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Abstract 
The purpose of this study was to develop and validate a program for 

educating adolescents in cyberspace. The present study is a qualitative 

theory grounded and the research data were obtained using semi-structured 

and in-depth interviews with parents of Tehran’s Area 13 who met the entry 

criteria. The study measure was in-depth interview and sampling was 

continued until complete saturation. Data were coded at three levels. 

Regarding to the theoretical code of cyberspace psychopathology, the central 

codes of mental, social, physical, functional and educational pathologies 

along with 22 open codes were extracted and in relation to the theoretical 

code of coping strategies for dealing with cyberspace injuries, Parental 

awareness, legislation and effective interaction with adolescents were 

extracted with 32 open codes. Open, conceptual, and theoretical codes based 

on the Strauss-Korbin model were validated by counselings and 

psychologists with validation by constructive and internal method of 

evaluations. Then, a conceptual model of two-way interaction of 

psychopathologies and coping strategies to deal with cyberspace were 

designed. Finally, based on the conceptual model, a program for educating 

adolescents in cyberspace was developed. According to the obtained model, 

the pathologies and strategies of dealing with cyberspace interact with each 
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other and have a two-way relationships. Therefore, the six-stage program of 

parenting education in cyberspace is able to suggest effective strategies in 

the field of parenting with regard to the harms of cyberspace for parents. 

Keywords: Adolescents, Cyberspace, Educational Program, Parenting, 

Social Situation 
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نوجوانان در  یبرنامه آموزش فرزندپرور یابیو اعتبار نیتدو

 یمجاز یفضا

 

 

 .رانیدانشکده رفاه، تهران، ا ،شناسی روانگروه  اریاستاد   یمیغزال زند کر

  

 شالباف  نیحس یزهرا کربالئ
دانشکده  ،شناسی روانگروه  ،یعموم شناسی روانکارشناس ارشد 

 .رانیرفاه، تهران، ا
 

 .رانیگروه مشاوره، دانشکده رفاه، تهران، ا اریاستاد کوثر ده دست 

  

  چکیده
. بود یمجاز ینوجوانان در فضا یپرور برنامه آموزش فرزند یابیو اعتبار نیتدو هدف از پژوهش حاضر،

با استفاده از ها  دادهو  بوده 1ینبه روش استراوس و کورب ای ی از نوع نظریه زمینهفیک وهشپژروش 

گیری به روش  نمونه آمد. به دست تهران 11مدارس منطقه  نیبا والد قیعم افتهیساختار مهین یها مصاحبه

ابزار مطالعه مصاحبه عمیق بود و ورود به پژوهش بودند.  یها واجد مالک کنندگان شرکتهدفمند بوده و 

ها در سه سطح کدگذاری شدند. در رابطه با کد نظری  داده گیری تا اشباع کامل ادامه یافت. نمونه

کد  22های روانی، اجتماعی، جسمانی، عملکردی و تربیتی همراه با  ی، کدهای محوری آسیبشناس بیآس

 یمحورکدهای  یمجاز یفضا یها بیآسمقابله با  باز استخراج شدند و در رابطه با کد نظری راهبردهای

گذاری و  سازی فرزندان، مهارت و آگاهی والدین، قانون ها، آگاه ترل دسترسیکنترل زمان ارتباطات، کن

کدهای باز، مفهومی و نظری بر اساس مدل  ند.دیاستخراج گردکد باز  12همراه با  با نوجوانان مؤثرتعامل 

ی موردبررسبه اعتباریابی درونی و سازه  شناسی روانشش متخصص مشاوره و  دییتأاستراوس و کوربین با 

 یمجاز یفضا در ها بیآسمقابله با  یها و راهبرد ها بیآس دوطرفهتعامل  یمدل مفهومقرار گرفتند. سپس 

 نیتدو یمجاز یدر فضانوجوانان  یبرنامه آموزش فرزندپرور ی،بر اساس مدل مفهومو  تاًینها .شد یطراح
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ی با هم در تعامل هستند و رابطه و راهبردهای مقابله با فضای مجاز ها بیآس، آمده دست بهطبق مدل . دیگرد

ای آموزش فرزندپروری والدین در فضای مجازی قادر است  دوطرفه دارند. لذا برنامه شش مرحله

 ی فضای مجازی به والدین پیشنهاد بدهد.ها بیآسی در زمینه فرزندپروری با توجه به مؤثرراهبردهای 

  .نوجوانان ،یاجتماع تیموقع ،یمجاز یفضا ،یفرزندپرور ،یبرنامه آموزش :ها واژهکلید



 1 |   و همکاران یمیزند کر؛ یمجاز ینوجوانان در فضا یبرنامه آموزش فرزندپرور یابیو اعتبار نیتدو

 مقدمه 

در  افراد تیو شخص است جامعه نهادهای یک نیرگذارتریتأثارکان و  نیتر مهم     از   1خانواده

 اریخانواده عامل بس نهیو کارکرد به تیفیک ت،یمطلوب ت،یرضاگیرد.  آن شکل می

جوهره  درواقع باشد. می ی خانوادهاعضا شرفتیرشد و پ و در شکوفا شدن یرگذاریتأث

و  ی)قربانگیرد  خانواده شکل می محیط در یو نوجوان یانسان در دوران کودک یجانیه

 شهیو انحرافات ر یمشکالت رفتاربسیاری از اند که  مطالعات نشان داده .(13: 11۳۱ ی،امان

. نوع (12: 2222 ،2میهیک، اسکینر، نوواک، فریک و کرانزلیک) دارد افراد  در خانواده

بر  میرمستقیغمستقیم و یا  طور بهتواند  ط تعاملی که والدین با فرزندان دارند میرواب

: 221۱) 1بسیاری داشته باشد. طبق نظریه کیمبل ریتأثگیری شخصیت و آینده فرزندان  شکل

از ها،  آنبین ارتباط  یبرقرار یچگونگ همچنین و ۱نیفرزندان و والد نیتعامل ب( نحوه 121

 و بهنجار سالم تیدر پرورش شخصبسیاری  ریتأثی است که ترین عوامل کلیدیو  نیتر مهم

در افراد دارد. بر این اساس، دستیابی به افراد سالم در اجتماع، نیازمند الگوی تعامل خانواده 

ی خانواده و راهبردهای ناکارآمد در تربیت و تعامل ها بیآسبهنجار است. طبق این نظریه، 

گردد. در دنیای  ای وسیع می ی آسیب در فرزندان در حیطهگیر فرزندان منجر به شکل

شرایط اجتماعی، محیطی و فرهنگی  ریتأثتحت  شدت به 5های تربیتی والدین کنونی سبک

دگرگون شده است و پیشرفت سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات و همچنین در دسترس 

خاذ نوع خاص فرزندپروری بودن این فناوری برای همه افراد، بیش از سایر عوامل در ات

است. در این میان، نحوه تعامل اعضای خانواده با یکدیگر و روابط والدین با  اثرگذار

این فضای فرهنگی اجتماعی،  ریتأثفرزندان و حتی روابط نوجوانان با همساالن نیز تحت 

 ندانچ نهای  گیرد. در این حرکت شتابان به سمت دیجیتالی شدن امور، در آینده قرار می

اما ؛ کوچک ناگزیر با فناوری اطالعات در ارتباط هستیم هرچنددور برای انجام هر فعالیتی 
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آنچه در طی این مسیر مهم است نحوه مواجه والدین با این روند است. برخی از والدین به 

دلیل آگاهی کم یا حتی عدم آگاهی از این علم، ضمن اینکه مواجه درستی با آن ندارند، 

ستی را نیز در مواجه با فرزندان خود در مسیر استفاده از فناوری اطالعات سبک نادر

 گردد. که همین امر سبب بروز تنش و درگیری میان والدین و نوجوانان می گزینند برمی

رشد و بالندگی در دوره نوجوانی، نیازمند محیطی غنی و شرایط خانوادگی مثبت و 

تواند مسیر  های الزم فراهم باشد، نوجوان می نهشرایط و زمی که یدرصورتباشد.  مهیا می

های مختلف دست یابد.  یی الزم در عرصهخودشکوفاپیشرفت را در پیش گیرد و به 

ی ها سبکبر  رگذاریتأثهای اجتماعی  در شناسایی موقعیت (1۳: 11۳۳کلور ) پرکاری

مختلف ی ها تیموقعدر  نیوالدی پرور های فرزند سبکفرزندپروری، مطرح نمود که 

این نکته بیانگر این مطلب است که والدین در برخی مواقع طبق  .کنند تغییر می اجتماعی

پروری را برگزینند و این  کنند شیوه خاصی از فرزند شرایطی که در آن قرار دارند سعی می

های متفاوت  پذیرد. لذا در اتخاذ سبک ناآگاهانه انجام می صورت بهعمل گاهی اوقات 

تشتت  نیادید. گاهی  وضوح بهتوان ردپای شرایط محیطی و اجتماعی را  میفرزندپروری 

گیری  تنها باعث شکل نه ،نیتوسط والد یپرور فرزندهای  استفاده از سبکنوع و شیوه در 

ها در  باعث ایجاد برخی ناهنجاریبلکه  ،دگرد می نوجوانانو  نیمیان والد تنشتعارض و 

در  مهمو  یاساس ینقش نیوالدشود. در این میان،  نیز میرفتار و روان و روابط بین فردی 

 نیبرا .برعهده دارند یمجاز یفضا داتیو تهد ها بیفرزندان در برابر آس مصون داشتن

به فرزندان خود  یبخش یخود را باالبرده و با آگاه یسطح دانش و آگاه دیها با اساس آن

طبق مطالعه  .نمایند یریشگیه پحوز نیهای ا بیاز آسط، یمح نیها در ا آن یو همراه

  تالش زیادی شده تا از فناوری نکهیباوجودا( 21: 1۱22اوستان، احمدیان و پروانه )

 رساختیزاطالعات در تربیت اسالمی کودکان و نوجوانان استفاده شود، هنوز بستر و 

ن گیری از فضای مجازی در داخل کشور وجود ندارد و والدین و معلما مناسب برای بهره

 ی فضای مجازی در تربیت اخالقی و اسالمی دچار کمبود و ضعف هستند.ریکارگ بهدر 

 نکهیباوجودا یهای اجتماع شبکه ژهیو و به نترنتیروزافزون استفاده از ا شیافزا 



 7 |   و همکاران یمیزند کر؛ یمجاز ینوجوانان در فضا یبرنامه آموزش فرزندپرور یابیو اعتبار نیتدو

اسباب دوری اعضای خانواده را نیز از  امادارد، برای سهولت زندگی انسان  یدفوای

حالی است که اعضای خانواده، به ظاهر در زیر یک  یکدیگر فراهم ساخته است. این در

در دنیای مجازی خویش غرق  هرکدامکنند؛ اما در باطن  سقف با یکدیگر زندگی می

های  اند و آسیب ها از یکدیگر فاصله گرفته روحی و عاطفی، فرسنگ ازلحاظاند و  شده

گیری روابط پرخطر  شکل ها ایجاد شده است. برای مثال، بسیاری در این رابطه برای خانواده

کمرنگ شدن روابط خانوادگی،  (3: 2222، 1ی )اسکیل بردفیلد، ریم و موسیجشکن سنتو 

 یمیان اعضا تیمیصم کم شدن ،نیزوج یطالق عاطفبروز خانواده و  ادیسست شدن بن

 ینسل بین شکاف گیری شکلو  وجوانانو ن نیبروز تنش و تعارض میان والد ،خانواده

با بررسی نتایج مطالعات گوناگون، عواملی  .(۱2: 11۳3هستند )عربی،  ها بیآساین   ازجمله

چون ناآگاهی والدین نسبت به فضای مجازی و اعتیاد خود والدین به فضای مجازی، 

را در خصوص استفاده نوجوانان از فضای مجازی با مشکل مواجه  ها آنتواند کنترل  می

های اختالالت اعتیادی در بین  جازی یکی از شاخهاینکه اعتیاد به فضای م خصوصاًسازد. 

بین و  ی فرزندپروری یکی از عوامل پیشها سبکشود و  جوانان و نوجوانان محسوب می

: 11۳۳باشند )رمضانی و علوی،  برای آمادگی اعتیاد در نوجوانان می توجه قابلگذار  اثر

های  مشهود است که فناوری کامالً(. با نگاهی گذرا به وضعیت فعلی جامعه، این نکته 1۳

اند. در حقیقت  جدید ابزارهایی هستند که سبب رونق گرفتن فرد محوری در جامعه شده

ای است که سبب  پیوند اکثر وسایل هوشمند اینترنتی به وسایل شخصی افراد، مسئله

منش و صادقی  دشوارتر شدن نظارت و کنترل والدین در این حیطه شده است )عرفان

کند، نقش مدیریتی  خودنمایی می شیازپ شیب(. آنچه در این حیطه 11: 11۳1فسایی، 

و  نیوالدو مثمر ثمر ارتباطات سالم ها است.  والدین برای مصون داشتن نوجوانان از آسیب

سازد نوجوانان فراهم  های بهتر توانمندی شدنآشکار یبرا منیا یطیمحتواند  مینوجوانان 

 نیوالد نیب های بسیار مملو از مشکل و تنشارتباطات  که یدرحال(؛ 22: 2213 ،2)شک و یو

و  نیرابطه والد .آمیز نوجوانان همراه است ههای مخاطر رفتار شیاغلب با افزا ،و نوجوانان
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اعتیاد  ای که توسط ؛ رابطهنوجوان است کی یروابط در زندگ نیتر از مهم یکینوجوانان 

علیزاده، عامری  تایج مطالعات سلیمی، حاجیانجامد. ن به اینترنت به خشونت و تعارض می

( نشان داد، اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت سطح اضطراب ۳1: 1۱22سیاهویی و بهدوست )

موجب افزایش  خود یخود بهدهد و این پدیده  و استرس افراد را در خانواده افزایش می

ای مجازی و شود. امروزه، فض پرخاشگری و تعارضات خانوادگی در بین اعضا می

قرارداده و  ریتأثهای مجازی، زندگی کودکان و نوجوانان را به میزان زیادی تحت  شبکه

تر نموده است.  شرایط قرنطینه نیز این رابطه را قوی لیدل بهتدریس و تحصیل در این فضا 

در فضای مجازی، امروز کودکان و  ریپذ بیآسکه اکثر کاربران  است نیاواقعیت 

ی و تهاجمات فرهنگی، نترنتیاد که الزم است برای جلوگیری از تهدیدات نوجوانان هستن

ی اتخاذ نمایند )غالمی، مؤثرترراهبردهای تربیتی  وپرورش آموزش، والدین و ها خانواده

نوجوانان  اما ممکن است؛ هستنداز نوجوانان خود  به دنبال محافظت نیالد(. و2۱۳: 1۱22

دی آنان سلب شده است )کاپیتانوویک، روتنبرگ، اند و آزا کنند محدود شده  احساس

شود این مسئله  آنچه مشاهده می .(1225: 2222 ،1لنسفورد، بورنستین، چنگ و دیتردکارت

هایی که  برای زمانناسازگار  راهکار کیعنوان  بهاست فضای مجازی، ممکن است 

)سو، چو، کوای و  شود بکار گرفته شود میفعال  ی ناایمندلبستگ مربوط به یاحساسات منف

تا  زنی کنند پرسه نترنتیدر ا ها مدتممکن است  نوجوانان ،نی؛ بنابرا(225: 2211، 2آنگ

کم  یدلبستگخود را نجات دهند. هایی  تیموقعچنین از  یناش یعاطف یشانیاز پربتوانند 

 ی،خانوادگ ، ارتباطات کمترنترنتیوقت گذراندن در ا شتریبا بخود  نیبه والدنوجوانان 

 های تیو فعال( 112: 2211 ،1آشنبرگ، اسکات، دکر و سیندالر ی )زندگ تیفکاهش کی

های  طبق یافته (.221: 2213 ،۱)یانگ، زو، چن، سانگ و وانگ پرخطر همراه است نیآنال

یی چون ها بیآس( 112: 2222فتحی، صادقی، ملکی راد، شریفی، رستمی و عبدالمحمدی )
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در ارتباط بین فردی و ضعف در تحصیل در بین نوجوانان پذیری ضعیف، ناتوانی  مسئولیت

معتاد به فضای مجازی شایع است. این نتایج نشان دادند که اضطراب نیز در این نوجوانان، 

 بیشتر از گروه کنترل بوده است.

کند. طبق  گیرانه احتمال اعتیاد به اینترنت را در فرزندان تقویت می گری سهل والد

گیر، بیشتر از آنکه نگران  ( والدین سهل1122: 2222) 1، الی و هایوبیمطالعات لو، رومنس

آسیب تربیتی به فرزندان خود باشند، نگران این هستند که فرزند خود را عصبانی کرده و 

 ای و کافیفرصت  کنند که نیز اذعان می نیاز والد یاربسی توسط فرزندان خود طرد شوند.

 ییعدم آشناهمین  و اند آن را نداشتههای  ضا و کاربردف نیا قیشناخت دق یبرا الزم توان

های فرزندانشان در فضای  با فضای مجازی سبب گشته است که نتوانند کنترلی بر فعالیت

ی یک محیط خصوصی و محرمانه برای فرزندان در خانواده نوع بهمجازی داشته باشند و 

احمدوند و ی، زاده، بهلول یراایجاد شده است که والدین در مورد آن ناآگاه هستند )ی

تواند باعث  ها در فضای مجازی بیش از فضای حقیقی می (. همنشینی22: 11۳5ی، دیخورش

(. در این میان نقش 11: 11۳1ی، نیمعی و شواز یعباسهای پرخطر گردد ) بروز رفتار

رنگ  های فضای مجازی بسیار پر والدین در حفظ فرزندان از آسیب مخصوصاًخانواده 

های اعتیادگونه  باشد. اگر والدین خودشان در خصوص استفاده از فضای مجازی رفتار می

شوند )فالتینکووا،  داشته باشند به طبع فرزندانشان نیز درگیر اعتیاد به فضای مجازی می

(. در حقیقت رعایت بهداشت فضای مجازی 1151: 2222، 2بلینکا، سوچیکوا و هوساروا

های فضای مجازی مصون دارد بلکه  نها آنان را از آسیبتواند نه ت توسط والدین می

: ۱؛ میلیکو1: 2222، 1دارد )الم های فضای مجازی محفوظ می فرزندان آنان را هم از آسیب

( نشان داد که 1۳: 11۳۳کالیی و اسدی ) در این راستا نتایج پژوهش حسینی (.12: 2222

لی، عاطفی و اجتماعی نوجوانان را راهبردهای والدگری موفق قادر است ابعاد سازگاری ک

دهند،  ، تعارضات خانواده را کاهش دهد. این نتایج نشان میحال نیدرعارتقاء بخشد و 
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نوجوان -تواند رابطه والد ی والدگری جدید و متناسب با فضای مجازی، میها روشوجود 

ارینو و را در سطح بهینه حفظ کند. طبق مطالعات کارمن، ویسمارا، سچی، ریچیاردی، م

( نیز، حمایت و مراقبت سازنده و هوشمندانه والدین از نوجوانان در 12113: 2221) 1بابور

 بین بسیار قدرتمندی برای سالمت روان در نوجوانان بوده است. فضای مجازی، پیش

از  یناش یو روان یهای روح بیآس اضطراب و نگرانی دائمی والدین در خصوص

در  یتیهای خاص ترب گردد که آنان به سبک سبب می فرزندان نسبت به یمجاز یفضا

نگرش  جادیرسد با ا می ربه نظ .آورند یرو یمجاز یفرزندانشان از فضا دهخصوص استفا

و همچنین ارائه  حیصح یتیدر اتخاذ سبک ترب نیهای الزم به والد یمناسب و دادن آگاه

 یریهایی چشمگ تیبه موفقتا کمک کرد  های الزم به نوجوانان، بتوان به والدین آموزش

 یدرواقع سبک فرزند پرور. ابندیتوانمند دست  یپرورش نسل و نوجواناندر نحوه تعامل با 

بر شخصیت و تمامیت روحی و رفتاری فرزندان دارد و حتی بر  ریانکارناپذی ریتأث نیوالد

دارد  لیبد یبی ریتأثاحساسی که نوجوانان نسبت به خود دارند، مانند حس خودکارآمدی 

 1ی، کیتا، کاجا، تکهارا، میساگو و ایناگاکیسوزوک. نتایج مطالعه (52: 2221 ،2مورین)

 یبروز مشکالت رفتار تواند باعث مینادرست  ی( نشان داد سبک فرزند پرور5: 2213)

 .و فرزندان است نینحوه تعامل والد تیدهنده اهم نشان نکته نیا .دگرد نوجواناندر  دیشد

 یزندگحتی بلکه  را افراد یکنون یتواند زندگ تنها می نه انو فرزند یندنوع تعامل وال

 قرار دهد. ریرا تحت تأث معهجا یبع سالمت روانطو سالمت روان آنان و به  ندهیآ ییزناشو

آموزش  یبرنامه مدون برا کیوجود  خأل (۳1: 11۳۳کلور ) مطالعه پرکاریبر اساس 

ا توجه به . بخورد در کشور به چشم می ،۱یجازم یفضادر  یفرزند پرور حیهای صح سبک

ای  یابی برنامه و اعتبار نیتوان با تدو می ایشود که آ می انیب سؤال نیشده ا رحنکات مط

 درنوجوانان  یمنظور استفاده از فرزند پرور به نیآموزش والد یبرا یمدون و بوم یآموزش

تأمل در ر؟ یخ ایعه کمک کرد در جام ایسالم و پو ینسل تیبه رشد و ترب ،یمجاز یفضا
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متناسب با فضای  یبرنامه فرزندپرور کییابی  و اعتبار نیضرورت تدو ،شده نکات مطرح

برنامه آموزش فرزند  یابیو اعتبار نیباهدف تدواین پژوهش سازد.  می انیرا نمامجازی 

نبال ی، صورت گرفته است و در این راستا پژوهشگر به دمجاز یدر فضا 1نوجوانان یپرور

 زیر است: سؤاالتپاسخ به 

الگوی مفهومی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی، شامل  -1

 هایی است؟ چه شاخص

های فرآیندی و محتوایی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در  ویژگی  -2

 ؟فضای مجازی چیست

اساس نظر اعتباریابی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی بر  -1

 ؟متخصصان چیست

 یشناس روش

 یمبتن یگراندد تئور کردیبا رو یفیپژوهش ک شناسی، از نوع روش ازلحاظ حاضر پژوهش

روش کیفی  .است دسترسی از جزء به کل مفاهیم اصلی به روش استراوس و کوربینبر 

ی ها باشد که بر درک عمیق، پیچیدگی، جزئیات و یافته های مطالعاتی می روش ازجمله

سبک  یبر رو قیمصاحبه عم قیاز طر های این مطالعه دارد. داده دیتأک موردمطالعه

 شده است. جامعه موردپژوهش، حاصل یمجاز یفضا تیبا توجه به موقع یفرزندپرور

در سه ماه اول سال  استان تهران 11به سراهای محله منطقه  کننده نوجوانان مراجعه نیوالد

 دنیشده و مصاحبه تا رس به روش هدفمند انجام یریگ ت نمونهالزم به ذکر اس .بودند 1۱22

جامعه موردپژوهش در مطالعه حاضر با نمونه در مطالعات  .افتی دامهبه سطح اشباع ا ها داده

، سال 52 یال 15 نیب نیسن والدی ورود درگروه نمونه: ها باشد. مالک منطبق می یفیک

و  یسطح اجتماع، سانسیل تا فوق پلمید نیب نیوالد التیص، تحداشتن فرزند نوجوان

ی خروج: عدم ها مالکبود.  و داشتن رایانه و اتصال به اینترنت در حد متوسط یاقتصاد

 مدنظربا  و نداشتن رایانه و خطوط اتصال اینترنتی بود. تکمیل دوره مصاحبه توسط والدین
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والد  12ای متشکل از  نهها، نمو به اشباع رسیدن داده طور نیهمهای ورود و  قرار دادن مالک

در  یافتیاطالعات در، افتهیساختارهای عمیق نیمه  شکل گرفت و بر اساس انجام مصاحبه

 .دیشونده هشتم به بعد به اشباع رس پژوهش از مصاحبه نیا

( بهره 2212ای طبق مدل استراوس و کوربین ) در این مطالعه از شیوه نظریه زمینه

شناسی عمومی  یک روش ،ای زمینه نظریه بین معتقدندکور و سواستراگرفته شده است. 

در و ها بوده  تجزیه تحلیل آن و ها بر اساس گردآوری سیستماتیک داده نظریهبرای توسعه 

ها  آن لیوتحل هیتجزو نیز ها  شود. بین مجموعه داده وپرداخته می ساخته ،طول فرایند تحقیق

ر با انجام اولین مصاحبه، فرآیند . در پژوهش حاضر، پژوهشگکنش متقابل وجود دارد

روی کاغذ،  شده انجامهای  سازی مصاحبه را آغاز کرده و با پیاده ها یافته لیوتحل هیتجز

های الزم، کدهای باز، محوری و  کدگذاری سه سطحی انجام شد. پس از انجام کدگذاری

دامه پیدا کرد. در ها ا نظری استخراج گردیدند و این روند تا رسیدن به اشباع کامل در داده

 تیرضا مصاحبه باهایی چون انجام  بحث رعایت موازین اخالقی پژوهش، مالک

 یخصدر خصوص حفظ اطالعات ششوندگان  به مصاحبه، اطمینان بخشی شوندگان مصاحبه

در ارائه نتایج مطالعه  تیدرنهاو  کنندگان از هر نوع آسیب ، اطمینان از حفظ شرکتآنان

رعایت گردید. طی انجام پژوهش، محقق از شوندگان،  از مصاحبههرکدام  لیصورت تما

شیوه اعتباریابی درونی و اعتباریابی سازه برای بررسی اعتبار کدهای سه سطحی بهره برده 

های فضای مجازی  ی روانی و راهبردشناخت بیآسهای پژوهش در دو حیطه  است. یافته

اعتباریابی کدها، مدل مفهومی استخراج شدند. پس از استخراج کدهای سه سطحی و 

، برنامه شده استخراجیابی قرارگرفت و بر اساس مدل مفهومی  استخراج و مورد اعتبار

 اعتبار آن بررسی گردید. مجدداًو  شده یبند طبقهفرزندپروری از روی کدها و مدل 

با  طوالنیتماس تعیین اعتبار پذیری، نکاتی چون  منظور بهتحقیق، ارزیابی اعتبار  در

کمک بررسی از زوایای مختلف زمانی، مکانی و و مشاهده مستمر ، شوندگان مصاحبه

، مشاوره خانواده و مشاوره مدرسه استفاده شناسی روانهای  از افراد با تخصصگرفتن 

کامل جزئیات با نتایج این پژوهش های پژوهش،  ی یافتهریپذ انتقالارزیابی  منظور بهگردید. 
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 دییتأدر ارزیابی اعتبار پذیری و  ی و نگارش گردید.بند عمیق طبقهصورت  و به در جداول

سپس مدل مفهومی و در آخر برنامه فرزندپروری  کدهای سه سطحی، ابتداپذیری مطالعه، 

، مشاوره خانواده و شناسی روانوالدین در فضای مجازی به شش متخصص در حیطه 

در مرحله اول شد. بدین ترتیب که  ها سنجیده اعتبار آنمشاوره مدرسه ارائه گردیده و 

کدهای سه سطحی، در مرحله دوم مدل مفهومی و در مرحله سوم برنامه فرزند پروری به 

خواسته شد تا بر اساس لیست  ها ابیارزمتخصصین ارزیاب ارائه گردید. در هر مرحله، از 

نیاز به »، «از به بازبینیمرتبط اما نی»، «مرتبط کامالً »ی ها نهیگزارزیابی که در اختیار دارند، 

 ها ابیارزالزم به ذکر است، تعداد  را انتخاب نمایند. «غیر مرتبط کامالً»و  «بازبینی اساسی

اعتیاد، دو متخصص  شناسی روانبالینی، یک متخصص  شناسی رواننفر )دو متخصص  3

CVIشاخص مشاور خانواده و یک متخصص مشاور مدرسه( بود. 
 بر سازه،نسبت روایی  1

مبنای الگوی الوشه در این ارزیابی برای کدهای سه سطحی، مدل مفهومی و برنامه 

برابر با تعداد  neقبول بود. در فرمول زیر  آمد که قابل به دست 11/2فرزندپروری نیز باالی 

برابر  Nاند و  مرتبط و مرتبط اما نیاز به بازبینی را زده کامالًهای هایی است که گزینه ارزیابی

عداد کل ارزیابهاست. طبق الگوی الوشه، در صورتی که مقدار بدست آمده باالتر است با ت

 (.2223، 2باشد، اعتبار باال خواهد بود )پولیت و بک 1۳/2

CVI=ne/N => 5/6= 0.83 

 ها تحلیل داده

ی فضای شناس بیآسدر کدهای سه سطحی، معرف دو کد نظری  آمده دست بهنتایج 

 اند. ی نامبرده است که در جداول زیر ارائه گردیدهها بیآسبا  ۱بلهو راهبردهای مقا 1مجازی
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 ی فضای مجازیشناس بیآس های باز و محوری مربوط به کد نظری کد .5جدول 

  مصاحبه

 شونده
 کد محوری کد باز جمالت

3 
وقتی زیاد در فضایی مجازی است دچار نگرانی و اضطراب 

 شود. می

 اضطراب

 ی روانیها بیآس
 افسردگی نظرم فرزندم دچار افسردگی شده است.به  3

 پرخاشگری ی.پرخاشگر و خشم د مثلشو می جادیکه ا یروح های بیآس 11

 چاقی ی دارد.مثل چاق یمشکالت جسمان فرزند من 11

های  آسیب

 جسمانی

 یتحرک کم شود. ها می ی در بچهتحرک عمدتاً باعث کم 3

11 
آسیب ستون  افتد. اتفاق می راتستون فق بیمثل آس یهای جسم بیآس

 فقرات

1 
شده. هیچ دکمه  کی کیلالوصول و با ک سهل زیچ همه

 کند. حرکتی نمی

 تنبلی جسمی

11 
آسیب به  خورد. می گرید های زیچ یلیو خ شانیها به چشم بیآس

 چشم

1 
ضعف در  .ردیگ ها می گرا بودن را از بچه درواقع عمل

 عملگرایی

های  آسیب

 عملکردی
11 

شان را ضعیف  یزندگ یریزی کردن برا وند برنامهنگرانم ر

 کند.

ضعف در 

 یزیر برنامه

1 
ضعف در  .شود میها بسته  ذهن بچه یمجاز یاز فضا ادیبا استفاده ز

 یریپذ انعطاف

1 
کالهبرداری  فتد.بیهایی که ممکن است اتفاق  یکالهبردار

 اینترنتی

های بین  آسیب

 فردی

11 

تو دوره  دیو نبا ستین ازیموردن که یگام اطالعاتنابهن افتیدر

 .داشته باشند ینوجوان

مواجهه 

هنگام با  نابه

 اطالعات

1 

ها،  یحجاب افتد اعم از بی سازی اتفاق می یها عاد فضا نیدر ا

 یلیها و خ ییایح و بی یالفاظ نادرست، بدرفتار یریکارگ به

 گرید های زیچ

 یساز یعاد

9 
روابط  .ردینامناسب شکل بگ یا رابطه است ممکن نکهیا 

 نامشروع
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  مصاحبه

 شونده
 کد محوری کد باز جمالت

11 

به  یروان یهای روح بیآسروابط غلط و نامناسب ممکن 

 زند. ها می آن

های  آسیب

 _عاطفی

 روانی

1 
کنند،  می دایشدت کاهش پ ها به بچه نیا یروابط اجتماع

 .کند می دایکاهش پ ها یزیر و برون ها یابی دوست

انزوای 

 اجتماعی

1 
 زیچ و همه رندیگ ارتباط نمی یقیحق یایبا دن ادیز گریا ده بچه

 .باشد یرا دوست دارند مجاز

بیگانگی 

 اجتماعی

1 
 یبرا یمجاز یهایی هست که در فضا یابی الگو ینکته بعد

 .هایی که هست یها و باز رسان امیافته. مثالً پ ها اتفاق می بچه

گیری  الگو

 نامناسب

های  آسیب

 تربیتی

1 
هستم که نکند اطالعات من کمتر از  نیهم نگران ا یاز طرف

 .باشد دیباشد که با یزیآن چ

ضعف والد در 

 سواد رسانه

3 

هم  لمیمثل عکس و ف ،نندیب را می ییها زیچه چ نکهیموضوع ا

 .کند نگرانم می

مواجهه با 

اطالعات 

 نامناسب

1 

نظر دارند به  و اختالف دیآ می شیمشکل که پ نیتر کوچک

 یرود و وارد فضا و هرکدام به اتاقش می شده دهیکش جنجال

 شود می یمجاز

ضعف 

های  مهارت

 بین فردی

ی فضای شناس بیآس» یکد نظر شود، کدهای محوری مربوط به مشاهده می 1که در جدول  طور همان

 ی: روانی، جسمانی، عملکردی، بین فردی و تربیتی.ها بیآساز  اند عبارت «مجازی

 یمجاز یفضا بیبا آس مقابلههای  راهبرد باز و محوری مربوط به کد نظری های . کد2جدول 

 مصاحبه

 شونده 
 های باز کد جمله

های  کد

 محوری

2 

ها را  هست که آن یکنترل مربوط به چت با دوستان نیا

هایی که با نظرت خودمان عضو  ها وکانال و گروه میشناس می

 .شوند ها می آن

 رهیمحدود کردن دا

 ارتباطات
کنترل زمان و 

 ارتباطات
1 

از ارتباطات  یآگاه کردم دوستانشان را بشناسم و مراقب باشم. یسع

 ها یو دوست

 محدود کردن زمانمثالً هر روز تا  ،کردم نییزمان تع ه از فضای مجازیاستفاد یبرا ۱
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 مصاحبه

 شونده 
 های باز کد جمله

های  کد

 محوری

 .شتریاستفاده کند نه ب یتواند از گوش ساعت می کی

3 

 یبه رو شیکنم که هم رو آگاهش میرمستقیکردم غ می یسع

 های الزم را داده باشم. یبه او آگاه نکهیمن باز نشه و هم ا

 میحفظ حر

 _والد یخصوص

 فرزند

1 

 لهیوس به میکرد یسع ی،مجاز یو فضا یدر استفاده از گوش

 یها را به سمت مناسب آن ،که مناسب سنشان است یاطالعات

 .میسوق ده

به  یده جهت

 های مجاز تیفعال

1 
 ییکارها روند و چه می کنم که کجا  های آنان را کنترل می گروه

 .دهند را انجام می

سرچ کردن 

 گوگل خچهیتار

کنترل 

 ها دسترسی

۱ 

و  دیاول به خودم بگو دیبود نصب کند با ازیای ن گفتم اگر برنامه

 .کند را نصب می یزیمن اطالع داشته باشم چه چ

در  یهماهنگ

خصوص نصب 

 برنامه و اپ

5 
که چه  میبدان دیاگر رمز بگذارند و قفل بگذارند من و پدرشان با

 .هست یرمز

کنترل نامحسوس از 

 دانستن رمز قیطر

3 
 یسن مشخص برا .نخرم یگوش شیبرا ینوجوان یکردم از همان ابتدا یسع

 یشخص یگوش هیته

12 
 یگوش یسالگ 15ها تا سن  بود که بچه نیقانون خانواده ما ا

 .در و مادر داشته باشندمشترک با پ
 گوشی مشترک

1 
 لمیدانلود ف یهماهنگ ها بعد آن نمیمن بب دیها را قبالً با شنیمیها و ان لمیف

 شنیمیو ان

5 
ما  اریدر اخت دیبا یگوش ،میمن و پدرشان هر زمان که خواست

 .باشد
 کنترل نامحسوس

۱ 
ا چه ب نمیکنم تا بب را چک می ها و سایر شبکه مثالً واتساپ

 .هایی عضو هست در چه گروه ایارتباط داشته  یکسان
 ها کنترل گروه

1 

هست که  یشهر کیمثل  نترنتیکردم که ا میترس شانیبرا

 یوجود ندارد و هر اتفاق یهاست و آدرس در آن ر زیچ همه

آدرس داشته باشد تا بداند کجا  دیو انسان با فتدیممکن است ب

 .رود می

هویت در فضای 

 مجازی
گاه سازی آ

 فرزندان

سازی در  آگاه .آگاه کنم نترنتیا دیکردم پسرم را نسبت به خطرات و فوا یسع 3
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 مصاحبه

 شونده 
 های باز کد جمله

های  کد

 محوری

ی ها بیخصوص آس

 یمجاز یفضا

5 

 یخوب باشد چون وقت گرانیها با هم و د کردم رابطه بچه یسع

 .کننده بود به من کمک یلیخ بودبا خواهرش خوب  مرابطه پسر

 نیآموزش روابط ب

 یادگو خانو یفرد

 مناسب

2 
ای  ارتقاء سواد رسانه میباال ببرهم ای خودمان را  سواد رسانه میکرد یسع

 والد

مهارت و 

 آگاهی والدین
1 

های  استفاده از تجربه کنم میاستفاده  گرید یاهاز تجربه مادر

 نیوالد ریسا

5 
 کنم یمطالب دور جور نیخودم از ا نکهیکردم عالوه بر ا یسع

 ها زیچ نیهام هم نروند سراغ ا مراقب باشم بچه

 یهداشت فضاب

 توسط والد یمجاز

1 

 نیقوان نیاجرا شود و ا دیدارد که با نیقوان یکسریخانه ما 

 ندارد. رونیبه ب یمختص خانه ماست و ربط

 نیقوان نییتع

االجرا در  الزم

 خانه تیمسئول

 یگذار قانون

1 

 دیها با بچه میبرو میخواه را که می ییها جا ای ها یاز مهمان یبعض

در برخی موارد  که والدین ایم جا انداخته .ندیایوچرا ب بدون چون

 ند.ریگ می میتصم فرزند یبرا

 نیقوان نییتع

االجرا در تعامل  الزم

 یخانوادگ

3 

با  یی وقتشان راها ساعتباید سر  ها بچهما قانون داریم که 

 ند.پر کن گریهای د تیفعال خانواده و

 نیقوان نییتع

در  االجرا الزم

 پذیرش تفریح

3 

که درس و مدرسه  یبود که تا زمان نیکه گذاشتم ا گریشرط د

 .را ندارد یحق استفاده از گوش (هست فشیمنظورم تکال)دارد 

 نیقوان نییتع

در  االجرا الزم

 تکالیف درسی

12 

مثالً  میکن می نییتع ه،با توجه به موضوع استفاد اها ر تیمحدود

 میتا دانجام بده یقاتیهای تحق بود پسرم کار ازین که یوقت

 ،صورت نه نیا ریدر غ یول میکرد براش منظور می یشتریب

 .گرفت صورت می دیقانون با تیرعا

 تیمحدود نییتع

و  تیمتناسب با فعال

 فرزند ازین

1 
هم بدانند   ها جداگانه ارتباط داشته باشند، بچه دیهمسران با نکهیا

 .را با هم دارند یخصوص یافض نیا والدینکه 

و رابطه بهنجار 

 با هم نیوالدصحیح 
با  مؤثرتعامل 

 نوجوانان
 یهمدل ییتوانا میناو بتو میبا دخترمان داشته باش مانهیرابطه صمسعی کردیم  11
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 مصاحبه

 شونده 
 های باز کد جمله

های  کد

 محوری

 فرزند -والد .میاعتمادش را جلب کن

1 
فرزندان  تیکه در مورد ترب میداشت نیا بر میمن و همسرم تصم

 .میا هم هماهنگ باشحتماً ب

در  نیوالد یهماهنگ

 فرزندان تیترب

12 
 یاختصاص وقت برا کنارشان باشم. کردم می یکه داشتم سع یاندازه زمان به

 فرزندان

5 

خواهرشان  قیهایی داشتند که از طر حرف هایماوقات پسر یگاه

 قیهایی داشتم که از طر برعکس من حرف ایگفتند  به من می

 .گفتم ها می نخواهرشان به آ

کمک گرفتن از 

 یبرا گریاشخاص د

 تعامل

1 

به نظرم  یعنیاعتماد دارم  ها آنبه م که هن بداکردم نش یسع

که اعتماد  شودن داده انش و ودخوب با بچه صحبت بش که یوقت

 .سته اکمک کنند میدار

 اعتماد متقابل

1 
و استفاده کنم  یاندازه مناسب از گوش کردم خودم هم به یسع

 د.رنیبگ ادیها  بچه

هماهنگی بین عمل و 

 گفتار والدین

های  راهبردنظری  های محوری در مورد کد شود، کد مشاهده می 2که در جدول  طور همان

ها،  از: کنترل زمان ارتباطات، کنترل دسترسی اند عبارتی مجاز یفضا بیبا آس مؤثر مقابله

با نوجوانان. در  مؤثرگذاری و تعامل  والدین، قانون سازی فرزندان، مهارت و آگاهی آگاه

ها و  بیآس نهیدر زم های سه سطحی فوق برای طراحی مدل مفهومی این پژوهش، از کد

 ی استفاده شده است.مجاز یاز فضا یهای ناش راهبرد
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 مؤثرهای مقابله  های فضای مجازی و راهبرد مفهومی در زمینه تعامل آسیبمدل . 5شکل 

های باز، محوری و نظری مرتبط با  های عمیق کد ها و مصاحبه وق از طریق بررسیمدل ف

است. در این مدل ضمن  شده یطراح شده استخراجهای  موضوع، استخراج و بر اساس کد

کند که اگر والدین نقص و اشکالی در  ها، این نکته خودنمایی می ها و راهبرد بیان آسیب

ها  های الزم را نسبت به راهبرد ته باشند و یا آگاهیها داش ی راهبردریکارگ بهخصوص 

های ناشی از فضای مجازی گردد. همچنین  تواند سبب بروز آسیب نداشته باشند، این امر می

های فضای مجازی شدت پیدا کنند و والدین مهارت الزم برای مهار این  اگر آسیب

ی اثربخشبیشتر گردد و یا های  تواند باعث بروز آسیب ها را نداشته باشند، می آسیب

تواند یک چرخه معیوب را ایجاد  این موضوع می درواقعها را به حداقل برساند.  راهبرد

نماید. لذا با استفاده از مدل پیشنهادی فوق، سعی در طراحی برنامه آموزش سبک 

 فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی شده است.
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 یمجاز ینوجوانان در فضا یفرزندپرور یموزشبسته آ یو محتوا ندیهدف، فرا .3جدول 

 محتوا فرایند هدف جلسات

1 

آموزش مدیریت 

کنترل زمان و 

 ارتباطات

 نوجوانان

 آموزش نحوه و مدیریت زمان استفاده 

  والد یخصوص میحفظ حرآموزش_ 

 فرزند

 ارتباطات رهیدا آموزش مدیریت کردن 

 نوجوانان

  های تیبه فعال یده جهتآموزش 

 نوجوانان

 ارتباطات و  مدیریت از یگاهآ

 نوجوانان های یدوست

تعیین ساعات مشخص و استفاده از 

 های کنترل زمان اپ

های  احترام به شخصیت و ویژگی

 فردی افراد

روابط بین فردی کالمی و غیر 

 کالمی

حضوری و مهیا کردن دوره همی 

هایی با دوستان نوجوان با  و اردو

 حضور والدین

2 

 آموزش مدیریت

رل کنتو

 ها یدسترس

 ها  سازی در خصوص استفاده از اپ آگاه

 و برنامه برای پیشگیری و کنترل.

 در خصوص نصب  آموزش مدیریت

 برنامه و اپ

 ها گروه کنترلآموزش نحوه مدیریت و 

 در فضای مجازی

  یگوشآموزش مدیریت استفاده از 

 مشترک

 مشخص  سنسازی در خصوص  آگاه

 یگوش هیته یبرا

 ایجاد اعتماد  سازی در خصوص آگاه

 متقابل

 دانلود  سازی در خصوص مدیریت آگاه

 توسط نوجوانان شنیمیو ان لمیف

ها و  افزار ها و نرم آشنایی با اپ

های مناسب جهت رصد  برنامه

 ها. ها و گروه دانلود

تعیین سن مشخص برای تهیه 

گوشی شخصی و اقتدار والد 

 های الزم. جهت انجام تصمیم

ها همراه  یشنها و انیم تماشای فیلم

 نوجوان.

 احترام به عالقه و سلیقه نوجوان

1 

سازی  آگاه

فرزندان در 

خصوص 

های فضای  آسیب

 مجازی

 یسازی در خصوص خطرات فضا آگاه 

 یمجاز

 در  تیسازی در خصوص هو آگاه

 یمجاز یفضا

 یو خانوادگ یفرد نیروابط ب آموزش 

ها و  آشنایی با کالهبرداری

 ی مجازیها سوءاستفاده

( در  من کیستم؟ یی با هویت )آشنا

 دنیای حقیقی و مجازی

 ها ینینش شبافزایش دوره همی و 

 یرکالمیغو ارتباطات کالمی و 
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 محتوا فرایند هدف جلسات

۱ 

مهارت و آگاهی 

والدین در 

خصوص 

های فضای  آسیب

 مجازی

 ای والد ارتقاء سواد رسانه 

 نیوالد ریهای سا از تجربه استفاده 

 یمجاز یفضااطالعات در  بهداشت 

 نیوالد

ها  ایی با دنیای مجازی، آسیبآشن

 ها و مزیت

گفتگو با والدینی که فرزند 

 نوجوان دارند

آشنایی والد در خصوص نحوه 

و  دیرمفیغغربال اطالعات مفید و 

سالمت روانی والد در فضای 

 مجازی

5 

آموزش نحوه و 

مدیریت 

گذاری در  قانون

خصوص فضای 

 مجازی

 االجرا در  الزم نیقوان و مدیریت نییتع

 خانه تیولئسم

 االجرا در  الزم نیقوان و مدیریت نییتع

 یتعامل خانوادگ

 نیگزیبرنامه جا و مدیریت نییتع 

 (یآموزش ،یحیتفر ،ی)ورزش

محول کردن برخی امور منزل در 

 حد توان نوجوان به وی

محول کردن برخی امور تعاملی 

ها در حد  خانواده با سایر خانواده

 توان نوجوان به وی

های  وان در کالسنوج نام ثبت

ورزشی، تفریحی  برنامه فوق

 آموزشی و...

3 
ایجاد ارتباطات 

 با نوجوانان مؤثر

  رابطه سالم و بهنجار آموزش نحوه ایجاد

 باهم نیوالد

  فرزند_والد یهمدل ییتواناآموزش 

  مقتدر والدآموزش الگوی 

 یهماهنگسازی در خصوص لزوم  آگاه 

 فرزندان تیدرترب نیوالد

 اختصاصر خصوص لزوم سازی د آگاه 

 فرزندان یوقت برا

 کمکسازی در خصوص فواید  آگاه 

 تیگرفتن از شخص ثالث در کنترل و ترب

 اعتماد متقابل جادیا 

 عمل و گفتار والد نیب یهماهنگ 

 و  تیمتناسب با فعال تیمحدود نییتع

 فرزند ازین

بهبود نحوه گفتگو و تعامل 

 همسران

  بیان احساسات به نوجوانان به شیوه

 صحیح

 چهارچوبارتباط دوستانه و در 

 مند با نوجوان صحیح و قانون

هماهنگی با همسر در خصوص 

 امور تربیتی

انتخاب مشاور برای کمک گرفتن 

 در انتقال برخی مطالب به نوجوان

گویید خودتان به آن  آنچه می

 عامل باشید.

ها نظر  برای تعیین محدودیت

 نوجوان را دخیل کنید.
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های محوری را مشخص کرده  پژوهشگر برای هر جلسه هدفی مبتنی بر کد در جدول فوق،

ی ها مؤلفهو ضمن آن فرآیندی را برای دستیابی به اهداف هر جلسه تبیین نموده است. 

های مکرر  های بازی است که از بررسی در فرآیند هر جلسه برگرفته از کد شده انیب

بود و برای اینکه فرآیند دستیابی به  دهش استخراجوالدین  مؤثرو غیر  مؤثرراهبردهای 

هایی را برای هر جلسه آموزشی به زبان  ی صورت گیرد، پژوهشگر محتوادرست بهاهداف 

 ساده پیشنهاد کرده است.

 گیری بحث و نتیجه
نوجوانان با توجه به  یبرنامه آموزش فرزند پرور یابیو اعتبار نیپژوهش حاضر باهدف تدو

های حاصل از مصاحبه  داده لیوتحل هیانجام شده است که با تجز یمجاز یفضا های تیموقع

در عصر حاضر که دنیا به سمت دیجیتالی شدن مطالعه حاصل شد.  نیا جینتاعمیق، 

است و این روند در چند سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا شتاب بیشتری  درحرکت

به چشم  شیازپ شیبنوجوانان ای جهت آموزش والدین و  گرفته است، لزوم تدوین برنامه

های عمیق  اند در مطالعه حاضر با بررسی ، پژوهشگران سعی کردهجهت نیبدخورد.  می

های احتمالی ناشی از فضای مجازی را چه برای والدین و چه برای نوجوانان  بتوانند آسیب

استخراج ها را  های ممکن برای پیشگیری از این آسیب ، راهبردحال نیدرعشناسایی نمایند؛ 

فرزندی کمکی -روانی و جسمی نوجوانان و به بهتر شدن رابطه والد سالمت بهنمایند تا 

 کرده باشند.

اند و  های عمیق از والدینی که فرزند نوجوان داشته در پژوهش حاضر با انجام مصاحبه

های ورود به پژوهش بودند مفاهیم مربوطه را استخراج و دو کد نظری با  واجد مالک

در فضای مجازی مشخص گردید. کد  مؤثرهای  های فضای مجازی و راهبرد ن آسیبعناوی

 شونده مصاحبههای والدین  های فضای مجازی بر اساس دغدغه و نگرانی نظری آسیب

هایی که فضای مجازی در خصوص سالمت روان و جسم نوجوانان دارند،  نسبت به آسیب

نی، جسمانی، عملکردی، اجتماعی و هایی چون آسیب روا استخراج گردیده است. آسیب

توانند سالمت روحی، جسمی و اجتماعی  ها می تربیتی مشخص گردیدند. این آسیب



 21 |   و همکاران یمیزند کر؛ یمجاز ینوجوانان در فضا یبرنامه آموزش فرزندپرور یابیو اعتبار نیتدو

آشنبرگ و همکاران  نوجوانان بسیاری را با مخاطره مواجه سازند. همسو با این یافته، 

نوجوان مطرح نمودند که اختالل دلبستگی در  -(، در خصوص رابطه والد111: 2211)

زنی کنند تا بتوانند پریشانی  بیشتر در فضای مجازی پرسه ها آنشود  وانان، موجب مینوج

( نیز مطرح نمودند، 3: 2222روانی خود را کاهش دهند. اسکیل بردفیلد و همکاران )

ها و  کشی با احتمال خیلی بیشتری درگیر بهره ساالن بزرگنوجوانان نسبت به 

اند که نوجوانان  های اخیر نیز نشان داده ، یافتهحال نیدرع شوند. های اینترنتی می برداری کاله

 خصوصاًبرند و اضطراب،  های اجتماعی متعددی رنج می مبتال به اعتیاد اینترنتی، از آسیب

(. بدیهی است که 1۱2: 2222دهند )فتحی و همکاران،  اضطراب بیماری باالیی نشان می

فضا بدون کنترل و آموزش الزم، نوجوانان  اعتیاد به فضای مجازی و درگیری شدید در این

 رگذاریتأثسازد. نوجوانانی که از اهداف بالگرهای  ی متعددی آماده میها بیآسرا برای 

هستند، بدون در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و سیاسی آنان، در فضاهای  اطالع یب

کنند و با توجه به اینکه  را فالو می ها پستزنند، اکثر  بوک و ... پرسه می اینستاگرامی و فیس

و نگرش این بالگرها الگوبرداری  در دوران الگوبرداری هویتی هستند، از رفتارها، منش

های ناآگاهانه و بدون رهبری و هدایت درست  نتیجه این الگوبرداری مسلماًکنند.  می

نیستند  تواند باشد. در حال حاضرکم ی روانی و تربیتی نمیها بیآسها، انتظاری جز  خانواده

کنند؛  و اصطالحات نمایه شده در فضاهای مجازی را بازگو می ها گفتماننوجوانانی که 

ی جسمی که ها مدلو  ها عکسآمدند.  کلمات و جمالتی که شاید هرگز نباید به زبان می

کنند. این  شوند، نوجوانان را درگیر ظاهر می توسط بالگرهای معروف هر روز پست می

ی تربیتی، روانی، اجتماعی و ها بیآسشده و فراوانی مسائلی از این قبیل، های کنترل ن آموزه

زنند و لزوم یافتن راهکارهایی از درون خانواده را  بیشتر از پیش دامن می هرروزجسمانی را 

 سازند. تر می ضروری

برگیرنده راهبردهایی چون:  مجازی در با فضای مؤثرهای مقابله  کد نظری راهبرد

گذاری  سازی فرزندان، مهارت و آگاهی والدین، قانون ها، آگاه دسترسی کنترل زمان، کنترل

سازی نوجوانان و  های پژوهش حاضر بر لزوم آگاه باشد. یافته با نوجوان می مؤثرو تعامل 



 5415 پاییز|  15شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 24

تواند  که این نکته اساسی می جهت نیبددارد.  دیتأکوالدین در خصوص فضای مجازی 

های بسیار فضای مجازی محفوظ و مصون دارد.  از آسیبهایشان را  نوجوانان و خانواده

گذاری، یافته دیگری است که برخی از والدین، برای صیانت فرزندان خود از  قانون

کنند و سعی دارند با تعیین قانون متناسب با فضای مجازی، از میزان  ها استفاده می آسیب

: 2222، کاپیتانوویک و همکاران )تنش میان نوجوانان و والدین بکاهند. همسو با این یافته

( نیز مطرح نمودند که والدین، راهکارهای متعددی را جهت کنترل و قانونمند نمودن 1212

کنند؛ گرچه اگر این  زمان و دسترسی در فضای مجازی برای فرزندان خود استفاده می

حمت شدگی و مزا راهبردها با مطالعه و دقت انتخاب نشوند، به نوجوانان حس کنترل

توان یکی  فرزند، این راهبرد را می -میان والد مؤثردهد. در خصوص ایجاد رابطه تعاملی  می

های فضای مجازی دانست؛  در حفظ نوجوانان از آسیب مؤثرهای  ترین راهبرد از مهم

ای مناسب بین والدین و نوجوانان شکل بگیرد، نوجوانان مقاومت  که اگر رابطه جهت نیبد

از سوی والدین خواهند داشت و  شده انیبها و قوانین  ه با محدودیتکمتری در مواجه

هایی که  کنند. در بررسی راهبرد والدین نیز استرس و فشار روانی کمتری را تجربه می

گردد که اگر والدین در  کنند، این مسئله آشکار می والدین در این خصوص استفاده می

های مناسبی داشته باشند، در  ازی بتوانند راهبردمواجهه با استفاده فرزندانشان از فضای مج

گذار است و از  سالمت جسم و روان نوجوانان و والدین بسیار اثر نیتأمتعامل با نوجوانان و 

های  های فردی و اجتماعی احتمالی بعدی پیشگیری خواهد شد. یافته بروز آسیب

(، فالتینکووا و همکاران، 1251: 2221با نتایج مطالعات کارمن و همکاران ) آمده دست به

. در بررسی نقش آگاهی و سواد رسانه باشند یم( همسو 3: 2222(، الم )1131: 2222)

( نیز مطرح نمودند که شناخت دقیق فضای 21: 11۳5والدین، یاری زاده و همکاران )

ی بتوانند محیطی را که خوب بهشود والدین  های اجتماعی، موجب می مجازی و شبکه

ی ساز منیادر آن گام برمی دارند، به خوبی و جلوتر از نوجوانان خود بررسی و  نوجوانان

( معتقدند، 12: 2222( و میلیکو )1132: 2222فالتینکووا و همکاران ) حال نیدرعکنند. 

والدین باید توانسته باشند اعتیاد اینترنتی خود را کنترل کنند. درر واقع یکی از راهبردهای 
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که والدین خود توانسته باشند کشش و  است نیاای مجازی فرزندان، در مدیریت فض مؤثر

رعایت بهداشت فضای مجازی توسط  اعتیاد خود به این فضاها را کنترل کرده باشند.

ای در حفظ و بقای آن راهنمایی  تواند فرزندان را از طریق یادگیری مشاهده والدین، می

با نوجوان، راهکاری  مؤثراهی و تعامل هایی مبتنی بر آگ رسد، کنترل به نظر می کند.

ی خواهد ابیدست قابلتوانمند در حفظ نوجوانان در فضای مجازی باشد. این یافته نیز زمانی 

را جهت استفاده  ها آنای آموزشی و دقیق طراحی شود تا بتواند  بود که برای والدین برنامه

های کنترلی  زم را برای اعمال برنامهوالدی که اقتدار ال مسلماًاز این راهبردها تقویت نماید. 

گیرانه و مستبدانه پیش  و آگاهی سازی ندارد، فرآیند حمایت و انضباط را در دو طیف سهل

نوجوانان در فضای  رسان بیآسو خود  ختهیگس لجامبرد که نتیجه آن، یا رفتارهای  می

د سود جوست. لذا استفاده قرار گرفتن توسط افرا مجازی است و یا ناآگاهی و مورد سوء

برای اینکه والدین، نوجوانان را با راهبردهای سازنده حمایت کنند، الزم است در درجه 

 اول خودشان مورد آموزش ابعادی و عمیق در این زمینه قرار گرفته باشند.

ای برای آموزش والدین طراحی و تدوین شد تا کمکی به  در این مطالعه برنامه

های  ناشی از فضای مجازی برای نوجوانان نماید. یافته های کاهش و پیشگیری آسیب

های عمیق در سایه اعتباریابی تخصصی، حاصل گشت  ها و مصاحبه پژوهش که با بررسی

حاکی از آن است که استفاده نادرست و نامناسب از فضای مجازی و همچنین مواجه 

این  ازجملهه باشد. هایی به همراه داشت تواند آسیب نادرست والدین با این موضوع می

های جسمی چون آسیب به چشم، ستون فقرات، چاقی،  ، آسیبشده استخراجهای  آسیب

بروز سایر  ساز نهیزمتواند  های جسمی است که خود می تحرکی و برخی دیگر آسیب بی

های دیگری که از  ی نوجوانان گردد. همچنین آسیبسال بزرگمشکالت جسمی در 

پرخاشگری،  چونهایی  های روانی است. آسیب گردد آسیب می های پژوهش استنتاج یافته

 _های روحی گیری، آسیب به روابط میان فردی و سایر آسیب افسردگی، انزوا و گوشه

توانند  های جسمی می ها نیز مانند آسیب شود که این آسیب روانی دیگر را شامل می

هایی  اما از دیگر یافته؛ شوند های بعدی زندگی فرد بروز برخی اختالالت در سال ساز نهیزم
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باشد که والدین برای مواجهه با خطرات  هایی می که در این پژوهش حاصل شد راهبرد

اند به والدین در کنترل و به حداقل  ها توانسته اند. این راهبرد فضای مجازی استفاده کرده

ی چون کنترل های پژوهشگر با استفاده از راهبرد رو نیازاها کمک کنند.  رساندن آسیب

ها، آگاهی  ها و اپ های نوجوانان به سایت زمان استفاده از فضای مجازی، کنترل دسترسی

ای  بخشی به نوجوانان در خصوص خطرات و فواید فضای مجازی، ارتقاء سواد رسانه

آموزشی سبک   با نوجوان، برنامه مؤثرایجاد روابط صحیح و  طور نیهموالدین و 

ی را تدوین کرده است. در این برنامه برای هر جلسه اهداف، ا فرزندپروری شش جلسه

فرآیند و محتوای جلسه تبیین شده است. الزم به ذکر است، فرآیند جلسات آموزشی، با 

بتوان  شده یطراحو امید است با اجرای برنامه   توجه به کدهای محوری و مدل ارائه گردیده

های ناشی از فضای مجازی محفوظ داشت.  یبهای این سرزمین را از آس فرزندان و خانواده

های دارای فرهنگ ایرانی طراحی شده است. در  شکی نیست که این برنامه برای خانواده

ی ها فرهنگای نسبت به  فرهنگ ایرانی، حمایت نوجوان و دوری آنان از عوامل حاشیه

شود که در  مطرح طور نیاواقع شده است. حتی بهتر است  موردتوجهشرقی و غربی بیشتر 

ی غربی و شرقی، روابط نامشروع با جنس مخالف حاشیه محسوب ها فرهنگبسیاری از 

ی که والدین ایرانی را ا اندازه بهشود. استفاده نوجوانان از سیگار و الکل رایج است و  نمی

بارداری در  مثالًکند.  های غربی و شرقی را درگیر خود نمی کند، خانواده درگیر می

اما در ؛ شود یک معضل به آن پرداخته می عنوان بهای است که در غرب  یدهنوجوانی پد

فرهنگ ایرانی هنوز والدین برای حفظ نوجوانان از این حواشی به میزان بسیار زیادی 

تواند کاربرد  ها طبق فرهنگ ایرانی می دهند. لذا این برنامه برای خانواده دغدغه نشان می

 داشته باشد.

 برای مطالعات بعدی هاش و ارائه پیشنهادهای پژوه محدودیت

پژوهشگران  هرچندهایی بوده است.  ها دارای محدودیت این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش

ها خارج از کنترل پژوهشگر  ها اما برخی از محدودیت سعی در برطرف کردن محدودیت

ضوع مو نهیدر زم ی همسوفیمطالعات کعدم وجود  چونهایی  بوده است. محدودیت
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کرونا در  روسیو وعیشها به دلیل  و عدم دسترسی به برخی منابع و کتابخانهموردپژوهش 

محدودیت دیگر، این نکته شده بود.  یدر روند کار پژوهش و کندی باعث اخالل، کشور

نشان دادن خود  قبول قابلاست که ممکن است برخی والدین در مصاحبه سعی در خوب و 

به نظر  حال نیدرعرفتار طبیعی یا حقیقی خود را بیان نکرده باشند. داشته باشند؛ به عبارتی 

رسد، صفات شخصیتی والدین در وضعیت فرزندپروری آنان و ارتباط با نوجوانانشان در  می

ی ریپذ انعطافی که برخی از والدین با خونسردی و ا گونه بهبود؛  رگذاریتأثفضای مجازی 

کردند.  و نگرانی باالیی با فضای مجازی برخورد میباال و برخی دیگر با تعصب، اضطراب 

رغم اینکه از دید پژوهشگران محفوظ نماند، اما در  عدم بررسی تیپ شخصیت والدین، علی

شود مطالعات بعدی، تعارضات درون  ی قرار نگرفت. لذا پیشنهاد میموردبررساین پژوهش 

آموزش فرزندپروری نوجوانان فردی و شخصیت والدین را نیز در ارتقاء و طراحی برنامه 

های این  ی قرار دهند. همچنین با توجه به اینکه طبق یافتهموردبررسدر فضای مجازی 

ی و آگاهسازی فرزندان، مهارت  ها، آگاه دسترسی زمان، کنترل مطالعه، راهبردهای کنترل

ضای مجازی استفاده از ف مؤثربا نوجوان از راهبردهای  مؤثرگذاری و تعامل  والدین، قانون

شود مطالعات کمی بعدی در خصوص بررسی اثربخشی این برنامه جهت  بودند، پیشنهاد می

ی نوجوانان انجام گیرد؛ زیرا که والدینی که توانسته بودند نترنتیاکاهش اعتیاد و مخاطرات 

 ی نوجوانان جلوگیری کرده بودند.ریپذ بیآسرا اجرا کنند، به میزان بیشتری از  ها آن

 اریسپاسگز

کنندگان این پژوهش که با  پژوهشگران مراتب قدردانی و تشکر خود را از کلیه شرکت

 دارند. استقبال و بردباری، در روند استخراج نتایج همکاری نمودند، اعالم می

 تعارض منافع

تعارض منافعی در انجام و نگارش آن ندارند. نویسنده  گونه چیهنویسندگان این مطالعه 

 باشد. دار می ها، اطالعات و نتایج پژوهش را عهده کامل داده مسئول، مسئولیت
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 منابع
بررسی نقش فناوری اطالعات و فضای »(. 1۱22اوستان، فرزانه؛ احمدیان؛ زهرا؛ پروانه، فاطمه. )

. «بر دوران کرونا دیتأکمجازی در تربیت اسالمی دانش آموزان دوره ابتدا شهر قم با 
-21(، 12)۱1؛ وپرورش آموزش، علوم تربیتی و شناسی روانین در ی نوها شرفتیپفصلنامه 

11. 
تا  11های فرزندپروری مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان  شناسایی الگو(. 11۳۳کلور، لیال. ) پرکاری

 نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده رفاه. . پایانساله تهران 11

و شفقت به  شده ادراکی فرزندپروری ها کسبنقش »(. 11۳۳رمضانی، شیما؛ علوی، خدیجه. )

 .112-1۳(، 2۱)51؛ . فصلنامه اعتیاد پژوهی«ی آمادگی اعتیاد در نوجواناننیب شیپخود در 
اثربخشی آموزش والدگری موفق به مادران »(. 11۳۳حسینی کالیی، سیده ساناز؛ اسدی، مسعود. )

لنامه فرهنگ مشاوره و فص. «بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوان
 .122-1۳(، ۱1)11؛ یدرمان روان

نقش »(. 1۱22سلیمی، هادی؛ حاجی علیزاده، کبری؛ عامری سیاهویی، مجتبی؛ بهدوست، پریسا. )
و خشونت زناشویی و  تعارضمیانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با 

 .11-122(، ۱5)12 ؛یدرمان روانفصلنامه فرهنگ مشاوره و . «خانوادگی
فضای مجازی، همنشینی و »(. 11۳1اهلل. ) عباسی شوازی، محمدتقی؛ معینی، مهدی و پوردیان، روح

های پرخطر  مطالعه رابطه همنشینی دانشجویان در فضای مجازی با رفتار های پرخطر: رفتار

 .12۱-11(، 1)12؛ فصلنامه انتظام اجتماعی. «یدر فضای واقعی و مجاز
های اجتماعی مجازی تحت موبایل با طالق  بررسی رابطه استفاده از شبکه»(. 11۳3ی. )عربی، مهد

عاطفی زوجین، موردمطالعه: مراجعین به مرکز مشاوره آرامش ناجا و دفاتر مددکاری شهر 
 .31-۱2(، 12)۱؛ فصلنامه دانش انتظامی اصفهان «.۳3اصفهان در سال 

واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط »(. 11۳1) فسایی، سهیال. منش، ایمان و صادقی عرفان
؛ فصلنامه راهبرد فرهنگ «.های جدید نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فناوری

12(۱1 ،)11-122. 

های  های فرزند پروری، سبک تبیین مدل نظری برای سبک»(. 11۳۱قربانی، آزاد و امانی، احمد. )
(، 3)21؛ یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان. «دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین

13-3۳. 
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