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Abstract  
The purpose of this research is to explore 
underlying and inhibiting family factors 
that are involved in the exposure to 
unconventional sexual content on the 
internet and cyberspace among teenagers. 
And, identifying the strategies to reduce 
the harm led by the above exposure from 
the perspective of adolescents. For this 
purpose, a qualitative research with basic 
interpretive approach was conducted using 
54 in-depth interviews with boys and girls  
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  مقدمه
 زمینۀ اینترنت باورند این بر برخیر دنیا دارد؛ استفاده از اینترنت موافقان و مخالفان بسیاري در سراس

 و کاتز( شوند می رها مکانی و زمانی ي ها محدودیت از مردم کند؛ زیرا را فراهم می بهتري اجتماعی روابط
درصد از زنان  96.6در میان کاربران اینترنت خانگی، در همین راستا، شواهد نشان داده که . )1997 1آسپدن،

 مخابرات ادارة(کنند  مردان، از اینترنت براي برقراري ارتباط با دوستان و خانواده استفاده میدرصد از  93.6و 
 استافورد،(در واقع یکی از اهداف استفاده از اینترنت، حفظ روابط بین فردي است ). 2000 2ملی، اطالعات و

 اعضاي جداشدن روابط، نفقیرشد باعث رایانه فناوري معتقدند منتقداناما ). 1999 3دیمیک، و کالین،
شود  ي اجتماعی می ها گیري از مشارکت کنارهو  خارج دنیاي از ها خانواده گرفتن فاصله، یکدیگر از خانواده

  ). 1998نش، او همکار 4و کراوت 2000و پاتنام ،  1995 استول،(
 از استفاده هنگام هشد صرف زمان مانند اینترنت، از استفاده روند از اي گسترده توصیف بر محققان بیشتر

 ها فناوري این از ساالن بزرگ و کودکان استفادة هاي روش و) 2001 5جونز، و رائین هوارد،( اینترنت و رایانه

ساز مصرف محتواي جنسی  عوامل خانوادگی زمینه
نامتعارف در نوجوانان، در سه طبقۀ اصلی استخراج 

مشکالت «، »کنترل و نظارت نامتعادل والدین«: گردید
ضعف شناختی و سواد «و » ی در خانوادهارتباطی و عاطف

عبارت عوامل بازدارندة خانوادگی نیز  .»اي والدین رسانه
ارتباط «، »کنترل و نظارت متعادل والدین«: بودند از

پایبندي «، »کالمی و عاطفی اعتمادساز در خانواده
حمایت عاطفی در «و » خانواده به اصول ارزشی و اخالقی

راهکارهاي پیشنهادي کاهش  نان،از نگاه نوجوا. »خانواده
اعمال کنترل و «آسیب در دو مقولۀ اصلی عبارت بود از 

تقویت رابطۀ عاطفی و کالمی «و » نظارت متعادل خانواده
تواند در مداخالت و  این نتایج می. »فرزندـمناسب والد

مشاوره در حوزة خانواده، نوجوانان و رسانه نقش بسزایی 
 .داشته باشد

 
محتواي نامناسب جنسی، محتواي آشکار  :هاکلیدواژه

    .جنسی، دسترسی به اینترنت، نوجوانان، فضاي مجازي
  

aged 15-18 in Tehran in 2016 using a pu-
rposive sampling method. Family factors 
underlying such exposure were extracted 
in three main categories: "unbalanced pa-
rental control and supervision", "commu-
nication and emotional problems in the 
family" and "cognitive weakness and poor 
media literacy of parents". Family inhib-
iting factors were: "balanced parental co-
ntrol and supervision", "verbal and emo-
tional communication that builds trust", 
"family endorsement of values and mor-
ality" and "emotional support of the fa-
mily". From the teenager's point of view, 
the suggested strategies comprised of two 
main categories: "a balanced family’s con-
trol and supervision" and "strengthening 
the emotional and verbal parent-child rela-
tionship". These results can play a signify-
cant role in interventions and counseling 
in the field of family, adolescents and 
media. 
 
Keywords: Sexually Explicit material, In-
appropriate Sexually Material, Internet 
Access, Adolescents, Cyberspace. 
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 چگونگی دربارة اساسی اندازهاي چشم برخی فناوري شناسی جامعه). 2000 6لنی، و اورلئان( اند کرده تمرکز
 بررسی در کلی رویکرد دو) 1992( 7فیشر. دهد می ارائه را اجتماعی زندگی بر ها رایانه تأثیرات در نظر گرفتن

 خارجی نیروي نوعی را فناوري که است قطعی رویکرد یکی :کرد توصیف اجتماعی زندگی بر فناوري تأثیرات
 دوي هر که کرد استدالل فیشر. دهد را شکل می فرهنگی ي ها ارزش فناوري که کند می فرض دیگري داند؛ می
از  فعال طور به این امر در نظر گرفته نشده که افراد کدام در هیچ زیرا هستند؛ ساز مشکل کردهاروی این

  .دهند می شکل را فناوري تأثیر کنند و می اینترنت استفاده
 کرده، فراهم خود کاربران براي تفریحی و آموزشی ارتباطی، هاي فرصت اینکه وجود بااینترنت 

 مشکالت .است نموده ایجاد »اینترنتی اعتیاد« عبارتی به یا حد از بیش ةاستفاد خصوص در هایی نگرانی
 اعتیاد داده نشان المللی بین مطالعۀ چندین .است شده ثبت جهان سراسر در اینترنت، از حد از بیش استفادة

 ؛0720 ،یانگ لین، ین، ،کو ؛2005 ،بانیارد و گریفیتس نیمز،( است دانشجویان در حاد مشکلی اینترنت به
 آن از رویه بی استفادة و اینترنتی اعتیاد علل دربارة .)2010 8،مارتین و اینگ و توماس ؛2009 ،ماي ،پنگ ،الم

کمبود  داد نشان) 2007( همکارانش و کو تحقیق نتایج نمونه، براي .است شده انجام زیادي تحقیقات
 به مربوط مهم کنندة بینی پیش واملع از خانواده ضعیف عملکردهاي و آنالین هاي بازي انجام نفس، عزت

گزارش در ادبیات انگلیسی و چینی دربارة اعتیاد به اینترنت  42در آخرین مطالعۀ  .است اینترنت به وابستگی
، طیف وسیعی از عوامل مختلف خانوادگی و مشکالت والدین بررسی شد؛ از جمله رضایت )2016الم، (

، اعتیاد والدین به )2014و همکاران،  10زو(خانوادة ناکارآمد  ،)2007 9ین، ین، چن، چن و کو،(خانواده 
و  11؛ وو2008پارك و همکاران، (، تعارض یا انسجام خانوادگی )2007ین و همکاران، (مشروبات الکلی 

؛ ون دن ایجدن، اسپایکرمن، ورمولست، ون 2008پارك و همکاران، (، ارتباطات خانوادگی )2013همکاران، 
؛ 2012هوانگ و همکاران، (هاي والدگري  ، سبک)2012 12؛ لیو، نیش، دنگ و ژانگ،2010 رویج و انگلس،

و نگرش والدین نسبت به استفادة بیش از ) 2013 13؛ یانگ، ساتو، یاماواکی و میاتا،2014کاالیتزاکیو بیرچنل، 
اد اینترنتی از عملکرد نشان دادند که افراد مبتال به اعتی )2014( 14سنورمانسی و همکاران. حد از اینترنت

بر اهمیت محیط ) 2015(نتایج تحقیق حبیبی، دانش و زاهدي مازندرانی . خانوادة خود ناراضی هستند
 نمونه، براي .دارد بسیاري پیامدهاي اینترنت به اعتیاد .خانواده در تشدید اعتیاد به اینترنت تأکید کرد

 از استفاده و سیگارکشیدن احتمال افزایش باعث ترنت،با این بیشتر زمان اند که صرف ها نشان داده پژوهش
 ؛2011 جانسن، و پیکت کارسون، ؛2011 پوتنزا، و کاوالو سارین، ـکریشنان دساي، لیو،( شود می الکل

 و هرتس سوان، دنیستون، ؛2011 همکاران، و لیو ؛2014 15کسوبیچ، و یی چیائو، ؛2012 دیگران، و هوانگ
   ).2014 16همکاران، و چیائو ؛2011 اپشتین، ؛2011 رومرو،
جز اعتیاد اینترنتی، مواجهه با پورنوگرافی یا محتواي جنسی نامتعارف در اینترنت، یکی از تهدیدهایی  به

است که نوجوانان در معرض آن بوده و در کنار سایر عوامل که موجب خطرپذیري جنسی در بین نوجوانان 
 یا نامتعارف جنسی محتواي مصرف واقع در. کند پرخطر می ها را مستعد رفتارهاي جنسی شود، آن می

 والدین و دوستان تأثیر الکل، و موادمخدر از استفاده فقر، نژاد، چون دیگري عوامل کنار در پورنوگرافی،
 شود می محسوب نوجوانان در جنسی خطرپذیري در مؤثر عوامل از ،)1998 17دونرشتاین، و وارتال هاستون،(
 بالقوه عوامل از یکی ).2018 فراهانی، آبادي خلج ،2020 فراهانی، آبادي خلج ؛1398 اهانی،فر آبادي خلج(

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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 در نامتعارف جنسی محتواي  با مواجهه است، نشده پرداخته آن به خیلی که نوجوانان جنسی خطرپذیري
 یقطر از جنسی محتویات معرض در جوانان از چشمگیري درصد .است جمعی هاي رسانه و مجازي فضاي
 قرار جنسی گستردة و پهناور اطالعات معرض در را نوجوانان مجازي، فضاي و اینترنت .هستند ها رسانه

 به کنند، صحبت جنسی رابطۀ دربارة دارند تمایل که را بیشماري افراد با آشنایی فرصت همچنین .دهد می
 هر توانند می و ماند می باقی مخفی هویتشان زیرا کنند، می امنیت احساس اینترنت در نوجوانان .دهد می ها آن

 مالقات و زدن حرف فرصت نیز یابی دوست هاي سایت .بگیرند اطالعات جنسی رابطۀ دربارة بخواهند که اندازه
 هستند، اکتسابی رفتارهایی جنسی هاي اولویت که طور همان .دهد می ها آن به را خودشان مثل افرادي با

 ها آن که دارد را قدرت این )پورنوگرافی( نگاري هرزه و هستند اکتسابی ییرفتارها نیز جنسی انحرافات بیشتر
 پرخطر رفتارهاي شامل که کند می مواجه مهمی خطرات با را ها آن تواند می عالوه، به .بکشد انحراف این به را

   .است آمیزشی هاي بیماري سایر و ایدز وي، اي اچ عفونت جنسی،
بر نوجوانان، در ) با هدف تهییج جنسی(واجهه با پورنوگرافی در اینترنت تحقیقات زیادي دربارة تأثیر م
ولی تحقیقاتی که به واکاوي دیدگاه خود نوجوانان دربارة این مواجهه و . کشورهاي مختلف انجام شده است

هاي ناشی از مواجهه با  نقش خانواده در تمایل و مصرف محتواي نامتعارف جنسی و راهبردهاي کاهش آسیب
  .حتواي خارج از عرف جنسی در اینترنت پرداخته باشند، اندك استم

ناپذیر  گستردگی دسترسی به اینترنت و فضاي مجازي در بین نوجوانان و جوانان و مواجهۀ اجتناب
نوجوانان از سنین کم با محتواي خارج از عرف جنسی، نگرانی زیادي را در والدین و مسئوالن جامعۀ ایران، 

نامطلوب شناختی، روانی، رفتاري و اجتماعی این مواجهه ایجاد کرده است که تاکنون  در خصوص اثرات
جامع و مدونی براي سالمت روانی، رفتاري و جنسی نوجوانان در فضاي مجازي و  گونه مداخلۀ آموزشی هیچ

گر این هاي اخیر نشان یابد که شواهد سال این موضوع زمانی اهمیت بیشتر می. اینترنت معرفی نشده است
گردند  است که اقلیت مهمی از نوجوانان و جوانان در ایران، درگیر رفتارهاي جنسی قبل از ازدواج می

چند معرفی فیلتریک در اینترنت یکی از راهکارها هر). 2008آبادي فراهانی،  ؛ خلج1395آبادي فراهانی،  خلج(
ها به فیلترشکن نیز براي دورزدن این  آن براي جلوگیري از مواجهۀ نوجوانان با پورنوگرافی بوده، دسترسی

  . راهکار چشمگیر بوده است
ساز و  عنوان عاملی زمینه این تحقیق به واکاوي و کشف دیدگاه و تفسیر نوجوانان دربارة نقش خانواده به

در عین حال بازدارنده در دسترسی و مصرف محتواي خارج عرف جنسی در فضاي مجازي و اینترنت در بین 
پذیري  دهد که موجب کاهش آسیب نیز راهکارهایی را در سطح خانواده ارائه میو  پردازد ان مینوجوان

  .نوجوانان در اینترنت و فضاي مجازي گردد
  

  دل نظري تحقیقم
 يهابرداشت و هاریتفس يهدف واکاو نیبنابرا .است 18ییرگرایتفس کردیرو حاضر، پژوهش یفلسف يمبنا
ي مبتنی و راهکارها نترنتیا در یجنس نامتعارف يمحتوا از استفاده و یدسترس در خانواده نقش از نوجوانان

 وعامل  ط،یمحي همه گیرشناسی نظر دگاهیاساس د بر. گردد یکشف مبر خانواده براي کاهش آسیب، 
 حساس میزبان با بیرونی عامل کیکه  شود می ایجاد مستعد فرد یک در اختالل ای بیآس یزمان زبان،یم
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 سیگول( دهند می را میزبان و بیرونی عامل آن بین تعامل ةاجاز محیطی هايفاکتور که حالی در ،هشد مواجه
 بین در اینترنت از نامتعارفة استفاد از ناشی آسیب کاهش براي تئوري این اساس بر). 2015 19نو،یفوج و

 تقویت و حمایت را رفتار ینا که سیستمی بلکه ،دهد قرار هدف را فرد تنها نه مداخالت است الزم نوجوانان،
بر اساس این دیدگاه . )2005 20،گوپتا و یدرونسک ان،یمسرل( گیرد قرار مداخله و هدف مورد دبای نیز کند می

. باشد مفید سیاستی يها پاسخ در بتواند که است الزم تر جامع ینگاه مشکل، رخدادبراي درك چگونگی 
 مواجهه. شود می اجرا کامپیوتري يها بازي به مربوط اختالالت براي ،مناطق برخی در مداخالت این از برخی

 نوجوان همان که زبانیم بر بتواند نکهیا يبرا شود، گرفته نظر در عامل عنوان هب اگر یپورنوگراف به یدسترس و
تعامل  ،ساالن، مدرسه و جامعه شامل خانواده، هم یطیعوامل مح ریسا ، الزم استبگذارد یمنف یاثرات است

 نیتر کینزد و یطیمح يهافاکتور نیتر مهم از یکی. کنند لیتعد و تیریمدرا  یرنوگرافنوجوانان و پو نیب
 باشد، داشته نقش ینوجوان در یپورنوگراف ریثأت در تواند یم که است خانواده عامل ط،یمح در فرد به عامل

دگاه و تفسیر نوجوانان از چگونگی دنبال کشف دی این مطالعه به. ستین شده شناخته چندان نقش نیا هرچند
  . نقش خانواده در تأثیرپذیري و مصرف پورنوگرافی توسط خودشان است

  
  

  

         
  مدل مفهومی مطالعه :1شکل 

  
 روش 
 این براي 21گرایانه، طبیعت عنوان یک رویکرد به کیفی پژوهش، رویکرد این اصلی هدف به توجه با

موردنظر است؛  واقعی جهان محیط در بستر و مطالعه مورد پدیدة درك کرد،روی این در. شد پژوهش انتخاب
 با محقق این رویکرد، در 22).2010پاتن،(نیست  خود موردنظر پدیدة دستکاري پی در پژوهشگر که جایی
 کند می تالش رویکرد این. پردازد افراد می تفاسیر و معانی کشف به ها، داده در ورشدن غوطه با میدان، به ورود

این مطالعۀ کیفی، از نوع اکتشافی ). 1389محمدپور، (دهد  ارائه وضعیت و بستر بافت، بر مبتنی تحلیلی

سترسی به محتواي نامناسب جنسی در د
  اینترنت و فضاي مجازي

   روانی
  شناختی 
  مهارتی 

   والدینخانواده و 
  نهمساال
   مدرسه

  هاي جامعه سیاست

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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مصاحبۀ (هاي طبیعی  مبتنی بر داده 23ها با توجه به رویکرد تفسیري بنیادي، آوري داده است و روش جمع
 در را واقعیت افراد که است این ردرویک این اصلی مشخصۀ. باشد می گرایانه هاي طبیعت است که داده) عمقی
 بنیادي تفسیري رویکرد ساز زمینه گرایی بنابراین برساخت سازند؛ می خود پیرامون اجتماعی دنیاي با تعامل
 بین و ذهنی ماهیت و اجتماعی هاي فرایند بستر فهم و درك به محقق روش، این در ).2009 مریم،( است

 پردازد می کنشگران تجربۀ در اجتماعی رویدادهاي مفاهیم و معانی تفسیر، دریافتن انسانی، زندگی ذهنی
   ).1998 کوربین، و استراس(

گیري در این  نمونه. هدف این پژوهش، نه تولید نظریه، بلکه ایجاد توصیف غنی و ضخیم موضوع است
پسر پانزده تا مصاحبۀ عمقی با نوجوانان دختر و  54 .با حداکثر تنوع بوده است 24پژوهش، از نوع هدفمند

با مجوز رسمیِ  16، 6، 5، 4هاي دولتی و غیرانتفاعی مناطق  هجده سال، در شهر تهران، در دبیرستان
مناطق مشخصات متنوع سنی، جنسی، تحصیالت والدین، سطوح اقتصادي و . انجام شد وپرورش آموزش

 .شوندگان بود همصاحب اجتماعیـاقتصادي ۀپرورش معرف تفاوت و تنوع طبق و  مختلف آموزش
پنج آقا بودند که در دو جلسۀ آموزشی دوساعته براي انجام این مصاحبه آموزش  و خانم کنندگان دو مصاحبه

مصاحبه در مدت محدود پنج روز، در محل . آموختۀ علوم اجتماعی بودند دیده بودند؛ هر هفت نفر دانش
 درگیر منظور به. شوندگان انجام شد هویت مصاحبهبودن  مناسب مثل کتابخانه یا اتاق مشاور، با حفظ محرمانه

 بود، باروري سالمت حوزة دانشیار که طرح، مجري را ها مصاحبه از تعدادي ها، داده در شدن  غرق و شدن
 انجام در احتمالی مشکالت ها، مصاحبه ماهیت با تا داد انجام دختر، آموزان دانش با جنسیتی سازگاري علت به

 از ها، مصاحبه در. شود آشنا مصاحبه اولین همان از ها داده تحلیل هدایت و مدارس یهماهنگ ها، مصاحبه
 و بازخورد و بررسی آزمایشی براي هاي مصاحبه میدانی، کار شروع از قبل شد خواسته کنندگان مصاحبه

ز ا هایی نمونه کنندگان مصاحبه همۀ براي همین،. کنند ارسال طرح مجري براي و دهند انجام اصالح
 فایل صورت به ،)نوجوان پسران و دختران( خود پیرامون دسترس در ي ها نمونه با شده انجام هاي مصاحبه

. شود برطرف آن ایرادهاي بهبود یابد و مصاحبه کیفیت تا کردند ارسال طرح مجري براي مکتوب و صوتی
 چهار مصاحبۀ و گروهی حثب دو در تهران، شرق دخترانۀ هاي دبیرستان از یکی در هاي آزمایشی، مصاحبه

 گران انجام و مصاحبه سایر و مجري توسط دبیرستان، دوم دورة آموز چهار دانش با مصاحبه همچنین و عمقی
 هاي مصاحبه دادن انجام در افراد کفایت از اطمینان از پس. شد بررسی و تضمین طرح بودن عملیاتی قابلیت
 عنوان به باتجربه، کنندگان مصاحبه از یکی و مجري توسط هشد انجام عمقی مصاحبۀ نمونۀ مکتوبی از عمقی،

 ماهیت و هدف با ها آن آشناکردن ضمن نیز حضوري جلسۀ در. ایمیل شد کنندگان سایر مصاحبه الگو براي
با توجه به  .شد توضیحاتی ارائه عمقی مصاحبۀ نحوة دربارة تکنیکی هاي آموزش و موضوعی راهنماي مطالعه،

سپس پرورش هر منطقه و کسب مجوز و و زمان الزم براي هماهنگی با ادارات آموزش و مدتمحدودیت زمانی 
نحوي تقسیم شد که در هر  به کنندگان بین مصاحبه مختلفمناطق ، هماهنگی با مدارس دولتی و غیرانتفاعی

انجام  کسب مجوزهاي الزم و برايآقا  کنندة هخانم و یک مصاحب کنندة هیک مصاحب ،در هر روز ،منطقه
  . ندکنها مراجعه  مصاحبه

در هر روز به ادارات  کنندگان شده، مصاحبه بندي زمان بالفاصله پس از کسب مجوز، بر اساس جدول
یک دبیرستان دولتی و یک دبیرستان ، در مراجعه و پس از هماهنگی شده ۀ تعیینوپرورش منطق آموزش
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 ؛از ترکیب دو جنس بودند ،در هر منطقه نندگانک مصاحبه. شدند حاضر می ۀ دوم،مقطع متوسط ،غیردولتی
هاي دخترانه و یک  ناخانم براي انجام مصاحبه با دختران در دبیرست کنندة یک مصاحبهتیمی متشکل از 

 ۀ، چند مصاحبسئوالن مدارسبا هماهنگی با مهرکدام . آموز مرد براي مصاحبه با پسران دانش کنندة مصاحبه
تعدادي دهم، یازدهم و دوازدهم  هاي از پایه ،بدین ترتیب که در هر کالس. دعمقی در هر روز انجام دادن

. دادند می عمقی انجام ۀمثل کتابخانه یا اتاق مشاور، مصاحب ،و در محل مناسب کردند میداوطلب انتخاب 
ها را  ان با انعطاف کامل، مصاحبهکنندگ مصاحبه به همین دلیل ،ضبط صدا در مدارس داده نشد ةاجاز

  . کردندادداشت و از ضبط صدا خودداري ی
، 5 ۀمنطق(پرورش مختلف تهران  و  مناطق آموزشدبیرستان  19آموزان در  دانشمصاحبه با  41در کل، 

پارك،  ، درخارج از دبیرستان ،آموزان همین گروه سنی با دانشمصاحبۀ عمیق  13 و نیز) 13و  4، 16، 6
معیارهاي  همۀ .انجام شد کنندگان توسط مجري و مصاحبه ،هاي علمی محل آموزشگاه مسجد و منزل،

نظر ها در  مصاحبه نگرش و رفتار، در ۀبراي اطمینان از گزارش درست و صادقان ،بودن نام محرمانگی و بی
منطقۀ  .ددر این تحلیل استفاده ش ي خارج از دبیرستان،ها علت کیفیت مناسب مصاحبه هب. گرفته شد

  . بودند 8و  1 ها در دستۀ دوم مشخص نبود، اما تعدادي از مناطق بهوپرورش برخی مصاح آموزش
شود نوجوانان بیشتر به مصرف محتواي  چگونه خانواده باعث می. 1: ها عبارت بودند از سؤاالت باز مصاحبه

هایی بیشتر به این نوع محتوا  نوجوانان در چه خانواده. 2نامتعارف در فضاي مجازي گرایش پیدا کنند؟ 
هایی، نوجوانان کمتر به مصرف این محتواهاي نامتعارف جنسی در  در چه خانواده. 3کنند؟  یش پیدا میگرا

 مطالب با مواجهه ي ها آسیب و اثرات کاهش براي راهکارهایی چه شما نظر به. 4آورند؟  فضاي مجازي روي می
 برابر در را خود تا سازند توانمند را نوجوانان توانند می خانواده چطور. 5 دارد؟ وجود اینترنت در غیراخالقی
   .دهید توضیح را راهکارها سایر بمانند؟ امان در اینترنت در اخالقی غیر محتویات از تأثیرپذیري

 به بتوان تا دهند توضیح بیشتر را خود منظور تا شد می خواسته ها آن از مواردي در بیشتر، عمق براي
  .کرد پیدا دست مبحث از بیشتري عمق

  

 هاي عمقی کننده در مصاحبه شرکت  اقتصادي دختران و پسرانـمشخصات اجتماعی :1ل جدو
 ةشمار

  مصاحبه
وضعیت اقتصادي   تحصیالت مادر  تحصیالت پدر  سن  جنس

  خانواده
 منطقه  نوع مدرسه

 نامشخص  دولتی  متوسط  دیپلم  زیر دیپلم  17  دختر  1
 نامشخص  دولتی  متوسط رو به باال  فوق لیسانس  پنجم ابتدایی  17  دختر  2
 نامشخص  دولتی  متوسط رو به باال  ارتباطات س لیسان  مهندس برق  17  دختر  3
 نامشخص  دولتی  متوسط  ابتدایی  ابتدایی  16  دختر  4
 نامشخص  دانشجوي سال اول  متوسط رو به باال  دیپلم  دیپلم  18  دختر  5
 نامشخص  دولتی  خوب  ابتدایی  فوق دیپلم  15  دختر  6
 نامشخص  دولتی  خوب  پلمدی  دیپلم  18  دختر  7
 نامشخص  دولتی  خوب  سوم راهنمایی  سوم راهنمایی  16  دختر  8
 13منطقه   دولتی  خوب  سیکل  دیپلم  17  دختر 9
 13منطقه   دولتی  متوسط  سیکل  سیکل  16  دختر  10
 13منطقه   دولتی  متوسط رو به باال  دیپلم  دیپلم  18  دختر  11
 13 منطقه  دولتی  متوسط  دیپلم  دیپلم  17  دختر  12
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 ةشمار
  مصاحبه

وضعیت اقتصادي   تحصیالت مادر  تحصیالت پدر  سن  جنس
  خانواده

 منطقه  نوع مدرسه

 13منطقه   دولتی  متوسط  دیپلم  کاردانی  18  دختر  13
 5منطقه   غیرانتفاعی  خوب  نامشخص  نامشخص  16  دختر  14
 5منطقه   غیرانتفاعی  خوب  دیپلم  دیپلم  16  دختر  15
 5منطقه   غیرانتفاعی  متوسط رو به باال  لیسانس  مهندسی  15  دختر  16
 5منطقه   دولتی  خوب  دیپلم  دیپلم  18  دختر  17
 5منطقه   غیرانتفاعی  خوب  لیسانس  فوق لیسانس  16  پسر  18
  5منطقه   دولتی  متوسط  دیپلم  سیکل  16  دختر  19
 16منطقه   دولتی  متوسط  دیپلم  فوق دیپلم  17  دختر  20
 16منطقه   دولتی  متوسط  لیسانس  دیپلم  18  دختر  21
 16منطقه   دولتی  متوسط  سیکل  سیکل  18  دختر  22
 16منطقه   دولتی  طمتوس  دیپلم  سیکل  18  دختر  23
 5منطقه   دولتی  متوسط  دیپلم  دیپلم  15  دختر  24
 1منطقه   غیرانتفاعی  نامشخص  لیسانس  لیسانس  16  پسر  25
 4منطقه   دولتی  متوسط رو به باال  دیپلم  مهندس  17  پسر  26
  5منطقه   غیرانتفاعی  متوسط  دیپلم  دیپلم  17  پسر  27
 5ه منطق  دولتی  عالی  دیپلم  فوق دیپلم  18  پسر  28
 8منطقه   دولتی  خوب  دیپلم  دیپلم  17  پسر  29
 5منطقه   دولتی  خوب  دیپلم  لیسانس  18  پسر  30
  6منطقه   دولتی  خوب  دیپلم  دیپلم  17  دختر  31
 4منطقه   غیرانتفاعی  خوب  دیپلم  لیسانس  18  دختر  32
 16منطقه   دولتی  نامشخص  نامشخص  نامشخص  16  پسر  33
 16منطقه   غیرانتفاعی  امشخصن  فوق دیپلم  فوق دیپلم  18  پسر  34
  16منطقه   دولتی  نامشخص  نامشخص  نامشخص  16  پسر  35
 16منطقه   غیرانتفاعی  نامشخص  نامشخص  نامشخص  17  پسر  36
 16منطقه   غیرانتفاعی  نامشخص  لیسانس  فوق دیپلم  18  پسر  37
 16منطقه   دولتی  نامشخص  نامشخص  نامشخص  18  پسر  38
  1منطقه   غیرانتفاعی  عالی  لیسانس  دکترا  15  پسر  39
 4منطقه   دولتی  متوسط  فوق دیپلم  فوق لیسانس  17  پسر  40
 4منطقه   دولتی  متوسط رو به باال  دیپلم  لیسانس  17  پسر  41
 4منطقه   دولتی  متوسط رو به باال  لیسانس  فوق لیسانس  18  پسر  42
  4منطقه   غیرانتفاعی  عالی  فوق دیپلم  فوق دیپلم  17  پسر  43
  4منطقه   غیرانتفاعی  نامشخص  نامشخص  خصنامش  18  پسر  44
 4منطقه   دولتی  متوسط رو به باال  لیسانس  دیپلم  17.5  پسر  45
 4منطقه   دولتی  نامشخص  دیپلم  دیپلم  18  پسر  46
 4منطقه   دولتی  متوسط  لیسانس  لیسانس  15  پسر  47
  4منطقه   غیر انتفاعی  متوسط  فوق دیپلم  دیپلم  16  پسر  48
 4منطقه   دولتی  ضعیف  مدیپل  دیپلم  17  پسر  49
 4منطقه   دولتی  متوسط  لیسانس  -  18  پسر  50
  4منطقه   دولتی  متوسط  فوق دیپلم  دیپلم  18  پسر  51
 4منطقه   دولتی  خوب  دیپلم  دیپلم  17  پسر  52
 نامشخص  غیرانتفاعی  نامشخص  لیسانس  لیسانس  17  پسر  53
  نامشخص  غیرانتفاعی  خوب  لیسانس  دیپلم  15  پسر  54
عمقی پس از  ۀمصاحب 54 .سازي و تایپ شدند شده، پیاده شده و تعدادي ضبط ي یادداشتها مصاحبه

نسخۀ  ،کیودا افزار مکس در نرم ها هاي مصاحبه فایل .آماده شدند تحلیل برايمجري طرح  مرور کلیِبازبینی و 
باز  ظاهري، کدگذاريِ هایی بر اساس معانی افزار با کدها و برچسب نرم امکاناتوارد شد و با استفاده از  10

 . شدند

 1ادامه جدول 
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 26از نوع تراکمی 25از نوع محتوایی موضوعی متعارفو کیفی  ،مورداستفاده در این تحقیق یتحلیل رویکرد
با استفاده از . االت پژوهش، کدگذاري باز شدندؤجمله در پاسخ به س به کلمه و جمله به کلمه ها، مصاحبه. بود
کد  131د باز در پاسخ به سؤال تحقیق در این مقاله به متن پیوست شد؛ ک 338جمعاً کیودا،  افزار مکس نرم

کد دربارة راهکارهاي مبتنی بر  73کد دربارة عوامل بازدارنده و  134ساز در خانواده،  مربوط به عوامل زمینه
ز ال تحقیق، کدهاي باؤبر اساس س. ها داده شد پذیري نوجوانان به متن مصاحبه خانواده در کاهش آسیب

در سطوح انتزاعی باالتر قرار گرفتند که این طبقات  ،ها و طبقات مجزا در دسته ،سبب اشتراکات مفهومی به
هر موضوع،  درشده  کدهاي تکرار. گردید تا نهایی شوند جا  همرتب بازنگري شد و کدها بین طبقات جاب

طبقات و کدها حیطه، . باشد سی میمورد برر ۀاهمیت و میزان اشتراك در اظهار آن در بین نمون ةدهند نشان
  . نشان داده شده است 3در جدول 

  
  پذیري نتایج  اعتبار و انتقال

سازي یا تراي انگولیشن یا  مثلثها،  ، یکی از روشپذیري نتایج اعتبار و قدرت انتقالمنظور تقویت  به
- ي مصاحبه ها داشت ه یادهمرا هاستفاده از مصاحبه، ب. استه ي مختلف استخراج داده ها استفاده از روش

ید أیناظر طرح و تو دیدگاه  نظرهمچنین . و کدگذار و تحلیلگر به تقویت اعتبار کمک کرده است کنندگان
دادن  براي نشان. انجام شد ها در مسیر تحلیل داده ،روش تحلیل و کدگذاري و طبقات بارةایشان در

با مشخصات  افرادمختلف از هاي  قول رارشونده، نقلتکرارپذیري کدهاي تکرارشونده، سعی شد براي کدهاي تک
  . اجتماعی ارائه شودـ متفاوت سنی و جنسی و اقتصادي

ها و ایجاد  مصاحبه همۀدر  ،محقق در این تحقیق، ضمن درگیربودن کامل با موضوع 27:بازبینی اعضا
هاي مرتبط با موضوع  مایه درون ها و هر مصاحبه انگیزه کنندگان در تحقیق، در پایان ارتباط خوب با مشارکت

 مطمئنکننده بازخورد داده تا از درستی آن  تحقیق را از مصاحبه و بحث گروهی استخراج کرده و به  شرکت
  . صورت داشتن هرگونه مغایرت، اصالح شود و در

طرح داراي تخصص مطالعات جمعیتی با رویکرد سالمت باروري بوده مجري  28:بازتاب یا موقعیت محقق
و حدود بیست سال در حوزة سالمت جنسی و باروري جوانان پژوهش انجام داده است و جنسیت او مؤنث 

کنندگانی از هر دو جنس، جوان و  مصاحبهبراي مصاحبه با پسران و دختران نوجوان، الزم بود . باشد می
مکان تاثیر دیدگاههاي خود ااز کامالً  ،در تمام طول تحقیق کنندگان مصاحبه. کرده به کار گرفته شوند تحصیل

. نباشد کننده هاي محقق و مصاحبه ثر از دیدگاهأنتایج تحلیل متکردند تالش  بنابراین. ندنتایج مطلع بودبر 
مصاحبه و  هنگامکنندگان را با نظرات شخصی خود  هاي شرکت نظرات و دیدگاهکردند سعی  ها همچنین آن

  . خطا در اعتبار نتایج بپرهیزندآلوده نکنند و از ایجاد  ،کدگذاري و تحلیل
ها بین  ، توافق کامل کدگذاريدر این زمینه علت ماهیت ذهنی تحلیل و تفاوت افراد هب 29:بررسی همتایان

اعتبار براي افزایش کدگذاري  ةن از نحوااجماع محققجهت اطمینان از ولی  .نبودطور کامل میسر  هافراد ب
ها اجماع  میان گذاشته شد و در خصوص آن کیفی تحقیق در ژوهشگرانکدها و طبقات با دو نفر از پ، نتایج

  . حاصل  شد

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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تجربیات و  ها، آنعمقی، براي ایجاد حداکثر تنوع در  ۀکنندگان براي مصاحب در انتخاب شرکت
  .شد در نظر گرفتههاي مختلف  دیدگاه

جزئیات  به ،و تحلیل، تمام مراحل تحقیق ذکرشدهراهبردهاي  ۀهم ةعالو به 30:آزمون سنجش دقیق
مقایسه با مطالعات  و نتایج قابلم شود انجا توضیح داده شد تا مطالعات مشابه بتوانند با مشخصات مشابه

  . باشدمشابه 
  

  هابیان یافته
. آمده است 2کنندگان در تحقیق، در جدول  شناختی مشارکت اقتصادي و جمعیتـ مشخصات اجتماعی

پرورش از  و  درسه، تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادي و منطقۀ آموزشاین نمونه از نظر جنس، نوع م
  . کند پذیري نتایج طرح کمک می حداکثر تنوع برخوردار بود که این امر به انتقال

  
 کنندگان در پژوهش شناختی، اقتصادي و اجتماعی مشارکت توزیع مشخصات جمعیت: 2جدول 

  تعداد  متغیر  تعداد  متغیر
  جنس
  دختر
  پسر

  
25  
29  

  نوع مدرسه
  دولتی

  غیرانتفاعی

  
38  
16  

  تحصیالت پدر
  ابتدایی

  راهنمایی و متوسطه
  دیپلم

  فوق دیپلم و لیسانس
  يفوق لیسانس و دکتر

  بدون پاسخ

  
2  
6  

19  
16  
4  
7  

  تحصیالت مادر
  ابتدایی

  راهنمایی و متوسطه
  دیپلم

  فوق دیپلم و لیسانس
  يفوق لیسانس و دکتر

  بدون پاسخ

  
2  
4  
23  
18  
1  
6  

  ضعیت اقتصاديو
  متوسط رو به پایین/ ضعیف

  متوسط رو به باال/ متوسط 
  خوب
  عالی

  بدون پاسخ

  
1  
26  
14  
3  
10  

  در تهرانوپرورش  مناطق آموزش
  4منطقه 
  5منطقه 

  6و 1و  8منطقه 
  13منطقه 
  16منطقه 

  بدون پاسخ

  
15  
11  
4  
5  
10  
8  

  
  شده  طبقات استخراج

 ۀدر سه طبق ،در نوجوانان) پورنوگرافی(جنسی نامتعارف ساز مصرف محتواي  عوامل خانوادگی زمینه
ضعف شناختی  و همشکالت ارتباطی و عاطفی در خانواد کنترل و نظارت نامتعادل، :اصلی استخراج گردید

کنترل و نظارت متعادل والدین، ارتباط : عبارت بود ازمصرف پورنوگرافی  ةبرعکس، عوامل بازدارند. نوالدی
از نگاه . ساز در خانواده، حمایت عاطفی در خانواده و پایبندي ارزشی و اخالقی خانواده مادکالمی و عاطفی اعت

اصلی  ۀپذیري نوجوانان در دو طبق راهکارهاي پیشنهادي در سطح خانواده براي کاهش آسیب نوجوانان،
در . فرزندـ ب والدعاطفی و کالمی مناس ۀاعمال کنترل و نظارت متعادل خانواده و تقویت رابط :عبارت بود از
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تفصیل شرح  قول نوجوانان به شده از تحلیل به همراه طبقات فرعی و نقلِ  هریک از طبقات استخراج ،ادامه
  .شود داده می

  

 با رویکرد استقرایی در پاسخ به سؤال تحقیق  شده استخراجباز  حیطه، طبقات و کدهاي: 3 جدول
  طبقات فرعی و تعداد کدهاي باز  طبقات  طهیح

  
  

بر  یمبتنساز،  زمینه عوامل. 1
  )کد 131( خانواده

  

  خانوادهنامتعادل و نظارت  کنترل
  )کد 100( 

 کد 70( آزاد و ریگ سهل ةخانواد(  
 کد 30( نیوالد ۀرانیگسخت کنترل و تیمحدود(  

   خانواده در عاطفی و ارتباطی مشکالت
  )کد 24(

 کد 10(در خانواده  یعاطف ۀمحبت و رابط نبود(  
 کد 8(در منزل  نیوالد یحضور کاف عدم(  
 کد 6(بین والد و فرزند  نسلی شکاف(  

  )کد 7( نیوالد يا  هنارس سواد ضعف   )کد 7( نیوالد یشناخت ضعف
  
  

بر  یمبتن ه،بازدارند عوامل. 2
  )کد 134( خانواده

  

  والدین متعادل نظارت و کنترل
  )کد 99(

 کد 76( نیوالد تعادل در نظارت(  
 کد 22( نیوالد وسطت سازي اعتماد(  

و کالمی اعتمادساز در خانواده  عاطفی ارتباط
  )کد12(

 12( يمجاز يفضا بارةدر نیوالد و نوجوان نیب یکالم ارتباط 
  )دک

  )کد 16(صمیمت در خانواده    )کد 16(حمایت عاطفی در خانواده 
  )کد 7(اخالقی مندي از خانوادة ارزشی و  بهره   )کد 7(پایبندي ارزشی و اخالقی خانواده 

  
بر  یمبتن يشنهادیپ يراهکارها. 3

  )کد 73( خانواده

  خانواده  متعادل نظارت و کنترلاعمال 
  )کد 33(

  کد 33(کنترل و نظارت متعادل(  

  فرزندـ والد مناسب کالمی و عاطفی رابطه
  )کد 40( 

 والد صحبت ـکد 25( ها آسیب و مجازي فضاي بارةدر فرزند(  
 والد یمیارتباط صم ـکد 15(خانواده  ير اعضایفرزند و سا(  

  
  مبتنی بر خانواده ) کننده تسهیل(ساز  عوامل زمینه. 1

وجوي  شود نوجوانان بیشتر در فضاي مجازي و اینترنت در جست برخی از عوامل خانوادگی که موجب می
 در عاطفی و ارتباطی التنامتعادل، مشک نظارت و طبقۀ کنترل 3کد باز در  131موضوعات جنسی باشند، با 

 .والدین قرار گرفتند شناختی خانواده و ضعف
  کنترل و نظارت نامتعادل خانواده 

 کنتـرل  و آزاد و محـدودیت  و گیـر  سـهل  کـد بـاز از دو طبقـۀ فرعـی خـانوادة      100این طبقۀ اصـلی بـا   
  .والدین تشکیل شده است گیرانۀ سخت

  گیر و آزاد خانوادة سهل
اي با مواجهه و دسترسی نوجوانان با محتواي جنسـی   طور تکرارشونده نوادگی که بهیکی از عوامل مهم خا

ها پایبند نبوده و  ها خیلی به ارزش برخی خانواده. گیري و آزادبودن خانواده است نامتعارف ارتباط داشت، سهل
وابـط فرازناشـویی   هاي خارج از عـرف مثـل ر   به گفتۀ نوجوانان، خود والدین نیز درگیر برخی از همین فعالیت

سـاله از مدرسـۀ   17پسـري  . ساز مصرف محتواي جنسی نامتعارف در نوجوانان است هستند و این خود زمینه
گیر که خود درگیر مسائل مشابه، مثل رابطه با جـنس مخـالف    ، دربارة اینکه والدین سهل4دولتی در منطقۀ 

اشته باشن که نتونن اصالً چک کنن یا اینکه فکر کنم انقدر خودشون درگیري د«: گوید چنین می هستند، این
انگیـزة برخـی والـدین، داشـتن      نوجوانان، برخی گفتۀ به .»ها هم خودشون درگیر این کار باشن اصالً خانواده

خـود و تشـویق    به همین دلیل، با دادن آزادي به فرزندان. راحتی بیشتر براي پرداختن به این امور بوده است

 /...واده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی واکاوي نقش خان                               
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 امر این  باشند؛ مسائل و امور و روابط خود توانند سرگرم تر می نس مخالف، خود نیز راحتها به ارتباط با ج آن
در واقع این موضـوع یـک اسـتراتژي بـراي      .دارد وجود بیشتر اند، شده جدا که پدرهایی و مادر خصوص در به

  .شود والدین جداشده محسوب می
گفتنـد   طـوري کـه نوجوانـان مـی     به. ه استخصوص در پسران بیشتر از دختران گزارش شد این آزادي به

ها هیچ اشکالی  کنند و معتقدند این صحنه ها عمداً، پسرشان را به دیدن این تصاویر تشویق می برخی خانواده
 مادري و پدر من حتی« :چنین توضیح داد 4ساله از دبیرستان دولتی منطقۀ 17پسري . براي فرزندشان ندارد

 و بکنـه  حتمـاً  هـم  خودارضـایی  و باشـه  مطالـب  این دنبال که کنن می شویقت رو پسرشون که شناسم می رو
 انجـام  هـم  پسرشـون  .نداره هم شرعی اشکال .هست ضروري و الزم بدن براي مسائل این که اینه اعتقادشون

   ».دیگه ده می
 اقوام، و خانواده اعضاي بین جنسی موضوعات دربارة پرده بی و صحبت همچنین محیط باز و آزاد خانواده

 دیـدن  بـه  نوجـوان  گرایش باعث عاطفی، مشکالت فقدان وجود با حتی که است کننده تشویق عوامل از یکی
گیري تنهـا دربـارة نوجوانـان پسـر      این تشویق و سهل. شود می مجازي فضاي و اینترنت در جنسی موضوعات

انشان را به رابطـه بـا جـنس    کردند که دختر شوندگان از مادرهایی صحبت می در برخی موارد مصاحبه. نیست
  . در اظهارات برخی نوجوانان به چشم خورد» مادر خود پایه است«اصطالح . کنند مخالف تشویق می

گیري را عدم حساسیت خانواده بر روي فرزند و نبود نظارت جدي منتسب کردند کـه از   برخی علت سهل
هاي  در واقع، درگیري. ها در حال افزایش است رسد در برخی خانواده عوامل مهم تکرارشونده بود و به نظر می

متعدد خانواده یا شاغل بودنشان باعث شده فرصت کافی براي نظارت بر فرزند در استفاده از اینترنت و فضاي 
 کمتـر  االن«: گفـت  خصـوص  این در 5 منطقۀ غیرانتفاعی دبیرستان از ساله16 پسري. مجازي نداشته باشند

 چـی  نـدارن  کاري .کنن می ول را سوم و دوم هاي بچه مخصوصاً .باشه داشته ظارتین دیگه که شده اي خانواده
 هرکاري برین گن می دن می بهشون رو مودم یا فاي واي رمز مونن، می خونه تنها ها بچه شاغلن، یا. کنن می کار

طـوالنی   بـراي زمـان   فرزنـد  تنهـابودن  و والـد  دو هـر  اشـتغال  را نظـارت  نبود علت برخی ».بکنین خواستین
  .ها اشاره داشتند بر آن نظارت دانند، برخی نیز به داشتن فرزند دوم و سوم و عدم زمان و انرژي کافی براي می

هاسـت کـه    وآمـد بـا آن   گیري والدین از نظر نوجوانان، در تعامل با دوستان و رفت هاي سهل یکی از حوزه
کاري و اسـتفاده از   دربارة پنهان 5رانتفاعی منطقۀ ساله از مدرسۀ غی17پسري . تواند اثر منفی داشته باشد می

 خونه، قهوه رم می دوستام با وقتی دارم دوست بیشتر«: گفت چنین می ها با دوستان خود این شاپ اینترنت کافی
 هـا  خونه قهوه تو آخه .کشم می قلیون و خونه قهوه رم می من دونن نمی مادرم و پدر البته .مجازي فضاي تو برم
شـود   خانه، موجب مـی  در واقع امکان دسترسی رایگان به اینترنت در قهوه ».خوبه خیلی .داره رایگان فاي واي

زمان با  جمعی همراه باشد، بلکه هم کشیدن دسته تنها با رفتارهایی مانند قلیان ها نه خانه جمع دوستان در قهوه
تباطاتی را نیز در این بین برقـرار کننـد،   توانند محتواي نامتعارف جنسی و ار دسترسی به اینترنت رایگان، می

  . چیز خبر ندارند در حالی که والدین از هیچ
گیـري زیـاد خـانواده در دسترسـی بـدون       به اعتقاد برخی از مشارکت کنندگان در تحقیق، گـاهی سـهل  

وجـوي محتـواي    محدویدت به ماهواره،  موجب ایجاد حس کنجکاوي جنسی در نوجوانان شده تـا بـه جسـت   
در دسترس قـرار دادن مـاهواره خـود نـوعی عالمـت      . . نامتعارف در اینترنت و فضاي مجازي بپردازند جنسی
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هـا دربـارة محتـواي     آزادبودن والدین است و به اعتقاد بسیاري از نوجوانان، زمینه را براي کنجکاوي بیشتر آن
چنـین   4غیرانتفـاعی منطقـه    ساله از مدرسۀ16دربارة نقش ماهواره، پسري . کند جنسی نامتعارف فراهم می

. ذاره یعنی مثالً فیلماي خوبی نمی. ها هم خیلی تأثیر داشته تو این چند ساله کنم ماهواره من فکر می«: گفت
افتـد و بـا    در واقع نوعی تهییج جنسی از طریق ماهواره در نوجـوان اتفـاق مـی   » .وان و اینا وي و فارسی تی جم

. پـردازد  وجوي محتواي جنسی در اینترنت و فضاي مجازي مـی  به جست گیري والدین، نوجوان توجه به سهل
مواجهۀ ناخواسته با محتواي نامتعارف جنسی در ماهواره و ایجاد کنجکاوي، یکی دیگر از عواملی ذکر شد که 

 4ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 17پسري . شود موجب کنجکاوي نوجوانان براي مسائل جنسی در اینترنت می
 درصـد  هشتاد یا درصد نود مثالً تصادفیه، هاش خیلی بارش اولین. هست آگاهانه بیشترش«: باره گفتدر این 
 تو ري می مثالً. تون واسه میاد پورن کانال یه مثالً یکهو کنی، می عوض ماهواره کانال داري شما مثالً. تصادفیه

یـه   بینـی  می ولی روش، زنی می بعد ید،کلیک کن را زیر لینک نوشته بعد شه، می باز صفحه یه بعد ، سایت یه
 صورتی در .ببندید را صفحه هست، هیجده از کمتر سنتان اگر نوشته زیرش شد، باز وقتی. شده باز دیگه چی
  .دهند نوعی ناخواسته نوجوان را در معرض محتواي نامتعارف قرار می در واقع به ».نوشت می قبلش باید که

. رنت و گوشی هوشمند، یکی از عوامل مهم دیگر بـود کـه ذکـر شـد    عدم محدودیت در دسترسی به اینت
. کننـد  گیرانـه رفتـار مـی    هاي آزاد، حتی در خرید گوشی همراه و اینترنت نامحدود، کامالً سهل برخی خانواده

 وقتـی «: چنین گفت گیري والدین و نبود نظارت این دربارة سهل 16ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 18دختري 
 شـه،  مـی  چـی  بچـه  ایـن  آینـدة  و کنـه  می کار چی داره شون بچه که نیست مهم براشون بچه این رپد و مادر

 جـور  این. ره می هم حیثیتش و آبرو دیگه بعد و میاره ش خانواده و خودش سر بالیی چه که نیست حواسشون
 هـا  خـانواده  از خیلـی  .ذاره نمـی  هـا  بچـه  ایـن  بـراي  اي آینـده  دیگه االن، از بودن فکرا این تو و دیدن را فیلما
 راه همـین  هـم  دختر خب مجازي، شبکۀ تو حجابه بی مادر چون. گذاشتن باز خیلی کردن، ول رو هاشون بچه

اگر مادري خـود پایبنـد   . ترین الگو براي فرزندان هستند نظر نوجوانان، خود والدین مهم در واقع به ».ره می رو
هاي خود باشد، فرزنـد هـم همـین مسـیر را      و سرگرم فعالیتها نباشد و مداوم در فضاي مجازي  برخی ارزش

گیري والدین دوستانش  پرده صحبت کردن و سهل بی 13ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 16دختري . پیماید می
 بـا  .س پایـه  مامانشـون  .زنـن  مـی  حـرف  مامانشـون  بـا  راحـت  خیلی اونا«: دربارة مسائل ذکرشده چنین گفت

. شـده  خراب جامعه انقدر. پسره خونۀ بره که ذارن می آزاد رو دختر حتی بیرون، رن می دخترشون پسر دوست
 جلـو  راحـت  رو کـاري  هر اگه مادر و پدر اینکه هم ...و بوسیدیم رو همدیگه گن می مادراشون به راحت خیلی

 تـأثیر  هـم  گیـرن  مـی  طالق که مادرایی و پدر یا کشونه می سمت این به رو اونا و ذاره می بد تأثیر بکنن، بچه
گیـري از عوامـل مـؤثر در گـرایش بـه محتـواي جنسـی         در نتیجه شکاف در روابط خانوادگی و سـهل  ».داره

  . نامتعارف جنسی و رفتارهاي مرتبط در اینترنت و فضاي مجازي و متعاقب آن در دنیاي واقعی است
 گیرانه والدین محدودیت و کنترل سخت

گیري والدین و نبـود کنتـرل و نظـارت متعـادل والـدین       ه، سهلبا وجود اینکه یکی از کدهاي تکرارشوند
وجوي بیشتر و کنجکاوي بیشتر نوجوانان دربارة محتواي جنسـی نامتعـارف بـود،     عنوان عاملی براي جست به

طـور تکرارشـونده در اظهـارات     گیرانۀ والـدین بـه   گیري و کنترل و نظارت سخت عامل دیگري مبنی بر سخت
هرچند ). کد باز 30(عامل مهم کنجکاوي نوجوانان براي مضامین غیراخالقی برشمرده شد عنوان  نوجوانان به

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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گیـري   گیري افراطی و هم سـخت  در واقع هر دو سر طیف، هم سهل. گیري والدین بود تکرار آن کمتر از سهل
  . افراطی، عواقب منفی در خصوص دسترسی به موضوعات جنسی غیراخالقی در نوجوانان دارد

زیادي از نوجوانان همچنین معتقد بودند محدودیت دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند، نتیجۀ تعداد 
شود فرد عطش بیشتري براي این موضوعات داشته باشد و بـه هـر طریقـی بـه ایـن       عکس دارد و موجب می

ایـن  . شـود  همچنین برخی معتقد بودند محدودیت موجب حرص و کنجکاوي بیشـتر مـی  . مطالب دست یابد
گیري  این گروه از نوجوانان معتقد بودند که سخت. طور تکرارشونده در بین اظهارات افراد دیده شد موضوع به

نظر  به. گیرند ها از خانواده فاصله می شود و آن بیش از حد والدین موجب گرایش نوجوانان به سایر دوستان می
هـا بـراي    برخـی محـدودیت  . و کنتـرل اسـت  آنان بهترین حالت در اختیار قرار دادن گوشی، ولی بـا نظـارت   

خصـوص   شود نوجوان به استفاده از گوشی و فضاي مجازي متمایل شـود و بـه   وآمد با دوستان، منجر می رفت
 از«: در این باره گفت 16ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 18پسري . وجو کند مطالب غیراخالقی را بیشتر جست

 گیـري  سـخت  پسـر رو  رفیقاش، وقتی سمت بره طرف شه می باعث خانواده حد از بیش گیري سخت من، نظر
 بـه  بیشـتر  خـانواده،  به کنه پیدا گرایش نتونه ببینه، جدید چیزاي وقتی میاد، بیرون وقتی بدن، حد از بیش

 ولـی  باشـه،  کـامپیوتر  و نـت  و و گوشـی  بذاره طرف اختیار در چی همه خانواده مثالً .داره تمایل بیرون فضاي
هـاي بازدارنـده کـه     دانند که از کودکی مـوج  ها را از جامعه نیز می برخی این محدودیت ».باشه هداشت کنترل

. شـود  کند، موجب تمایل بیشتر در نوجوانان پس از مواجهه با موضـوعات جنسـی مـی    ایجاد احساس گناه می
نوجوانـان   حتی جدایی جنسیتی در مدارس را نوعی محدودیت برشمرده که خود موجب کنجکاوي بیشتر در

  . شود می
اعتمادي و توهین محسوب  ایجاد محدودیت از نگاه نوجوانان کارساز نیست و در بسیاري از مواقع نوعی بی

در این مـورد   8ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 17پسري . شود و نتایج مخرب بیشتري در پی خواهد داشت می
کننـد و   صـورت پنهـانی پیـدا مـی     اهداف خود بـه  یی براي رسیدن به ها که نوجوانان در صورت محدودیت راه

چون یه . م رو بگیرن ذارم گوشی عنوان نمی هیچ به« :گونه توضیح داد اثر و گاه محرك است، این ها بی محدودیت
تونن  در هر صورت، نمی. خرم فاي رو هم جمع کنن، من بستۀ اینترنتی می ولی اگه واي. نوع توهینه براي من

تنهـا چـارة کـار نیسـت، بلکـه       اعتقاد نوجوانان محدودیت نه به ».کنم ه راه فرار رو پیدا میباالخر. محدود کنن
  .آورند کاري روي می کنند و به پنهان هایی براي دسترسی پیدا می نوجوانان باالخره راه

یا حتی در تأیید این موضوع، در دختران نیز محدودیت بدون صمیمت و توضیح چرایـی و ارائـۀ دالیلـی    
هاي دیگر براي رسیدن به هـدف   ها راه شود آن دل، نتیجۀ بازدارندگی در دختران نیز نداشته و موجب میمست

 گروهمـون  تـوي « :گونـه توضـیح داد   ساله از مدرسۀ دولتی در این خصـوص ایـن  17دختري . خود پیدا کنند
 حتی و. دن می انجام کار رو این حتماً اونا .کنن می تعیین براشون نباید و باید خیلی که شناسیم می رو کسایی

 اینترنـت،  تـو  رفـتن  و کردن هک رو مدرسه فاي واي پسورد و ممنوعه اینکه با مدرسه، تو آوردن موبایل شده
 گفـتن  فقـط  اونا ولی کردن، صحبت ما با خانواده. بوده اجبار و چرا ندادن توضیح ولی بري، نباید گفتن چون
توانـد اثـر    ن حفظ رابطۀ عاطفی با نوجوان، اثر عکس داشـته و نمـی  لذا محدودیت بدو ».ندادن توضیح و نباید

  .بازدارندگی داشته باشد
برعکس نوجوانی دیگر دربارة نقش مثبت اعتماد والدین و عـدم اعمـال محـدودیت بـر نوجوانـان و دوري      
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 رو مـن  م هخـانواد  اگـر «: گونـه گفـت   ها از رفتارهاي افراطی و خارج عرف در فضاي مجازي و اینترنت، این آن
 بـه  بیشـتر  شـه  می باعث .داره تأثیر قضیه این تو خیلی هم ها خانواده محدودکردن. بود بدتر کردن می محدود

 ولی چیزا، این سراغ رم می کمتر منم .نکردن محدودم جور اون و دارن اعتماد من به. ها برن بچه وسو سمت این
 تـو  رو فعالیتـا  ایـن  بیشتر کنن، می چک هی راشونماد و پدر رو هاشون گوشی و محدودن خیلی که هایی بچه

شـود   بودن بیش از حد خانواده و محـدودیت باعـث مـی    در واقع اعتقاد داشتند که بسته ».دارن مجازي فضاي
  . سمت مضامین غیراخالقی بروند طور افراطی به فرزندان به

مودم و دسترسی به اینترنـت،   از  دربارة محرومیت 5سالۀ یک مدرسۀ غیرانتفاعی منطقه 16نوجوان پسر 
 دونـم،  مـی  رو چیـزا  ایـن  مـن  بدونـه  اگر«: گوید گیري والدینش و استفادة پنهانی از گوشی می دلیل سخت به

. اتاق تو میاد مامانم االن کردم می فکر مثالً یا گرفتم می استرس دیدم می رو فیلما این که قبالً خودم. ام بیچاره
 م گوشـی . شـدن  می عصبانی قطعاً فهمیدن، می اگه. ترسیدم می خیلی. داشتم ادزی رو مادرم و پدر از ترس من
 ازم، گـرفتن  رو م گوشـی  کردم، افت خیلی که راهنمایی تو هام نمره سر که شده بار یه البته. ازم گرفتن می رو

 من مثالً. غشونسرا ره نمی کسی دیگه نکنن، محدود اگه ها خانواده من نظر به. دبیرستان اول تا بهم ندادن بعد
 زیـاد  اصـالً  نیسـتن  چون پدرها. گیره می بگم البته پدرم .نه گه می بگیر، مودم گم می مامانم به راهنمایی اول
برخـی   ».شـد  بـدتر  گوشـی  سـراغ  رفتم من نگرفت، مادرم ولی. گیرن می سخت کمتر همین براي .دونن نمی

علت محدودیت بیش از حد، بیشـتر بـه    ی بودند، بهشدت مذهب هاي به داشتند پسرانی که در خانواده اظهار می
ساله 17دختري . وجوي محتواي جنسی در اینترنت و فضاي مجازي گرایش دارند رفتارهاي نامتعارف و جست

 طرف اون از ممکنه متعصبه، خیلی که خانواده یه هم ها موقع بعضی« :از مدرسۀ دولتی در این خصوص گفت
یکی  ».چیزان این دنبال ش همه افتادن بوم اونور از که شناسم می مذهبی سرايپ من االن. شون بچه بیفته بوم

شد، نبـود اعتمـاد بـه نوجوانـان      گیري بیش از حد والدین براي نوجوانان مطرح می از موضوعاتی که در سخت
طمینان ها تمایل داشتند مورد اعتماد و ا آن. گذاشت اعتمادي اثر بسیار منفی بر شخصیت آنان می است که بی

  . شد شد که موجب لجبازي و اثرات معکوس می گیري نوعی سلب اعتماد محسوب می والدین باشند و سخت
  مشکالت ارتباطی و عاطفی در خانواده 

 فضـاي  و اینترنـت  جنسـی  نامتعـارف  محتواي کنندة مصرف تسهیل خانوادگی دومین طبقۀ اصلی عوامل
این طبقـه شـامل سـه طبقـۀ     . ارتباطی و عاطفی در خانواده مجازي در بین نوجوانان عبارت است از مشکالت

نسـلی بـین    شـکاف « و» منزل در والدین کافی حضور عدم«، »خانواده در عاطفی رابطۀ و محبت نبود«فرعی 
  . است» فرزندـوالد

  فقدان رابطۀ عاطفی در خانواده 
اده، نقـش مهمـی در گـرایش    نبود ارتباط صمیمی و عاطفی بین والد و فرزند و بین سـایر اعضـاي خـانو   

دختران و پسران نوجوان یکـی  . نوجوان به مصرف محتواي جنسی نامتعارف در اینترنت و فضاي مجازي دارد
ترین عوامل را احساس نیاز به نوعی حمایت عاطفی از سوي والدین داشـتند کـه بـا احسـاس دوسـت       از مهم

ا و لحنـی خـوب و صـمیمی در پندوانـدرز دربـارة      هـ  وگو و ارتباط کالمی با آن داشته شدن توسط آنان، گفت
فرزنـد، موجـب گـرایش نوجوانـان بـه افـراد دیگـر از طریـق         ــ نبود تعامل خوب والـد . ها همراه باشد آسیب

 /...اوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی واک                               
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دربارة نقـش محـیط    4ساله از مدرسۀ غیرانتفاعی منطقه 18دختري . شود گرفتن در فضاي مجازي می ارتباط
 اگـه  نظـرم  بـه «: چنین گفـت  یش به اینترنت و روابط با جنس مخالف اینخانواده و صمیمت با نوجوان در گرا

 کـارا  ایـن  بـه  دسـت  خیلـی  بلغـزه،  ش زندگی از جایی یه یا باشه داشته هواشو که باشه نداشته مامانی کسی
 اصالً من که بگه و نیاد کنار آدم با مادر وقتی: گفت می کردم می صحبت باهاش که داشتم مورد یه من. زنه می

 رم مـی  و ناچـارم  مـنم  کـه  گـه  مـی  باشـه،  زندگی تو مشکالتی همچین یه ندارم، دوست یا خواستم نمی را وت
بـر اسـاس ایـن     ».داشـتند  هـم  بـا  کـه  اي رابطه از پشیمونه بعدش و بزنه بهم رو حرفا این که پسري سمت به

دختران، منجر بـه گـرایش بـه     خصوص مادر با رسد فقدان روابط عاطفی با مادر و پدر، به قول، به نظر می نقل
پذیري در ارتباط است که موجـب پشـیمانی نیـز     گرفتن ارتباطات مجازي و حقیقی با جنس مخالف و آسیب

سـاله از مدرسـۀ   18پسـري  . دربارة پسران هم، نقش پدر و رابطۀ صمیمی با پسر تأکیـد شـده اسـت   . شود می
 و کنـه  کنترل اینکه نه باشه، ش بچه دوست باید پدره«: گونه گفت در این خصوص این 16غیرانتفاعی منطقه 

 بـا  االن بده یاد بهش باید. بده یاد راهشم باید منتها کنی، استفاده باید تو بگه بچه به باید .باشه دیکتاتور هی
 وقتـی  کـه  گـه  مـی  مخالفشـم  مسـیر  بعد! شه می این شه، می این شه، می این ت آینده شی، رفیق دختره این

  ».اولیا بدن باید انتخاب حق .کن امتحان خواي می که رو هرکدوم حاال .هش می این نکردي،
 13ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 17دختري . همچنین توجه به نیازهاي نوجوانان یکی از موارد دیگر بود

 رسـ  کـه  االن اتفاقـاً «: چنین گفـت  توجهی به نیازهاي نوجوان در گرایش به رفتارهاي نامتعارف، این دربارة بی
 بعـد  فـو،  کنـگ  کالس برم خوام می گن می مثالً هستن، مثبتی هاي بچه بودن، ها بچه از تا دوسه بودم، کالس
 وقتی خانواده. دور انداخته خواد، نمی گفته مامانم ولی بود؛ درآورده داره فو کنگ رو که اونجاهایی آدرس بابامم
 کـاراي  یـه  دنبـال  ره مـی  خب بهش، نده اجازه و راهش سر بذاره مانع اگه داره، دوست رو چیزا جور این یکی
 از باهـاش  پسـر  اون رابطۀ بینه می کنه، می برخورد خوب باهاش ده، می ام پی بهش پسره یه ره، می مثالً. دیگه
 همچـین  یـه  دیگـه  کالس بره بذاره مادره اگه خب ولی .شه می اون جذب بعد .بهتره خودش با مادرش رابطۀ

رویه  گویی به نیازهاي مثبت نوجوانان را عاملی براي استفادة بی شونده عدم پاسخ همصاحب» .نمیاد پیش چیزي
  .داند از اینترنت براي مخالفت با خانواده می
  عدم حضور کافی والدین در منزل 

مشغلۀ فراوان و خستگی والدین از عوامل دیگر است که فرصت کنترل و نظارت بر رفتار نوجـوان و حتـی   
وآمد بـا   هایی، مثل رفت ها فعالیت گیرد و نوجوانان در این فاصله، بدون نظارت آن ها را می نرابطۀ صمیمی با آ

تنهایی نوجوانانی که هر دوي والدین . ماند دوستان و دسترسی به فضاي مجازي دارند که از والدین مخفی می
اینترنـت اسـتفاده   شود براي سرگرمی از گوشـی و   شاغل هستند نیز خود یک عامل مهم است که موجب می

هاي نوجوان، از جملـه فعالیـت    در واقع عدم حضور هر دوي پدر و مادر، خود شرایطی آزاد براي فعالیت. کنند
گونـه   ساله از دبیرستان دولتـی دربـارة عـدم حضـور والـدین ایـن      15دختري . کند در فضاي مجازي ایجاد می

 از بعـد  راحـت  هـم  دختـر  میاد، غروب مادر. تنهس شاغل دو هر یا شلوغه خیلی سرشون پدرمادرا«: گوید می
 اینکـه  بـدون . فهمـه  نمـی  چیـزي  مادرم خونه، میاد هم غروب و اینا و بازي دوست دنبال بیرون، ره می مدرسه
 و پدر چون اول همون از من بعد،«: ساله از مدرسۀ دولتی نیز در این خصوص گفت17دختر » .بفهمن خانواده
 مـون  سـرگرمی  بیشـتر  .تنهـاییم  همیشـه  بـودن،  شـاغل  بابـام  و مامـانم  چـون  ،رفتن می کار سر دو هر مادرم
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توانـد بسـتري بـراي اسـتفادة      رسد کاهش و عدم نظارت والدین مـی  به نظر می ».بیرونیم بیشتر و مونه گوشی
  .بیشتر از فضاي مجازي ایجاد نماید

   فرزندـشکاف نسلی بین والد
توانند دربارة اینترنـت و فضـاي    عواملی است که والدین نمی شکاف نسلی و نداشتن زبان مشترك یکی از

زمانی که محقق دربارة وجود رابطه کالمی بین والدین و نوجوانان دربارة . مجازي با نوجوان خود صحبت کنند
تهـران   13ساله از دبیرستان دولتی منطقه  17هاي آن سوال کرد، دختري  اینترنت و مسائل جنسی و آسیب

 درك را همـدیگر  خیلی هستن، 70 دهه مال ها بچه هستن، 40 دهه مال مادرها و پدر االن" :تچنین گف این
 خـب . اونـا  هواي و حال با بزنن حرف بچه زبان با بیان مادر و پدر بهتره. نمیفهمن را همدیگر حرف. کنن نمی

در واقـع   ."گوشیه وت کلش یکی بازه جلوش کتاب یکی اینکه تا بهتره خیلی باشه داشته خبر بچش از مادري
نوجوان انتظار دارند والدین بتوانند شکاف نسلی را درك کرده و خود را به نوجوان نزدیـک کـرده و از پنجـره    

  . ها با خبر بوده تا به نتایج بهتري برسند تر از اوضاع آن ها به موضوع نگاه کنند و با ایجاد ارتباط نزدیک آن
شود که احساس کننـد شـکاف مهـم فرهنگـی و اعتقـادي و       میها فاصله بین دو نسل، موجب  وجود دهه

دختـري  . باوري بین نسل جدید و والدین وجود دارد و ممکن است پذیرش برخی از رفتارها را نداشته باشـند 
 دیگـه  نسل یه مال ما هاي خانواده آخه" :در این خصوص توضیح داد 5ساله از مدرسه غیرانتفاعی منطقه  16
 کردن چت و داشتن پسر و دختر دوست سخته براشون و هستن سنتی خیلیاشون نوزمه هستن دیگه دهه یه
 ته کنن صحبت هاشونم بچه با اگر و هستن سنتی نظرم به بیشتریا اما. هست عادي براشون نه هم بعضیا ولی. 

 اجعر اگه حتی بیرون بکشن فضاها این از را هاشون بچه دارن دوست همش و هست بد چیزها این باز دلشون
رسد نگاه سنتی  به نظر می ."کنن نمی صحبت ها این درباره راحت من نظر به کال ولی. بکنن هم صحبت بهش

قسمتی از این موضوع . دارد ها را از تعامل و ارتباط کالمی با فرزند خود دربارة مسائل جنسی باز می والدین آن
به علت باورهاي سنتی دربارة نادرستی طـرح   به نداشتن اطالعات و مهارت دربارة این مکالمه است و قسمتی

. این گونه موضوعات با نوجوان است که از اعتقادات و باورهاي سـنتی و مـذهبی ممکـن اسـت نشـات گیـرد      
تهران دربارة اختالف بین باورهـاي والـدین و نوجوانـان و     5ساله از دبیرستان غیرانتفاعی منطقه  16دختري 

 مـثال  کـه  نیفتاده جا براشون هنوز ایرانی هاي خانواده تو": ین چنین گفتتحوالت ایجاد شده در نسل جدید ا
 ایـن  و باشـه  داشته رابطه مخالف جنس یه با دخترشون مخصوصا پسرشون یا دختر بکنن قبول مادري و پدر

وقتی محقـق   ."آفرینه مشکل همین و کنن نمی درك را این ها بچه ولی. بکنن را کارها این یا بزنن را ها حرف
: دهـد  کنی، او این چنین پاسخ می کند که آیا با مادرت دربارة این موضوعات راحت صحبت می از او سوال می

 و سـی  تـو  را من و کردن ازدواج دیر مادرم و پدر فرزندم دونه یه من زیاده خیلی مادرم با سنیم اختالف من"
 مسافرت بریم خواستیم می بار یه ثالم. باشن آپدیت که کنن می سعی خیلی البته. آوردن دنیا به سالگی شش
 مـا  آبـروي  ببینـه  یکی بري مدرسه لباس با االن تو نه گفت مادرم. را دوستم ببینمش برم دقیقه 5 گفتم من

 هم همه بیرون رفتیم ما که حالی در هست دوره اون میکنه فکر هنوز. بگیرتتون گشت میگن چی مردم میره،
 ."دنبالشون در دم میان پسراشون دوست ما مدرسه همین حتی شده يعاد انقدر. نشد هم هیچی دیدن را ما

رسد بیشتر نگرانی برخی والدین از هنجارهاي اجتماعی و انگ اجتماعی و قوانین و مقررات مربوط  به نظر می
  .به تعامل دو جنس در جامعه است نه خود نوجوان

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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و کامپیوتر از والدین خود جلـوتر هسـتند کـه    گاه کودکان و نوجوانان بسیار در تکنولوژي و کار با موبایل 
ها در گوشی و کامپیوتر نظارت داشته باشند، بخشی از این شکاف مربوط بـه   توانند بر کارهاي آن والدین نمی

زده  تفاوت نسلی است و برخی از والدین حتی از پیشرفت نوجوان خود در تکنولوژي اینترنت و موبایل شـگفت 
نوجوانان ممکن است خیلی از نظرات و اعتقادات والدین را قبـول نداشـته باشـند و    به همین دلیل، . شوند می

 18دختـري  . ها با اطالعات روز همراه نیستند چون به تکنولوژي واقـف نیسـتند   تصورشان بر این باشد که آن
 ابـ  جـوري  یـه  سـاله  هفـت  بچـه  مثال": در این خصوص اینگونه توضیح داد 16ساله از مدرسه دولتی منطقه 

 بلـد  و نیسـتن  اینطـوري  مـادر  و پـدر  کـه  طوري بلده را چیز همه دیگه که شده وارد و شده عجین کامپیوتر
 متعجـب  مادرهـا . کـنن  بچگی کمتر بشن بزرگ زودتر کنه تغییر زندگیشون مسیر میشه باعث یعنی نیستن
 و نترنـت یا از اسـتفاده  و ییآشـنا  زانیـ م شد اشاره که همانطور ینسل شکاف ابعاد از گرید یکی ."اصال میشن

 موجب ن،یوالد نسل ماندن عقب و يمجاز يفضا و نترنتیا به دیجد نسل اشراف واقع در. است يمجاز يفضا
   .شود یم ینسل شکاف شیپ از شیب شیافزا

  ) اي ضعف سواد رسانه(ضعف شناختی والدین 
اشکال مختلف تأثیر منفی داشته  تواند به یکی از ابعاد ضعف شناختی والدین، ضعف سواد رسانه است، که می

هـاي مختلـف ایـن تکنولـوژي      هاي فضاي مجازي و عدم توضیح از جنبـه  آگاهی ندادن والدین از آسیب. باشد
درواقع والدین بطور خیلی سربسته نوجوانان را از دسترسی . شود نوجوانان بیشتر به سمت آن بروند موجب می

کنند، در حالیکه نوجوانان بیشتر تمایل دارند با ارائه  مالی منع میهاي احت به اینترنت و فضاي مجازي و آسیب
توانـد   یکـی از دالیـل ایـن موضـوع مـی     . دلیل و منطق و مصداق از سوي والدین، این نظـارت صـورت گیـرد   

ساله از دبیرستان  16پسري . سرگشتگی والدین و نبود سواد رسانه اي و اطالعات کافی در این خصوص باشد
: هاي فضاي مجازي و اینترنت، اینگونه توضـیح داد  دربارة راهنمایی والدین دربارة آسیب 5منطقه  غیرانتفاعی

 تو بري که هست بد گن می فقط گن نمی واضح. گفتن سربسته را چیزا خیلی ها موقع بعضی شاید. نمیگن نه"
 میشن ها بچه کنجکاوي ثباع یعنی هست همین ببینه میره بچه که هم دالیلی از یکی. ها این و مجازي فضاي

 این به که بگن. چیزا این سمت نمیرن آنقدر دیگه ها بچه بگن ها بچه به مادر و پدر را ها این اول از درست اگه
 17در تائیـد ایـن، دختـري    . تواند نوجوانان را بهتر توجیه کنـد  پس ارائه دلیل و منطق می ."بري نباید دلیل

 ضـرر  چرا که بگن و بزنن حرف بهش راجع راحت مادرا ولی نه که پدرا حاال که کنم می فکر من": ساله گفت
 و میکـردن  فکر بهش راجع ها بچه خب براتون داره ضرر و نیست لجبازي روي از بگن و بگن مشکالتشو داره،

 حتمـا  میـرفتم  و کـردم  مـی  لـج  هسـت  سـنم  اقتضـاي  چـون  نرو گفتن می بهم لج به اگه خودم من. داره اثر
این نقل قول، دربارة دخترها، نقش مادر بسیار تاکید شده که اگر با دختـر خـود در قالـب یـک     در  ."رفتم می

بخـش   رابطه و ارتباط کالمی راحت و صمیمی صحبت کنند، به جاي امر و نهی صرف و بدون ارائه دالیل، اثـر 
  . خواهد بود

سواد رسانه اي در خود والدین  رسانی به فرزندان توسط والدین بعلت فقدان اطالعات و گاه این عدم اطالع
توانند بر گوشی فرزند خود نظارت داشته باشـند   اي بر روي گوشی خود می برخی والدین با نصب برنامه. است

بیشتر اطالع رسانی در حد تذکر دادن است که . ها را ندارند ولی همه والدین اطالع کافی از این نوع فن آوري
ساله از  17دختري . گردد حات بیشتر در این خصوص به فرزند ارائه نمیشود و توضی بیشتر موجب لجبازي می
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 بچه کنند کنترل بچشونو که ندارن را این سواد هم ها خانوده بیشتر": دبیرستان دولتی در این خصوص گفت
 چـون  بـود  فهمیـده  بابـام  سریع بود رفته ها سایت این تو خواهرم بار یه. ها سایت همه تو میره راحت خیال با

 بابـام  گوشـی  روي و هست ها بچه کنترل براي که هست اي برنامه یه بود وصل بابام گوشی به خواهرم گوشی
برخی از نوجوانـان از سـواد   . "کنن کنترل هاشونو بچه که ندارن را آگاهی و سواد این ها خانواده همه ولی. بود

دانستند اما تعداد این افـراد   هه مستقیم میتر از مواج کردند و آن را اثر گذار رسانه اي والدین خود صحبت می
هاي پنهان کاري از  رسد نوجوانان بیشتر از نسل قبل خود با اینترنت و راه به نظر می. شدند بسیار کم تلقی می

توانـد بـه پنهـان کـاري نوجوانـان در       طریق آن آشنایی دارند که این شکاف نسلی در حوزه دانش فناوري می
  . هاي خود با مخاطبان منجر شود ی محتویات اینترنتی و یا پنهان کردن گفت و گودسترسی و بایگانی برخ

  
  عوامل بازدارنده، مبتنی بر خانواده . 2

آوردن زمینـۀ دسترسـی نوجوانـان بـه محتـواي جنسـی        تواند موجب فـراهم  خانواده در عین حال که می
محتـواي فـوق کمتـر شـود و نقـش       تواند شـرایطی فـراهم سـازد تـا دسترسـی و مصـرف       نامتعارف شود، می

کننده در سطح خانواده به ترتیـب میـزان تکرارشـوندگی در     ترین عوامل حفاظت مهم. بازدارندگی داشته باشد
  : طبقات زیر قرار گرفتند

  کنترل و نظارت متعادل والدین 
 اعتمادسـازي «و  )مورد 76( »تعادل در نظارت والدین«کد اولیه از دو طبقۀ فرعی  98این طبقۀ اصلی با 

  .تشکیل شده است )مورد 22( »والدین توسط
  تعادل در نظارت والدین

طوري که نوجوانان  بردن اعتماد است، به یکی از عوامل بازدارنده، نظارت متعادل توسط والدین بدون ازبین
ري در انگـا  از یـک سـو، سـهل   . معتقد بودند این نوع نظارت نباید حس اعتماد به نوجوان را به چـالش بکشـد  

گیرانه هر دو اثرات نـامطلوب در گـرایش نوجـوان بـه فضـاي مجـازي و        کنترل و از سوي دیگر، کنترل سخت
سـاله از  16دربارة تعادل در نظارت بر نوجوانان و نحـوة اسـتفاده از اینترنـت، پسـري     . محتواي نامتعارف دارد

 رو بچـه  زیـاد  بایـد  باشه، نه گیر سخت زیاد باید نه نظرم به خانواده«: گونه گفت این 4دبیرستان دولتی منطقه 
 هی بزنه، سر ش بچه گوشی به بره زیاد نه که خودم خانوادة مثل. باشه داشته درست نظارت یه بکنه، باید ول

 نـره  اصـالً  بکنـه  ول رو بچه اینکه نه باشه، ش بچه گوشی تو چشماش بشینه، دستش بغل بیاد هی بکنه، نگاه
گیري بیش از حد و نظارت غیرمحسوس از نظر نوجوانان  اعتدال و امتناع از سخترعایت حد  ».موبایلش سراغ

  . بیشتر اثربخش است
خواهنـد کـه در صـورت اتصـال بـه اینترنـت، بـه         طور مستقیم و شفاف از نوجوان خود مـی  گاه والدین به

. دارنـدگی مـؤثر دانسـت   یکی از نوجوانان همین تذکر سادة والدین را در باز. هاي غیراخالقی وارد نشوند سایت
 سـال  طـی  م خـانواده «: چنـین گفـت   در خصوص تجربـۀ خـود ایـن    16ساله از مدرسۀ دولتی منطقه 16پسر 

 مبتـذل  سایتاي وارد بهم گفتن خریدم، بسته از وقتی هم اینترنت توي بعد گیرن، می ازم گوشی رو تحصیلی
بسـیاري از   ».نـرفتم  کـارا  ایـن  سـمت  مـن  گفـتن  هم اونا اینکه و داشتم دوست نه من چون اینکه، بعد .نشو

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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نمودند و آن را نظارتی متعـادل   پوشی را بسیار مؤثر ارزیابی می نوجوانان اثربخشی صحبت شفاف و بدون پرده
  .کردند تلقی می

دادن اطالعات کافی به نوجوان و نظارت بر نحوة فعالیت در فضاي مجازي، مـثالً افـرادي کـه نوجـوان بـا      
کنترل و نظارت اگر همراه با خشونت نباشد و در . یا ارتباط دارد، یکی از موارد نظارت استکند  ها چت می آن

اي صمیمی با نوجوان باشد، طوري که حس اعتماد در نوجوان را ایجاد کند، بیشترین تأثیر مثبـت   قالب رابطه
و موجب گرایش بیشتر را دارد و برعکس امرونهی بیش از حد و خشونت در کنترل و نظارت، اثر منفی داشته 

: گونه توضـیح داد  ساله از دبیرستان دولتی این15در این خصوص، دختري . شود نوجوان به این موضوعات می
 بـار  درسـت  بچه اگر. ناراحتی و خشونت با نه اما همیشگی، کنترل .باشن داشته کنترل باید ها خانواده الاقل«

 ».بشـه  کنترل باید بازم حال این با اما .ده نمی انجام خطایی کار باشه، هم آزاد وقتی بشه، تربیت درست بیاد،
  .تواند اثربخشی بیشتر نظارت را تضمین کند همراه صمیمیت و نبود خشونت می نظارت به

خصوص در دوران امتحانات و نیز محدودیت در ساعات دسترسی به  محدودیت در دسترسی به اینترنت به
پردازند؛ برخی نوجوانان از این  گاهی والدین به بررسی موبایل نوجوان می. وداینترنت، از موارد کنترل والدین ب

برخـی والـدین در فضـاي مجـازي بـا      . کنند اعتمادي می نوع نظارت احساس بدي ندارند و برخی احساس بی
مـؤثر   ها مانند تلگرام کنترل دارند که خیلـی  افزارهاي خاص، بر فعالیت نوجوان در برخی کانال استفاده از نرم

نظـر نوجوانـان برخـی والـدین      بـه . بررسی و بازبینی گوشی موبایل توسط والـدین اهمیـت زیـادي دارد   . است
. قیدوشـرط اثـرات نـامطلوبی دارد    کنند که ایـن آزادي بـی   عنوان به موبایل فرزندان خود سرکشی نمی هیچ به

داند  ف کردند که نوجوان خود میگونه توصی برخی نوجوانان نظارت و سرکشی نامحسوس توسط والدین را این
ها چیـزي   برخی از اینکه والدین آن. ها سرکشی کنند که در ساعاتی ممکن است والدین به تبلت یا موبایل آن

دربارة نظارت پدر و  8ساله از دبیرستان دولتی منطقه 17پسري . شوند حال می کنند، خوش نامناسب پیدا نمی
 صـورت  بـه  اونـم  درصـد،  10 شـاید  مـادرم،  پـدر «: چنـین توضـیح داد   نمادر خود و احساسش در این باره ایـ 

 چـی  رفتم، سایتایی چه تو که کنن می چک تاپم رو لپ میان خوابم، می که شبا مثالً. دارند نظارت محسوس نا
 چـون  شـم،  مـی  حـال  خوش طرفم یه از ولی شم، می ناراحتم ندارم، که دوست کردم، آپلود چی و کردم دانلود
در بیشتر مواقع نوجوانان بـا علـم بـه اینکـه والـدین       ».دیگه شه می کم روشون و شه نمی یرشوندستگ چیزي

کنند محتـواي غیرمتعـارف جنسـی خـود را در      ها سرکشی کنند، سعی می ممکن است بر موبایل یا تبلت آن
گـر ایـن   خصـوص ا  بـه . نوعی والدینشان را در این خصوص گمـراه کننـد   هاي مخفی نگهداري کنند و به پوشه

 1سـاله از دبیرسـتان غیرانتفـاعی منطقـه     16پسـري  . نظارت با توافق نبوده و در قالب رابطۀ صمیمانه نباشد
. داشـتم  هایی محدودیت دبستان، پنجم حاال بودم که بچه«: تجربۀ خود را از دوران دبستان چنین توضیح داد

 در کـه  هسـتن  ها خانواده از خیلی ولی ستقیم،م کنن چک بیان اینکه نه مثال یا کن استفاده انقدر روزي مثالً
 یـه  کـنن  مـی  چک میان حاال مسلماً اعتماد عدم اون خب و. ندارن اعتماد شون بچه به زیاد خیلی حاضر حال

 یه از ره می یا سازه می دیگه مخفی) پوشه( فولدر یه ره می. ایناست از تر باهوش خیلی بچه اون خب و رو جایی
. بـره  قضـیه  اون توي بیشتر بچه شه می باعث اطمینانه، عدم این خب بعد. شه می ائلمس اون وارد دیگه روش

 باشـه  اطمینـان  حد این در ولی بذارن، باز رو بچه دست کالً که زیاد خیلی حاال نه باشه، اطمینان اگه نظرم به
 رو خودم و خودم. قضیه این فقط هست من دست بگه اینکه و بکنه مسئولیت احساس مقدار یه بچه خود که
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 ».زیـاد  خیلـی  نـه  ولـی  الزمـه،  حدي تا ها محدودیت نظرم به. مسائل توي برم که نذارم خودم یا بیرون بکشم
کنـد کـه در عـین     پیداکردن حد تعادل بین اعتماد و کنترل و نظارت، مسئولیت والدین را خیلی سـخت مـی  

  . اي مجازي نیز تا حدودي نظارت داشته باشندها در اینترنت و فض هاي آن اعتماد به فرزند، بتوانند بر فعالیت
 اعتمادسازي توسط والدین 

کـرد، حـس    ها را به موضوعات غیراخالقی کمتر مـی  گویان که گرایش آن یکی از عوامل مورد توجه پاسخ
تند کردند که تمایل نداشـ  اي باارزش قلمداد می نوجوانان اعتماد را همانند سرمایه. ها بود اعتماد والدین به آن

بنابراین براي حفظ اعتماد همۀ تالش خـود را  . دار سازند آن را از دست بدهند یا این احساس اعتماد را خدشه
سـاله از مدرسـۀ   18دختـري  . ها قرار نگیرند یا در صورت حضور، آن را ترك کننـد  کردند تا در این محیط می

 اطمینان ما گن می .کنن چک رو من گوشی نمیان اما کنه، می نظارت خانواده«: گوید می 16دولتی در منطقۀ 
 دارن، اعتماد بهم چون. بهشون کنم نمی خیانت و هستم راضی کردن بهم که اعتمادي این از من. بهت داریم
شـکل بازدارنـده در    اعتماد و حس اعتماد براي نوجوانـان خـود بـه    ».کنم سوءاستفاده اعتماد این از خوام نمی

گوي دیگري کـه یـک دختـر     پاسخ. رد توجه و تأیید برخی نوجوانان بودجهت کاهش آسیب فضاي مجازي مو
 احتـرام  بهـم  چون ولی ندارن؛ کاري من به م خانواده« :گوید است، می 16ساله از مدرسۀ دولتی در منطقه 17
 راماحت م خانواده ارزشاي براي یعنی .کنم سوءاستفاده خوام نمی اعتماد این از من دارن، اعتماد بهم و ذارن می

 هرچیزي اینکه نه کنن، اعتماد بذارن، احترام فرزندان به اگه باشه، داشته تأثیر تونه می قضیه این خیلی. قائلم
 هـا  بچـه  بایـد . کنن می کاري پنهان و شن می اعتماد بی شون خانواده به هم ها بچه طوري این کنن، سرزنش شد

گویانی که اعتمـاد والدینشـان را    پاسخ ».کنه حفظ را داعتما این باید و کرده اعتماد بهشون خانواده که بدونن
دادن  دانسـتند و تمـایلی بـراي انجـام     نوعی خود را در برابر اعتماد والدینشان مسـئول مـی   کردند، به درك می

  . ها نداشتند کارهاي خالف انتظار آن
ی از عوامـل مهـم   یکـ  توانـد  مـی  رسد توجه به نقش اعتماد در عین نظـارت و کنتـرل   بنابراین به نظر می

نوعی فرد خود را برابر آن مسئول دانسـته و بـراي حفـظ آن     هاي فضاي مجازي باشد که به بازدارنده از آسیب
  . تالش کند

  ارتباط کالمی و عاطفی مناسب در خانواده
حـدود  اي اهمیـت داشـت کـه     صحبت و ارتباط بین نوجوانان و والدین دربـارة فضـاي مجـازي تـا انـدازه     

هـا در سـن مناسـب را در     ها دربارة فضـاي مجـازي و آسـیب    والدین با آن  شوندگان صحبت احبهپنجم مص یک
 1سـاله در مدرسـۀ غیرانتفـاعی در منطقـه     16پسـري  . هاي فضاي مجازي مهم دانسـتند  پیشگیري از آسیب

 هـا،  سن این رد نه و تر پایین هاي سن در مثالً .مسائل این به راجع بشه صحبت بیشتر نظرم به باید« :گوید می
 رو پیامدها این بکنی رو کار این که بگن یا. چیه داستان مثالً که بگن بچه به باید سالگی12 ،11 سن در مثالً
 هسـتن،  صـفر  واقعـاً  هـا  خـانواده  بعضـی  چون. هست حاضر حال در که چیزي اون از بیشتر یه کم. داره برات

 آنبـود کـه بـر     یمهمـ  ۀنکت ،قبل از مواجهه نیوالد اطالعات از افتیسن در موضوع ».کمتر ها خانواده بعضی
  .شد دیکأت

وگـوي صـمیمانه در    ها، در قالب فضـاي گفـت   از نظر نوجوانان، اگر اطالعات دربارة فضاي مجازي و آسیب
ها به حالت نصیحت به نوجـوان   برخی خانواده. کننده است فرزند ارائه گردد، عامل حفاظتـخانواده، بین والد

 /...تواي نامناسب جنسی واکاوي نقش خانواده در مواجهه با مح                               
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دهند که مراقب باشد که اثربخش  هایی را به نوجوان می طور غیرمستقیم پیام دهند و برخی به ر مینوعی هشدا
هـاي   از هشدار و صـحبت والـدین خـود دربـارة آسـیب      6ساله از مدرسۀ دولتی در منطقه 17دختري . نیست

عکسایی  پدرم. دهستن مجازي فضاهاي و تلگرام عضو مادرم و پدر چون .کرده صحبت آره« :گوید اجتماعی می
ولـی   ».رفـت  آبروشـون  و شد پخش عکساشون الکی الکی ببین گه می و ده می نشون من به شده پخش که رو
هاي فضاي مجازي، نقش مهمی در حفاظت  وگوي صمیمی والدین دربارة آسیب شوندگان، گفت نظر مصاحبه به

 راحـت  آدم کـه  باشـن  جـوري « :گویـد  می 13ساله در مدرسۀ دولتی، در منطقه 16دختري . فرزندانشان دارد
 مثل برادراش و خواهر با یا .باشه خواهر تا دو مثل مادرش با دختر یه که باشه طوري. خونه تو بزنه رو حرفش
شـوندگان اثـر بـرعکس     نظر مصاحبه البته امرونهی زیاد والدین در این خصوص، به ».باشن راحت .باشه دوست

 کنم می حس من« :گوید ساله از یک مدرسۀ دولتی می18دختري . کند میداشته و بیشتر نوجوانان را کنجکاو 
 نـرو،  اینجا و نکن رو کار این بگن مرتب اگه چون .نکنن صحبت موردش در خیلی دیگه و بدن آگاهی بار یک

 اثربخشـی  صـمیمیت  بـا  تـوأم  صـحبت  و رسـانی  اطـالع  در تعادل حفظ واقع در ».ره می سمتش بیشتر طرف
  .اشتد خواهد بیشتري

  پایبندي ارزشی و اخالقی خانواده 
 بازدارنده مهم عوامل از یکی اصول اخالقی و ها پایبند به ارزش خانوادة داشتن شوندگان، مصاحبه نظر از

 نوجوانان، برخی .)کد باز 7(است  نوجوانان در مجازي فضاي و اینترنت جنسی نامتعارف محتواي مصرف در
  نمی غیراخالقی موضوعات دنبال به مذهبی، جلسات در شرکت و دینی تواجبا و نماز به پایبندي علت به

 در دولتی، مدرسۀ از ساله18 پسري. دانستند می نابخشودنی گناه و تابو نوعی را رفتار این چراکه رفتند،
 و دین رو که مجالسی تو شرکت و خوندن قرآن روزه، سروقت، نماز خودم اعتقاد به من«: گوید می 16 منطقه

 اي خانواده یه توي شما اگه .کردن گناه از بشه متنفر آدم شه می باعث .داره زیادي تأثیر زنن، می حرف ونتایم
 که کنه می فرق خیلی قرآنی، بحثاي و باشه 8 شبکۀ فقط تلویزیون یا نیست ماهواره که بشی بزرگ

 که موقعش سر بعد .بینن نمی ماهواره خانوادة ما تو ... .و باشه راحت توش مختلف امورات که ایی خانواده
گزیدن از  گویان علت دوري در واقع برخی پاسخ» .مون محله نمازجماعت بریم زنه می زنگ بابام شه، می

دادند که در صورت مواجهه با آن نیز باید  شان ربط می بودن خود و خانواده محتواي نامتعارف را به مذهبی
از  1ساله از مدرسۀ غیرانتفاعی در منطقه 15پسري . رج شوندخود را در برابر آن حفظ نمایند و از آن خا

خب به مسائل اسالمی خیلی معتقدم و سریع باهاش «: گوید هاي فضاي مجازي می راهکار خود در برابر آسیب
عنوان  پایبندي به مذهب و اعتقادات دینی، مثل حجاب و نماز نیز به ».مقابله کردم و جلوش گارد گرفتم

  . هاي اجتماعی مورد توجه برخی نوجوانان بود ه در برابر آسیبعامل بازدارند
دختـر  . طور مکـرر ذکـر شـد    ها، از عواملی بود که به غیر از مذهب، پایبندي خانواده به اخالقیات و ارزش

 و درسـت  خـانوادة  یـه  در فردي یه اگه کنم می فکر« :گوید ساله که دانشجوي سال اول دانشگاه است، می18
 هسـت  هـایی  پذیري تحریک و نیازها یه درسته حاال .ره نمی مسائل جور این سمت وقت هیچ کنه، رشد اخالقی

توجه بـه نـوع تربیـت خـانوادگی و      ».داره بستگی شخص خود به باز اما سمت، این به ده می سوق رو آدم که
ه دختـري  گویان دیگري نیـز بـود کـه بـراي نمونـ      نقش آن در شخصیت و مسیر زندگی فرد مورد توجه پاسخ

 دونـن  مـی  دارن، مذهبی خانوادة که بعضی مجازي دنیاي تو« :گوید می 6ساله از مدرسۀ دولتی در منطقه 17
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 .ذارن مـی  عکسـی  هـر  اکـی هسـت،   مامانشون و هستن اپن که هایی خانواده تو اما بذارن؛ باز عکس نباید که
 من که کنن قبول تونن نمی پوشه، می شال رمماد و ان مذهبی نسبتاً که من خانوادة تو. داره خانواده به بستگی

تواند  عنوان بستر و زمینۀ رشد و شخصیت فرد می خانواده به بنابراین ».بذارم عکس کوتاه پیرهن و شورتک با
  . دارنده و مؤثر به حساب بیاید خود عامل مهم باز

  حمایت عاطفی در محیط خانواده
فرزند، یکـی دیگـر از عوامـل مهـم بازدارنـده      ـواده و والدرابطۀ صمیمی افراد خانصمیمیت در خانواده و 

چراکه صـمیمیت  . شود هاي مرتبط با آن می است که مانع گرایش نوجوان به ارتباطات فضاي مجازي و آسیب
در خانواده و گذراندن اوقات با اعضاي خانواده، فرصت و مجال کمتري براي حضور در فضـاهاي نامتعـارف در   

 البتـه «: گویـد  مـی  16ساله از مدرسۀ دولتـی در منطقـه   18دختري . گذارد جازي باقی میاینترنت و فضاي م
 کنـه  ایجـاد  رو فضایی تونه می خودش اعتماد، و محبت فضاي وجود و داشتن خانواده با صمیمی و گرم رابطۀ

 بـزنن،  حـرف  هم با اعضا بتونن راحت باشه، گرم خانواده اگه. برن مسائل اون و اینترنت سراغ کمتر ها بچه که
 رو هـا  بچـه  شه می ها خانواده این تو و نیست اجتماعی هاي شبکه و مجازي فضاي به نیازي دیگه کنن، درددل

گویان  صمیمیت در خانواده تنها مورد توجه پاسخ ».داره هم زیادي تأثیر مطمئناً .خوش با زبون کرد راهنمایی
سـاله از  18پسـري  . کردنـد  داشتند و آن را مهم تلقـی مـی   گویان پسر نیز به آن اشاره دختر نبود؛ بلکه پاسخ

 فکـري  اون مسـلماً  باشه، تر صمیمی هرچی باشه، تر گرم هرچی خانواده« :گوید می 4مدرسۀ دولتی در منطقه 
 که میاد به وجود ش واسه ذهنی مشغلۀ که شه می کمتر خیلی چیزا، جور این مورد در کنه می فرزند یا بچه که

در واقـع، بـه میزانـی کـه      ».رو نـداره  ش ذهنـی  فضـاي  نداره، ش رو ذهنی درگیري .رسه مین خودش به حتی
در مواردي نوجوانـان  . شود صمیمیت میان اعضاي خانواده بیشتر باشد، گرایش فرد به فضاي مجازي کمتر می

سـمت فضـاي    هـا، بـه   خصوص والدین و دریافت توجه و محبـت از آن  براي پرکردن خأل ارتباطی با خانواده، به
اگه پدر و مـادر بـه   «: گوید ساله از یک مدرسۀ دولتی می16دختري . کنند مجازي و اینترنت گرایش پیدا می

اندازة کافی توجه داشته باشن، محبت کنن، دیگه بچه نمیاد تو اینترنت دنبالش بگرده و از یه پسر این  بچه به
طور مکـرر توسـط دختـران و پسـران نوجـوان       او به وقت کافی براي صحبت با نوجوان و اعتماد به ».رو بخواد

عنوان عامل بازدارنده براي جذب نوجوان به مطالب نامتعارف در فضاي مجازي و صرف وقت زیاد در فضـاي   به
رسد که با پرکردن اوقات نوجوان در فضاي صمیمی خانوادگی تا حدودي  بنابراین به نظر می. مجازي ذکر شد

  . ود جلوگیري کردهاي موج توان از آسیب می
  

  ي، مبتنی بر خانوادهشنهادیپ يراهکارها. 3
هاي اینترنت و فضاي مجازي، راهکارهاي مبتنی بر خانواده  از بین راهکارهاي متعدد براي کاهش آسیب

دو طبقۀ اصلی به ترتیب اهمیت و میزان تکرار استخراج . ترین راهکارها بود ترین و پرتکرار بود که جزء مهم
. فرزندـوالد مناسب کالمی و عاطفی رابطۀ. 2خانواده؛  متعادل نظارت و کنترل. 1: عبارت بود از گردید که

  : گردند ها در زیر تشریح می قول همراه نقلِ طبقات و زیرطبقات مرتبط به

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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  )کد 41(خانواده  کنترل و نظارت متعادل
توسط مناسب و متعادل ترل و نظارت پرتکرارترین راهکار که نوجوانان در سطح خانواده مطرح کردند، کن

کـه نـه   ي طـور  هبـ  .ر نوجوانان بودبیشتد یکأن کنترل و نظارت در حد متوسط و متعادل مورد تیا. ن بودیوالد
تعادل در کنترل  ی،نوع حد به نوجوانان داده شود و به یب يدهنده باشد و نه آزاد سخت و آزار یلیت خیمحدود

 زیـاد  بایـد  نـه  نظـرم  بـه  خانواده« :دیگو یم 4در منطقه  یدولت ۀاز مدرس ساله15 يپسر .توسط والدین باشد
 گفـتم  خودم رو خانوادة مثالً. باشه داشته درست نظارت یه باید .بکنه ول رو بچه زیاد باید باشه، نه گیر سخت

 گوشـی  تـو  چشـماش  بشـینه،  دسـتش  بغل بیاد هی بکنه، نگاه هی بزنه، سر ش بچه گوشی به بره زیاد نه که
توجه و نظارت در کار نوجوانان بدون دخالت  ».موبایلش سراغ نره اصالً بکنه ول رو بچه اینکه نه باشه، ش بچه

  . از کنترل را داشتینظارت و در صورت ن ۀان بود که خود جنبیگو ها مورد توجه پاسخ آن یم خصوصیدر حر
افـت  یرا در يمجاز يفضا يها بیربارة آسن دیوالد ياز سو یمعتقد بودند اگر اطالعات کاف نوجوانان اکثراً

کمتـر   کنند، مطمئنـاً  یبار بررس ها را هرچند وقت یک آن یها ممکن است گوش ن آنیکرده و بدانند که والد
از  ی،دولتـ  ۀسـاله در یـک مدرسـ   17 يدختر .نترنت بروندینامتعارف در ا یجنس ياحتمال دارد دنبال محتوا

 که هست فضایی یه مجازي فضاي چون .باشن داشته نظارت بیشتر باید رماد و پدر کالً« :دیگو یم 13منطقه 
 قفـل  بگـن  بچـه  بـه  بایـد  مـادر  و پـدر  .باشه داشته ش گوشی تو آدم ممکنه بد چیزاي خیلی. توشه چیز همه

. کنه نمی رو کار این بعد دفعۀ کنن، چکش ممکنه دونه می بچه جوري این. داري چی ببینم تا بزن رو ت گوشی
گرچه نقش نظـارت   ».مهمه خیلی دوستا بر مادر و پدر نظارت .شناسی دوست و مادر و پدر نظارت مونه بازم

  .نظر وجود داشت نظارت متعادل اختالف ةولی دربارة نحو ،کید شدهأت
ن یکودکـان در سـن   یها الزم اسـت از دسترسـ   شتر، نوجوانان اعتقاد داشتند که خانوادهیدر کنار نظارت ب

 يپسـر  .دانستند ینترنت میبه ا یکنترل دسترس يبرا یکرده و سن را عامل مهم يرینت جلوگنترین به اییپا
 یسـالگ  پـانزده  اول از همـه تـا سـن چهـارده     ،من پـدر بشـم  « :دیگو یم 4منطقه  در یدولت ۀساله از مدرس17

 یتن گوشـ د و داشـ یخر يبرامهم  يعنوان فاکتور سن به ».خرم براش ینترنت وصل بشه نمیکه به ا يا یگوش
 یرا سـن خـوب   یسالگ15 یو برخ ییسن سوم راهنمابرخی . ان بودیگو پاسخبرخی نوجوانان مورد توجه  يبرا
در  ی،دولتـ  ۀساله از مدرس17 يپسر .دانستند ین میهمراه نظارت و کنترل والد هب ،نترنتیبه ا یدسترس يبرا

 دم، مـی  بهـش  راهنماییـه  سـوم  مـثالً  کـه  موقعی بخواد، گوشی م بچه مثالً که موقع اون« :دیگو یم 4منطقه 
 دستشـه،  گوشـی  دستشـه،  تبلـت  دوساله ساله، یک بچۀ واقعاً االن. سوم دوم حاال. شده چی چیا بفهمه حداقل

 دم مـی  دیرتـر  ولـی  کـه،  کـرد  کنتـرل  شه نمی که زورم به خواد، می صددرصد دستش، ندم بگم تونم نمی االنم
نمودنـد و   شوندگان خود را در جایگاه والـد تصـور مـی    د که مصاحبهش در بسیاري موارد مشاهده می ».دستش

رغـم   نمودند که در این میان و علـی  ها راهکارهایی را در این خصوص مطرح می نوعی در قالب ترمیم آسیب به
قد را معتیز .دانستند یاثر م یرا بموبایل نترنت و یکردن نوجوان از ا محرومتأکید زیاد بر نظارت صحیح والدین، 

  .که باید به آن توجه کردنوجوانان است  برهه از زندگین یامهم براي  يازهاین ازنترنت یو ا یبودند گوش
مت بـا نوجـوان همـراه بـا نظـارت و      یت صـم یـ اهم«تأمل و مورد تأکید نوجوانان،  یکی دیگر از نکات قابل

 .تر بشـه  یمید با ما صمیانواده باخ«: دیگو یم 5در منطقه  یدولت ۀساله از مدرس18 يپسر .ها بود آن» کنترل
 ،نا يطور نیبا خشن برخورد کردن که االن همه ا یده ول یجه هم میو و نتر کنترل بکنه مار یبعد از راه دوست
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نوجوانـان   یم خصوصـ یبودن و احترام به حر نظارت در صورت دوستانهمعتقد بودند  نوجوانان ».ستنیاثرگذار ن
  . گذار باشد تواند اثر یم

صـحیحی بـر   نتوانند کنترل و نظـارت   ممکن است والدین ادیز یشکاف نسلدلیل  بهاعتقاد داشتند  یخبر
هـایی مبنـی بـر وجـود      حـدس با این اوصاف، گاه ممکن است . داشته باشنداستفادة نوجوانان خود از اینترنت 

با واقعیت خـود را بـه    از سوي والدین زده شود که به دلیل عدم تحمل رویارویینترنت یمطالب نامناسب در ا
. پـذیرن  نمـی  بـازم  مادرا و پدر« :دیگو یم 5 هدر منطق یردولتیغ ۀساله از یک مدرس16 يدختر. غفلت بزنند

 اینـا  پذیرن نمی ما مادراي و پدر نسل ولی. شاید اونم بپذیرن بیشتر ذره یه ترن، جوان که مادرایی و پدر شاید
 پسـر  یـه  بـا  اي رابطـه  یـه  و باشه داشته رو اینا دخترش که بپذیره رو اینا خواد نمی ایرانی پدر هیچ یعنی. رو

 ».بگـن  خـوان  نمـی  ولی بینه می رو اینا همۀ دخترشون و هست اینا همۀ که دونن می که هرچند. باشه داشته
ب یآسـ  ۀنیتواند زم یمو فقدان مهارت والدین در مواجهه با این موضوع، و عدم نظارت نوجوانان  یشکاف نسل

  . شتر کندیرا ب يمجاز يانان در فضانوجو
  )کد 40( فرزندـعاطفی و کالمی مناسب والد ۀرابط

فرزند دربارة ـوالد  صحبت«کد اولیه تشکیل شده است، شامل دو طبقۀ فرعی  40این طبقۀ اصلی که از 
 )کـد  15(» هي خـانواد ر اعضایفرزند و ساـوالد یمیارتباط صم«و  )کد 25(» ي آن ها فضاي مجازي و آسیب

  . شوند باشد که در ادامه شرح داده می می
  ي جنسیها فرزند دربارة فضاي مجازي و آسیبـصحبت والد

شـنهاد کردنـد، صـحبت    یکه نوجوانان دختر و پسـر در سـطح خـانواده پ    یین راهکارهایاز پرتکرارتر یکی
ها را آگاه کند،  تواند آن یکه م یکسن یبهتر ،ها آن گفتۀ به .با نوجوانان است ین دربارة موضوعات جنسیوالد
زان یـ ن میکنـد و همچنـ   یمـ  يرا در خانـه و در کنـار خـانواده سـپر     يشـتر یچراکه فرد زمان ب. ن استیوالد
بسیاري از نوجوانان به نقـش خـانواده و    .درك است شتر قابلِینوجوانان ب ين برایوالد دادن ي و اهمیتسوز دل

 فکر بیشتر« :دیگو یم یدولت ۀساله از یک مدرس16 يدختر. تقاد داشتنداع  اهمیت سرنوشتشان براي خانواده
 .کنـه  گوشزد دو بار یکی اي هفته تونه می فوقش دیگه معلم. هستند تر سوز دل چون داره، نقش خانواده کنم می
 يسـاز  ت نقـش خـانواده در آگـاه   یـ اهم شـوندگان  مصـاحبه  ینظر برخـ  به ».هست فرزندش با همیشه مادر اما

 از« :دیـ گو یمـ  یدولت ۀساله از یک مدرس17 ي، دخترباشدتر از مدارس  شتر و مهمیبتواند  میاغلب  ،دانفرزن
 خـواهر  و مـادر  بیشـتر  .مدرسـه  تـا  دارن شنوایی بیشتر ها خانواده از اصوالً ها بچه .ندارن شنوایی هیچ مدرسه
نوجوانـان، برخـی نیـز عکـس ایـن      با وجود اهمیت بیشتر خانواده در مقابل مدارس نزد  ».بهتره کنن صحبت

 ؛خورد در این خصوص تناقضی بین اظهارات نوجوانان به چشم میبه همین دلیل . کردند موضوع را مطرح می
  . دیدند تر از خانواده می ها را پررنگ زیرا برخی نوجوانان نقش معلم

نوجوانـان   يسـاز  در آگـاه  ییتواند نقش بسـزا  یخانواده مرسد  شده به نظر می هاي انجام بر اساس مصاحبه
هـا را   مانع فرزندانشان شـوند و آن توانند  ینم ،نترنتیها معتقدند دربارة دسترسی به ا چراکه آن ؛داشته باشند

هـا را در   بخشـی آن  رسانی و آگاهی توانند با اطالع محروم کنند یا نظارت صددرصد داشته باشند، بلکه تنها می
: دیـ گو یمـ  یدولتـ  ۀدر یک مدرس 4ساله از منطقه 18 يپسر .ند سازندتوانم يمجاز يدرست از فضا ةاستفاد

 /...واکاوي نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی                                
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 ور اون ور ایـن  جـایی  خـودم  بـا  .کـنم  مـی  صـحبت  باهـاش  عادي همیشه .کنم می تا درست م بچه با اولش از«
 همـین  مـثالً . دم می توضیح بهش یعنی بشه، عادي ش واسه تا کنم می برخورد باهاش شیک خیلی .برمش می

 تـو  بخـواد  کـه  هسـت  آسـی  خیلـی  چیز نکنه فک دم می توضیح بهش لباس رو و مد .کنن یم االن که کاري
سـازي و   همـان طـور کـه توضـیح داده شـد، آگـاه       ».چیـزا  جـور  ایـن  سـر  کنـه  تخلیـه  خودش رو شدن بزرگ

  .تواند در کاهش آسیب نقش بسزایی داشته باشد ها می توانمندسازي نوجوانان از سوي خانواده
 یالزم دربـارة موضـوعات جنسـ    یها به نوجوانان خود آگاه ن اعتقاد داشتند اگر خانوادهآموزا برخی دانش

تر  ابد و ممکن است کمی یشان کاهش میبرا یراخالقیغ يها تیت سایها کمتر کنجکاو شده و جذاب بدهند، آن
 یک نظرم به«: دیگو یم یردولتیغ ۀدر یک مدرس 1ساله از منطقه 16 يپسر. بروندچنین موضوعاتی به سراغ 

 نـه  اونـم  هاسـت،  خـانواده  صحبت همین باشه، بازدارنده و باشه داشته مثبت تأثیر تونه می خیلی که اي مسئله
 از مـا  کـه  نباشه جوري این. بگن بیان خودشون! چیه قضیه اصل بگن بیان نکنین، کارا رو این بگن بیان اینکه

 مسئله همون اصالً یا مسائل این به راجع کردن بتصح. بفهمیم سایتا همین از یا بفهمیم دوستامون صحبتاي
 خـانواده  تـو  اگه. شن می آشنا که نباشه بارشون اولین چیزا این با ها بچه و چیه داستان اصل که بگن .طبیعیه
 چیز چون بدونن، بدي چیز و ببینن بار اولین براي که نبود ها بچه واسۀ عجیبی چیز انقدر حاال شد، می مطرح
 بزرگش حاال آنقدر درسی محتواي و رفته پیش که جوري االن ولی داستان، طبیعی جنبۀ نیست نظرم به بدي

 بـد  یـه کـم   ماهـا  پیش شده باعث کنن، می ش الکی و اینا و تر مخوف رو، قضیه گن می کم خیلی نه، یا کردن
 ،ر موضـوعات یسا همانند ،و روابط با جنس مخالف یمعتقدند اگر دربارة موضوعات جنس نوجوانان ».کنه جلوه

فرزندي وجود داشته باشد، فرزندان نیز از راه درست و ایمـن بـه شـناخت و    ـوگوي والد راحتی امکان گفت به
، بـازکردن مسـئله و   يسـاز  شـفاف چراکـه  . شـوند  هـاي نامناسـب ترغیـب مـی     رسند و کمتر به راه آگاهی می

الزم  یل و آگـاه یـ ا آگاه ساخته تا بتوانند با دلتواند نوجوانان ر یه میقض یمثبت و منف يها کردن جنبه عنوان
  . نترنت و محتواي آن نباشندینامناسب از ا ةسمت استفاد به

شـروع   يبرا یت برخیقصد و ننوجوانان را از اینکه  نیالدضروري است و برخی نوجوانان تأکید کردند که
 يدختـر . تر به موضـوع نگـاه کننـد    نه، آگاه سازند و در این خصوص بهتر است عاقالستیازدواج ن رابطه لزوماً

 بگـه  بده، آگاهی کنه، بازش بزنه، حرف راحت که خانواده صددرصد،«: دیگو یم یدولت ۀساله از یک مدرس17
 پیشنهاد پسر یه بگی بزنی، راحت رو حرفت کنی اعتماد بهشون بتونی میفته، اتفاقی چه کنی رو کار این اگه

 داره قصدي چه خواد می چی براي رو تو پسر این بگه قشنگ خانواده نه، یا بزنم حرف این با من داده دوستی
 قبـول  هـا  بچـه  تر راحت خیلی خب بگن، ما به رو اینا. بزنه حرف مادر و پدر با بیاد باید داره ازدواج قصد اگه و

 رو کـار  نایـ  مدرسـه  بایـد  گـن،  نمـی  و نیستن راحت وقتی ولی بگن، رو اینا باید مادر و پدر باالخره. کنن می
  . شتر مورد توجه نوجوانان دختر بودیب ،ن مسئلهیاداشتن به  توجه ».بکنه

که داشته با نوجوان خـود صـحبت    یات خودشان و عواقبینشان دربارة تجربیگفتند اگر والد یز مین یبرخ
 ةآیند ۀبرناماز  ،4از منطقه  یردولتیغ ۀساله از یک مدرس17 يپسر. داشته باشد يشتریتواند تأثیر ب یکنند، م

ن یدم، ع یح میو براش توضر که خودم داشتم یمشکل«: گویدمیفرزندش چنین  يراهکاري براعنوان  بهخود 
ا، هـ  یشـ  ین مشـکالت مـ  یا، اه یش ین میا ،نیسمت ا يگم بر یگم، م یو بهش مر که خودم داشتم یمشکالت

نوعی پیشگویی عواقب  ابه از سوي والدین و بههاي مش بیان تجربه ».نا فالنهیگم ا یبهتره، من بهت م ينر مثالً
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توانند براي کاهش آسیب در فضـاي   ها می کردن نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که خانواده مشابه و همدلی
ها با  آن .ار راهگشا باشدیتواند در حل مسائل بس ین میژه والدیو هن نقش خانواده، بیبنابرا. مجازي انجام بدهند

از  یب ناشـ یتوانند در جهـت کـاهش آسـ    یم ،دادن به نوجوانان خود یدوستانه و آگاه ةویش ل بهبازکردن مسائ
  .گام بردارند يمجاز يفضا

  خانواده اعضاي سایر و فرزندـوالد صمیمی ارتباط
 ،خـانواده  ير اعضـا یفرزنـد و سـا  ـوالد یمیکردن با نوجوان، ارتباط صم ر از کنترل و نظارت و صحبتیغ

 یدولتـ  ۀسـاله از مدرسـ  15 يدختـر  .بود که مکرر توسط نوجوانان اظهـار شـد   يشنهادیپ يهکارهااز را ییک
 نباشـه،  خـأل  خـانواده  تو اگه .بکنه تر گرم و تر صمیمی پسرشون یا دختر با باید رو ش رابطه خانواده« :دیگو یم

 ،دیـ دور از اجبار و تهد هب ،در خانواده یو عاطف یمیدر واقع جو صم ».شن می کشیده اینا و دوست سمت کمتر
 ۀاز برنام ،4منطقه  یدولت ۀساله از مدرس17 يپسر .د داشتندیکأبود که نوجوانان بر آن ت یاز موارد مهم ییک
 و باشـه  خـانواده  بـا  بیشـتر  مثالً کنم، تر گرم براش رو خونه محیط« :دیگو ین مینوجوانش چن يخود برا یآت

بـه نظـر    ».خـودت  خلـوت  و تنهـایی  و اتـاق  تـو  و باشی گوشی تو ش همه اینکه نه .باشه خانوادگی تفریحات
نوعی به این موضوع اشاره دارد که افرادي که در خانه و خانواده صمیمیت کمتري احساس  گو به رسد پاسخ می
 ةسـمت اسـتفاد   ل رفتن بهیاز دال یکی. زنی در اینترنت دارند کنند، زمان بیشتري براي تلفن همراه و پرسه می

ن یبنابرا .نوجوان است ییخانواده و احساس تنها يت اعضایمینترنت عدم صمیو ا يمجاز ياز فضا یالقراخیغ
فـراهم   اي نـه یتوانـد زم  یتر مـ  یمیتر و صم گرم یآوردن جو خانوادگ نه و فراهمین زمیکردن در ا خانواده با کار

  . دا کنندیش پین سمت گرایآورد تا نوجوانان کمتر به ا
از  ییک .شد یه میتوص ،ن شودیها و احترام به والد میکه موجب حفظ حر يدر حد یمیخوب و صم ۀرابط

آن  ۀگر بود که الزمیها با یکد حات آنیانجام تفر ،شود یفرزند مـوالد یعاطف ۀت رابطیکه موجب تقو ییها راه
 شـان بـا فرزند  یمیصم ۀتوانند رابط ین مسن که نمیوالد .باشد ین نوجوان و والد میب کم یاختالف سن عموماً

 4در منطقـه   یدولتـ  ۀسـاله از مدرسـ  17 يپسـر . کنند یجاد میشتر مشکل این خصوص بیبرقرار کنند، در ا
 پـدر  اینکـه  تا هاشون بچه با باشن رفیق بیشتر کنن سعی کنن، کنترل مثالً مهمه خیلی خودشونم« :دیگو یم

. گـه  می پدرش به ره می پسر بیاد پیش اي مسئله هر باشه، کم پدرش با پسره سن فاصلۀ مثالً اگه. باشن مادر
 بـازي  فوتبـال  ریـم  می با هم میاد پیش وقتا خیلی سالشه، 40،41 بابام کمه، باهام بابام فاصلۀ سنی چون من
 60،70 پـدرش  کـه  کسـی  مـثالً  ولـی . شـه  می حساب رفیق یه مثل. استخر ریم می با هم یا بیرون، کنیم می

کـه در کنتـرل    يگـر از مـوارد  ید یکی »!بکنه؟ که تونه می چی کار! بکنه؟ روش خواد می کنترلی چه سالشه،
زان یـ مشترك والد و فرزند است که تا چه م يایزان دنید مورد توجه باشد، میبا يمجاز ياز فضا یب ناشیآس

کـه از   را تجربـه کننـد   یاحساسـات مثبـت یکسـان    ،مشـترك  يگر را درك کنند و در یک فضـا یبتوانند همد
  . باشد یکم م یآن اختالف سن يها الزمه

ش یها را در نوجوانان افزا ح آنیرش نصایزان پذیم دتوان ین میز والدیآم ، لحن گرم و محبتیمیصم يفضا
 یـه  دختـر  اگـر  اینکـه  نه باشه، دوست مثل فرزندش با باید«: دیگو یم یدولت ۀساله از مدرس16 يدختر .دهد

 کـارا  این. بیرون بره تنها آدم نذارن خونه از یا حرفا این و گیرم می ت رو گوشی که کنه تهدیدش بزنه، حرفی
ت در بـازکردن مسـائل   یاحساس امن ».کنن صحبت هم با راحت و باشن دوست هم با خوبه. ذاره می منفی اثر

 /...نقش خانواده در مواجهه با محتواي نامناسب جنسی  واکاوي                               
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ات یـ شود نوجوان مسـائل و تجرب  یمیت موجب میصم. ش دهدیفرزند را افزاـوالد يوگو گفت ۀنیتواند زم یم
. رون از خانـه بـا دوسـتانش   یـ ان بگذارد، نه در بیرا با خانواده در م يمجاز يرون از منزل و در فضایبخود در 

 بـرادر  و خـواهر  مـادر  و پـدر  باشه، دوستانه اگه خونه فضاي« :دیگو یم یدولت ۀساله از یک مدرس17 يدختر
 ش همـه  اینکه تا شه می گفته مسائل این تر راحت خب باشن، دوست نباشن، برادر و خواهر و مادر و پدر فقط

 چیـز  یـه  اگه که باشه طوري .ده نمی نتیجه قاعدتاً .کنن صحبت خودشون عقل هم یه با برن و باشه ترسی یه
والد  ».بگه خودش سن هم یه به بیاد تا بهتره بگن، پدرشون به پسرا یا مادرش به دید، مجازي فضاي تو ناجور

  . حل مسائل نوجوان داشته باشد در کمک به ییتواند نقش بسزا یجنس م هم
  

  گیري  بحث و نتیجه
طور خاص با هدف شناسایی نقش خانواده در مصرف محتواي جنسی نامتعارف در اینترنـت و   این مقاله به

بر اسـاس پـژوهش کیفـی در بـین نوجوانـان شـهر       . فضاي مجازي و راهکارهاي پیشنهادي نگارش شده است
در کل، اکثر . نقش مهمی در دسترسی و مصرف این محتوا در نوجوانان داردتهران، نشان داده شد که خانواده 

نـوعی   کننـد و در واقـع بـه    نوجوانان دربارة مواجهۀ خود با محتواي جنسی در اینترنت، با والدین صحبت نمی
و جز چند هشدار و پندواندرز کلی، خیلی با جزئیات راجـع بـه نـوع اطالعـات      کنند و والدین نیز به مخفی می

اي و  نظر حرمت و حیا و شرم و نداشتن سـواد رسـانه   به. شوند محتواي دسترسی با نوجوانان وارد صحبت نمی
بودن والدین به سایر امور زندگی  سرگرم. فرزند در این خصوص استـوالد  هاي الزم، مانعی در صحبت مهارت

از تکنولـوژي و شـکاف نسـلی، نبـود     و فقدان صرف وقت کافی براي فرزند و همچنین ضعف اطالعاتی والدین 
ساز ایـن دسترسـی شناسـایی     صمیمیت و نداشتن نظارت و کنترل متعادل بر نوجوانان، از جمله عوامل زمینه

البته برخی نگران اعمال محدودیت توسط والدین پس از طرح مسئله بودند و این را دلیلـی بـراي   . شده است
هـاي نوجوانـان در اینترنـت     دیگر، برخی والدین از ماهیت فعالیت از سوي. دانستند نکردن با والدین می مطرح

در واقع، استفادة نوجوان . ها در اینترنت ندارند هاي آن آگاهی کافی ندارند یا مهارت کنترل و نظارت بر فعالیت
فرزندشان  بودن یافتگی و امروزي خود از اینترنت را با زندگی مدرن و امروزي ارتباط داده و آن را نشانۀ توسعه

  . دانند می
. خانواده نقش بسیار مهمی در دسترسی نوجوان به محتـواي جنسـی در اینترنـت و فضـاي مجـازي دارد     

تواند عامل حفاظتی مهمی بـراي کـاهش    رابطۀ فرزند با پدر و مادر و فضاي صمیمی و اعتماد در خانواده، می
گـاهی حتـی اعتمـادکردن و    . شی از آن باشدهاي نا ها به فضاي مجازي و در نهایت کاهش آسیب گرایش بچه
هایی که در  فرزندان خانواده. نفس به نوجوانان، بیشتر از مذهب نقش حفاظتی در این خصوص دارد دادن عزت

ویژه اینکه خانواده حس اعتماد به  نفس باالیی هستند، به کنند و داراي اعتمادبه خانه محبت کافی دریافت می
نفـس در   اهمیت اعتمادکردن و عـزت . ها محافظت کنند انند از خود در مقابل این آسیبتو ها دارد، بهتر می آن

ها نشـان داد   نتایج آن. و همکارانش نیز مشاهده شده است 31مایکمیزان استفاده از اینترنت در نتایج تحقیق 
دهـد؛   مـی  شافـزای  را اینترنتـی  اعتیـاد  مـادران، خطـر   پذیرش عدم و پدرها حد از بیش محافظت و که طرد

بـراون و  (هـا ارتبـاط دارد    آن نفـس  عزت با حدي تا اینترنت به اعتیاد در والدین عاطفی گرماي تأثیر عالوه، به
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 بـر  نفـس  عـزت  تأثیر 2018و همکارانش نیز در تحقیق خود، در سال  33سرویدیو روکو 32).2002همکارنش، 
  .کرد تأیید را اینترنت به اعتیاد خطر
گیر بودند، اما نوجوان را به همراه  هایی که محدودیتی براي فرزندان خود قائل نشدند و سهل البته خانواده 
هـا   کردنـد، نوجـوان آن   سازي درست در فضاي صمیمی و وضع قوانین براي استفاده از اینترنت کنترل می آگاه

ریف و تأثیرات متفـاوتی  البته محدودیت از نگاه خود نوجوانان مورد مصاحبه، داراي تعا. عملکرد بهتري داشت
 بـین  ارتبـاط « عنـوان  بـا  تحقیـق  یک ها در آن. است همکارانش و 34فالتینکووا نتایج سو با یافتۀ فوق هم. بود

 اصـطالح  بـه  هـم  کـه  دهـد  می نشان »نوجوانان در اینترنت از حد از بیش استفادة و خانواده با مرتبط عوامل
 نوجـوان،  خودمختـاري  هـم  و) عـاطفی  محافظت و و گرمافضاي صمیمیت  تعادل یعنی( مطلوب فرزندپروري

 توضـیح  را واریانس از درصد 14 حدود خانوادگی عوامل. دهد می کاهش اینترنت را حد از بیش استفادة خطر
 نقـش  نیـز  نزدیـک  اجتمـاعی  محـیط  یک عاطفی، و شناختی شخصی، عوامل از جدا دهد می نشان که دادند

و همکاران در  35لی). 2020فالتینکووا و همکاران، (ینترنت در نوجوانی دارد در استفادة بیش از حد از ا مهمی
 بـین  در مشـکل  با اینترنت از استفاده و والدین روانی و رفتاري کنترل«نیز در تحقیقی با عنوان  2013سال 

 رلکنتـ  نـوعی ( والدین دهد که محدودیت اي خودکنترلی نشان می واسطه نقش نشان دادند» چینی نوجوانان
 کنتـرل  نـوعی ( عشـق  تـرك  کـه  حـالی  در .دارد منفـی  سـاز از اینترنـت ارتبـاط    اسـتفادة مشـکل   با) رفتاري

کـاهش اسـتفادة    خـودکنترلی بـا   افـزایش . دارد مثبـت  ساز از اینترنت ارتباط با استفادة مشکل) شناختی روان
 روانی و رفتاري کنترل افتراقی اثرات حدي تا حداقل خودکنترلی، در تغییر و ساز از اینترنت همراه بود مشکل
  .کند گري می واسطه ساز از اینترنت را بر استفادة مشکل والدین

هـاي منفـی آن    هـاي اینترنتـی مثبـت دارنـد و وارد جنبـه      نکتۀ جالب این است که نوجوانانی که فعالیت
نقش خانواده را در ایـن  هاي خانوادگی و دینی هستند،  هاي اخالقی و پایبند به ارزش شوند و اصوالً جوان نمی

آموزان  این دانش. هایشان هستند ها بر فعالیت دانند و بیشتر موافق نظارت شدید خانواده زمینه خیلی مهم می
خصوص جنسی در ایـن سـن برایشـان     دهند و معتقدند دانستن مسائلِ به اصوالً بیشتر به تحصیل اهمیت می

هـا حتـی محـدودیت زیـاد      این بچـه . شود شان می رفتن آینده تنها سودي ندارد، بلکه موجب تباهی و ازبین نه
ها در موقعیتی هستند که بایـد تحـت چنـین کنترلـی از طـرف       کنند که آن پذیرند و قبول می خانواده را می
البتـه خیلـی هـم نـام محـدودیت را روي      . در غیر این صورت، احتمال انحرافشـان وجـود دارد  . خانواده باشند

گاهی هم این افراد در مـدت  . کنند گذارند و بیشتر نظارت را براي این کار استفاده می میهاي والدین ن کنترل
محدودي از اینترنت استفادة نادرست کردند و خیلی زود متوجه اشتباه خود شدند و با توجه به تجربۀ خـود و  

  . نندهاي فوق فاصله بگیرند و به تحصیل خود بیشتر توجه ک دیگران ترجیح دادند از فعالیت
جانبـه در اینترنـت    هـاي همـه   آموزان که تعدادشان نیز کم نیست و بیشتر فعالیـت  اما گروه دیگر از دانش

دارند و برایشان ارتباطات اجتماعی در اینترنت بسیار مهم است، مخالف نظر قبل را اظهـار داشـتند و معتقـد    
هـایی کـه    ا اعتقـاد داشـتند در خـانواده   هـ  آن. دهد بودند که اگر محدودیت در خانواده باشد، نتیجۀ عکس می

آموزان نظـارت را قبـول دارنـد، امـا      البته این دانش. نظارت و کنترل شدید است، احتمال انحراف بیشتر است
هـا را بـه    ها داده شود و باورها و رفتار آن هایی از طرف خانواده به بچه ها باید آزادي از نظر آن. محدودیت را نه

کنند و به اعتماد  کنترل و بازرسی وسایل، از جمله تلفن همراه خود، خیلی استقبال نمیاز . رسمیت بشناسند
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ها باید بیشتر خودشان را با فرهنگ جدید و مدرن تطبیـق   ها خانواده از نظر آن. ها اعتقاد دارند والدین به بچه
ها تمایل داشتند که حتی  ، آنعنوان مثال به. دهند و برخی رفتارهاي نوظهور نوجوان و جوان امروز را بپذیرند

البتـه  . ها به این رابطه ادامه بدهنـد  بتوانند دربارة رابطه با دوست جنس مخالفشان صحبت کنند و زیرنظر آن
هاي سنتی ایرانی، این موضوعات پذیرفتنی نیست و نباید  پذیرند که در خانواده برخی از این نوجوانان هم می

به گفتۀ خودشان، پدر و مادرها متعلق به نسل قبل هستند و این موضوع . دراحتی این مسائل را مطرح کنن به
آموزان مورد مصاحبه به این امر اشـاره کردنـد کـه     در کل، تمام دانش. برایشان تابو و پذیرش آن سخت است

ی توانـد فضـای   خصوص و همچنین رابطۀ والدین با پسر، می رابطۀ صمیمی بین مادر و دختر یا پدر و دختر، به
این فضا . نفس خوبی برخوردار گردند ها از نظر عاطفی تأمین شوند و از اعتمادبه در خانواده ایجاد کند که بچه

صـورت روانـی و    هـا را بـه   کند و بچه خود یک الیۀ قوي از اعتماد را در تعامل بین والدین و فرزندان ایجاد می
. صالحی و همکاران نیز تأیید شدها در تحقیق  یافته این. کند خودخواسته ملزم به رعایت انتظارات خانواده می

یی که داراي مکالمۀ باالیی هسـتند، فرزنـدان خـود را از گـرایش      ها ها نشان داد که خانواده یافتۀ تحقیقات آن
 خانواده اعضاي اتصال حلقۀ ارتباطات،). 2012صالحی و همکاران، (کنند  بیش از حد به اینترنت محافظت می

  .یابد افزایش خانواده ارتباطات تأثیر باید بهتر، جامعۀ ساختن براي بنابراین،. است التمشک حل براي
هـاي   برعکس، نبود انگیزة درونی براي دسترسی به این مطالب، اعتقـادات مـذهبی و پایبنـدي بـه ارزش    

، داشتن خانوادة اخالقی و خانوادگی، اعتقادات به عواقب نامناسب این رفتار، خودکارآمدي باال، ترس و نگرانی
ناظر و مطلع، ارزشی و صمیمی، داشتن دوستان خوب و ارزشی و تحصیل در مدارس کارآمـد از عوامـل مهـم    

  . بازدارنده براي مواجهه و مصرف این محتوا در اینترنت و فضاي مجازي شناسایی شد
بین نوجوانـان، بـا    خصوص رفتارهاي ناسالم جنسی در رسد رفتارهاي جنسی قبل از ازدواج، به به نظر می

هـاي اجتمـاعی،    لذا براي حفاظت نسل مولد و نوجوانـان از آسـیب  . دسترسی به محتواي جنسی افزایش یابد
ها، تحوالت ایجادشده در محیط پیرامونی نوجوانان، شـامل فضـاي    شود خانواده جسمانی و روانی، پیشنهاد می

ترین وجه این توانمنـدي   مهم. نسل جوان آماده کنند سازي مجازي و اینترنت را پذیرفته و خود را در توانمند
توانـد   این مداخالت می. است) قبل از مواجهه با محتواي جنسی(جانبه از سنین مناسب  آموزش جامع و همه

سازي در سطح کالن و آموزش والدین باشد تا بتوانند نیازهاي اطالعاتی و مهارتی ایجادشده در  شامل فرهنگ
پـروري را در دوران   هـاي فرزنـد   خصوص والـدین مهـارت   به. هه با این موضوع برآورده سازندوالدین را در مواج
طور کلی الزم است توجه والدین را دربارة اهمیت رابطـۀ صـمیمی و عـاطفی بـا نوجـوان،       به. مجردي بیاموزند

ضوعات حسـاس،  نظارت و کنترل متعادل و مزایاي ارائۀ اطالعات درست از طریق صحبت با نوجوان دربارة مو
 . بیش از پیش جلب نمود

ها و مشکالت در روند اجراي کار میدانی بود که براي اسـتفادة سـایر    این پژوهش داراي برخی محدودیت
براي کسـب مجوزهـاي   ) حدود شش ماه(توجهی  علت حساسیت موضوع، زمان قابل به. شود محققان شرح می

بـر و بـا    فقت مدیران مدارس صرف شد که کار میدانی را زمانوپرورش استان تهران و موا الزم از ادارة آموزش
براي انجام کـار  ) روز کاري 5(زمان محدودي  همچنین، پس از کسب مجوز، تنها مدت. دشواري همراه ساخت

بودن زمان امتحانات در پایان اردیبهشت و  علت نزدیک میدانی در مدارس در اختیار محقق قرار داده شد که به
هاي آخر دبیرستان، کار میدانی را با سختی همـراه   علت کمبود وقت براي سال برخی مدارس بهعدم همکاري 
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علـت   کننـدگان، بـه   همین امر نیز موجب شد امکان بازخورد سریع محقق و مجري طرح بـه مصـاحبه  . ساخت 
ی سـؤاالت  کننـدگان مـرد، برخـ    عنوان نمونه، برخی از مصـاحبه  به. حجم کار در یک هفته وجود نداشته باشد

پیگیري و اصالح مجدد نبود؛ چـون   ها درج نکرده بودند که قابلِ مربوط به تحصیالت پدر و مادر را در مصاحبه
آوري  زمـان بـا جمـع    همچنین امکان تحلیل هـم . ها نبود ها در زمان انجام مصاحبه فرصت ارائۀ بازخورد به آن

لـذا فرصـت اصـالح    . در مطالعـات کیفـی اسـت   در صورتی که این راهبـردي ترجیحـی   . ها وجود نداشت داده
پـذیري بـه    همچنین این نتایج، از نظر مفهومی، قـدرت انتقـال  . ها در طول کار میدانی وجود نداشت مصاحبه

  . ها و مناطق ممکن است شرایط متفاوت باشد نوجوانان شهر تهران را دارد و براي نوجوانان در سایر استان
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