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Abstract
This research is an attempt to explore parental mediation strategies of their
children’s Internet use, their effectiveness on preventing children’s use of
prohibited Internet contents and parents’ attitudes towards the Internet effects on
their children and how such attitudes influence their mediation strategies. Semistructured in-depth interviews with ten fathers and ten mothers who have at least
one child under the age of eighteen are conducted. Prominent categories of
parental mediation strategies to control children’s usage of the Internet include:
“restrictive mediation” (limiting the amount of time that children spend on using
Internet as the result of negative attitudes towards the Internet effects),
“instructive mediation” (warning children of negative effects of misuse of the
Internet), and “social co-use” (sitting near children during Internet use to check
the used contents). We also found that parents who are concerned about negative
effects of the Internet exert more mediation over their children's Internet usage.
Parents with high level of education, mothers, and parents of younger children
apply more any of these three types of mediation. Finally, implications for
Internet policy-making and suggestions for future research are provided.
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چكیده

هدف اش پژوهش حاضر مطالعه اب عاد نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت،
کارایی این الگوها و دیدگاه آنها نسبت به تأثيرات اینترنت بر فرشندانشان است .این
پژوهش با استفاده اش روش تحقيق کيفی و مصاحبه عميق با ده نفر اش پدرها و ده نفر اش
مادرها ،مقولههای مشترک مربوط به الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش
اینترنت ،کارایی الگوهای نظارت در کنترل دسترسی فرشندانشان به محتوای نامناسب
اینترنتی و دیدگاه والدین نسبت به تأثيرات اینترنت بررسی و شناسایی شده است.
مهمترین نتایج تحقيق نشان میدهد که نظارت اقتدارگرایانه بهصورت ایجاد محدودیت
شمانی در دسترسی فرشندانشان به اینترنت رایجترین الگوی نظارت بين والدین است؛
شیرا آنها دیدگاه کامالً منفی نسبت به تأثيرات اینترنت دارند .الگوی نظارت همراهی
اجتماعی به این صورت که والدین همشمان با فرشندانشان اش اینترنت استفاده کنند تا بر
فعاليتهای مجاش ی فرشندانشان نظارت کنند رواج کمی دارد .در پایان این مقاله،
باتوجهبه ضرورت اطال رسانی به والدین نسبت به الگوهای کارآمد نظارت بر استفاده
فرشندانشان اش اینترنت پيشنهادهایی به والدین و باتوجهبه خألهای پژوهشی درباره این
موضو پيشنهادهایی به پژوهشگران رسانههای نوین بيان شده است.
واژگان كلیدي :الگوی نظارت بر اینترنت؛ والدین؛ تأثيرات اینترنت.
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مقدمه

در سال های اخير ،استفاده اش اینترنت بين نوجوانان و جوانان ایرانی افزایش قابلتوجهی
یافته است و این رسانه نوین بخش مهمی اش شندگی اجتماعی و سرگرمی آنها را
تشکيل میدهد .گزارشهای مرکز آمار جهانی اینترنت منیّد رشد چشمگير استفاده اش
اینترنت در سالهای اخير در ایران است که اش سال  2116تا سال  2121ضریب نفوذ
اینترنت در ایران اش  13/8درصد به  63/3درصد افزایش یافته است

).(Internetworldstats, 2129

اینترنت درعينحال ایجاد فرصتهای شیاد ،میتواند خطرات گوناگونی برای
نوجوانان و جوانان داشته باشد .اینترنت ابزار مناسبی برای آموشش و فراگيری دانش،

سرگرمی ،تعامالت اجتماعی و خالقيت است( 2191, p.
 .)711برخی اش خطرات برخط عبارتاند اش رفتار پرخاشگرانه به علت استفاده اش
‚Ferguson and Kilburn

محتوای خشونت آميز اینترنت ،ارتباطات خطرناک اشطریق گسترش روابط مجاشی به
دیدار در دنيای واقعی با تبهکاران ،رفتارهای مخاطرهآميز مجاشی در قالب انتشار مطالب
توهينآميز عليه افراد خاص یا اقليتهای مذهبی و قومی و اش بين رفتن حریم

خصوصی افراد(.)Livingstone and Helsper, 2199; Kutner et al., 2197

هرچند در ایران ساشمانهای دولتی مانند ساشمان تنظيم مقررات و ارتباطات
رادیویی ،شورای عالی فضای مجاشی ،کارگروه تبيين مصادیق محتوای مجرمانه ،ارتش
سایبری جمهوری اسالمی ایران و ساشمان فناوری اطالعات بر محتوای اینترنت نظارت
میکنند ،ليکن پژوهشها منید این است که شيوههای مختلف اشجمله استفاده اش
پراکسی ،فيلترشکن یا شبکه مجاشی خصوصی 9کنترل محيط رسانههای نوین را برای
دولتها دشوارتر کرده است( .)Tennakoon, et al., 2199بدینترتيب ،اقدامات
شخصی والدین در مصون نگهداشتن فرشندان اش آسيبهای رسانههای نوین ارتباطاتی
مانند اینترنت در کنار سياستگذاریهای عمومی اهميت مضاعف پيدا کرده است.
تحقيق حاضر با در نظر گرفتن افزایش رو به رشد استفاده نوجوانان و جوانان اش
اینترنت چه در مناشل و چه در کافینتها و مدارس و باتوجهبه تأثيرات احتماالً
9.Virtual Private Network

949

الگوهاي نظارت والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت /علیرضا دهقان و مقداد مهرابي

شیانآور حاصل اش عدم نظارت کارآمد والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت به
بررس ی الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت ،کارایی شيوههای
نظارت و دیدگاه والدین نسبت به تأثيرات اینترنت بر فرشندانشان میپرداشد.
 -9مباني نظري :نظريه نظارت والدين

والدین میتوانند به شيوههای مختلف متوسل شوند تا استفاده فرشندانشان اش رسانهها را

تعدیل کنند .عبارت «نظارت والدین» 9در استفاده فرشندان اش رسانهها در سالهای اخير
در ادبيات تحقيق رسانههای نوین گسترش یافته است که پژوهشگران رسانهها اشطریق
آن به بررسی الگوهایی میپرداشند که والدین به خدمت میگيرند تا فواید استفاده اش

رسانهها را برا ی فرشندانشان افزایش دهند و اش مضرات آنها بکاهند(2111
;.)Hwang, et al., 2197

‚Kirwil

در پژوهش های ارتباطاتی ،نظریه نظارت والدین بر این اصل استوار است که والدین
اش طریق توسل به راهبردهای مختلف ارتباطات ميانفردی میکوشند اش اثرات منفی
رسانهها بر فرشندانشان بکاهند .همچنين در این نظریه فرض بر این است که تعامالت
اجتماعی که بين والدین و فرشندان درباره رسانهها اتفاق میافتد در اجتماعیساشی

فرشندان و استفاده مناسب اش رسانهها نقش بسزایی دارد(.)Clark‚ 2199, p. 121

طبق این نظریه ،رسانهها میتوانند اثرات منفی بر نوجوانان و جوانان داشته باشند ،اما
والدین و نو نظارت آنها بر استفاده فرشندانشان اش رسانهها میتواند اش اثرات نامطلوب
رسانهها بکاهد.
نخستين مطالعات پژوهشگران ارتباطات با استفاده اش نظریه نظارت والدین الگوهای
نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش تلویزیون را تحليل کردهاند .والکنبرگ و

دیگران( )Valkenburg et al.‚ 2191, p. 91و ناتانسون ( 9111, p.
 )291در مطالعات اوليه خود سه الگوی نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش
‚Nathanson

تلویزیون را شناسایی کردند .نظارت فعال 2شامل گفتگوی والدین با فرشندان درباره

محتوای رسانه است .این گفتگو میتواند بهصورت مطرح کردن دیدگاههای منفی،
مثبت ،هنجارمحور ،انتقادی یا آموششی درباره محتوای رسانه باشد .نظارت
9. Parental mediation
2. Active Mediation
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محدودکننده 9دومين نو نظارت رایج است که شامل وضع قوانين و مقررات دربارهی
چگونگی استفاده فرشندان اش رسانه است .مثالً ممکن است والدین مقرراتی برای مکان
استفاده اش رسانه ،نو محتوا (محتوای خشن یا جنسی) ،یا مدت شمان استفاده اش رسانه
در نظر بگيرند و فرشندانشان را ملزم کنند که اش آنها تخطی نکنند .نظارت استفاده همراه

باهم 2نو سوم نظارت است که شامل استفاده مشترک والدین و فرشندان اش رسانه بدون
مطرح کردن دیدگاههای انتقادی نسبت به اثرات یا محتوای رسانه میباشد .درحالیکه
نظارت فعال بر اهميت گفتگو بين والدین و فرشندان تأکيد دارد و استفاده همراه باهم
شامل ارتباطات غيرکالمی و حضور والدین در کنار فرشندان میباشد ،نظارت
محدودکننده شامل ارتباطات بين آنها بهصورت مقرراتگذاری و مطرح کردن
محدودیت اش طرف والدین برای فرشندان است که بر پيامدهای تخطی اش محدودیتها

تأکيد میکند(.)Clark‚ 2199

نتایج پژوهش های مربوط به الگوهای نظارت والدین بيانگر این است که نظارت
فعال ،یعنی بحث بين والدین و فرشندان درباره تلویزیون و تأثير آن بر نوجوانان،
میتواند اش نتایج منفی اشجمله رفتار پرخاشگرانه یا کاشت جهانبينی سوء بکاهد
( .)Austen et al.‚ 9111; Nathanson‚ 9111به همين ترتيب ،بحثهای بين
فرشندان بزرگتر یک خانواده با فرشندان کوچکتر درباره استفاده اش رسانهها میتواند اش
اثرات منفی رسانه بکاهد( .)Clark‚ 2199بهعالوه ،هنگامیکه نوجوانان تفسيرهای
والدین دربارهی برنامههای تلویزیونی را میشنوند ،توانایی آنها در درک انتقادی
محتوای تلویزیون افزایش مییابد و عالقه بيشتری به مسائل عمومی که در این رسانه

مطرح میشود نشان میدهند(.)Austen et al.‚ 9111

پژوهشگران ارتباطات و رسانهها که رویکرد نظری نظارت والدین را موردپژوهش
قرار دادهاند به این نتيجه رسيدهاند که فرشندانی که والدین آنها اش نظارت محدودکننده
استفاده می کند نسبت به فرشندانی که والدین آنها اش نظارت همراهی اجتماعی اش طریق
استفاده همشمان با آنها اش رسانهها استفاده میکنند پيامدهای مثبتتری در خصوص
9. Restrictive mediation
2.Co-use
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رسانه تجربه میکنند( .)Nathanson‚ 9111: 292بااینحال ،ميزان بسيار کم یا بسيار
شیاد نظارت محدودکننده بر استفاده فرشندان اش رسانهها با پرخاشگری مضاعف دارای
همبستگی معنادار است که مصدق این است که والدینی که اش هيچ راهبردی برای
نظارت استفاده نمیکنند یا شدیداً فرشندانشان را محدود میکنند تنفر نسبت به نظارت
والدین را در فرشندانشان ایجاد میکنند .این یافته درراستای نتایجی است که نشان
میدهد نوجوانان بهوضوح در برابر قوانين سختگيرانه والدین مقاومت
میکنند( .)Nathanson‚ 9111پژوهشگران نظریه نظارت والدین همچنين به این یافته
رسيدهاند که بين نظارت محدودکننده والدین با دیدگاههای منفی فرشندان نسبت به
والدین و تمایل فرشندان به استفاده اش محتوای ممنو شده بهصورت پنهانی همبستگی
معنادار وجود دارد .بهعبارت دیگر ،احتمال شیادتری وجود دارد که فرشندانی که با
نظارت محدودکننده والدین روبرو میشوند محتوای ممنو شده را با همساالنشان

بهصورت پنهانی استفاده کنند(.)Nathanson‚ 2112

پژوهشهای دارای رویکرد نظری نظارت والدین نشان میدهند که مادرها ،والدین
با تحصيالت باالتر و درآمد باالتر و والدینی که دارای فرشندان کم سن و سالتر هستند
بيشتر اش الگوهای مختلف نظارتی بهره میگيرند ،درحالیکه پدرها،؟؟؟؟ والدین دارای

تحصيالت و درآمد پایينتر اغلب نظارت محدودکننده بهکار میبرند( Greitemeyer

 .)and Dirk‚ 2191با افزایش سن فرشندان تمایل والدین به نظارت نيز کاهش

می یابد ،که این بيانگر این نکته است که والدینی که فرشندان بالغ دارند کمتر درگير
نظارت بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت هستند( .)Denisova and Cairns‚ 2199در

کشورهای مختلف الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندان متفاوت است.
بهعنوانمثال ،در ایاالتمتحده آمریکا نظارت فعال رواج بيشتری دارد و پساشآن استفاده
همراه باهم دومين شيوه نظارتی رایج بين والدین آمریکایی است( Austen et al.,
 .)1999در هلند والدین ترجيح میدهند در وهله اول نظارت همراهی اجتماعی و در

وهله دوم نظارت محدودکننده بهکار برند(.)Valkenburg et al, 2191, p. 91

پژوهشهای ارتباطات و مطالعات رسانهها نظارت والدین دالیل مختلفی جهت عدم
تمایل والدین به نظارت بر استفاده فرشندانشان اش رسانهها ذکر میکنند که عبارتاند اش
دیدگاه کامالً مثبت والدین نسبت به تأثيرات رسانهها ،مدگرایی ،پایگاه اقتصادی و ميزان
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تحصيالت والدین .یکی اش دالیل اصلی عدم نظارت این است که والدین اثرات رسانه-
ها بر فرشندان خود را در قياس با فرشندان دیگران ناچيز برآورد میکنند که این دیدگاه
در راستای مفهوم اثرات سوم شخص ،یعنی رسانهها بر فرشندان دیگران تأثير دارد و بر

فرشندان ما تأثيری ندارد ،میباشد(.)Denisova and Cairns, 2199, p.911

بهعبارت دیگر ،ممکن است والدین فرشندان خود را نسبت به دیگران بالغتر تصور کنند،
و بنابراین کامالً به تواناییهای فرشندانشان در تشخيص محتوای ناهنجار اینترنت

اطمينان داشته باشند( .)Livingstone and Helsper, 2199, p. 991کاهش تعامالت
بين اعضاء خانواده در محيط خانواده دليل دیگری برای نظارتهای اندک والدین است.
بهعبارت دیگر ،با کاهش حضور والدین در خانه ميزان شمانی که جوانان در تنهایی خود
با رسانهها سپری میکنند افزایش مییابد .این نکته منید این است که والدینی که

برنامههای کاری شلوغتری دارند ،کمتر فرصت میکنند در خانه به بحث درباره رسانه-
ها و تأثيرات آنها با فرشندانشان بپرداشند و کمتر قادرند محدودیتهایی برای استفاده

فرشندان خود اش رسانهها اعمال کنند(.) Symons et al., 2197

هنوش مشخص نيست که سه الگوی نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش
تلویزیون در مورد اینترنت نيز کاربرد دارد یا خير .امروشه استفاده اش رسانههای نوین

تبدیل به یک کنش کامالً فردگرایانه شده است ،بهگونهای که فرشندان اغلب در مکان-
های مجزا اشجمله اتاق شخصی یا رسانههای سيار همچون لپتاپ یا تلفن همراه
شخصی اش اینترنت استفاده میکنند .این فردگرایی بهوضوح نظارت والدین را دشوار
میکند ،بهگونهای که والدین بهدشواری میتوانند اش راهبردهای نظارت فعال بهصورت
استفاده همراه باهم استفاده کنند .نظارت محدودکننده برای رسانههای سيار نيز کامالً
دشوار است .با در نظر گرفتن چالشهای پيش روی والدین در توسل به شيوههای
گذشته برای نظارت بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت ،این احتمال وجود دارد که
والدین به شيوههای جدیدتری برای نظارت متوسل شوند .بهعالوه ،پيچيدگی اینترنت
که فعاليتهای متنوعی اشجمله تماشای برنامههای ویدئویی ،تعامالت اجتماعی ،توليد
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محتوای رسانهای و باشی چندکاربره آنالین 9را ميسر میساشد مشکالت جدی پيش
روی والدین در راهنمایی و کنترل فرشندانشان قرار میدهد.
درحالیکه برخی پژوهشگران همان الگوی سهگانه نظارت والدین بر استفاده

فرشندان اش تلویزیون را برای اینترنت در نظر میگيرند( ;2111
 )Vijayalakshmi, Lin and Laczniak, 2199برخی پژوهشگران کوشيدهاند
‚Kirwil

الگوهای جدید نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش اینترنت را شناسایی کنند.

کرویل( )Kirwil, 2111دو راهبرد رایج نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش اینترنت
در کش ورهای مختلف اروپایی را شناسایی کرد :نظارت محدودکننده (والدین با وضع
مقررات استفاده فرشندانشان اش اینترنت و محتوای خاص را محدود میکنند) و نظارت
فعال (والدین بهصورت فعال میکوشند محتوای اینترنت را برای فرشندانشان تشریح
کنند و به آنها در درک انتقادی محتوای وبسایتها کمک میکنند) .ليوینگستون و

هلسپر( )Livingstone and Helsper, 2199چهار راهبرد نظارت والدین برای کنترل
استفاده نوجوانان و جوانان اش اینترنت در انگلستان را تعيين نمودند :استفاده فعال همراه
باهم (والدین کنار فرشندان مینشينند ،درحالیکه فرشندان وارد فضای مجاشی میشوند،
والدین با فرشندان در مورد فعاليتهای مجاشی گفتگو میکنند) ،محدودگری فنی
(محدود و مسدود کردن برخی فعاليتهای مجاشی با استفاده اش نرمافزار) ،محدود
کردن تعامالت اجتماعی (ميزان تعامالت اجتماعی اشجمله گفتگوی مجاشی ،پست
الکترونيک ،پيامک فوری و تعامالت اجتماعی در باشیهای چندکاربره برخط محدود
میگردد) و دیدهبانی (بررسی فعاليتهای مجاشی فرشندان بهصورت پنهان یا آشکار
پس اش استفاده آنها اش اینترنت) .پژوهشهای گذشته منیّد این نکته است که الگوی
نظارت والدین در کشورهای مختلف با توجه به سياستهای عمومی نسبت به رسانهها

و ارششهای حاکم بر جامعه میتواند متفاوت باشد( .)Kirwil‚ 2111با توجه به

شرایط حاکم بر استفاده اش اینترنت در ایران اشجمله قوانين محدودکننده دسترسی به

9. Massively Multiplayer Online Games
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محتوای نامناسب ،مسئله این است که والدین چه دیدگاهی نسبت به اثرات اینترنت بر
فرشندانشان دارند و چگونه بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت نظارت میکنند.
الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش اینترنت نمایانگر شيوههایی است که
والدین به خدمت میگيرند تا ارششهای حاکم بر خانواده را در کنار نهادهای
آموششی-فرهنگی مانند مدارس باشتوليد کنند( .)Criddle‚ 2191نظارت والدین بر

استفاده فرشندان اش اینترنت میتواند شامل راهبردهایی مانند تنبيه فرشندان اش طریق
گرفتن ابزارهای دسترسی به اینترنت اشجمله تلفن همراه هوشمند ،عدم خرید شارژ
تلفن همراه برای دسترسی به اینترنت همراه اش طریق خط تلفن همراه ،محروميت
فرشندان اش استفاده اش وسایل سرگرمکننده مانند باشیهای دیجيتال چندکاربره برخط و
محدودیت شمانی استفاده اش اینترنت باشد.
مطالعات مربوط به نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش رسانهها بيانگر این نکته
است که والدین با کمک شيوههای مختلف بر رفتار رسانهای فرشندانشان نظارت
میکنند .تحقيق درباره الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش اینترنت و
رسانه های دیگر در ایران بسيار کم است و اکثر تحقيقات تأثيرات اینترنت بر نوجوانان
و جوانان را بررسی کردهاند .بهعنوانمثال محسنی تبریزی و هاشمی( )1391با بررسی
تأثيرات اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموشان نشان میدهند که اینترنت بر شيوههای
بهتر شندگی تأثير مثبت دارد و بر روابط اجتماعی تأثير منفی دارد .برای بررسی
الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت در ایران اش مبانی نظری
الگوهای نظارت استفاده میکنيم و اش والدین درباره الگوهای نظارتشان با توجه به
یافتههای تحقيقات بينالمللی و با در نظر گرفتن فرهنگ ایران مصاحبه عميق میگيریم.
در این پژوهش راهبردهای مختلف نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت و
دیدگاه آنها درباره تأثيرات اینترنت را بررسی میکنيم .باتوجهبه گسترش روشافزون
استفاده نوجوانان و جوانان ایرانی اش اینترنت ،افزایش استفاده اش ابزارهایی که اش فيلتر
محتوای نامناسب اینترنتی عبور میکنند و باتوجهبه نقش کليدی والدین در کنترل اثرات
نامطلوب این رسانه یافتههای این تحقيق برای والدین و سياستگذاران اینترنت کارایی
شیادی دارد.
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 -2مطالعات پیشین

مطالعات بسياری تأثيرات رسانههای نوین ارتباطاتی اشجمله باشیهای دیجيتال را بر
کاربران نوجوان و جوان بررسی کردهاند و نشان دادهاند که محتوای مخرب این رسانهها
منجر به رفتار پرخاشگرانه در دنيای واقعی یا اعتياد به این رسانهها میگردد( Kousari

 ;and Mehrabi‚ 2197مهرابی.)Greitemeyer and Dirk‚ 2191 ;9111 ،

برخی مطالعات نيز به بررسی تأثيرات پيامها و محتوای جنسی بر نوجوانان و

جوانان نيز پرداختهاند ( .(Kimberly, Finkelhor and Wolak, 2111با در نظر

گرفتن نتایج این تحقيقات ،بهتدریج این تأثيرات میتواند سبب در معرض خطر قرار
گرفتن سالمت عمومی اش طریق افزایش رفتار پرخاشگرانه و کاهش عملکرد جسمانی و

نتایج تحصيلی نوجوانان و جوانان به علت غرق شدن 9در فضای مجاشی و گسترش

عدم سالمت روانی اشنظر جنسی گردد ) .)Gentile and Walsh‚ 2119همچنين
مطالعات شیادی به بررسی تأثير اینترنت بر رفتار کاربران جوان آن پرداختهاند.
بهعنوانمثال ،سليمانی ( )1397به این نتيجه رسيده است که حضور در شبکههای
اجتماعی و پيامرسانها یکی اش بسترهای موردتوجه در تبليغ دینی است و این حضور
بهطور گسترده جهت القاء پيامهای دینی مورداستفاده قرار میگيرد .پهلوانی شاده
( ،1396ص  )1به این نتيجه رسيده است که شبکههای مجاشی اجتماعی در فراهم
کردن تفریح و سرگرمی ،فعاليتهای دینی ،مشارکت در فعاليتهای سياسی و فراهم
کردن اطالعات درباره رویدادها و شرایط جامعه و انتشار سریع و آشادانه اخبار و
اطالعات نقش کليدی دارد .سليمانی ( ،1397ص )1.نيز به این نتيجه رسيده است که
حضور در شبکههای اجتماعی و پيامرسانها یکی اش بسترهای موردتوجه در تبليغ دینی
میباشد.
در کنار پژوهشهای فراوان بينالمللی و بومی درباره تأثيرات رسانههای نوین بر
کاربران نوجوان و جوان ،مطالعات بينالمللی شیادی به بررسی الگوهای نظارت والدین
بر استفاده فرشندانشان اش رسانههای نوین پرداختهاند اما پژوهش درباره الگوهای نظارت
والدین در ایران بر استفاده فرشندانشان اش رسانههای نوین بهطورکلی و اینترنت
بهصورت خاص بسيار کم است .مطالعه مهرابی و دهقان ( )1396در بررسی الگوهای
9.Immersion
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نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش باشیهای دیجيتال جزء معدود مطالعاتی
درباره ی الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش این رسانه است .آنها به این
نتيجه رسيدند که رایجترین نو نظارت عدم اجاشه به فرشندان جهت استفاده اش

باشیهای دیجيتال است .نتيجه تحقيق چنگ و دیگران( )Chng et al.‚ 2199نشان

میدهد که نظارت ضعيف والدین با اعتياد فرشندانشان به اینترنت رابطه معنادار دارد و
نظارت فعاالنه و محدودکننده خطرات استفاده نامناسب فرشندانشان اش اینترنت را کم

میکند .نيکن ،جانتز و شوسترا( )Nikken, Jansz and Schouwstra‚ 2191به این
نتيجه رسيدند که الگوهای نظارت والدین بر استفاده نوجوانان و جوانان اش اینترنت
عبارتاند اش نظارت محدود که والدین به علت عدم حضور در خانه در اوقات روش
نظارت کمی بر استفاده فرشندانشان اش رسانهها دارند ،نظارت فعال بهصورت صحبت
صميمانه بين والدین و فرشندان درباره تأثيرات مثبت و منفی رسانهها و گوشزد کردن
تأثيرات منفی رسانهها بر رفتار اجتماعی و عملکرد تحصيلی فرشندانشان و نظارت اش

طریق همراهی اجتماعی 9که بهصورت استفاده همشمان یکی اش والدین با فرشندشان اش
رسانههای نوین ارتباطاتی اشجمله اینترنت و باشیهای دیجيتال است.

نيکن و جانتز( )Nikken and Jansz‚ 2191در پيمایش اینترنتی اش  536جفت

والدین و فرشندان به بررسی این موضو پرداختهاند که والدین چه راهبردهایی برای
نظارت بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت در پيش میگيرند .این تحقيق نشان میدهد

سه دسته نظارت وجود دارد که عبارتاند اش نظارت محدودکننده ،2نظارت فعال 1و

نظارت اش طریق همراهی اجتماعی .مقایسه دیدگاه والدین و فرشندان در این تحقيق
نشان میدهد که والدین و فرشندان دارای دیدگاه کامالً متجانس نسبت به اعمال نظارت
هستند .آنها به این نتيجه رسيدهاند که نظارت والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت
با سن فرشندان و استفاده والدین اش اینترنت رابطه معنادار دارد .همچنين ،این تحقيق
نشان میدهد که هنگامیکه والدین نسبت به اثرات منفی اینترنت بر رفتار اجتماعی
فرشندانشان احساس خطر میکنند ،نظارت محدودکنندهتر و فعالتری اعمال میکنند؛ و
9. Social co-use
2. Restrictive Mediation
1. Active Mediation
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اغلب اوقات که انتظار تأثيرات مثبت اجتماعی-عاطفی حاصل اش استفاده اش اینترنت
دارند با فرشندان خود اش اینترنت استفاده میکنند و نظارت همراهی اجتماعی اعمال
میکنند.
 -9روش پژوهش

این مطالعه دارای ماهيت تحليلی-توصيفی است و میکوشد الگوهای مختلف نظارت
والدین بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت و کارایی هر راهبرد را پيدا کند .درعينحال،
دیدگاه والدین نسبت به تأثيرات اینترنت بر فرشندانشان و تأثير آن بر نو نظارت
والدین را بررسی میکنيم .ما اش روش تحقيق کيفی مصاحبه عميق نيمه-ساختار یافته

9

با ده تن اش پدرها و ده تن اش مادرها استفاده کردهایم تا این پرسشها که «والدین اش چه
راهبردهایی جهت نظارت بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت استفاده میکنند؟»،
«کدام یک اش الگوهای نظارت رواج بيشتری دارد؟ چرا؟» و «دیدگاه والدین نسبت به
تأثيرات اینترنت چيست و چگونه این دیدگاه بر الگوهای نظارت آنها بر استفاده
فرشندانشان اش اینترنت تأثير میگذارد؟» را تحليل کنيم .مصاحبه با مادرها توسط همکار
خانم که دارای مدرک فوق ليسانس و مدیر دبيرستان است ،و مصاحبه با پدرها توسط
پژوهشگر این تحقيق که مدرک دکترای پژوهشگری ارتباطات دارد ،انجامگرفته است.
طراحی سناالت مصاحبه عميق با مراجعه به ادبيات تحقيق درباره الگوهای نظارت
والدین بر استفاده فرشندان اش اینترنت  ،بومیساشی سناالت مصاحبه با توجه به فرهنگ
ایران و سه مصاحبه آشمایشی با سه نفر اش فعاالن و روسای انجمن اولياء و مربيان
مدارس صورت گرفته است.
جهت گردآوری دادهها ،به معاونت پژوهشی اداره کل آموششوپرورش مراجعه شد
تا مجوش مصاحبه با والدین در مدارس دخترانه و پسرانه را دریافت شود .با حضور در
مدارس راهنمایی و دبيرستان اش مدیران مدارس خواستيم که دعوتنامه حضور در
مصاحبه را اش طریق دانشآموشان به والدینی بدهند که حداقل یک فرشند داشته باشند

که اش اینترنت استفاده می کند .برای انتخاب والدین جهت شرکت در مصاحبه اش نمونه-
9. Semi-structured in-depth interview
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گيری هدفمند استفاده کردهایم که طبق این روش نمونهها «بر اساس آگاهی اش جمعيت،

عنصرهای جمعيت ،ماهيت تحقيق و بهطور خالصه براساس قضاوت شخصی و هدف-

های مطالعه»(ببی ،1381 ،صص )415-414.انتخابشدهاند .در انتخاب نمونه تنو سنی
دانشآموشان ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی و جنسيت والدین را بهعنوان اطالعات
جمعيتشناختی در مصاحبه که بر نو الگوهای نظارت والدین تأثير میگذارد را در
نظر گرفتهایم .بدین ترتيب نه مدرسه درمجمو  ،سه مدرسه در منطقه باالی شهر ،سه
مدرسه در منطقه ميانه شهر ،و سه مدرسه در منطقه پایينشهر اشنظر اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی را بهعنوان نمونه انتخاب کردیم تا تأثير تنو ميزان تحصيالت ،پایگاه
فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی والدین بر الگوهای نظارت آنها بر استفاده فرشندانشان اش
اینترنت و کارایی هر دسته اش نظارت را موردمطالعه قرار دهيم .جهت داشتن تنو سنی
فرشندان ،اش مناطق مذکور چهار مدرسه راهنمایی و پنج دبيرستان را انتخاب کردهایم.
بر اساس ادبيات تحقيق سناالت مصاحبه بهگونهای طبقهبندی گردیدند تا ابعاد
اصلی الگوهای نظارت اشجمله این چهار بعد نظارت استفاده همراه با فرشندان
بهصورت فعال ،ایجاد محدودیت فنی روی کامپيوتر ،محدودیت ارتباطات اجتماعی
مجاشی و نظارت پنهانی مورد تحليل قرار گيرد .قبل اش مصاحبه به والدین اطال دادیم
که جهت تحليل نتایج مصاحبه با آنها صدای آنها ضبط میگردد اما هویت واقعی آنها
بههيچوجه در گزارش نتایج تحقيق ذکر نخواهد شد.
-4يافتههاي تحقیق

یکی اش الگوهای رایج نظارت که در همان ابتدای مصاحبه با آن روبرو شدیم" ،والدین

مشتاق" است .والدین مشتاق دستهای اش والدین است که نسبت به کسب آگاهی در

خصوص گسترش اطالعات خود جهت نظارت کارآمد بر استفاده فرشندانشان اش
اینترنت اش طریق اطال رسانی ساشمانهای مسئول اینترنت را تشکيل میدهند .مقوله

"والدین مشتاق" عالقه شیاد به کسب آگاهی نسبت به شيوههای محدودساشی کارآمد
محتوای مضر اینترنت بر فرشندانشان هستند .اشتياق شیاد پدرها و مادرها جهت دانستن
نو نظارت کارآمد بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت درگرفتن نتایج این تحقيق نمود
پيدا میکند .بهعنوانمثال ،والدین مشتاق در انتهای مصاحبه اش پژوهشگر مصاحبهکننده

الگوهاي نظارت والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت /علیرضا دهقان و مقداد مهرابي

959

خواستند اش نتایج تحقيق آگاه شوند و به پژوهشگر مصاحبهکننده شماره تلفن همراه یا
ایميل خود را دادند تا به آنها اطال رسانی شود .بهعنوانمثال ،یکی اش مصاحبهشوندگان
که مدیر مدرسه است جزء گروه والدین مشتاق است ،وی اش پژوهشگری که به مدرسه
وی مراجعه کرده بود و با او مصاحبه انجام داده بود تقاضا نمود تا نسخهای اش گزارش
نهایی تحقيق را در اختيار مدرسه قرار دهد تا نتایج آن را به اطال معلمها ،مشاور
مدرسه و اعضاء انجمن اوليا و مربيان برساند تا آگاهی والدین درباره الگوهای نظارت
کارآمد بر استفاده نوجوان و جوانان اش اینترنت افزایش یابد .تحليل نتایج مصاحبه نشان
میدهد که دو ویژگی اصلی والدین مشتاق عبارتاند اش توقع نسبت به اطال رسانی و
کسب آگاهی نسبت به شيوههای کارآمد نظارت بر استفاده فرشنداتشان اش اینترنت مثل
انتظار اش صداوسيما یا آموششوپرورش اش طریق مدارس نسبت به پخش برنامههای
تخصصی با دعوت اش پژوهشگران و کارشناسان رسانههای نوین و صحبت درباره
تأثيرات اینترنت و شيوههای نظارت کارآمد بر استفاده نوجوانان و جوانان اش اینترنت و
تردید نسبت به کارآمد بودن شيوه نظارت فعلی آنها بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت
میباشد.
الگوی نظارت عدهای اش والدین بهصورت ”ایجاد محدودیت شمانی“ در دسترسی
فرشندانشان به اینترنت” ،قطع کامل شبکه اینترنت“ ،یا ”گرفتن ابزارهای دسترسی به
اینترنت مانند تلفن همراه هوشمند یا کامپيوتر“ است که ما بهعنوان ”نظارت

اقتدارگرایانه “ 9مقولهبندی کردیم .در این نو نظارت والدین ”بدون گفتگو با فرشندان“

یا با”نفی کامل دسترسی فرشندانشان به اینترنت اش طریق تهدید فرشندان به تنبيه
درصورت استفاده اش اینترنت“ به فرشندان خود اجاشه نمیدهند اش اینترنت استفاده کنند.
این نو نظارت رایج ترین الگوی نظارت بين والدین در هر سه پایگاه اقتصادی-
اجتماعی باال ،متوسط و پایين است .علت اصلی بهکارگيری این نو نظارت دیدگاه
کامالً منفی والدین نسبت به تأثيرات اینترنت بر فرشندانشان و ضرورت انجام
فعاليتهای دیگر فرشندانشا ن مانند درس خواندن برای امتحان ،انجام تکاليف مدرسه،
9. Authoritative Mediation
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فعاليتهای جسمانی مانند ورشش جهت سالمتی جسمانی است .بهعنوانمثال یکی اش
پدرها که شغلش کار در نانوایی هست و جزء طبقه پایين جامعه اشنظر تحصيالت و
پایگاه اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی محسوب میشود در پاسخ به این سناالت که
اشنظر شما اینترنت چه تأثيری بر فرشند شما دارد و چگونه استفاده فرشندتان اش اینترنت
را کنترل میکنيد ،جواب داد که:
اشنظر من اینترنت خيلی خطرناک هست و شنيدم دوستانم میگویند چطور
میتوانيم فيلم های مستهجن [سکسی] را بگيریم ،برای همين من اصالً اجاشه نمیدهم
محسن در هفته بيشتر اش دو بار اش کامپيوتر برای رسيدن به اینترنت استفاده کند.
نتایج مصاحبه همچنين نشان میدهد که علتهای دیگر بهکارگيری نظارت
اقتدارگرایانه سادگی اعمال این نو نظارت ،کم بودن مهارتهای فنی والدین در کنترل
نرمافزاری دسترسی فرشندان ب ه محتوای نامناسب و محدودیت شمانی که والدین صرف
نظارت استفاده فرشندانشان اش اینترنت به علت حضور کوتاهمدت در منزل برای
فعاليتهای اقتصادی و کسب درامد است .الگوی نظارت دیگر کنترل پنهانی است که
طی آن والدین محتوای تلفن همراه هوشمند ،لپتاپ یا کامپيوتر فرشندانشان را بدون
اینکه فرشندانشان متوجه شوند کنترل میکنند و اگر متوجه شوند که آنها به سایتهای

نامناسب مانند سایتهای مستهجن رفتهاند یا محتوای نامناسب مانند عکسها یا فيلم-
های مستهجن یا خشونتآميز دانلود کردهاند به آنها تذکر میدهند و در صورت تکرار
این رفتار بهصورت اقتدارگرایانه عمل می کنند و آنها را اش استفاده اش اینترنت محروم
میکنند .بهعنوانمثال یکی اش پدرها که معلم است در پاسخ به این سنال که چگونه
استفاده فرشندتان اش اینترنت را کنترل میکنيد توضيح میدهد که:
وقتی جواد بيرون اش خانه هست من لپتاپش را روشن میکنم و سایتهایی که
رفته است و قسمتی که فایلهای دانلود شده ذخيره میشود و موبایلش را چک میکنم
اگر ببينم محتوای خطرناک استفاده کرده است به او میگویم که نباید این کارها را بکنی
و اگر بار دیگر که چک می کنم متوجه بشوم همان کارها را کرده است لپتاپ و
گوشیاش را برای چند روش اشش میگيرم و در کمد میگذارم و در کمد را قفل میکنم
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ایجاد هراس در فرشندان الگوی نظارت دیگری است که اش طریق آن والدین درباره
تأثيرات استفاده اش محتوای نامناسب اینترنتی مانند تماشای فيلم یا عکسهای
خشونتآميز یا مستهجن به فرشندانشان هشدار میدهند ،بهگونهای که فرشندان دچار
هراس میشوند و اش محتوای نامناسب اینترنت استفاده نمیکنند .دو نو نظارت که
جزء الگوهای نادر است عبارتاند اش همراهی اجتماعی و عدم نظارت .همراهی
اجتماعی به این صورت است که والدین همشمان با فرشندانشان اش اینترنت استفاده کنند.
این الگوی نظارت رواج کمی دارد شیرا پدرها جهت فعاليتهای اقتصادی و کسب
درامد اوقات روشانه کمتری در خانه هستند و مادرها که در خانه هستند مشغول
کارهای خانه داری هستند و نمی توانند بر فرشندانشان شمانی که اش اینترنت استفاده
میکنند نظارت کنند و به آنها خطرات استفاده اش محتوای نامناسب را بهصورت دوستانه
بگویند .عدم نظارت به این صورت است که در آن والدین هيچگونه نظارتی بر محتوای
استفادهشده فرشندانشان اش اینترنت نمیکنند شیرا اعتقاد دارند فرشندانشان به بلوغ کامل
رسيدهاند و اینترنت نمیتواند روی آنها تأثير منفی بگذارد ،یا به فرشندانشان اعتماد
کامل دارند و مطمئن هستند که آنها اش اینترنت استفاده کامالً مثبت مانند انجام بهتر و
کامل تر تکاليف مدرسه ،سرگرمی مناسب یا کسب اخبار استفاده میکنند .همچنين
بعضی اش والدین بيان کردند که اگر بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت نظارت بکنند و
مجبور شوند آنها را اش استفاده اش اینترنت محروم کنند ممکن است فرشندانشان تحریک
شوند که به دنبال محتواهای نامناسب بروند .بهعنوانمثال یکی اش مادرها که خانه دار
هست و شوهرش سوپرمارکت دارد در پاسخ به این پرسش که اگر متوجه شوید
فرشندتان اش محتوای نامناسب اینترنتی استفاده میکند چه میکنيد ،آیا دسترسی او به
اینترنت را قطع میکنيد جواب داد که:
«نه من هيچوقت جلوی دسترسی او به اینترنت را نمیگيرم چون انسانها نسبت به
آنچه اش آن محروم میشوند حریصتر میشوند».
ما تأثير جنسيت والدین بر ميزان نظارت ،الگوهای مختلف نظارت ،دغدغه نسبت
به تأثيرات اینترنت بر فرشندان را تحليل کردهایم .نتایج تحليل نشان میدهد مادرها
نسبت به پدرها اشتياق بيشتری به کسب آگاهی اش شيوههای نظارت کارآمد بر استفاده
فرشندانشان اش اینترنت دارند ،مادرها نسبت به پدرها تأثيرات اینترنت بر فرشندانشان را
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کمتر منفی میدانند بهطوری که اکثراً به تأثيرات مثبت اینترنت بر فرشندانشان مانند
یادگيری آسانتر و بهتر دروس ،سرگرمی فرشندانشان در محيط قابلکنترل خانه ،و
افزایش اطالعات بروش فرشندانشان اشارهکردهاند .در همين راستا ،برخی مطالعات نشان
میدهد مادرها نسبت به پدرها بيشتر مایلاند نظارت فعال بهصورت ایجاد رابطه
صميمانه با فرشندانشان درباره تأثيرات مثبت و منفی اینترنت و گوشزد کردن تأثيرات

منفی آن بر فرشندانشان بکار برند (2191
;.)Symons et al., 2197

‚Nikken, Jansz and Schouwstra

جمعبندي و نتیجهگیري

باتوجه به خطرات تأثير محتوای نامناسب اینترنت بر نوجوانان و جوانان و ناتوانایی
دولت در کنترل کامل محتوای اینترنت عليرغم فيلتر کردن محتوای نامناسب اینترنتی و
رواج استفاده اش پراکسی ،فيلترشکن یا شبکه مجاشی خصوصی ضروری است که
خانوادهها نقش فعالتری د ر نظارت بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت ایفا کنند .این
تحقيق اشلحا کاربردی دارای اهميت است شیرا نتایج آن به والدین نشان میدهد که
کدام نو نظارت را به کارگيرند تا به نتایج بهتری جهت کنترل دسترسی فرشندانشان به
محتوای نامناسب اینترنت برسند .نظارت اقتدارگرایانه بهصورت ایجاد محدودیت شمانی
در دسترسی نوجوانان و جوانان به اینترنت ،قطع کامل اینترنت ،گرفتن ابزارهای
دسترسی به اینترنت کمترین کارایی را دارد شیرا ممکن است نوجوانان و جوانان
هنگامیکه والدینشان در منزل نيستند یا هنگامیکه به خانه دوستانشان میروند اش
محتوای نامناسب مانند سایتهای مستهجن یا سایتهای دارای محتوای خشونتآميز
استفاده کنند .یکی اش یافتههای مهم این تحقيق این است که با کاهش سن فرشندان
والدین نظارتهای متنو تر و بيشتری بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت میکنند.
بهعبارتدیگر ،اشنظر والدین افراد کم سن و سال گروههای آسيبپذیرتر در برابر
محتوای نامناسب اینترنت محسوب میشوند .برایناساس پيشنهاد میشود
آموشش وپرورش اشطریق استلزام مدارس و صداوسيما اش طریق تصویب قوانين اقدام به
ایجاد برنامه های آموششی برای والدینی که فرشندان کم سن و سال دارند ،بکنند.
بهعبارتدیگر ،صداوسيما میتواند با ساختن برنامههای سرگرمکننده مخصوص افراد
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کم سن و سال و والدین این افراد درباره خطرات استفاده اش محتوای نامناسب اینترنت
به والدین و این افراد آموشش بدهد.
همانگونه که نتایج این تحقيق نشان میدهد والدین میتوانند نقش اصلی را در نظارت
بر استفاده فرشندانشان اش اینترنت ایفا کنند .ارائه پيشنهاد به والدین نياشمند شناسایی
دقيق رفتار نظارتی آنها میباشد .همانگونه که مطالعات والش ( )Walsh‚ 2111و
جنتایل و والش ( (Gentile and Walsh‚ 2112نشان میدهد ،دادههایی که والدین
درخصوص نظارت بر استفاده فرشندانشان اش رسانههای نوین ارائه میکنند میتواند با
دادههای فرشندان متفاوت باشد .یکی اش ضعفهای این تحقيق این است که در مصاحبه
عميق بر اظهارات والدین تکيه میکند تا درباره رفتارها و عقاید خود باصداقت و دقت
اظهارنظر کنند .ممکن است عدهای اش والدین نتوانند برخی جزئيات را حين مصاحبه به
یاد آورند یا ممکن است برخی اش آنها به دليل ترس اش مورد قضاوت قرار گرفتن اش
ارائه نو نظارت و جزئيات آن خودداری کنند .ما کوشيدیم با ترکيب مقولههای
استخراجی مصاحبه عميق با دادههای ادبيات تحقيق این ضعف را بپوشانيم .پيشنهاد
میشود تحقيقات آینده به جز تحليل و شناسایی الگوهای نظارت والدین و دیدگاه آنها
نسبت به کارایی الگوهای مورداستفاده آنها اش نوجوانان و جوانان مصاحبه بگيرند و
نتایج را مقایسه کنند تا به دادههای معتبرتری درباره کارایی الگوهای نظارت والدین در
کنترل دسترسی فرشندانشان به محتوای خطرناک اینترنت برسند .باتوجهبه کمبود
پژوهش درباره الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرشندان اش رسانهها بهویژه رسانههای
نوین ،پيشنهاد میشود پژوهشگران با ترکيب روشهای کيفی مانند مصاحبه عميق یا
مصاحبه کانونی با روشهای کمی مانند پيمایش الگوهای نظارت و کارایی آنها بر
استفاده مناسب نوجوانان و جوانان اش رسانههایی مانند باشیهای دیجيتال و اینترنت را
بررسی کنند و اش طریق تحليل همبستگی بين الگوهای نظارت و تأثيرات رسانهها نشان
دهند که کدام راهبرد کارایی بيشتری دارد.
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