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  چکیده

آموزان از  دانش. ها، در حال افزایش است حوزههمه استفاده از اینترنت در 
 يها  سبکیر هدف این مطالعه، بررسی تأث.کاربران اصلی اینترنت هستند

در خانه  آموزان فرزند پروري اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت توسط دانش
با روش  پایه نهم که آموزان  نفراز والدین دانش300براي این منظور، . بود

هاي  یژگی متشکل از ويا به پرسشنامه بودند شده  انتخابيا  خوشهیريگ نمونه
عد؛  فرزند پروري اینترنت با دو بيها کاربرد اینترنت و سبکوالدین و فرزند، 

اکثریت نشان داد که نتایج . کنترل والدین و صمیمیت والدین پاسخ دادند
 فرزند و سبک غالب%) 82( به اینترنت در خانه دسترسی دارند ها خانواده
. %)7/43(در میان والدین، سبک فرزند پروري مقتدرانه است   اینترنتپروري
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 و تحصیالتشان مربوط است به سن ودر خانه دسترسی والدین به اینترنت 
یت، سن، تحصیالت، تجربه و  فرزند پروري متأثر از جنسيها همچنین سبک

ي فرزند پروري اینترنت نیز بر کاربرد اینترنت ها  سبک.نگرش والدین است
 از اینترنت آموزان دانشبیشترین میزان استفاده . گذارند یمیر تأث آموزان دانش

کنند و  یمیرانه را اتخاذ گ سهلزمانی است که والدین سبک فرزند پروري 
 از اینترنت زمانی است که والدین سبک آموزان شدانکمترین میزان استفاده 

تحصیالت، کنترل، تجربه و . کنند یمفرزند پروري مستبدانه را انتخاب 
کنند  ی مبینی یش را پ در خانهآموزان از اینترنت جنسیت والدین استفاده دانش

)21/0 = R2(. ،فرزند پروري اینترنتيها سبک گیري شد که یجهنت سرانجام  
 توسط و کاربرد اینترنت پذیرش بینی یشپ دید براي تبیین ویک عامل ج

 . استآموزان دانش

،  اینترنتکاربرد فرزند پروري، اینترنت، يها سبک:  کلیدييها واژه
  آموزان دانش

 

  مقدمه -1
نسل . ي زندگی نفوذ کرده استها جنبهي سنی و همه ها گروهکاربرد اینترنت در همه 

این . کند  یمموزشی و سرگرمی استفاده خیلی زیادي کنونی از اینترنت براي مقاصد آ
 محل کار، خدمات بانکی، خریدوفروش، پرداخت مالیات و حتی ،فناوري با مدرسه

، لذا استفاده از اینترنت به (Shields & Beharman, 2000)است شده   تلفیقگیري يرأ
عباسی شوازي و پروین (بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی بشر تبدیل شده است 

ازآنجاکه نسل کنونی دنیاي بدون فناوري اطالعات و ارتباطات را ). 1397آتشگاه، 
 نقش اینترنت و (Prensky, 2001) هستند 1طور مادرزادي دیجیتالی اند، به تجربه نکرده

شاملو، (ن نقش بسرعت در حال افزایش است ای که کند ی ایفاء مآنهامهمی در زندگی 
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 ییها  فرصت مزایا و پیشین در کنار همههاي يهمچون دیگر فناوراین فناوري ). 1382
؛ موسوي و Kabasakal, 2015(  نیز همراه استهایی یببا تهدیدها و آسدارد که 

  ).1397جوادي، 
 اینترنت که همه کاربران در معرض آن قرار دارند، براي هاي یبخطرها و آس

، چرا که شرایط سنی، امکان شود یکودکان و نوجوانان خطري مضاعف محسوب م
قرار گرفتن در معرض . کند یتر م ها مشکل مواجهه درست با این خطر را براي آن

 ماندن بهره یگارانه و خشن، استفاده کنترل نشده از کامپیوتر و در نتیجه بمحتواي هرزه ن
 مفید ازجمله خطرهایی هستند که فضاي مجازي را آلوده هاي یتها از ورزش و فعال آن

 و حس یريپذ این خاصیت دوگانه فضاي مجازي، که از سویی دسترس. اند کرده
 جدیدي براي فریبکاري و يها  و از سوي دیگر، فرصتکند یاطمینان را تقویت م

ها و والدین   که خانوادهشود یباعث م) Bocij, 2006 (سازد ی غلط فراهم مهاي ییبازنما
حسین ثابت، ( در استفاده سالم و امن فرزندانشان از اینترنت نقش مهمی داشته باشند

  .)1395جهانگرد و معتمدي، 
ها و معیارهاي فکري فرزندان است   شخصیت، ارزشگذار یهنهاد خانواده اولین پا

سالمت روانی فرد تا حدود بسیاري در گرو آن است و واکنش کودك و اخالق و 
احدي و (نسبت به محیط خود بالطبع تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی آن است 

 که استفاده از اینترنت دهند یطور مشخص نشان م  اخیر بهيها پژوهش). 1371محسنی، 
 درصد 91یافته، بیش از  ورهاي توسعهمثال، در کش عنوان به. شود یعمدتاً در خانه انجام م

. کنند ی درصد آنان در مدرسه از اینترنت استفاده م66آموزان در خانه و حدود  از دانش
این موضوع نیز بیانگر اهمیت نقش خانواده براي استفاده سالم و امن از اینترنت و 

 ,Lee & Chae, 2007; Mumtaz, 2001;Valcke (همچنین آموزش اینترنت است

Schellens, VanKeer & Gerarts, 2008.( زمانی که درباره خطرهاي احتمالی اینترنت 
ها از بلوغ  ازآنجاکه بچه. ها واضح است ، نیاز به آموزش اینترنت به بچهشود یصحبت م
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نتایج . اینترنتی کافی برخوردار نیستند قادر به مدیریت خطرهاي احتمالی اینترنت نیستند
ها استفاده سالم و امنی از   درصد از بچه86حدود  که دهد یها نشان م برخی پژوهش
بسیاري از همچنین ). Valcke, Bonte, De Wever & Rots, 2010 (اینترنت ندارند

 ;Chisholm, 2006(ندارند والدین نیز از خطرهاي احتمالی اینترنت درك درست و کاملی 

Livingstone & Bober, 2004.(  
وع مهم براي پژوهش در پذیرش سریع اینترنت توسط نسل جوان یک موض

 بینی یشعنوان پ ها، یکسري متغیرها به در این مدل.  پذیرش فناوري استيها مدل
ها متغیرهاي درونی  اند که برخی از آن شده  پذیرش فناوري در نظر گرفتهيها کننده

، بورگنجان، والک، سوتارت و اسکالنس (هستند و برخی دیگر متغیرهاي بیرونی
، تأکید بر متغیرهاي بیرونی مقالهدر این ).  ،2009رس و همکارانتو-؛ مارتینز2010

شان را  ها کاربرد فناوري توسط اعضاي خانواده  که آناي یوه ش؛است، یعنی رفتار والدین
نقش والدین در خصوص کاربرد اینترنت  .کنند یحمایت، کنترل، مدیریت یا تنظیم م

 موجود یا بر کنترل والدین یا مطالعات. ها زمینه پژوهشی نسبتاً جدیدي است توسط بچه
اند  اند و برخی از مطالعات هر دو جنبه را در نظر گرفته بر حمایت والدین تأکید داشته

)Valcke et al., 2010 .(فرزند پرورييها سبکبررسی  خیلی کمی به يها اما پژوهش  
 مقالهاند که هدف  ختهپردا آموزان ها بر کاربرد اینترنت توسط دانش  آنیر و تأثاینترنت

  .هد یحاضر را تشکیل م
  

   مبانی نظري و پیشینه-2
 خاصی را در تربیت فردي و اجتماعی فرزندان خویش بکار هاي یوههر خانواده ش

 متأثر از عوامل مختلفی دنشو ی فرزند پروري نامیده ميها  که سبکها یوهاین ش. گیرد یم
 & Hardy, Power (دنباش یاقتصادي مازجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

                                                   
1. Bourgonjon, Valcke, Soetaert & Schellens 
2. Martínez-Torres et al. 
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Jeadicke, 1993 .(ها، اعتقادات و رفتارهاي والدین که در قالب الگوي  بنابراین، نگرش
، عامل بسیار مهمی در تکوین کند ی فرزند پروري نمود پیدا ميها خانوادگی یا سبک

 شود یشخصیت و تثبیت خصوصیات اخالقی و هویت فرزندان محسوب م
 در تواند ی خاص تربیتی، مهاي یوههرکدام از این ش). 1382و پاکنژاد، کارگرشولی (

که رشد یافتن در  چنان.  شخصیت و هویت فرزند نقش اساسی داشته باشدیريگ شکل
طور مثبتی با رشد روانی سالم در طول دوران  یک محیط خانوادگی گرم و صمیمی به

  ).Grotevant & Cooper, 1986(نوجوانی مرتبط است 
طور مجزا  ها و رفتارهاي ویژه است که به  از روشاي یچیدهرزند پروري فعالیت پف

در واقـع پایـه و اسـاس شیوة . گذارد ییا در تعامل با یکدیگر بر رشد فرزند تأثیر م
 والدین براي کنترل و اجتماعی کردن فرزندانشان است يها فرزند پروري مبنی بر تالش

)Baumrind, 1991 .(ن والدین و فرزندان با روش فرزند پروري آنان ارتباط تعامل میا
.  پویـا اسـتاي یـده، پدگیـرد ی مداومی که در آن صورت ميها دارد و به دلیـل انطباق

 روش ابـراز محبـت والـدین بـه فرزندان ازنظر ،زمان با رشـد فرزندان بنابراین، هم
  ).Hartup & Laursen, 1999 (کند یشکل و فراوانی تغییر پیدا م

با توجه ) 1991(بامریند . شده است   متفاوتی براي فرزند پروري مطرحيها روش
و تقاضا چهار سبک فرزند پروري را مطرح کرده استیده عد پاسخبه دو ب  :عد ب

به میزان تالش والدین براي رشد ابراز وجود و ): بخشی ینانصمیمیت و اطم (یده پاسخ
اطمینان بخشی به کودکان و توجه به نیازهاي آنان اشاره استقالل در کودکان، حمایت و 

به تالش والدین براي یکپارچگی خانواده و جذب فرزندان ): کنترل(عد تقاضا اما ب. دارد
 فرزندان، نظارت بر آنان و هاي ییدر خانواده، از طریق داشتن تقاضاهاي متناسب با توانا

د، چهار سبک فرزند پروري مطابق با عبر اساس این دو ب. وضع مقررات اشاره دارد
  :اند از  عبارت1شکل 
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فرزند پروري مقتدرانه با ترکیبی از مهارگري، : فرزند پروري مقتدرانه  )1
حمایت عاطفی باال، سطوح مناسبی از استقالل و ارتباطات دوسویه میان کودك و 

 را این والدین، فرزندانشان). Rinaldi & Howe, 2011 (شود یوالدین مشخص م
ها از فرزندانشان با محبت و روابط  ، آنکنند یوسیله ابراز کالمی و جسمانی حمایت م به

 & Önder( فرزندانشان تناسب دارد هاي یی و انتظاراتشان با تواناکنند ینزدیک مراقبت م

Gülay, 2009 .( از اینترنت و فرزندانشانوالدین مقتدر در خصوص چگونگی استفاده 
اینترنت قوانین صریح و روشنی دارند و راهنماي خوبی براي ساعات دسترسی به 

  . هستندفرزندانشان
 فرزند پروري مستبدانه با مهارگري شدید، سطوح :فرزند پروري مستبدانه  )2

 و سطوح نسبتاً پایینی از صمیمیت عاطفی یرانهگ سخت  وثبات یباالي جدیت، انضباط ب
روي کردن و کنترل را مورد تأکید قرار این والدین، پی). Diaz, 2005 (شود یمشخص م

 کنند یکه بده و بستان کالمی، خودمختاري و استقالل را منع م  درحالیدهند یم
)Goplan, 2009 .(شود که  یمباعث  استفاده از اینترنت شیوه در این گرفتن کار به

 یراحت بهی در خصوص مباحث مربوط به اینترنت گفتگو کنند، سخت بهاعضاي خانواده 
والدین در مورد استفاده از  توانند راجع به دسترسی به اینترنت صحبت کنند و ینم

  .کنند یماینترنت، نظرشان را به فرزندان تحمیل 
 نسبت به فرزندان خود کنترل یرگ  والدین آسان:یرانهگ فرزند پروري سهل) 3

) 1391، یاري  زاده و الهیپرچم، فاتح( ها زیاد است کمتري دارند و محبت نسبت به آن
شریعتمداري، (دهند  یم پاسخ فرزندانشانقیدوشرط به نیازهاي  یب، ها خانوادهو این 

 منفعل و لوس کننده هستند و شان ي در فرزند پروریرگ والدین سهلبنابراین، ). 1378
 این دسته از ).Kopko, 2007(تمایلی به نه گفتن یا ناامید کردن فرزندشان ندارند 

                                                   
1. Authoritative 
2. Authoritarian 
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ها  ی آنسخت به از اینترنت هیچ مرز مشخصی ندارند و فرزندانشانستفاده والدین براي ا
  .کنند یمرا راهنمایی 

در این شیوه تربیتی، کنترل و محبت به فرزندان : کارانه  مسامحهيفرزند پرو) 4
، کنند یدر کمترین سطح قرار دارد والدینی که کنترل پایین و پذیرش پایین را ترکیب م

ها از فرزندانشان   آنرسد یبه نظر م. فرزندانشان غیرمداخله گر هستندنسبتاً در پرورش 
 غرق يا گونه ها به ، آنیگرد عبارت به. ها را طرد کنند  و ممکن است آنکنند یمواظبت نم

 نیروي کافی براي برقراري و اجراي قوانین توانند یاند که نم در مشکالت خود شده
این گروه از والدین نسبت به کاربرد ). Sigelman, 1999( دهند از خود نشاناجتماعی 

  .ي ندارندا بازدارنده هیچ رویکرد حمایتی یا فرزندانشاناینترنت توسط 

 
 )Maccoby & Martin, 1983 ; Baumirind, 1991 ( فرزند پروري والدینيها  سبک-1شکل 

ی اعمال قدرت بر فرزندان در جهت ها در واقع به معن کنترل والدین در این سبک
شده از  هاست و به میزان سـختگیـري معیارهـاي ارائه نظارت بر اعمال و رفتارهاي آن

عموماً کنترل برحسب میزانی تعریف ). 1390بیابـانگرد، (سـوي والـدین اشـاره دارد 

                                                   
1. Neglectful 

 کنترل باال

 صمیمیت باال

 صمیمیت پایین

 پایینکنترل 

 سبک مقتدرانه

 سبک مستبدانه

 گیرانه سبک سهل

 گیرانه سبک مسامحه
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ا بـه سـر  کـه بـا او نیستند، کجییها  فرزندشان در زماندانند ی کـه والدین مشود یم
ها  این کنترل). Romero & Ruiz, 2007 (کند ی و اوقـاتش را چگونـه سپري مدنبـر یمـ

 ازجمله اینکه زمانی که فرزندان مدرسه را ترك کنند ی زیادي به والدین ميها کمک
موقع   تا بهرسانند ی را به حداکثر مینشان و سرعت ماشدهند یها اخطار م اند به آن کرده

، بینند یهمچنین محتوایی را که فرزندان توسط کامپیوترشان م.  برسندبه فرزندشان
 از کامپیوتر استفاده کنند کاهش توانند یها م  را که آنیزمان ، یا مدتکنند یکنترل م

 ویدیویی و هاي ي در خدمات کامپیوتري دیجیتال، بازتوان یها م از کنترل. دهند یم
  ).Grolnick, 2003( کامپیوتري استفاده کرد يرهاافزا  همراه و نرميها کامپیوتري، تلفن

داراي کنند یعد محبت و صمیمیت تکیه ماما والدینی که در تعامل با کودك بر ب 
بیشتر به پذیرش رفتار، ) والدین بااقتدار منطقی(والدین پذیرا . نگرش پذیرا هستند

 جسمی و روانی تشویق، مهربانی، دادن آزادي زیاد و داشتن توقع به میزان توانایی
موقع از محبت والدین استفاده  ها به  خانوادهگونه ینفرزندان ا. فرزند گرایش دارند

ها در خانه مورداحترام است و جایشان در گروه خانوادگی  ، شخصیت آنکنند یم
والدینِ پذیرا روابط کالمی را تشویق و دالیل مخالفت خود را با . مشخص است

  ).1380، یهواس( کنند ی م فرزندشان بیانيها خواسته
 در کودکان کمک کند یريپذ  به توسعه انعطافتواند یکنترل و صمیمیت والدین م

. تا خطرات اینترنت را درك کنند و از اینترنت استفاده امیدوارکننده داشته باشند
. گذارند ی میر فرزند پروري بر استفاده مثبت و منفی از اینترنت تأثيها بنابراین، سبک

، براي مثال گذارد ی میرین جو و روابط خانوادگی بر نحوه استفاده از اینترنت تأثهمچن
اند که در اعتیاد  شده در کشور کره به عوامل خانوادگی اشاره داشته تعدادي مطالعه انجام

قسمت اعظم این مطالعات به ارتباط بین . به اینترنت در نوجوانان اثرگذار بوده است
 والدین، ارتباطات و همبستگی درون خانواده يها  نگرش حمایتی مثلهاي یژگیو

 والدین، ارتباطات خانوادگی، همبستگی خانواده و يها اند که نگرش شده متمرکز
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 ;Young, 1999(خشونت والدین علیه کودك با اعتیاد به اینترنت مرتبط بوده است 

Nam, 2002.(  
 شده است به سه سبک اشاره والدین در استفاده از اینترنت يها در ارتباط با سبک

 یا میانجیگري والدین در يا در این سه سبک نقش واسطه: )1392زمانی و عابدینی، (
 فعال در يگر  واسطه،اولین سبک. گرفته است بحث قرار  موردها ياستفاده از فناور

والدینی است که به مباحثات و مجادله والدین با فرزندانشان در مورد دیدن تلویزیون و 
 تا کنند ی کمک میشانها در این سبک، والدین به بچه. دنپرداز ی کار با اینترنت میا
والدین ، سبک دوم.  باشندها يعنوان کاربران یا تماشاگران انتقادي در استفاده از فناور به

در این .  هستندها يها با فناور براي فعالیت بچه  حدومرزکننده یینمحدودکننده یا تع
ین روشن و واضحی را براي اینکه چه وقت، تا چه میزان و چه نوع سبک، والدین قوان

 دسته سوم، .کنند یها مجاز هستند انجام دهند وضع م  از اینترنت را بچهییها استفاده
والدین با سبک همبازي و یا هم تماشاگر هستند که این دسته از والدین در کنار فرزند 

 در مورد اینترنت با او صحبت توانند ی و مبینند ی و استفاده او از اینترنت را منشینند یم
  .کنند یا نکنند

نین به مشخصات والدینی که چها، به استفاده از اینترنت و هم برخی از پژوهش -
 مثالً مادرها در مقایسه با ؛شوند ی، مربوط مکنند ی متفاوت نقش بازي ميها با سبک

 مقتدرانه را اتخاذ کنند يها دارند سبک  دوست، استبدادي غالب پدرانيها سبک
)Aunola, Stattin & Nurmi, 2000 .(کنترل ترین يوالدین زیستی دوست دارند قو 

 & Rooij(ها و والدین پرستار و قیم اتخاذ کنند  رفتاري را در مقایسه با پدربزرگ

Eijden, 2007 ،2010 به نقل از والک و همکاران.(  
تر و ارشدتر  است؛ والدین مسنسن والدین براي نقش بازي کردن مناسب  -

 & Wang, Bianchi (کنند یتر راهنمایی م کمتر از والدین جوان  وکنند یبیشتر کنترل م

Raley, 2005 .(و همکاران والک )نشان دادند که والدین جوانتر و والدینی که ) 2010
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ر در ت  در سطح باالتري از والدین مسنکنند یبا فرزندان خود از اینترنت استفاده م
  .کنند یاستفاده از اینترنت نظارت م

 يا نشان دادند که تحصیالت والدین بر سواد رسانه) 1391(شجاعی و امیرپور  -
فکر فرزندان خود را در   و روشنکرده یلوالدین تحص . بوده استیرگذاردانشجویان تأث

 نتایج همچنین. سازند یطیف وسیعی در ارائه دانش و منابع جایگزین حمایت و مطلع م
 و کنند ی بیشتر کنترل مکرده یلنشان داد که والدین تحص) ) 2008و، لنرتس و دموریولر

  .دهند یمالیمت بیشتري را نشان م
و نوابخش و ) 2010 (کیو ، لئو و)) 2001 لیویگستون و بوویلهاي یافته -

 استفاده آموزان با میزان نشان داد که بین میزان موافقت والدین دانش) 1393(رحمانی 
و لئو ) 2007 ( و کو چن، چن،، ین، ین)1388(صارمی . از اینترنت ارتباط وجود دارد

 و ضعیف والدین اثر یطی مطالعاتی دریافتند که نگرش و انضباط ب) 2010(و همکاران 
فکر   و والدین با نگرش مثبت و روشنشود یموجب وابستگی رفتاري به اینترنت م

، شین، لو) 2001(نتایج لیویگستون و بوویل  .شوند ینترنت مموجب استفاده مثبت از ای
فکر و با تجربه نسبت به  نشان داد که والدین روشن) ) 2010، گوا و تسنگلئو

عنوان یک حامی براي فرزندان خود هستند و اطالعاتشان را در طیف  اینترنت، به
ن، مطلع و با تجربه بار فرزندان این والدی. دهند یوسیعی در اختیار فرزندانشان قرار م

  .آیند یم
 نشان دادند که پسران بیشتر از يا طی مطالعه) ) 2008ویکیري و چرناکی -

حیدري و . دختران، حمایت درك شده از والدین را در برابر استفاده از کامپیوتر دارند

                                                   
1. Walrave, Lenaerts, & De Moor 
2. Livingstone & Bovill 
3. Lio & Kuo 
4. Yen, Yen, Chen, Chen & Ko 
5. Lou, Shin, Liu, Guo & Tseng 
6. Vekiri &Chronaki 
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از  و استفاده نوجوانان از اینترنت متأثر يگرد نشان دادند که هرزه) 1390(آذر خرداد 
  . پسران بیشتر از دختران استيگرد محیط خانواده است و در این میان هرزه

 يها به این نتیجه دست یافتند که ارزش) 1393(صالحی و نعیم یاوري  -
گاهی والدین از آخانوادگی، کنترل والدین، حمایت خانواده، تحصیالت والدین با 

گاهی والدین از آوالدین،  دارند و متغیرهاي نظارت داري یتکنولوژي رابطه معن
تکنولوژي ارتباطی، تحصیالت پدر، درآمد خانواده به ترتیب بیشترین سهم را در 

  . اعتیاد به اینترنت دارندبینی یشپ
 تدوین 2با توجه به مبانی نظري و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی مطابق با شکل 

  :شدند پژوهشی به شرح زیر مطرح يها  بر این اساس، سؤال وشد
 والدین و خانواده هاي یژگیتا چه حد دسترسی به اینترنت در منزل، به و )1

  مربوط است؟
  ؟کنند ی فرزند پروري استفاده ميها والدین موردمطالعه بیشتر از چه سبک )2
 خانواده و والدین مربوط هاي یژگی فرزند پروري به ويها تا چه حد سبک )3
  است؟

  فرزند مربوط است؟ هاي یژگی فرزند پروري به ويها تا چه حد سبک )4
 فرزند يها آموزان متأثر از سبک تا چه حد استفاده از اینترنت توسط دانش )5
 اینترنت است؟پروري 

 خانواده و هاي یژگیآموزان به و تا چه حد استفاده از اینترنت توسط دانش )6
 والدین ربط دارد؟
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کاربرد اینترنت توسط  فرزند پروري اینترنت بر يها  سبکیر مدل مفهومی تأث-2 شکل
 آموزان دانش

  
  پژوهش شناسی  روش-3

 از نوع ها توصیفی این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ شیوه گردآوري داده
آموزان پایه نهم بود که در سیزده  جامعه آماري شامل والدین دانش.  استاي یسهمقاعلّی 

با روش .  کرده بودندنام  ثبت1394-95مدرسه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 
ها خواسته شد که  آموزان انتخاب شدند و از آن  نفر از دانش550 يا  خوشهیريگ نمونه

از این . پرسشنامه را یکی از والدینشان که آشنایی بیشتري با اینترنت دارد تکمیل کند
 درصد آنان مرد 40 درصد از والدین زن و 60.  پرسشنامه برگشت داده شد300تعداد 

 دیگر نمونه مورد هاي یژگیو.  سال سن داشتند35-44دهندگان بین  اکثر پاسخ. دبودن
 . آمده است1مطالعه در جدول 

این . استفاده شد) 2010(والک و همکاران ها از پرسشنامه  براي گردآوري داده
هاي  بخش اول پرسشنامه، شامل سؤال: شده است پرسشنامه از سه بخش تشکیل

بخش دوم پرسشنامه به . آموز بود صات خانواده، والدین و دانش در مورد مشخاي ینهزم
آموزان   که از والدین دانششد یدسترسی به اینترنت و استفاده از آن در منزل مربوط م

خواسته شد تا در مورد نگرش و تجربه خود نسبت به اینترنت بگویند و کمیت و 

 ده در خانواتعداد فرزندان  
 جنسیت والدین  
 تحصیالت والدین  
 تجربه والدین  
 نگرش والدین  
 استفاده از اینترنت  
 

  
 استفاده از اینترنت جنسیت 

 صمیمیت والدین

 کنترل والدین

 والدین

 آموز دانش
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براي محاسبه شاخص کاربرد . نندکیفیت استفاده خود و فرزندشان از اینترنت را تعیین ک
اینترنت از پاسخ به دو سؤال استفاده شد؛ فرزند شما چند روز در هفته به اینترنت 
دسترسی دارد؟ و فرزند شما چند ساعت در روز به اینترنت دسترسی دارد؟ با دو سؤال 

ه بخش سوم پرسشنام. ها، میزان دسترسی والدین نیز به اینترنت سنجیده شد مشابه این
کنترل . شد یمربوط م) کنترل و صمیمیت والدین( فرزند پروري يها به ابعاد سبک

 2 گویه آن در مورد نظارت، 4 گویه مورد بررسی قرار گرفت که 11وسیله  والدین به
 گویه در مورد قوانین استفاده از اینترنت 5گویه در مورد ممانعت استفاده از اینترنت و 

 گویه آن درباره 11 گویه مورد بررسی قرار گرفت که 14است و صمیمیت والدین با 
 يا  درجه5 گویه درباره حمایت و پشتیبانی است که بر اساس یک طیف 3ارتباطات و 

  .شوند یسنجیده م) هرگز= 1ندرت،  به= 2گاهی، = 3اغلب، = 4همیشه، = 5شامل (لیکرت 
  

  یت والدین و استفاده از اینترنت والدین و فرزندان، میانگین کنترل و صمیمهاي یژگی و-1جدول 
 میانگین  درصد  فراوانی  ویژگی  متغیر

  کنترل
 میانگین

  صمیمیت
  میانگین استفاده

  از اینترنت
  92/2  13/3  97/2  60  180  زن  جنسیت  28/3  19/3  96/2  40  119  مرد

  0  14/2  90/2  3/0  1  25کمتر از 
  72/3  65/3  27/3  6  18  سال 34تا  25
  17/3  28/3  05/3  54  162  سال 44 تا 35
  10/3  97/2  82/2  3/33  100  سال 54تا  45
  71/1  52/2  75/2  7/5  17  سال 64 تا 55

  سن
  والدین

  0  28/1  72/2  3/0  1  سال به باال 65
  74/0  86/1  39/2  7/15  47  ابتدایی

  05/2  27/2  81/2  20  60  راهنمایی
  98/2  39/3  05/3  7/31  95  دیپلم

  39/4  93/3  31/3  7/12  38  پلمید فوق
  14/5  13/4  28/3  7/14  44  لیسانس

  تحصیالت
  نیوالد

  

  69/5  36/4  09/3  7/4  14  وباالتر سانسیل فوق
  تعداد  40/3  78/3  26/3  3/3  10  فرزند 1

  4  70/3  12/3  19  57  فرزند 2  فرزندان
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  26/3  56/3  17/3  7/33  101  فرزند 3
  21/3  03/3  01/3  7/22  68  فرزند 4
  65/1  36/2  49/2  3/12  37  فرزند 5

  خانواده

  89/1  64/1  33/2  19  27  5 بیشتر از
  50/1  96/2  68/3  3/3  10  منفی

  05/2  86/2  96/2  7/18  56   منفیيتا حدود
  3  10/3  93/2  3/50  151   مثبتيتا حدود

 نگرش
  نسبت به
  اینترنت

  06/4  59/3  96/2  7/27  83  مثبت
  07/1  38/2  66/2  7/33  101  کم

  84/3  42/3  14/3  54  162  متوسط
  تجربه
  اینترنت
  19/5  08/4  06/3  3/12  37  زیاد  والدین

  جنسیت  09/3  37/2  11/3  7/39  119  پسر
  06/3  01/3  88/2  3/60  181  دختر  فرزند

  59/1  42/2  76/2  3/23  70  کم
  18/3  27/3  07/3  62  186  متوسط

تجربه 
  اینترنت
  93/4  80/3  86/2  3/14  43  زیاد  فرزند

  
.  فرزند پروري اینترنت از پایایی مناسبی برخوردار استيها نامه سبکپرسش

 یاس و آلفاي کرونباخ خرده مق78/0 کنترل والدین یاسآلفاي کرونباخ خرده مق
آلفاي در این مطالعه، ). Valcke et al, 2010 (شده است  گزارش90/0صمیمت والدین 

 خرده مقیاس و براي 88/0کنترل والدین یاس خرده مق، براي 93/0کرونباخ براي کل پرسشنامه 
 آمار يها  از روشیهاي پژوهش براي پاسخگویی به سؤال . آمدبه دست 91/0صمیمیت 

فراوانی جهت مقایسه .  استفاده شدSPSS 20افزار  باطی با کاربرد نرمنتوصیفی و است
ف از ي مختلها گروه تعیین تفاوت بین میانگین برايدو،  یطبقات مختلف از آزمون خ

 فرزند پروري و کاربرد واقعی يها  بررسی رابطه بین سبکتحلیل واریانس و جهت
عنوان سطح   به05/0مقدار . آموزان از تحلیل رگرسیون استفاده شد اینترنت توسط دانش

  . در نظر گرفته شدداري یمعن
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  ها یافته -4
ـ هـاي  یژگـی تا چه حد دسترسی به اینترنـت در منـزل بـه و          : سؤال اول  دین و  وال

  خانواده مربوط است؟
اند که به اینترنت در خانه دسترسی ندارند  درصد کمی از والدین گزارش کرده

وضوح به سن والدین  دسترسی به اینترنت به). N=54،  درصد18(
)05/0p<،299/13=X² (ها و تحصیالت آن) 05/0p<،404/41= X² (والدین . مرتبط است

همچنین در مورد  این موضوع.  در منزل دارندتر دسترسی بیشتري به اینترنت جوان
 نشان 2طور که نتایج جدول  همان. کند یوالدینی که تحصیالت بیشتري دارند، صدق م

  یافت نشدداري یها به اینترنت رابطه معن  بین جنسیت والدین و دسترسی آندهد یم
)05/0>p،612/0= X ².(  

  ب متغیرهاي جمعیت شناختی میزان استفاده والدین از اینترنت برحس-2 جدول
  متغیر  دسترسی به اینترنت وضعیت

  تعداد کل  دارد  ندارد
 يدار یمعنسطح   دو آماره خی

  جنسیت  118  94  24  مرد
  179  149  30  زن

612/0  434/0 

  1  0  1  25کمتر از 
  18  16  2  سال 34تا  25
  160  133  27  سال 44تا  35
  100  83  17  سال 54تا  45
  17  11  6  سال 64 تا 55

  سن

  1  0  1  سال به باال 65

299/13  021/0 

  47  25  22  ابتدایی
  60  44  16  راهنمایی

  94  85  9  دیپلم
  38  35  3  دیپلم فوق

  44  40  4  لیسانس

  تحصیالت

  13  13  0  و باالتر لیسانس فوق

404/41  001/0 
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 فرزند پروري يها سبک بیشتر از چه  مورد مطالعهآموزان دانشوالدین :  دومسؤال
  ؟کنند یماستفاده 

 نقطه برش بر اساس.  متغیر است5 تا 1امتیاز متغیرهاي کنترل و صمیمیت والدین از 
3فرزند پروريعد  این دو بعد، پنج سبک متفاوت  ترکیب شدند و از ترکیب این دو ب

 فرزند پروريت، به پنج سبک با توجه به میزان کنترل و صمیمی.  آمدبه دست فرزند پروري
 بیشتر شود یم مشاهده 3 که در شکل طور همان. برچسب و نام مشخص تعلق گرفت

 تعداد معدودي از ،)=N 131 ،درصد 7/43 (کنند یموالدین از سبک مقتدرانه پیروي 
 نیز از سبک اي مالحظه قابل تعداد ،)=19N درصد، 3/6(والدین سبک مستبدانه دارند 

  دارندیرانهگ سهل تعدادي نیز سبک و) =N 96 ،درصد 32( کنند یم پیروي نهیراگ مسامحه
 ترکیبی فرزند پروري یک شیوه 3همچنین در اطراف نقطه برش . )=N 49 ،درصد 3/16(

 بین کنترل و صمیمیت والدین به ذکر است کهالزم . )=N 5 ،درصد 7/1(شناسایی شد 
 والدین یک سطح معینی از  یعنی،).=p ،56/0r>05/0(یک رابطه مثبت متوسط وجود دارد 

  .برعکس و  یک رابطه صمیمانه نیز با فرزندان خود دارندعمدتاً  وکنند یمکنترل اعمال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   در نمونه مورد مطالعه فرزند پروري والدینيها سبک -3شکل 

 کنترل باال

 صمیمیت باال

 پایینکنترل 

  سبک مقتدرانه
7/43%  

 صمیمیت پایین

  گیرانه سبک سهل
3/16%  

  هسبک مستبدان
3/6%  

  گیرانه سبک مسامحه
32%  

  سبک ترکیبی
7/1%  
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 خانواده و والدین هاي یژگی فرزند پروري به ويها چه حد سبک تا: سؤال سوم
  مربوط است؟

 هاي خانواده و والدین از یژگیومقایسه کنترل و صمیمیت والدین بر اساس براي 
کنترل والدین در استفاده از اینترنت به  صمیمیت و. تحلیل واریانس استفاده شد

 سن دهد ی نشان م3نتایج جدول  .شود یخصوصیات والدین مربوط م  وها یژگیو
طور که  همان  وکند یدر استفاده از اینترنت ایفا م وضوح نقش بسیار مهمی را والدین به

 صمیمیت بیشتري را 25-34 والدین سنین دهد ینشان م 1شده جدول  اطالعات خالصه
 , P>05/0 (دهند یدر مقایسه با والدین سنین باالتر براي استفاده از اینترنت نشان م

3/82=f.(  یافت نشد داري ین مختلف تفاوت معنیازنظر کنترل بین والدین سناما 
)05/0>P ، 620/1=f.(  

 والدین با .گذارد ی میرکنترل والدین تأث سطح سواد والدین بر صمیمیت و
کنترل  تحصیالت دانشگاهی در مقایسه با والدین با تحصیالت ابتدایی و راهنمایی بیشتر

 دهند یچنین صمیمیت بیشتري نیز نشان مهم  و)P ، 8/501=f>05/0 (کنند یم
)05/0<P ، 82/511=f .(تر در درجه کنترل تفاوت   کوچکيها والدین در خانواده

 همچنین  و)P ، 8/185=f>05/0(تر دارند   بزرگيها اي با خانواده مالحظه قابل
به والدین با نگرش مثبت ). P ، 29/557=f>05/0 (دهند یصمیمیت بیشتري نیز نشان م

 نشان  منفی یا منفیگرش نسبتاًصمیمیت بیشتري را نسبت به والدین با ناینترنت، 
 يها ولی در درجه کنترل بین والدین با نگرش). P  ,10/294=f>05/0 (دهند یم

). P ، 2/494=f<05/0( یافت نشد داري ی تفاوت معن نسبت به اینترنتمتفاوت
 شود یمالحظه در کنترل م والدین منجر به تفاوت قابلاینترنت درنهایت، تجربه 

)05/0<P ، 11/303=f .(والدین با تجربه زیاد کنترل بیشتري نسبت به ،دیگر عبارت به 
 دهند ی ضمن اینکه صمیمیت بیشتري را نیز نشان مکنند یوالدین با تجربه کمتر اعمال م

)05/0<P ، 57/247=f.(  
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 هاي خانواده و یژگی والدین بر اساس و و کنترلنتایج تحلیل واریانس صمیمیت -3جدول 
  والدین

  صمیمیت
  غیرمت 

مجموع   منبع تغییرات
میانگین   آزادي درجه  مجذورات

 f مقدار  مجذورات
سطح 

 يدار یمعن

  249/0  1  249/0  بین گروهی
  جنسیت  252/1  297  940/371  یگروه درون

    298  189/372  کل
199/0  656/0 

  380/4  5  900/21  بین گروهی
  سن  189/1  293  520/348  یگروه درون

    298  420/370  کل
682/3  003/0 

  341/43  5  705/216  بین گروهی
  تحصیالت  525/0  292  381/153  یگروه درون

    297  086/370  کل
511/82  001/0 

  917/24  5  583/124  بین گروهی
  843/0  294  842/247  گروهی درون

  تعداد فرزندان
  خانواده

    297  425/372  کل
557/29  001/0 

  812/51  2  624/103  بین گروهی
   اینترنتتجربه  905/0  297  801/268  گروهی درون

    299  425/372  کل
247/57  001/0 

  728/11  3  185/35  بین گروهی
  139/1  296  240/337  گروهی درون

 نسبت به نگرش
  اینترنت

    299  425/372  کل
294/10  001/0 

  کنترل 
   متغیر

مجموع   منبع تغییرات
ین میانگ  آزادي درجه  مجذورات

 f مقدار  مجذورات
سطح 

 يدار یمعن

  021/0  1  021/0  بین گروهی
  جنسیت  716/0  297  787/212  گروهی درون

    298  808/212  کل
029/0  865/0 

  145/1  5  726/5  بین گروهی
  سن  707/0  293  171/207  گروهی درون

    298  896/212  کل
620/1  155/0 



  

  
  

  
 319  ...  هاي فرزندپروري اینترنت بر  تأثیر سبک

  391/5  5  956/26  بین گروهی
  تحصیالت  634/0  292  182/185  گروهی درون

    297  138/212  کل
501/8  001/0 

  203/5  5  014/26  بین گروهی
  636/0  294  883/186  گروهی درون

  تعداد فرزندان
  خانواده

    299  897/212  کل
185/8  001/0 

  529/7  2  058/15  بین گروهی
   اینترنتتجربه  666/0  297  839/197  گروهی درون

    299  897/212  کل
303/11  001/0 

  750/1  3  250/5  بین گروهی
  702/0  296  647/207  گروهی درون

 نسبت به نگرش
  اینترنت

    299  897/212  کل
494/2  060/0 

  
 فرزنـد مربـوط     هـاي   یژگـی  فرزند پروري بـه و     يها  چه حد سبک   تا: سؤال چهارم 

 است؟

وضوح نقش مهمی را در  ه که جنسیت فرزندان بدهد ی نشان م4 نتایج جدول 
پسرها  1 شده جدول طبق اطالعات خالصه. کند یصمیمیت ایفا م زمینه دریافت کنترل و

و دختران صمیمیت ) P  ,5/451=f>05/0 (شوند یدر مقایسه با دخترها کنترل بیشتري م
میزان همچنین . )P  ,7/673=f>05/0 (کنند یبیشتري را در مقایسه با پسران دریافت م

 باتجربه يها بچه.  داردها بچه و صمیمیت والدین بستگی به سطح تجربه اینترنت کنترل
 P>05/0(کنند  یتر دریافت م تجربه  کميها بیشتر، صمیمیت بیشتري را در مقایسه با بچه

 ,27/543=f (شوند یو کنترل بیشتري نیز م )05/0<P  ,4/10-= f(.  
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   فرزندهاي یژگیو یت والدین بر اساسنتایج تحلیل واریانس کنترل و صمیم -4 جدول 
  صمیمیت

  متغیر
  منبع تغییرات

مجموع 
  مجذورات

  آزادي درجه
  میانگین

  مجذورات
 f مقدار

  سطح
 يدار یمعن

  349/9  1  349/9  بین گروهی
  جنسیت  218/1  298  076/363  گروهی درون

    299  425/372  کل
673/7  006/0 

  104/29  2  209/58  بین گروهی
   اینترنتتجربه  057/1  296  773/312  گروهی درون

    298  982/370  کل
543/27  001/0 

  کنترل
  متغیر

  منبع تغییرات
مجموع 
  مجذورات

  آزاديدرجه 
  میانگین

  مجذورات
 f مقدار

  سطح
 يدار یمعن

  824/3  1  824/3  بین گروهی
  جنسیت  702/0  298  073/209  گروهی درون

    299  897/212  کل
451/5  020/0 

  791/2  2  583/5  بین گروهی
   اینترنتتجربه  696/0  296  063/206  گروهی درون

  
  کل

646/211  298    
010/4  019/0 

  
 يها آموزان متأثر از سبک چه حد استفاده از اینترنت توسط دانش  تا:سؤال پنجم

  اینترنت است؟فرزند پروري 
نترنت بر استفاده ي فرزند پروري ایها سبکیر تأثدر این پژوهش براي بررسی 

پنج سبک فرزند پروري .  از اینترنت در خانه از تحلیل واریانس استفاده شدآموزان دانش
عنوان متغیر وابسته در نظر   از اینترنت بهآموزان دانشعنوان متغیر مستقل و استفاده  به

ي فرزند پروري مختلف ها سبک مشخص است، 5طور که در جدول  همان. گرفته شد
  .)P  ,3/895=f>05/0( از اینترنت دارند آموزان دانشفاوتی بر استفاده یر متتأث



  

  
  

  
 321  ...  هاي فرزندپروري اینترنت بر  تأثیر سبک

 از اینترنت در خانه بر اساس آموزان دانش نتایج تحلیل واریانس استفاده -5جدول 
 ي فرزند پروريها سبک

  منبع تغییرات
مجموع 
  مجذورات

  آزاديدرجه 
میانگین 
  مجذورات

 يدار یمعنسطح  f مقدار

  028/14  4  112/56  بین گروهی
  602/3  295  558/1062  گروهی درون

    299  670/1118  کل
895/3  004/0 

  
بیشترین میزان . دهد یمي فرزند پروري را نشان ها سبکیر متفاوت تأث نیز 4شکل 

یرانه گ سهل از اینترنت زمانی است که والدین سبک فرزند پروري آموزان دانشاستفاده 
 از اینترنت زمانی است که والدین آموزان دانشن استفاده کنند و کمترین میزا یمرا اتخاذ 

  .کنند یمسبک فرزند پروري مستبدانه را انتخاب 

 
   از اینترنتآموزان دانشي فرزند پروري والدین بر استفاده ها سبکیر متفاوت تأث -4شکل 
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 هاي یژگیآموزان به و تا چه حد استفاده از اینترنت توسط دانش: سؤال ششم
 و والدین ربط دارد؟خانواده 

استفاده ( متغیر وابسته بینی یشپ تبیین وجهت رگرسیون خطی چندگانه 
عنوان  از اینترنت به آموزان  استفاده دانش.استفاده شد ) در خانهآموزان از اینترنت دانش

متغیرهاي کنترل والدین، صمیمیت والدین، تحصیالت والدین، تجربه   ومالكمتغیر 
 هايعنوان متغیر  جنسیت والدین به وین، استفاده والدین از اینترنتوالدین، نگرش والد

 یالتنتایج نشان داد تحص، 5مطابق با جدول .  در معادله رگرسیون قرار گرفتندبین یشپ
 استفاده داري یمعن طور  بهوالدینوالدین، جنسیت  والدین، کنترل والدین، تجربه

درصد  21  و)P  ,19/292=f>05/0 (ندکن ی مبینی یشآموزان از اینترنت را پ دانش
طور  متغیرهایی که به. رات استفاده از اینترنت مربوط به این متغیرهاستیواریانس تغی

 با استفاده از اینترنت مربوط نبودند از معادله خارج شدند این متغیرها داري یمعن
  .ت استفاده والدین از اینترن وصمیمیت والدین، نگرش والدین: اند از عبارت

  



  

  
  

  
 323  ...  هاي فرزندپروري اینترنت بر  تأثیر سبک

   از اینترنتآموزان دانشبینی استفاده  یشپ نتایج تحلیل رگرسیون براي -6جدول 

  
  گیري نتیجه بحث و -5

 اینترنت بر کاربرد  فرزند پرورييها  سبکیرهـدف اصلـی ایـن مطالعـه، بررسـی تأث
 ها خانواده حاضر نشان داد که اکثریت مطالعه. پایه نهم بودآموزان  دانشاینترنت توسط 

 به اینترنت در ها خانوادهدسترسی ).  درصد82(در خانه به اینترنت دسترسی دارند 
) Kabasakal, 2015( درصد 79و در ترکیه ) Valcke et al., 2010( درصد 92بلژیک 
  .شده است گزارش

  منبع  مدل
  تغییرات

  مجموع
  مجذورات

  درجه
  آزادي

  میانگین
  مجذورات

 f مقدار
سطح 

 داري معنی

 ضریب

 بتا
 t مقدار

سطح 
 داري معنی

تحصیالت 
  والدین

  422/143  1  422/143  رگرسیون

  300/3  293  007/967  باقیمانده  

001/0 

    294  429/1110  کل  

456/43  001/0 

359/0 592/6 

 

تحصیالت 
  والدین

  237/93  2  475/186  رگرسیون
425/0  554/7  

001/0 

 001/0 3//689 208/0  164/3  292  954/923  باقیمانده   والدینکنترل

    294  429/1110  کل  

466/29  001/0 

   

تحصیالت 
  والدین

  904/70  3  712/212  رگرسیون
323/0  904/4  

001/0 

 001/0 886/3 216/0  085/3  291  717/897  باقیمانده   والدینکنترل

    294  429/1110  کل  تجربه والدین

984/22  001/0 

187/0 916/2 004/0 

تحصیالت 
  والدین

 001/0  654/4  305/0  345/58  4  380/233  رگرسیون

 001/0 837/3 212/0  024/3  290  049/877  باقیمانده   والدینکنترل

  تجربه والدین
  جنسیت والدین

    294  429/1110  کل

292/19  001/0 

195/0 

137/0 

070/3 

614/2 

002/0 

009/0 
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 با سن داري یعن نشـان داد کـه دسترسی به اینترنت رابطـه معکوس و مهـا یافتـه
دیگر، هرچه  عبارت به.  با تحصیالت والدین داردداري یمعن والدین و رابطه مستقیم و
با  است و  بیشتر در خانه اینترنتدسترسی بهباشد میزان  تحصیالت والدین بیشتر

ي ها پژوهشهاي  یافته. شود ی کاسته مدسترسی به اینترنت در خانهافزایش سن میزان 
 و والدین با تحصیالت کمتر دسترسی کمتري نیز تر جوانهد که والدین د یمقبلی نشان 

 McLaren and ؛ Chakraborty and Bosman, 2005(به اینترنت در خانه دارند 

Zappalà, 2002.(تبیین کرد که افراد گونه ینادر جامعه ایران اید این نتیجه را بتوان  ش 
به دنبال گسترش شبکه   وکنند یاده مبیشتر از بزرگساالن از اینترنت استف جوانتر

که بزرگساالن به  هستند درحالی اطالعات بیشتر کسب تجربه و دوستی، ماجراجویی و
 خود يا حرفه  از اینترنت بیشتر براي اطالعات،دلیل فرصت کمتر و مشغله بیشتر

تفنن  کمتر به دنبال گسترش شبکه دوستی، ماجراجویی، سرگرمی و  وکنند یاستفاده م
  .ستنده

 44 که حدود  فرزند پروري مورد مطالعه قرار گرفتسبکپنج  ،مقالهدر این 
در مطالعه والک و . کنند یمدرصد والدین از سبک فرزند پروري مقتدرانه پیروي 

مقتدرانه بوده )  درصد59(نیز سبک فرزند پروري اکثریت والدین ) 2010(همکاران 
ي مقتدرانه و مستبدانه ها سبک )) 2006شیر هف وگرینبرگ، ایستناما در مطالعه . است

والدین مقتدر در خصوص چگونگی . اند شده یمعرفعنوان دو سبک غالب والدین  به
 از اینترنت و ساعات دسترسی به اینترنت قوانین صریح و روشنی فرزندانشاناستفاده 

د پروري سبک فرزن گرفتن کار اما به.  هستندفرزندانشاندارند و راهنماي خوبی براي 
ی در خصوص سخت بهشود که اعضاي خانواده  یمباعث  استفاده از اینترنت مستبدانه در

توانند راجع به دسترسی به اینترنت  ینمی راحت بهمباحث مربوط به اینترنت گفتگو کنند، 
والدین در مورد استفاده از اینترنت، نظرشان را به فرزندان تحمیل  صحبت کنند و

                                                   
1. Eastin, Greenberg & Hofschire 
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اجتماعی کردن فرزندان خود  لدین ممکن است در چگونگی کنترل واگرچه وا. کنند یم
فرزندان  نظارت بر ولی همه والدین در تعلیم وتربیت و، با یکدیگر تفاوت داشته باشند

 از زمینه مورد مطالعه و اثرات متأثرتواند  ینتایج متفاوت م. برعهده دارند  رااصلینقش 
  .هاي فرزند پروري باشد یوهشفرهنگ بر 

کنترل  تجربه والدین بر صمیمیت و سطح سواد و همچنین نتایج نشان داد که 
 هاي یافته با یجهاین نت. گذارد ی میرتأث از اینترنت فرزندانشاندر استفاده والدین 

 و )2008( و همکاران وی، ولر)2010( و همکاران ، لو)2001(لیویگستون و بوویل 
 آن : تبیین کردتوان ی مگونه یناین یافته را ا .همخوانی دارد) 1393 (یرحمان نوابخش و

ن آاز  هستند وآشنا دسته از والدینی که تحصیالت باالیی دارند و بیشتر با اینترنت 
 ضمن اینکه احتماالً  وکنند ی فرزندانشان هم بیشتر از اینترنت استفاده مکنند یاستفاده م

 فرزندان را در استفاده توانند یسواد کامپیوتري باال بیشتر م والدین داراي تحصیالت و
کنترل  استفاده فرزندان از اینترنت نظارت و از اینترنت کمک کنند و برسالم و امن 

عنوان یک حامی  فکر و با تجربه نسبت به اینترنت، به والدین روشن. مناسب داشته باشند
شان قرار براي فرزندان خود هستند و اطالعاتشان را در طیف وسیعی در اختیار فرزندان

والدین با که  درحالی .آیند یفرزندان این والدین، مطلع و با تجربه بار م. دهند یم
 از نظارت یا راهنمایی فرزندان در استفاده از اینترنت نتجربه اینترنتی پایی تحصیالت و
 در یريپذ  به توسعه انعطافتواند یکنترل و صمیمیت والدین م بنابراین، .ناتوان هستند

کمک کند تا خطرات اینترنت را درك کنند و از اینترنت استفاده امیدوارکننده کودکان 
  .داشته باشند

 گزارش کردند که والدین جوانتر و شان مطالعهدر ) 2010(همکاران  والک و
 در سطح باالتري از والدین کنند یوالدینی که با فرزندان خود از اینترنت استفاده م

ولی مطالعه حاضر نشان داد که والدین . کنند یت نظارت متر در استفاده از اینترن مسن
 اما ازنظر کنترل تفاوت دهند یتر سطح باالتري از صمیمیت را نشان م  جواننسبتاً
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شاید این تفاوت از نگرش و تجربه . تر ندارند مسنبا والدین  داري یمعن محسوس و
 تفاوت پژوهش، این ايه یافتهاز دیگر  . گرفته باشدسرچشمهمتفاوت والدین جوانتر 

کم  جمعیت زیاد و  بايها  بین میانگین کنترل و صمیمیت والدین در خانوادهدار یمعن
 دومل و. باشند یکنترل والدین محدود م  نتایج در مورد رابطه اندازه خانواده و.باشد یم

د سطح کنترل پیدا کردن یک خانواده و رابطه منفی بین تعداد فرزندان در) ) 2007دهان
  . قرار گرفتییدو این نتیجه در مطالعه حاضر نیز مورد تأ

نگرش مثبت ترجیح  ، والدین با نسبت به اینترنتدر خصوص نگرش والدین
عنوان یک الگوي خوبی در استفاده  را کنترل کنند به  بیش از اینکه فرزندان خوددهند یم

حتی  فرزند و همراه با بجا واستفاده  از اینترنت براي فرزند باشند و با ارائه اطالعات و
همچنین طبق  .راهنمایی فرزند گام بردارند داشتن سایت خانوادگی در جهت هدایت و

صورت مستقیم از طریق  کنترل اجتماعی، والدین به نظریه یادگیري اجتماعی و
 ادراکات و یده طور غیرمستقیم از طریق شکل تقویت اجتماعی و به الگوبرداري و

 این یافته با نتایج .گذارند ی میرهیجانات فرزندشان تأث ارهاي اجتماعی وها بر رفت نگرش
  .همخوانی دارد) 2010( و همکاران  لوو) 2007( و همکاران ، ین)1388(صارمی 

 والدین در  صمیمیت بین میانگین کنترل ودار ینتیجه دیگر حاکی از تفاوت معن
ها محدودیت کمتري  معه ما خانواده در جاکه ییازآنجا .مورد فرزندان دختر و پسر است

 يها مکان اند ازجمله براي بیرون رفتن از منزل در ساعات و براي پسران خود قائل
 از اینترنت براي یسادگ گاهی ممکن است بهآ به علت نا، بیشتري دارندآزاديمختلف 

تفاده نحوه اس  در نتیجه طبیعی است نظارت بر اینترنت و.استفاده نادرست استفاده کنند
) 1390(آذر خرداد  و حیدريقویدل  با نتایج این نتیجه. براي پسران بیشتر باشدآن از 

سطح تجربه . همخوانی ندارد) ) 2008رناکی کنتایج ویکیري واما با   داد،همخوانی
 باتجربه يها بچه. اثر داردصمیمیت والدین   کنترل ونیز بر میزانها  بچهاینترنت 
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 کنترل بیشتري کنند و یتجربه دریافت م  کميها مقایسه با بچهصمیمیت بیشتري را در 
نیز  )1393(رحمانی  نوابخش وو  )2001(بوویل   لیویگستون ودراین نتیجه . شوند یم
  .ییدشده استتأ

 از اینترنت آموزان دانشیر متفاوتی بر استفاده تأثي فرزند پروري مختلف ها سبک
 از آموزان دانش، بیشترین میزان استفاده آمده دست بهبر اساس نتایج . در خانه دارند

کنند و  یمیرانه را اتخاذ گ سهلاینترنت زمانی است که والدین سبک فرزند پروري 
 از اینترنت زمانی است که والدین سبک فرزند آموزان دانشکمترین میزان استفاده 

) 2010(همکاران هاي والک و  این نتیجه با یافته. کنند یمپروري مستبدانه را انتخاب 
 منفعل و لوس کننده هستند و شان ي در فرزند پروریرگ والدین سهل. همخوانی دارد

 این دسته از والدین ).2007کوپکو، (کردن فرزندشان ندارند  تمایلی به نه گفتن یا ناامید
ها را  ی آنسخت به از اینترنت هیچ مرز مشخصی ندارند و فرزندانشانبراي استفاده 

  .کنند یمراهنمایی 
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تحصیالت، کنترل، تجربه و جنسیت والدین 

 شجاعی ودر . کنند ی مبینی یشآموزان از اینترنت را پ  استفاده دانشداري یطور معن به
اثر ) 1393( نعیم یاوري صالحی ودر  و  اثر تحصیالت والدین)1391(امیرپور 

. باشند یهمسو ماند که با نتایج پژوهش حاضر  شده یبررستحصیالت و کنترل والدین 
 ،کنترل، تحصیالت و استفاده والدین از اینترنت )2010(همچنین در والک و همکاران 

 . از اینترنت بودندآموزان دانشدار استفاده  یمعنبینی کننده  یشپ

 يها سبکهاي خانواده و والدین،  یژگیوشواهد تجربی نشان داد که عالوه بر 
و  پذیرش بینی یشپ  یک عامل جدید براي تبیین وتواند ی م نیزند پروري اینترنتفرز

 متفاوت هاي یوهش ها و سبکهمچنین .  باشد و جوانان توسط نوجوانانکاربرد اینترنت
 تجربه اینترنت، نگرش و با گذارند ی بر استفاده از اینترنت می متفاوتیرفرزند پروري تأث

 ها پژوهشنتایج برخی .  ارتباط دارند والدین و سن تحصیالت،اینترنتنسبت به 
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 رابطه بین نگرش ،ي فرزند پروريها سبککه نشان داد ) 2016(ازجمله چو، چو و چن 
  .کنند یم را تعدیل آموزان دانشنسبت به اینترنت و کاربرد اینترنت توسط 

در  که  والدین بسنده شد درصورتیهاي یدگاهو دنظرها در این مطالعه، فقط به 
. دیدگاه والدین مدنظر قرار گیرد  هم بهتر است هم دیدگاه فرزندان وي آتیها پژوهش

شده است که ممکن است  چنین این پژوهش بر اساس نظرسنجی از والدین انجامهم
یی که ازلحاظ اجتماعی مطلوب هستند گرایش ها پاسخها به سمت  ي آنها پاسخ

ها ازجمله مصاحبه و  دادههاي دیگر گردآوري  وهیشبنابراین، استفاده از . پیداکرده باشد
تواند به صحت و اطمینان نتایج در مطالعات بعدي کمک  یمشاهده واقعی فرزندان م

تر از والدین و از مناطق جغرافیایی متفاوت   یک نمونه بزرگسرانجام، مطالعه در .کند
  .ا بهبود بخشدپذیري نتایج ر یمتعمتواند  یدر داخل کشور مي مختلف ها فرهنگبا 
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 دانشجویان خراسان شمالی در يا بررسی وضعیت سواد رسانه). 1391( امیرپور، مهناز ؛شجاعی، مهناز -
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خانوادگی چگونه تکنولوژي هاي نوین ارتباطی روابط : اي و زمان خانواده شبکه

  .14، شماره فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوینرا متاثر می کنند؟ 
بررسی ارتباط شیوه کنترل والدین با هرزه ). 1390(، فاطمه آذر خرداد ؛قویدل حیدري، محبوبه -
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 .14، شماره فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوین. کاشان
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