كمتر است و بنابراين خطرهاي ناشي از
دسترسي كودكان به اينترنت موضوعي جدي تلقي
نميشود اما با رشد فزايندة نرخ دسترسي به اينترنت
و استفادة كودكان از اينترنت در خانه و مدرسه ،لزوم
پرداختن به موضوع امنيت كودكان در دنياي اينترنت
آشكار خواهد شد .كشور ما يك كشور مسلمان و
داراي ريشههاي فرهنگي و تربيتي اصيل است و
بنابراين برخورد با اين مقوله در كشور ما نسبت به
ساير كشورها كمي متفاوت خواهد بود.
به گفتة مديرکل فرهنگي سازمان ملي جوانان:
« ۵۰درصد از کاربران و استفادهکنندگان اينترنت
و رايانه در ايران را کودکان زير  ۱۵سال تشکيل
ميدهند که بيشترين وقت خود را صرف استفاده از
اينترنت و رايانه ميکنند» (اميدي .)1388 ،بر اساس
آمار و گزارشها ،بيش از  ۹۰ميليون وبسايت
در فضاي مجازي وجود دارد و ساالنه بيش از ۹
ميليون وبسايت به اين تعداد افزوده ميشود .آمارها
نشان ميدهند که  ۳درصد اين سايتها ،سايتهاي
هرزهنگار و غيراخالقي و  ۹۷درصد آنها سايتهاي
علمي ،اجتماعي و اقتصادي با مطالب خوب و
ارزندهاند.
12
بنا بر تحقيق هوم نت مشخص شد نوجوانان
بين  13تا  19سال بيشتر از والدينشان از اينترنت
استفاده  ميکنند ،در حاليکه بزرگساالن از اينترنت
برای اطالعات حرفهای خود استفاده ميکنند،
نوجوانان از اينترنت برای بازیکردن ،گوش دادن به
موسيقی و يا مالقات با دوستان و افراد جديد استفاده  
ميکنند .شبکة جهاني اينترنت ارتباط انسانها را بدون
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گاه�ي رفتارهاي�ي در فضاي مجازي
کجروي و انحراف ناميده ميش�وند
که توافقي بر سر اينکه ذاتاً کجروي
هس�تند يا خير وج�ود ندارد و گاهي
اين رفتارها جزو ويژگيهاي جوامع
مج�ازي هس�تند .بنابراي�ن آنچه در
فض�اي مج�ازي مفيدت�ر و کارآمدتر
است آموزش و هوش�ياري کاربران
اينترنت است.

محدوديتهاي زماني و مکاني امکانپذير ميسازد
(دهقان.)1387 ،
در مطالعهای که عبداللهيان انجام داده است
( )1384بر تأثير اينترنت بر اعمال کجروانه اشاره
کرده است .از زماني که اينترنت تبديل به يک وسيلة
ارتباطي در دسترس تقريباً همگان شد ،از آن به عنوان
ابزاري براي کجروي هم استفاده شد .در همة ابعاد
استفاده از اينترنت اين امکان وجود دارد که ارتباط
ميان افرادي برقرار شود که يکي عامل کجروي و
ديگري قرباني است .افراد در فضاي مجازي به خاطر
داشتن ويژگيهايي که در ادامه ذکر خواهد شد بسيار
سهلتر از فضاي واقعي ميتوانند مرتکب اعمال
انحرافي شوند.
در اين ميان آشنايی با برخی کجرفتاریهای
احتمالی که بنا به تعريف «هر نوع رفتاري است كه
با هنجارها يا مقررات گروه همنوايي نداشته باشد»
(صديق سروستاني )1383: 2 ،است ،ضروری است
با مقولة استفادة اينترنت توسط فرزندان با دقت
بيشتری همراه شد .کوثري در بررسي هنجارهاي
اجتماعي در اجتماعات مجازي به اين نکته اشاره
ميکند که «اجتماعات مجازي از سويي مستقل و آزاد
از هنجارهاي اجتماعي و اجتماعات واقعي هستند و
از ديگر سو به آن وابستهاند» (   .)1384: 180اگر
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مبنا را بر اين تعريف از هنجار که توسط گيدنز ارائه
شده است« :هنجارها نشان دهندة بايدها و نبايدها
در زندگي اجتماعي هستند» ( ،)1373: 36بگذاريم،
فضاي مجازي در برخي بسترهاي تعامل اجتماعي،
هنجارهاي مخصوص به خود را داراست و در
برخي بسترها نيز هنجارهاي بازتوليد شدة فضاي
واقعي حاکم است .در فضاي مجازي هم شاهد
بازتوليد هنجارهاي فضاي واقعي هستيم و هم توليد
هنجارهاي جديد اجتماعي (کوثري.)1383: 46 ،
بنابراين تا تعريف مشخص و جامعي از هنجارها
در فضاي مجازي ارائه نشود نميتوان کجروي از اين
هنجارها را توضيح داد .گاهي رفتارهايي در فضاي
مجازي کجروي و انحراف ناميده ميشوند که توافقي
بر سر اينکه ذاتاً کجروي هستند يا خير وجود ندارد
و گاهي اين رفتارها جزو ويژگيهاي جوامع مجازي
هستند (مک بین .)2002: 87 ،بنابراين آنچه در فضاي
مجازي مفيدتر و کارامدتر است آموزش و هوشياري
کاربران اينترنت است .مفيد است در کنار يادگيري
اولية استفاده از کامپيوتر و اينترنت ،کودکان و کساني
که در آغاز راه ورود به فضاي مجازي هستند،
مهارتهايي را نيز در زمينة برخورد با موارد کجروي
در اينترنت کسب کنند .در اين ميان نظارت والدين
و مربيان در مدارس و نهادهاي آموزشي نيز ميتواند
کارساز باشد لذا ضرورت نظارت والدين بر نحوة
استفادة فرزندان از اينترنت مقولهای جدی و در عين
حال الزامی است.
کنترل والدين بر استفادة فرزندان از اينترنت چه
نتايجی دارد؟
براي پاسخ به اين سؤال بهتر است دو واژة كنترل و
13
نظارت تعريف شوند .در فرهنگ معين واژة نظارت
به معني مشاهده و نظاره و تماشاست؛ در واقع نظارت
در اينجا فقط ديدن است و كنترل به معني اقدام
فعلي براي جلوگيري يا الزام به انجام كاري صورت
ميگيرد .بدين ترتيب در كنترل صورت و اقدام با
يكديگر عجين هستند درحالي كه در نظارت صورت
است كه منظور اصلي است و اقدامي براي جلوگيري
يا ترغيب صورت نميگيرد .در اين خصوص شايد
بتوان گفت در كنترل ،نيرو به معني فشار و توان
انجام كار در معادلة معنايي دخالت دارد در حالي
كه در نظارت ،نيرو مشاهده نميشود و مفهومي به
نام قدرت در آنجا شكل نميگيرد ،هرچند كه نفس
مشاهده يا نظارت خود مستلزم برخورداري از نيرو
است .اصطالحات كنترل و نظارت معموالً به طور
مترادف به كار گرفته ميشوند .اين دو اصطالح

داراي معاني متفاوتي هستند ،ولي كامالً بههم مربوط
و وابستهاند .نظارت و كنترل يعني بازديد و مراقبت
از طرز پيشرفت اجراي عمليات با مقايسه با وضع
مطلوب و تغيير عمليات به منظور جلوگيري از
انحراف از تحقق اهداف (ميركمالي.)1383: 297 ،
تعريف فوق از دو قسمت تشكيل شده است:
قسمت اول كسب اطالعات از طريق مشاهده و
بررسي نظارت ناميده ميشود و قسمت دوم بهمعني
بازگرداندن سيستم بهشكل درست و مطلوب آن از
طريق كارهاي تصحيحكننده كه يك جريان عملياتي و
اجرايي است .نظارت مهمتر و مقدم بر كنترل است،
زيرا نظارت يك امر مشاهدهاي و پژوهشي است،
براي يافتن انحرافات و چنانچه انحرافي مشاهده
نشود ،نياز بهكنترلنيست ،لذا با نظارت درست ،دقيق
و مستمر نياز بهاعمال كنترل نخواهد بود (ورهولست
و اندروز.)2002: 78 ،
از اين رو نظارت فرصتي براي بازنگري است اما
بازنگري نيست .نظارت تعاملی مؤثر ميان فاعل يعنی
مشاهدهگر و يا به عبارتی نظارهگر و عمل مشاهده
است که ميتواند تلفيقی مؤثر از نوعی آموزش و
اقدام را برای فعاليت مذکور در نظر بگیرد .مشاهدهگر
بدون آن که دخالتی در فعاليت انجام دهد به تمام ابعاد
آن توجه  ميكند و آن را با يافتههای پيشين ذهنی
تطبيق و آناليز الزم را صورت  ميدهد و در نهايت
خروجی آن تلفيقی از آموختههای جديد است که
ميتواند مشاهدهگر را در ارائة اقدام در صورت لزوم
همراهی کند .در واقع مشاهدهگر در اين موقعيت با
رفتاری فردی بدون بازتاب بيرونی برای فعاليت ،طی
يک فرايند آموزشی تلفيقی سعی در مشاهدة دادهها و
ثبت آنها دارد تا در زمان تصميمگيری از آنها استفاده
كند .در اين راستا تبيين مفهوم کنترل نيز الزامی است،
نكتة حائز اهميت در اين مفهوم کشف مفهوم قدرت
در كنترل است؛ از آنجا كه با تكيه بر قدرت ،نيروی
نهفته تبديل به عمل ميشود و وقتي توان تبديل به
قدرت شد ،توانايي انجام كار را پيدا ميكند و آن موقع
امكان جلوگيري يا ترغيب به مرحلة عملي در ميآيد
كه نتايج خاص خود را در بردارد.
والدين به عنوان سرشاخههاي آموزش كه نقش
نظارتي و كنترلي را در كنار هم در زندگي فرزندان
ايفا ميكنند ،در خصوص استفاده از اينترنت ميتوانند
با رويكردي متفاوت با آنچه انتظار ميرود در عرصة
وظايف خود وارد شوند (گرولنیک.)2003: 123 ،
امروزه حتي در مضامين آموزشي نيز رويكردهاي
كنترلي جاي خود را به مفاهيم نظارتي دادهاند چرا
كه مفهوم قدرت ديگر يكسويه نيست بلكه گامي

همگاني است كه به تعبير فوكو همه جايي ميباشد.
اگر در گذشته تنها والدين كانون قدرت در خانواده
بودند ،امروز فرزندان نيز به عنوان صاحبان قدرت
شناخته ميشوند .اگر در گذشته تنها مطالب و مفاهيم
آموزشي از كانال والدين و مدرسه به فرزندان انتقال
مييافت ،امروزه اين امكان براي فرزندان نيز هست
كه بتوانند در عرصة توليد مفاهيم دانشي فعاليت
داشته باشند .يعني آموزش و پرورش از هژموني
كانونهاي رسمي و شناخته شده خارج ميشود و
عرصة وسيعتري را به خود اختصاص میدهد كه
شامل فرزندان نيز ميشود.
از اين رو با كسب نگاهي جديد به مفهوم آموزش
و كنترل و نظارت ضرورتهاي جديدي براي والدين
ايجاد ميشود كه با ورود وسائل جديد ارتباطي شكل
ديگري را به خود گرفتهاند .اينترنت وسيلهاي است
الزامي در زندگي امروز و فرصتي است گرانبها براي
برقراري ارتباط ميان همه انسانها كه ميتواند بستر
كسب دانش و تفريح و سرگرمي را در كنار هم فراهم
كند اما نيازمند قوانيني خاص و الگوي مؤثري براي
استفادة خصوصاً فرزندان است .اينترنت و محتوای
آن در نگاه نظارت کننده يا مشاهدهگر ناظر به انجام
فعاليتهايی است که در حال وقوعاند و مشاهدهگر
در حال ثبت دادههای آن بدون اقدام عملی در
هنگام مشاهده است تا بتواند با بازنگری و بازسازی
امکانات تصميم به استفاده از آن را اتخاذ كند يا هر
اقدام ديگری را انجام دهد .در اين حوزه ،فرد ضمن
حفظ تمام چارچوبهای حقوق انسانی به اينترنت
به عنوان وسيلهای که بستری را برای ارتباط اعم از
دانشی ،آموزشی ،پرورشی و سرگرمی و غيره فراهم  
ميکند ،مينگرد و اين حق را به مخاطب اينترنت  
ميدهد که انتخاب کند.
همانطور که هر کس   ميتواند انتخاب داشته
باشد ،در اين خصوص به نظر  ميرسد والدين بايد
در مورد اينترنت به دليل نقش تربيتکنندگی و
محافظتی جايگاهی را برای خود در نظر داشته باشند
اما اين جايگاه نيازمند بازتعريف است از آن جهت که
شهای سنتی در آن نه تنها با مفاهيم جديد از حقوق
نق 
انسانی همگام نيستند بلکه وسيل های که بايد نسبت به
آن ايفاي نقش کنند ،نيز از نوع تازه و مدرن است.
اگر در گذشته والدين در قالب اقتدار و تسلطی
که بر فرزندان از نظر هرگونه فعاليت اعم از تربيتی
و جسمی داشتند ،مفاهيم حفاظت يا نگهداری از
آسيبها معنا  ميگرفت ،امروز نقشهای مادی آنان
شايد توانسته هنوز در حوزة اقتدار پيشين معنا بشود
اما نقشهای معنوی آنان با چالشهای جدی روبهرو
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شده که بخشی از آن در ناتوانی برای مراقبت و کنترل
قابل مشاهده است .بر اساس تعاريفی که در ابتدا ارائه
شد فرزندان و اينترنت و ساير عناصر اجتماعی نيز از
نوعی قدرت و استيال برخوردار هستند که ميتوانند
به مقابله با قدرت والدين برانگيخته شوند و اين
مفهوم همه جايی بودن قدرت را تبيين ميکند .يعنی
همان اندازه که والدين توانايي کنترل فرزندان را با
اتکا به قدرت و اقتدار خود دارا هستند ،شبکههای
فعال در اينترنت نيز با بهکارگيری روشهای گوناگون
به مقابله با آن  ميپردازند .در اين راستا ضروری است
با بازنگری بر توان والدين در کنترل ،تصاوير تازهای
از مراقبت را برای حفاظت و تربيت فرزندان به کار
گرفت .يعنی ضمن پذيرش ضرورت توجه به اقدامات
فرزندان در استفاده از وسائل مدرن بهويژه سايتهای
اينترنتی اين باور را به دست آورد که اينگونه نيست
که بتوان همه چيز را تحت کنترل داشت.
با اتکا به اين تحليل و اين مهم که کرامت
انسانی هويتی نيست که بتوان آن را در حوزههای
اولية زندگی يعنی خانواده زير سؤال برد و برای آن
يتوان به فرزندان بسان
نقش ههای خاص ترسيم کرد؛ م 
انسا نهايی که نيازمند آموزش و راهنمايی هستند،
نگریست .بر اساس قوانين جديد اقتدار خاص والدين
يشد ،امروزه با چالش
که در گذشته تأييد و تأکيد  م 
جدی روب هرو شده است و اگر والدين به عنوان مثال
اجازة تنبيه بدنی فرزندان را داشتند ،اين حق از آنان
سلب شده است چرا که فرزندان به عنوان شهروندان
جامعه از حقوق انسانی برخوردارند که حتی والدين
آنان نيز حق تعرض به آن را ندارند.
لذا اعمال کنترل که از نوعی قدرت همراه با اقتدار
برخوردار است ،نيازمند بازتعريف است؛ بازتعريفی
که بتواند ضمن ارائة فضای حفاظتی و مراقبتی برای
فرزندان ،شأن انسانی و حقوق مترتب بر آن را نيز
حراست کند .ازاين رو با توجه به وجود اطالعات و
دادههای گوناگون در فضای مجازی و امکان دسترسی
تکنندگان اجتماعی و وجود
همگانی آن و کمبود نظار 
تهای
عناصر سو ءاستفادهکننده ،نظارت والدين بر ساي 
در دسترس فرزندان نه تنها ضروری که الزامی است.
والدين با رويکرد مراقبتی بايد بر منابع تغذية اطالعاتی
فرزندان خود که از طريق فضای مجازی قابل دسترسی
است ،نظارت داشته باشند تا بتوانند با ارائة راهکارهای
مناسب زمينة بروز مشکالت آتی را بگيرند.
مبانی زيرساختی نظری دربارة کانالهای اعمال
کنترل در جامعه
اگر كنترل را نوعي از اعمال قدرت بدانيم قبل از
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هر چيز بهتر است به اين مسئله پرداخته شود كه
استفاده از اينترنت ،به عنوان يك خدمت رسانهاي ،به
لحاظ نظري چگونه در رابطه با قدرت تعريف شده
است .فريدون وردينژاد در كتاب رسانهها و قدرت
سه مدل عمده را در رابطه با تبيين قدرت سياسی و
رسانهها از هم تفكيك كرده است كه از اين قرارند:
 )1مدل دستکاری کردن
وردينژاد معتقد است كه صاحبان ابزار توليد ،وسائل
توليد فرهنگ و انديشه را در جهت منافع خودشان
در جامعه کنترل   ميکنند .اين مدل برپاية فلسفة
مارکسيسم استوار است .بدين ترتيب بر اساس اين
مدل دولتها در جوامع سرمايهداری ،نمايندة صاحبان
سرمايه محسوب   ميشوند و با استفاده از وسائل
ارتباطجمعی ،سعی در حفظ وضع موجود دارند.
بنابراين دولت يا کسانی که مالکيت يا مسئوليت ادارة
اين رسانهها را برعهده دارند ،آگاهانه محتوای آنها
را دستکاری   ميکنند .رسانهها موجب   ميشوند
که صاحبان سرمايه ،ثروتمند شوند و ثروت بيشتر،
قدرت سياسی بيشتری برای آنها به ارمغان  ميآورد.
هرمن 14و چامسکی )2002 15،از جمله صاحبنظراني
هستند كه از اين ديدگاه دفاع کردهاند.

والدي�ن باي�د در م�ورد اينترن�ت
ب�ه دلي�ل نق�ش تربيتکنندگ�ی و
محافظتی جايگاه�ی را برای خود در
نظ�ر داش�ته باش�ند اما اي�ن جايگاه
نيازمند بازتعريف اس�ت از آن جهت
ک�ه نقشهای س�نتی در آن ن�ه تنها
ب�ا مفاهي�م جدي�د از حقوق انس�انی
هم�گام نيس�تند بلک�ه وس�يلهای که
بايد نس�بت به آن ايف�اي نقش کنند،
نيز از نوع تازه و مدرن است.

 )2مدل هژمونی (تسلط)
اين مدل نيز بر پاية فلسفة مارکسيسم استوار است که
اولين بار توسط  آنتونيو گرامشی عنوان شد .هژمونی
در لغت به معنای حاکميت نوعی انديشه در جوامع،
طی دورهای خاص است .اين مدل ،ايدئولوژی را بهتر
از ساختار و منافع اقتصادی  ميبيند .بر اساس اين
ديدگاه ،روزنامهنگاران و روشنفکران در جامعه بر
اساس ايدئولوژی خودشان عمل ميکنند .زيرا منافع
طبقاتی و اجتماعی ،و به عقيدة گرامشی ،انديشة برتر
يا تفکر حاکم در جامعه ،بهطور ناخودآگاه در ضمير
روزنامهنگار جا دارد و از اين رو رسانه بخشی از
ايدئولوژی حاکم محسوب ميشود.
 )3مدل کثرتگرا
در مدل کثرتگرا که بر اساس ديدگاه ماکس وبر
طرحريزی شده است ،تنها به طبقهبندی جوامع از نظر
اقتصادی توجه نميشود ،بلکه موقعيتهای سياسی و
منزلتهای اجتماعی نيز در آن وارد  ميشود .از اين
رو «جهتگيری» در رسانهها با توجه به نياز مخاطبان
و از سوی بازار مشخص  ميشود .محتوای رسانهها
متنوع  ميشود و سانسوری در کار نخواهد بود .در
اين مدل ،آزادی بيان حق همگان محسوب  ميشود.
در رابطه با قدرت و سوژه نيز بحثهاي جديدي
در اينترنت در عرصة مطالعات فرهنگي به وجود آمده
است .تقي آزاد ارمكي در اين مورد دو رويكرد را
در نظر ميگيرد« :در رويکرد اول اين رابطه جبري و
يکسويه است .بر اساس اين رويکرد ،ذهنيت سوژهها
به نحوي موفق توسط گروههاي قدرتمند جامعه شکل
ميگيرد .اما در رويکرد دوم رابطة ياد شده باز است
به طوري که سوژهها امکان مقاومت در برابر معاني
مرجح گفتمانهاي حاکم را دارند ،لذا بازتوليد امري
از پيش معين نيست».
در رابطه با بحث كنترل در استفادة فرزندان از
اينترنت ،مدل هژموني گرامشي بيش از ديگر مدلها
براي تبيين نظري انتقادي هماهنگي دارد .گرامشي
خود در كتاب آموزش و فرهنگ از فرهنگ به عنوان
يك سازمان نام ميبرد ( ،)1985او معتقد است كه
فرهنگ بر نظم درونی افراد داللت دارد و به نوعي
به شخصيت افراد شكل ميدهد .در شرايطي كه
ابزار كنترل به دست والدين داده ميشود در واقع
بحث دستكاري يا كثرتگرايي توليد محتوا مد نظر
ما نيست .در اين بخش از بحث ،كنترل به خودي
خود اعمال نميشود بلكه از طريق واسطههايي كامالً
مدني از خانههاي كاربران اعمال ميشود .اگر کنترل
را نوعی از اعمال قدرت در نظر بگيريم  ميتوان آن

را بخشی از فرايند روابط اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی،
اجتماعی و سياسی در نظر گرفت که در ميان صاحبان
قدرت از يکسو و پذيرندگان قدرت از سوی ديگر به
وجود  ميآيد .در واقع قدرت در راستای وادارسازی
به اقدام ،معنای تصويری است که   ميتوان آن را
در تعامل مفهومی از قدرت پديدار ساخت .در اين
راستا نگاهی به آرای برخی از نظريهپردازان در حوزة
قدرت بستر مناسبتری را در ارزيابی کانالهای
اعمال کنترل در جامعه فراهم ميکند (چامسکی105 ،
.)2002:
از اينرو اگر با نگاهی مقايسهای به ارزيابی آرای
انديشمندانی که در اين خصوص بحث کردهاند،
بپردازيم ديدگاه گرامشی که از منتقدان مارکسيسم
ارتدوکس (هالوب )1387 ،و تصوير مدرن نقادی
مارکسيسم در بستر مکتب فرانکفورت است ،شايد
بتواند بهترين گزينه برای تدقيق مفاهيمی چون اقتدار
و قدرت و جامعه و فرهنگ باشد .گرامشی با تکيه
بر مفاهيم مارکسيسم ارتدوکس و تقسيم مفاهيم به
دو بخش زيربنا و روبنا   ميپردازد ،او با تأکيد بر
اينکه نظرية زيربنايی نمودن مناسبات توليد و کسب
قدرت قابليت تسری به همة جوامع را ندارد و مفاهيم
روبنايی همچون فرهنگ و رسانه و ادبيات توانايی
انتشار قدرت را دارند و تبديل به يک  اقتدار همه
جايی ميگردند :آن گونه که هر بخش توليدگر در
جامعة مدنی منبعی برای اعمال قدرت و انتشار آثار
آن در جامعه است؛ آن گونه که افراد بدون آن که
در اين دايرة اقتدار قادر به تبيين چرايی و چگونگی
باشند ،بخشی از بازيگری آن را بر عهده دارند و
مسير توليد قدرت را از چارچوبهای صرفاً مادی
يعنی روابط کار به حوزة فرهنگی يعنی توليد انديشة
اقتدارپذيری سوق میدهند.
آنتونیو گرامشی در پی اين سؤال بود که اگر
قدرت دستگاه حاکم بر اثر انتشار آگاهی در ميان
طبقة قدرتپذير (مارکس) و رهبری رهبران ارگانيک 
(لنين) در هم  ميريزد چرا جامعة آن روز انگليس که
بستر مناسب بروز يک انقالب بود ،چنين دگرگونياي
را مشاهده نکرد .گرامشی در جستجوی پاسخ به اين
سؤال به بحث هژمونی (تسلط فرهنگی) پرداخت
(گرامشي .)1387 ،او عقيده داشت که قدرت دستگاه
حاکم از دو کانال در ميان جامعه اعمال   ميشود:
دستگاه قهريه و جامعة مدنی (گرامشي .)1383 ،کانال
اول شامل تمام ابزارهای فيزيکی و آشکاری است
که دولت يا دستگاه حاکم از آنها برای اعمال قدرت
در جامعه استفاده ميكند .به طور مثال نيروی پليس
و فرايند جريمه کردن افراد به واسطة تخلفهای
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اجتماعی ،از جمله ابزارهای دستگاه قهريه هستند .در
دستة دوم اين کانالها ابزارهای فرهنگی قرار  ميگيرند
که وابستگی آشکاری به دولت و حکومت ندارند و به
شکل نهادهای مدنی بازنمايی کنندة قدرت هستند .در
واقع کارکرد اصلی اين نهادها اعمال قدرت از طريق
ايجاد رضايت در ميان عامه است .اين نهادها به طور
مستقيم ارتباطی با دولت نمييابند اما گرامشی معتقد
است که خود نيز در چارچوبی معين بازنمايیکنندة
اهداف نظام سرمايهداری هستند .در اين ميان توجه
به آراي فوكو نيز  ميتواند بستر مطلوبتری را برای
تدقيق کنترل يا نظارت فراهم کند .فوکو معتقد به
مفهوم همهجايی بودن قدرت است.
در واقع فوكو با پذيرش اصل فرهنگ و جامعة
مدنی دارای قدرت معتقد است قدرت تنها در يک 
نقطه نيست بلکه خاصيت حرکتی آن از يک سو و ميل
به در اختيار گرفتن آن از سوی همه فضای مساعدی
را برای همهجايی بودن فراهم  ميکند ،آن گونه که
موضوع کنترل به پديدة انحصاری در اختيار صاحبان
قدرت در جامعه يا در اين مورد خاص والدين مبدل
نميشود بلکه بستری مؤثر برای همة بخشهای
درگير در جامعه از جمله كودكان و نوجوانان و حتی
صاحبان سايتها و نرمافزارها و ...نيز  ميباشد.
اگر به خدمات شرکتهای خصوصی در جهت
کنترل والدين بر استفادة فرزندان از اينترنت به عنوان
خدمات نهادهای مدنی بنگريم   ميتوان به اين
موضوع نيز در قالب اعمال قدرت از طريق ايجاد
رضايت در عامة مردم نگريست .اينکه کنترل مستقيم
فرزندان در جايگاه خود تا چه اندازه صحيح است
و چه پيامدهايی دارد به هيچ عنوان در منطق ارائة
اين خدمات در نظر گرفته نشده است .تنها مسئلة
آشکار اين است که شرکتهای رسانهای که به ارائة
محصوالت تجاری به شکل اينترنتی   ميپردازند به
لحاظ تضمين اخالقی رضايت کسب  ميکنند و به
والدين امکان کنترل ميدهند .اما اين امکان کنترل
قابليت منحصر به فرد نيست بلکه ميتواند از سوی
ساير بخشهاي جامعة مدنی و حتی عناصر درگير در
آن و بازيگران اين مهم اعمال شود .بدين معنی که
در بحث کنترل اين تنها والدين نيستند که  ميتوانند
از ابزارهای کنترل استفاده کنند بلکه فرزندان نيز در
واکنش به اين رفتار از ابزارهايی برای خنثی کردن
اعمال قدرت والدين استفاده ميكنند .لذا کانالهای
اعمال قدرت در جامعه نه تنها قابليت تکثير دارند
بلکه با اتکا به اين مبانی نظری به نوعی از سوی
عناصر فعال در آن يعنی حتی نوجوانان و کودکان
نيز بازنگری و بازسازی  ميگردند که بازبينی مجدد
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اعمال کنترل را الزامی و موضوعيت آن را با تغيير
مفهومی همراه   ميکند و فرايند کنترل را که منتج
از مبانی قدرت است به رويکرد نظارت که متکی
بر تعامل ميان بازيگران است ،مبدل  ميسازد .بدين
ترتيب بعيد به نظر   ميرسد که در چنين شرايطی
شرکتهای رسانهای که به ارائة خدمات کنترل به
والدين  ميپردازند به جز رسيدن به اهداف تجاری و
تضمين کردن برنامههای تصويری ،صوتی و نوشتاری
خود از طريق اينترنت ،هدف ديگري را در نظر گرفته
باشند.
در همين راستا توجه به تئوريهاي آموزش و
پرورش نيز مهم است ،خصوصاً تئوري تعامل كه
ميتواند در اين حوزه مؤثر باشد .بر اساس اين نظريه
تعامل ،طبعاً اجتماعی است نه شخصی ،زيرا حداقل
مستلزم دو شخص است .تعامل ،فراگرد سازگاری
متقابل رفتاری است .رويکرد تعاملی که از جنگ
جهانی دوم به اين سو به طور روزافزون رواج و
شهرت يافته است بر مسائل روانی ـ اجتماعی تأکيد  
ميکند.
در جامعهشناسی آموزش و پرورش ،پژوهشگری
که با رويکرد تعاملی مطالعه   ميکند ،احتماالً به
کنشهای متقابل ميان گروههای هماالن 16معلمـ
دانشآموز ،معلمـمدير ،نگرشها و پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان ،ارزشهای معلمان و دانشآموزان،
خودانگاريهای 17دانشآموزان و تأثير آن بر آرزوها
و آرمانها ،پايگاه اجتماعی و اقتصادی و رابطة آن
با پیشرفت تحصيلی دانشآموزان و والدين توجه
خواهد كرد (گلشنی .)1387 ،بر اساس نظرية
تعاملگرای برچسبزدن 18اگر به کودکی به کرات
گفته شود که کودن است و پيشرفتی نخواهد کرد،
او ممکن است اين برچسب را به عنوان وجهی از
خودانگاری خويش بپذيرد و همان گونه که برچسب
القا ميکند ،رفتار کند .شواهدی حاکی از آن است
که دانشآموزان بسته به انتظارات معلم ،خوب يا بد
رفتار  ميکنند.
19
بر اساس نظرية مبادله  که بر اين فرض استوار
است که کنشهای متقابل ،متضمن داد و ستد است
(شارعپور ،)1389 ،نيز  ميتوان به تبيين اين مسئله
پرداخت .کنشهای متقابل ،افراد گروهها را به الزامات
و تعهداتی مقيد  ميسازد ،مثالً دانشآموز ياد  ميگيرد
و معلم پاداش دريافت  ميکند .اين رفتار احتماالً ادامه  
مييابد.
از اين رو با اتكا به اين نظرية تربيتي برچسبزني
و تبادلگرا ميتوان پديدة هژموني فرهنگي را با قالب
تربيتي همگرا نمود و موضوع كنترل والدين را در

بستري از تبادل و احاطه كه ميتواند موضوعيت
كنترل را در اساس با مشكل روبهرو سازد ،معني
كرد .يعني فرزندان در برابر كنترل والدين دچار نوعي
واپسزدگي شخصيتي ميشوند و مسير رشد و فعاليت
و تربيت اجتماعي را به درستي طي نخواهند كرد .از
سوي ديگر ممكن است فرزندان به شكل ديگري با
والدين وارد مبادلة رفتاري شوند و از مسير ارتباط
تربيتي خارج شوند.
فرهنگسازی يا کنترل
در بررسيهاي صورت گرفته توسط محققان تربيتي
و مطالعات اجتماعي حوزة جامعهشناسي بر دو نكته
به صورت نمادين تأكيد شده است :نخست اين كه
افراد كه اعضاي جامعة بشري هستند تمايلي به كنترل
ندارند و از كنترل گريزان و هراسان هستند و دوم آن
كه همواره انتقال مفاهيم موردنظر مديران و رهبران
و مربيان در هر سطحي به صورت غيرمستقيم از
ضريب اثربخشي بيشتري برخوردار است .در همين
راستا هنگامي كه به موضوع نگراني والدين نسبت به
رفتارهاي فرزندان در اينترنت از يكسو و بياعتمادي
آنها نسبت به فضاي جديد همگاني كنوني از سوي
ديگر توجه ميشود ،ضرورت اتخاذ تصميمي براي
عبور از اين مرحله جديتر ميشود .خصوصاً كه

آمارهاي اشاره شده در باال درخصوص همهگيري
و فراگيري دنياي مجازي براي همه سطوح جامعه
خصوصاً کودکان و نوجوانان مؤيد اين نكته است كه
نميتوان به نگراني والدين بياعتنا بود ،ضمن آن كه
فضاي مجازي امكان آن را دارد تا توسط بخشهاي
مسئلهدار به امكاني براي كجرفتاري و سوء برداشت
مبدل شود.
موضوع كنترل والدين در خصوص سايتهاي
اينترنتي براي فرزندان را بايد نوع ديگري بررسي
كرد .از اين رو كنترل مستقيم فرزندان كه به ياري
تكنولوژيهاي نرمافزاري امكانپذير شده است،
ميتواند در كوتاهمدت والدين را از محتويات
جستجوهاي اينترنتي فرزندان مطلع كند اما در
درازمدت آسيبهاي جدي در پي دارد از جمله اين
كه:
ـ آنها اعتماد خود را به والدين از دست ميدهند.
ـ براي فرار از نظارت ،روشهاي مخفيانهاي براي
استفاده از اينترنت مييابند و بدين ترتيب مخفيكاري
را به عنوان يك واكنش ميآموزند.
ـ آنها در فرايند اجتماعي شدن نحوة ارتباط با
افراد كمقدرت را در قالب كنترل رفتار از والدين خود
ميآموزند.
ـ آنها در فرايند آزاديخواهي و اعتمادسازي
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تناقضاتي آشكار را مشاهده ميكنند.
ـ حوزة اختيار و اصالت فرزندان به چالش کشيده  
ميشود .كرامت انساني آنها پايمال  ميشود.
از اين رو به رغم احتمال كنترل و بررسي
اقدامات فرزندان از اين طريق ،نتايج حاصله نه تنها
رضايتبخش نيست بلكه شاكلة اصلي ارتباط والدين
و فرزندان را نيز به نوعي دچار تخريب ميكند.
بر اساس آخرين نظريات آموزشي امروزه
يادگيري بيشتر از طريق تبادل اطالعات ميان همسن
و همچنين اينترنت انجام ميشود و اين امر مستلزم
تعريف جديدي از آموزش در قرن بيست و يکم
است .در تحقيق مؤسسة مك آرتور ،والدين بايد
همگام با فرزندانشان در اينترنت پيش بروند و به
طور نامحسوس بفهمند فرزندانشان در اينترنت
چه ميکنند اما از آنجا که والدين معموالً در مورد
فعاليتهاي آنالين فرزندانشان اطالعاتي ندارند،
بيشتر درگير اين هستند که آنها را راهنمايي کنند .اين
در شرايطي است كه افراد جواني که بيشتر زمان خود
ال دوست ندارند والدين يا
را آنالين ميگذرانند ،اص ً
20
مربيان صفحات شخصيشان را در «مایاسپيس »،
«فيسبوک« ،»21نيويورک  تايمز ،»22و «بیبیسی»23
کنترل کنند .از اين رو به نظر ميرسد تصوير ديگري
در پيش روي والدين برای اعمال نظارت نمايش داده
شده كه نامي به جز ارتقاي فرهنگ به كارگيري از
اينترنت ندارد.
در واقع والدين با اتكا به تحقيقات صورت
گرفته و مباني پاية فرهنگي و اجتماعي همچون
كرامت انساني ،آزادي تصميمگيري و بهرهگيري از
فرصتهاي برابر و ...نيازمند طرحي نو براي رفع
نگرانيهاي ناشي از كاربرد اينترنت و جلوگيري از
بروز بياعتمادي در رابطة متقابل با فرزندان هستند.
آنان با اتكا به اين مباني نيازمند آن هستند كه
ضريب آموزش فرهنگي را ارتقا بدهند و بسترسازي
فرهنگي را با تكيه به منابع اجتماعي توسعه ببخشند.
در اين خصوص دولتها به عنوان تأمين كنندة
خدمات عمومي و منفعت عامه (موسيزاده45 ،
 )1377:برای مردم نقش مؤثري در تأمين امكانات
الزم براي فرهنگسازي دارند ،هرچند كه مقولة
آموزش عموميتر از آن است كه فقط بتوان آن را
در حوزة دولت معنا كرد .از اين رو به نظر ميرسد
فرهنگسازي با توجه به اتفاقات به وقوع پيوسته
در سرعت فوقالعادة دسترسي به اينترنت و به
كارگيري آن خصوص ًا توسط كودكان و نوجوانان
و تغيير معادالت آموزشي از مربي آموزش ديده
به گروه همساالن ،الزامي جدي براي جامعه است.
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والدين نيز با به كارگيري شيوههاي خودكنترلي براي
فرزندان و آموزش مداوم قادر خواهند بود ضريب
خطر در اين فضا را كاهش دهند چرا كه والدين
بايد بياموزند كه رعايت حقوق انساني فرزندان اين
امكان را به آنها ميدهد تا شهروندان اخالقيتر و
حقوقگراتر در جامعه ايجاد كنند و ضريب اعتماد
متقابل والدين و فرزندان را به عنوان عاملي براي
جلوگيري از بروز خطرهاي احتمالي ارتقا بخشند.
در واقع با افزايش ضريب اعتماد به دليل باور
فرزندان به عنوان انسان توسط والدين و برعكس،
فرزندان باب گفتگو ميان طرفين را ميگشايند و
بستر توليد خطر به دليل خصوصيسازي اطالعات
توسط فرزندان كاهش مييابد .آنان باور ميكنند كه
ميتوانند مسائل خود را با والدين در ميان بگذارند
و از آنها راهنمايي بگيرند.
در اين ميان توجه به اين نكته نيز حائز اهميت
است كه والدين بايد سطح مهارت در به كارگيري
اينترنت را در خود ارتقا دهند تا فرزندان بتوانند
ضمن اعتماد اخالقي به آنها و دريافت آموزشهاي
جديد از آنان هويت والدين را به عنوان افرادي
كه درك معيني از اين فضا دارند و ابزارهاي آن را
ميشناسند ،پذيرا شوند.
از اين رو فرهنگسازي به مقولهاي عمومي و
خصوصي مبدل ميشود كه در حوزة عمومي دولت
و نهادهاي عمومي موظف به ارائة آن هستند و در
حوزة خصوصي والدين با ايجاد دو بستر اعتماد و
مهارت خود در به كارگيري اينترنت آن را توليد
ميكنند.
اما در پاسخ به اين سؤال كه آيا استفاده از
ابزارهاي كنترل والدين كه به شكل نرمافزاري ارائه
ميشود ،ميتواند اين موضوع را محقق كند ،بايد
گفت با توجه به ادلة ذكر شده امكان دستيابي به
هدف در اين حوزه بسيار محدود است .چرا كه
موضوع كنترل انسانها با ادبيات اجتماعي زيست
انساني قابل جمع نيست و بديهي است اين نوع
ابزارهاي الكترونيكي تنها ميتوانند موقعيت حركت
فرزندان را در سفر به سايتها مشخص كنند اما
امكان دسترسي آنها را مسدود نميكنند .اين ابزارها
با اهداف تجاري توليد ميشوند و عموماً قابليت
استفادة مطلوب را ندارند .تعيين سايتهاي مورد
استفاده در صورت پيگيري والدين نيز نميتواند
مانعي براي استفاده كردن شود و چه بسا فرزندان
نسبت به آنها با حساسيت بيشتري عمل كنند و
تمايل بيشتري براي دسترسي به آنها داشته باشند.
نكتة قابل توجه نيز اين است كه با توجه به رشد

تكنولوژي و امكان محو آثار سايتهاي بازديد شده،
چه بسا فرزندان با به كارگيري فيلترينگهاي خاص
بتوانند اين مسير را نيز بر والدين مسدود كنند.
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