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وظايف مادران و فرزندان در استفاده از اينترنت
مريم صالحیان

1

تاريخ دريافت1396/02/20 :
تاريخ پذيرش1396/05/25 :

چکیده
در زندگی مدرن امروزی ،تصور دنیای بدون اینترنت دشوار است .این جهش در تکنولوژی اطالعات
تأثیر عمیقی بر رفتار ارتباطی انسانها گذاشته است و به خاطر سطح باالتر کاربرد اینترنت در میان
نسل جوان ،سرپرستان /والدین نسبت به فرزندان خود درک کمتری از کارکرد اینترنت دارند .به
همین منظور ،این مقاله درصدد است تا مادران را از علل گرایش فرزندان به استفاده از اینترنت و
خطرات بالقوه ناشی از کاربرد آن آگاه سازد .سپس ،آموزشهای الزم را به منظور پیشگیری از
آسیبهای احتمالی ناشی از کاربرد اینترنت در فرزندان و نحوه نظارت مادران برآنان را ارائه نموده و
سر انجام مقاله با بحث و نتیجه گیری مختصری به اتمام می رسد.
واژگان کلیدي :نظارت محتوایی ،دنیای اینترنت ،خطرات بالقوه اینترنت
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مقدمه
کودکان وجوانان بسياري که به علم کامپيوتر اشراف دارند روزانه براي مقاصد تفريحی وآموزشی
به اينترنت متصل می شوند .در حاليکه اينترنت دريايی از اطالعات مثبت را ارائه می کند ،اطالع
از خطرات بالقوه آن  ,خاصه براي سن جوانان افزايش يافته است .ارقام وآمار جهانی مشخص می
کنند که درصورت مقايسه کاربرد اينترنت ،کاربرد ميان نوجوانان از عامه مردم بيشتر است.
محبوبيت ميان جوانان نشانگر نقش بالقوه اي است که رسانه احتماالً درآينده ايفا خواهد کرد.
شکاف نسلی که به نظرمی رسد ميان کاربران اينترنت وجود دارد نشان دهنده آن است که
چگونه جوانان نسبت به سرپرستان /والدين خود استعداد بالقوه بيشتري براي کسب اطالعات
اينترنتی دارند .اگراين موضوع را از ديدگاه ايمنی بررسی کنيم ،پيامدهاي حاصله از اين امر آن
است که سرپرستان  /والدين به خاطر فقدان درک از اين تکنولوژي جديد همواره خطرات بالقوه
اي که کاربران اينترنت با آن مواجه هستند را درک نمی کنند (بولن ،هاره)2000 ،
براساس گفته هاي «يانگ» ( )1998سرپرستان /والدين  ،دريکی از طبقه بندي هاي «غفلت
دلسوزانه» از کاربرد اينترنت توسط فرزندان يا«محروم ساختن کلی» قرار می گيرند( .همان
منبع)
تحقيقات نشان داده اند که نظارتی براکثر کاربران نوجوان اينترنت دراياالت متحده هنگام
استفاده از اينترنت صورت نمی گيرد .تقريباً درتمامی مطالعات موردي نوجوانان معتاد به
اينترنت که در مقاله «يانگ» ذکرمی شود ،آنها در اتاق خواب خود بدون نظارت افراد بزرگسال
به اينترنت دسترسی داشتند.اين يافته ها حاکی از آنند که ممکن است بسياري از سرپرستان /
والدين از فعاليتهاي آن الين ( ) onlineفرزندان خود آگاه نباشند .با وجود گزارشهاي رسانه اي
بيشمار در خصوص آسيب هاي فيزيکی واحساسی که بسياري جوانان باآن مواجه شده اند به
نظر می رسد کاربران جوان اينترنت به صورت بالقوه به واسطه آن الين ( ) onlineشدن در
معرض خطر قرار دارند( .همان منبع)
تحقيقات ديگر حاکی ازآن است که بين احساس تنهايی وچت کردن ارتباط معنی داري وجود
دارد( .مشايخ  ،رجبعلی)82 ،
ازسوي ديگر آندرسون در سال  2000در دانشگاه آلفرد طی تحقيقی دريافت که بيشتر
دانشجويانی که در تحصيل شکست خورده بودند  ،کاربران جدي وبا سابقه اينترنت بوده اند
(هنرپروران.)1384 ،
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متأسفانه ماهيت احساسی وتحريک کننده داستانهاي رسانه ها که حول ايمنی اينترنت وجود
دارد ،به مسأله اي ختم می شود که آن را «پارانوياي اينترنتی» می نامند .همانطور که «يانگ»
پيشنهاد می کند اين امر باعث می شود سرپرستان  /والدين به جاي تالش براي آموزش خود
وفرزندشان درباره ايمنی اينترنت  ،دسترسی آنان به اينترنت را ممنوع کنند .گرچه ،شايد بتوان
در خانه دسترسی به اينترنت را محدود کرد ،اما کنترل اعمال يک جوان خارج از خانه بسيار
دشوار است( .بولن ،هاره)2000،
هدف ؛
اين نوشتار در پی آن است تا مادران را از علل گرايش فرزندان به استفاده از اينترنت وخطرات
بالقوه ناشی از کاربردآن آگاه سازد ودر نهايت آموزشهاي الزم را به منظور پيشگيري از آسيبهاي
احتمالی ناشی از کاربرد اينترنت در فرزندان ونحوه نظارت مادران برآنان را ارائه نمايد.
 .1روش تحقیق
در اين پژوهش از روش نظري وکتابخانه اي استفاده شده است.
 .1-1علل گرایش فرزندان به استفاده از اینترنت
روانشناسان ،ابزارهايی را براي درک چرايی رفتار نوجوانان در اين سرزمين ظاهر ًا غريب و بيگانه
به نام فضاي مجازي مطرح کرده اند:
 .1-1-1آزمایش واکتشاف هویت

اريک اريکسون نوجوانی را دورانی براي تثبيت هويت فردي از طريق کاوش وپژوهش می داند.
مارسيا نوجوانی را زمان توقف يا دوران حساس بحران /اکتشاف می داند ،زمانی که نوجوان به
دنبال ارزشهايی می گردد که بتواند آنها را از آن خود بداند .اينترنت باميزان نامحدود اطالعات و
ابزار فوري برقراري ارتباط ،وسايل ديگري را براي آزمايش  ،اکتشاف و تثبيت هويت نوجوان در
اختيار وي می گذارد .و او بدين ترتيب براي پرسشهاي دشواري که در ذهن خود دارد ،مانند:
من چه نوع فردي هستم؟ می خواهم با زندگی ام چه کنم؟ چه نوع روابطی می خواهم؟ ،
پاسخهايی را در فضاي مجازي می يابد (بولن ،هاره )2000،
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 .2-1-1صمیمیت و تعلق داشتن

انسان طی دوران نوجوانی روابط صميمانه جديد -خاصه با جنس مخالف -را آزمايش می کند.
آنها به دنبال همراه و گروههاي جديدي می گردند که در کنارشان احساس تعلق کنند .تمامی
اين روابط بدل به بخش بزرگی از فرايند اکتشاف هويت فرد می گردند.در اينترنت ،ترتيب
تقريبانامحدودي از افراد و گروهها با انواع مختلف شخصيت ،ارزشهاو عاليق و … .وجود دارد .
 .3-1-1جدایی از والدین و خانواده

در کنار اين مسأله که نوجوان به دنبال هويت خود می باشد  ،ارتباط با گروهها رابطه نزديکی با
انگيزه او براي جدايی دارد .آنها می خواهند مستقل باشند ،و کارها را به سبک خود انجام دهند.
اين امر فرايندي هيجان انگيز است و فضاي مجازي ،مکانی هيجان انگيز براي ارضاي نيازهاي
روحيه اي پيشگام و ماجراجو است ،خاصه زمانی که والدين تقريباً هيچ چيز درباره اينترنت نمی
دانند .ازسوي ديگر نوجوان کمی درباره فرايند جدايی /تفرد اضطراب دارد .چرا که به پدر ،مادر و
موطن متکی بودن مزايايی نيز دارد .جذابيت اينترنت -شايد يکی از داليلی که براي بسياري
نوجوانان بسيار فريبنده است -آن است که اين دوگانگی را ممکن می سازد.
می خواهند افراد جديدي را مالقات کنند؟ کارهاي هيجان انگيز انجام داده و به اکتشاف جهان
بپردازند؟ و در عين حال در خانه باقی بمانند؟ در اينترنت ميتوانند هر دو را به صورت همزمان
انجام دهند.
 .4-1-1تخلیه پرخاشگری

نظريه قديمی -نوجوانی را دوره « تغيير ناگهانی و اضطراب » می داند.
گر چه ممکن است اين نظريه کمی ملودرام باشد ،اما سالهاي نوجوانی دوره دشوار واضطراب
آوري در زندگی است .انتظاراتی که از سوي خانواده ،مدرسه و دوستان وجود دارد می تواند
آشفته کننده باشد .با اين همه ناکامی -مانند ناکامی هاي جنسی و پرخاشگرانه -بايد به گونه
اي کناربيايند و آن را به نوعی تخليه کنند . ...به لطف گمنامی ،و ورود و خروج آسان در فضاي
مجازي (سولر)2005 ،
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 .2-1خطرات بالقوه استفاده از اینترنت
براساس منابع و تحقيقات فعلی ،می توان خطراتی که نوجوانان را تهديد می کنند به موارد ذيل
تقسيم کرد:
 ماهيت سانسور نشده اينترنت و مشکالت نوجوان در ارزيابی دقيق اطالعاتی که با آن
مواجه می شوند.
 خطرات بالقوه ناشی از افشاي جزئيات شخصی يا ترتيب مالقاتهاي شخصی با افرادي
که به صورت آن الين مالقات کرده اند.
 تأ ثيرات منفی مواجهه با هرزه نگاري ناخواسته
 وقوع و تأثيرات تحريکات جنسی
 تأ ثيرات مواجه شدن با سايتها يا منابع آزار دهنده و تهديد کننده(.بولن ،هاره)2000،
 تحليل استعدادهاي نهفته کودک(دانشکده حقوق مجازي و اينترتی آسيايی)2003 ،
 .3-1نحوه نظارت مادران بر کاربرد اینترنت توسط فرزندان
گرچه نوجوانان از طريق اينترنت می کوشند موقعيت خود را به عنوان افرادي جدا و منحصر به
فرد با جهان اجتماعی انحصاري خود تثبيت کنند ،اين موضوع بدان معنا نيست که مادران نمی
ال بر عکس ،همانطور که در مورد تمامی فعاليتهاي
بايست مشارکتی در اين امر داشته باشند .کام ً
نوجوانان صادق است ،می بايست نوعی نظارت براي هدايت آنان و اجتناب از درد سر وجود
داشته باشد.
 .1-3-1یاد بگیرید و ملحق شوید:

براي آنکه عمل نظارت بر فعاليتهاي فضاي مجازي نوجوان را بتوان به صورت موثري انجام داد،
والدين می بايست اطالعاتی درباره اين موضوع داشته باشند.
الزم نيست يک هکر شويد ،اما مطالعه کنيد ،اين مطلب را با ديگر والدين به بحث بگذاريد  .بهتر
از همه چيز ،خودتان به اکتشاف در فضاي مجازي بپردازيد .با فرزند خود درباره فضاي مجازي
صحبت کرده ،در برخی فعاليتها به او ملحق شويد .يک صفحه وب خانوادگی درست کنيد ،حتی
در چت رومها با فرزندان و دوستانش وقت گذرانی کنيد(براي مدت کوتاهی،البته اگر بتوانند
حضور شما را تاب بياورند) .احتماالت زيادي وجود دارد.
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 .2-3-1با آنها صحبت کنید :

آن هشدار قديمی«:آيا می دانيد فرزندتان کجاست» درباره فضاي مجازي نيز صدق می کند.
ازآنها درباره کاربرد اينترنتی اشان پرس و جو کنيد؛ از چه وب سايت يا وبالگهايی بازيد می
کنند؟ چه کسی امشب آن الين است؟ سعی کنيد لحن اتهام آميز نداشته باشيد ،بپرسيد از چه
فعاليت اينترنتی لذت می برند و چرا؟ کنارشان پشت کامپيوتر بنشينيد و بگذاريد شما را به
پاتوقهاي اينترنتی اشان ببرند .به گونه اي که مناسب موقعيت شما بوده و درعين حال با
فرزندتان همخوانی داشته باشد کنجکاوي نشان دهيد ،درباره دوستان مجازي اشان از آنها سوال
کنيد ،راجع به چه چيزي حرف می زنند ،در اينترنت چکار می کنند؟ از تفحص کردن بپرهيزيد.
به آنها نشان دهيد که دوست داريد بيشتر درباره دوستان مجازي اشان بدانيد.
 .3-3-1خوب و بد را بشناسید :

از فضاي مجازي بد گويی نکنيد،اينکار باعث ميشود نوجوان با شما بيگانه شود .درباره مزايا
ومعايب آن صحبت کنيد.نشان دهيد که زندگی مجازي آنها را قبول داريد ،اما درباره خطرات و
اقداماتی که می بايد هنگام رويايی با موقعيتها يا افرادي نا خوشايندانجام دهند صحبت کنيد.
 .4-3-1کامپیوتر را در معرض دید قرار دهید :

حريم خصوصی در رابطه با نوجوانان ،مساله مشکل بر انگيزي است .آنها نيازمند حريم خصوصی
هستند و آن را طلب می کنند ،اما والدين می بايست اين تقاضا را با توجه به ضرورت نظارت بر
فعاليتهاي آنها سبک وسنگين کنند.
بطور کلی بهتر است از قرار دادن کامپيوتر در اتاق خواب نوجوان اجتناب کنيد.آن را در محيطی
که مورد استفاده خانواده است قراردهيد .اينکار نظارت را آسان تر کرده و همچنين استفاده از
کامپيوتر را بدل به فعاليتی خانوادگی ميکند .حداقل از اينکه نوجوان در اتاق خوابش و پشت
درهاي بسته به اکتشاف اينترنت بپردازد اجتناب کنيد .در را باز بگذاريد طوري که صفحه
نمايشگر از راهرو معلوم باشد.هر از چند گاهی سري به اتاق زده و بپرسيد درآن دنياي کوچک
هيجان انگيز چه اتفاقی می افتد .اگرآنها به محض ورود شما پنجره اي را بستند ،می فهميد که
موضوعی در کار است .گر چه ممکن است موضوع چندان جدي نباشد -تمايل به حفظ حريم
خصوصی -اما بهتر است درباره اش پرس و جو کنيد.
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 .5-3-1قوانین منطقی تعیین کنید :

والدين دوست ندارند فرزندشان تا دير وقت بيرون بماند  ،هر فيلمی را تماشا کرده يا اتومبيل را
هر جا خواست ببرد .نوجوانان به قوانين احتياج دارند .در حقيقت به اين قوانين احتياج دارند تا
احساس نکنند خارج از کنترل و حمايت والدينی بی توجه قرار دارند .
محدوديتهايی براي زمان يا مدت معاشرت يا سرگرمی در اينترنت بگذاريد  .قوانينی که طبق آن
به روشنی بدانند چه کارهايی می توانند و چه کارهايی نمی توانند در اينترنت انجام دهند .
 .6-3-1به حفظ تعادل کمک کنید :

فضاي مجازي فوق العاده است  ،اما زندگی ديگري نيز وجود دارد.نوجوان را تشويق کنيد به
فعاليتهاي زندگی واقعی نيز بپردازد .اگر آنها از چيزي در اينترنت واقع ًا لذت می برند  ،سعی
کنيد آن فعاليت را به زندگی واقعی نيز گسترش دهيد .سعی کنيد از اينترنت براي پروژه هاي
درسی استفاده کنند ،تلفنی با دوستان مجازي اشان صحبت کرده يا فعاليتی مشترک در زندگی
واقعی با آنها انجام دهند .هدف آنست که نگذاريد نوجوان فضاي مجازي را از زندگی واقعی خود
جدا کند  .فضاي مجازي را با ديگر بخشهاي زندگی واقعی اشان تلفيق کرده  ،وآنها را تشويق
کنيد فعاليتهاي غير اينترنتی داشته باشند .
 .7-3-1کنترل های نرم افزاری :

برنامه هاي تجاري متعددي وجود دارند که ميتوان از آنها براي نظارت و کنترل فعاليت نوجوانان
در فضاي مجازي استفاده کرد .اين برنامه ها می توانند وب سايتهايی را که نوجوان از آنها
استفاده ميکند ثبت کرده  ،مانع از دسترسی وي به برنامه ها يا سايتهاي خاص شده ،دانلود
کردن فايلها رامحدود کرده و محدوديتی براي زمان و مدت استفاده از اينترنت تعيين کنند .
(سولر)2005 ،
 .8-3-1سایر عالئق فرزندان را تشویق وتقویت نمایید :

کودکان را از استفاده بيش از حد ازاينترنت برحذر داريد چرا که اين روند براي سالمت آنان مضر
است .از اين رو ،به تر غيب آنان جهت انجام فعاليتهاي ديگر نظير انجام تمرينات ورزشی در
محيطی خارج از محيط خانه مبادرت نماييد.
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 .9-3-1برای کامپیوتر خود یا اینترنت متأسف نباشید :

براي وجود کامپيوتر يا اينترنت در منزل خود متأسف نباشيد چرا که کامپيوتر واينترنت وسايل
خارق العاده ايی هستند که قادرندزندگی کليه اعضاي خانواده را متحول سازند .در عوض به
حس درونی خود اعتماد نموده ومطابق آن رفتار کنيد .بهترين کاري که شما بايد از آن اطالع
يابيد ،محافظت از خانواده تان است .با قبول مسؤليت در قبال استفاده کودکان خود از اينترنت
وکامپيوتر  ،می توانيد شدت خطرات بالقوه استفاده آن الين از اينترنت را به حداقل رسانيد.
(دانشکده حقوق مجازي واينترنتی آسيايی)2003 ،
نتیجه گیري
استفاده سالم از اينترنت به معنی تلفيق دنياي واقعی وفضاي مجازي است  .برخی از افراد سعی
در ناخوشايندي ومضر جلوه دادن اينترنت دارند .آنها نمی خواهند هيچ ارتباطی با آن داشته
باشند .اين نيز شکلی از گسستگی وناتوانی در تلفيق اينترنت با زندگی واقعی است که به نوبه
خود مشکل ساز است( .سولر )2004 ،بنابراين خطرات اينترنتی را می بايست در مقايسه با
منافع بيشمارآن سنجيد .شايد بهترين رويکرد براي سرپرستان  /والدين  ،آموزش واحتياط باشد.
(بولن ،هاره)2000،
لذا مادران بايد بياموزند که براي وجود کامپيوتر يا اينترنت در منزل خود متأسف نباشند .چرا
که کامپيوتر و اينترنت وسايل خارق العاده اي هستند که قادرند زندگی کليه اعضاي خانواده را
متحول سازند .در عوض بايد به حس درونی خود اعتماد نموده ومطابق آن رفتار نمايند .بهترين
کاري که زنان به عنوان مادر بايد ازآن مطلع گردند ،محافظت از خانواده خود می باشد تا با
قبول مسئوليت در قبال استفاده فرزندان خود از اينترنت وکامپيوتر ،بتوانند شدت خطرات بالقوه
استفاده ازآن را به حداقل برسانند(دانشکده حقوق مجازي واينترنتی آسيايی )2003 ،واحساس
تنهايی فرزندان و اوقات فراغت آنان را به گونه هاي متعدد وبا خالقيت برطرف نموده وپر نمايند.
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