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 מה –" אינפנטיליזציה"לא פעם נטען כי בני הנוער והצעירים היום נמצאים בתהליכי 

כמו כן נטען כי תרבות .  ממושכת יותר מאשר בעברהשמתבטא בתלות כלכלית בהוריהם 

 יותר היא גם לעתים קרובות, יותר תחת פיקוח מצד הוריםכיום הנוער נמצאת והילדים 

כפי , שיש עליהם פיקוח מצד מבוגרים מאשר ברחובות, רחבים מוגניםמתקיימת בתוך מ

תרבות  תרבות הנוער התמקדו באודותכי המחקרים הקלאסיים גם יש לזכור . שהיה קודם

גיעו וחוקרים ה" בלתי נראות"בנות היו אז חוקרים מצאו כי . מעמד הפועליםהנוער של 

הבנות מתקיימת  תרבות, רחוב כי בזמן שתרבות הנוער הגברית מתקיימת בלמסקנה

 הדבר שנתפס כאחד ההיבטים של ההתנגדות לפן הגברי של תרבויות –בחדריהם בבית 

לבדוק האם לא חל שינוי בדפוסי התנהגות אלה והאם הנוכחי ניסינו במחקרנו  .הנוער

ל אופי  עהשינויים בלוקאליזציה של תרבות הנוער שאנו עדים להם כיום משפיעים גם 

   .מיניים במסגרת תרבות הנוער-ביןהיחסים ה

  

 גישה חופשיתנהנים מ ויביתתר ילדים ובני נוער מקבלים מחשב אחרון יותר ויוהבזמן 

פסיכולוגי והתמקד בהשפעת בתחום  ,ברובו ,עסק מחקר אקדמי בתחום זה. וידיאוולמשחקי 

ית משחקים אלה על הנפש של המשחק בלי לבחון את ההשפעה האפשרית של תופעה המונ

נדר בהתייחס למשחקי ' היו מחקרים שבדקו את העדפות הג. זו על היחסים החברתיים

ניתן . מחשב ומצאו כי הנטייה למשחקים נפוצה יותר בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות

 וגם על ידי שוני  שכביכול מתאימים יותר לבניםלהסביר זאת גם על ידי תוכן המשחקים

ך כלל בוחרות משחקי ר המחקרים נטען כי בנות בדבאחד. סוציאליזציההבפרקטיקה של 

 הדבר מצביע לכאורה על כך .בחירה ראשונה מצדןאין זאת ב תחת השפעת אחיהם אך מחש

ק כזו שמתפתחת במרחב  ר,שמשחקי המחשב  מייצרים עוד סוג של תרבות נוער גברית

  . חדר השינה בבית–ה שייך יותר לבנות שלפני כן הי

  

 על השוני במימוש א על השוני בהעדפה אלשבוצע אינם מצביעיםהממצאים של המחקר 

, נדרים'ים באשר העדפות למשחקי מחשב בין גלא נמצאו שינויים משמעותי. ההעדפה

הקונפליקטים הנפוצים סביב . נים משחקים במחשב יותר מאשר בנותב,לעומת זאת בפועל 



תוכם את המגוון השלם  משקפים במשותף לכמה אחים או אחיות, השימוש של מחשב אחד

  .   יחסי הכוח בקרב הילדים צורותשל

  

.  חוקרים למסקנות מקבילותוהגיעמחקר אחר שבדק את השימוש המשפחתי בטלוויזיה ב

נו בר לבועבהיעדרו הוא ; רך כלל בידי הבעל נמצא בד הטלוויזיהמצא כי הפיקוח על שלטנ

מקבל הטלוויזיה פיקוח על שלט . ת של הגבריוחברתיות ההבניותה מנטען כי זהו אחד. הנער

, יחד עם זאת.  משמעות סימבולית בעיני הגברים ומסמל עבורם את היותם ראשי המשפחה

שבריריות של הדומיננטיות שלהם החשיבות שהם מייחסים לנושא זה חושפת את העצם 

  . ביטחון בההוחוסר 

  

.  ך המשפחהער בתו לבנות נום בין בנילנו מגיע לתוצאות דומות באשר ליחסהמחקר ש

הפיקוח על המרחב הפיזי מול המסך הינם בעלי משמעות , קיםהבעלות על המחשב והמשח

של אחיותיהם למחשב משקף את ניסיונם לבקר ולפקח על הגישה . סימבולית עבור הבנים

יש לציין כי גם כאשר ניסיונות אלה לא צלחו בגלל .  החברתית של גבריותםההבנייה

הבנים , בהצגת סיפורים אלה בראיונות, ות או התערבות ההוריםהתנגדות מצד האחי

. ת הגברי בצורה האופטימאלית מבחינת תדמיתםהציג את עצמםלהמרואיינים תמיד דאגו 

את שליטתם לאחר ולעצמם  להוכיח ו למעמדם ושאפוהם דאג, בדומה לאנשים מבוגרים

  .ואת הדומיננטיות שלהם במרחב הנתון למחלוקתבמצב 

  

חל שינוי בשימוש במרחב הביתי על ידי בנות ש, בין היתר,  היאת הממצאים האלומשמעו

 שימוש שהצביעו עליו חוקרי –לשליטת הבנים בתרבות הנוער ברחוב כמרחב להתנגדות 

או ומחשקי המחשב הפכו  משחקי וידי ).McRobbieכגון (תרבות הנוער בשנות השבעים 

נדר הקיימים בחברה מועתקים לתוך 'חסי הגלהיות לסימני השליטה והכוח שבאמצעותם י

  .המרחב הביתי


