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Background and Objective: In recent decades, the use of new information and communication
technologies around the world has grown rapidly. The proliferation of personal computers,
mobile phones or Android phones, and the easy access to the Internet provided by telephone
operators have changed the lives of millions of people. These changes have directly and
indirectly affected people's behaviors and habits, and even their cognitive and mental
characteristics. As the use of the Internet by children and adolescents increases, there are
concerns about their online safety. Providing a safe environment requires an in-depth
understanding of the types of risks of the online environment, as well as effective solutions to
reduce these risks. The issue of cyberspace abuses and the irreparable damage that this
environment can do to personality and social image is a matter of consideration, the
prevention of which is most of all the responsibility of the educational organizations, and
particularly the family. The aim of this study was to investigate the relationship between
parental supervisory styles and internet safety of children among male and female students
of high school.
Methods: Descriptive correlational (structural equation modeling) method was used at this
study. All the second grade students of high school in Dezful and their parents in the academic
year of 2017-2018 were statistical population of this study. According to the sample size, 375
people were selected based on Krejcie and Morgan's tables. Stratified sampling method and
random cluster sampling were used for sampling. Two standard questionnaires of determining
parental supervisory styles and a researcher-made questionnaire of checking the internet
safety of children on a Likert scale were used to collect data. Frequency distribution, mean,
Pearson correlation coefficient, regression and structural equation model test were used to
analyze the data.
Findings: The results showed that there is a significant difference between the parenting styles
and the level of internet safety of children. Parents' cordial behavior with their children and
their proper control give more confidence among family members. The child who feels such a
climate feels safe in expressing his Internet needs, the things that are encountered in using
the internet, as well as the questions and problems encountered when using the internet will
be more comfortable to discuss these issues with parent.
Conclusion: The results show that the highest Internet security of children is observed in the
authoritarian regulatory style, followed by the authoritarian style and the negligent style;
while the lowest internet security is observed in the non-interfering style. The results also
showed that there was a significant relationship between parental supervision style and
parental Internet security. Parents' sincere behavior and their proper control provide more
trust among family members. The child who feels this atmosphere feel more secure and
comfortable to express their needs about the Internet, the events that occur in using the
Internet, and the questions and problems that they have while using the Internet. Parents with
a friendly style and proper control have taken the necessary precautions to use the Internet
safely and avoid serious risks. They have clearly set their own rules and expectations for
children to use the Internet. And children are aware that they must respect these rules and
expectations in order to be loved by their parents. In fact, this group of parents are not far
behind their children in issues such as Internet literacy and media literacy, and they know and
practice the etiquette of dealing with their children when they use the Internet.
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پیشیینه و اهدا  :در دهه اخیر استتفاده از فناوری های ددید االالعات و ارتباالات در ستراستر دهان رشتد ستریشی داشتته استت
افزایش رایانههای شتصیتی ،رایانه هاراه یا گوشتیهای مجهز به آندروید و دستترستی آستان به اینترنت که توست اپراتورهای تلفن فراه
شده زندگی میلیونها انسان را تغییر داده است این تغییرات به الور مستقی و غیرمستقی بر رفتارها و عادات و حتی ویژگی شناختی
و ذهنی افراد نیز تاثیر گذاشتته استت از آنجا که استتفاده از اینترنت توست کودکان و نودوانان افزایش مییابد ،بنابراین نگرانیهایی در
مورد ایانی آنالین آنهتا ودود دارد ارائته یتک محی امن ،بته در عایق انواع خطرهتای محی آنالین و هاچنین راه حت هتای موثر در
کاهش این خطرات نیازمند استت بحث ستوااستتفاده از فیتای مجازی و صتدمات دبرانناپذیری که این محی میتواند به شتصیتیت و
ودهه ادتااعی وارد کند مستاله ااب تاملی استت که پیشتگیری از آن بیشتتر از هاه بر عهده ستازمانهای تشلی و تربیتی و به ویژه بر
عهده کانون خانواده میباشتتد هدف پژوهش حاضتتر بررستتی رابطه بین ستتبکهای نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان
دانشآموزان دبیرستانی دختر و پسر است
روشها :روش پژوهش حاضتتر از نوع پژوهشهای توصتتیفی از نوع هابستتتگیوالگوستتازی مشادله ستتاختاری بود دامشه آماری این
پژوهش را کلیه دانشآموزان مدارس متوستطه دوم شتهر دزفول و والدین ایشتان در ستال تحیتیلی  96 -97تشتکی میدهند که با توده
به حج ناونه بر استتاس ددول کردستتی و مورگان  375نفر تشیین شتتد برای ناونهگیری از روش البقهای نستتبتی و ناونهگیری
تیتادفی خوشتهای استتفاده شتد به منظور دا آوری دادهها از دو پرستشتنامه استتاندارد تشیین ستبکهای نظارتی والدین و 2007و
پرستشتنامه محققستاخته بررستی امنیت اینترنتی فرزندان در مقیاس لیکرتی استتفاده شتد در تجزیه و تحلی آماری از توزی فراوانی،
میانگین ،ضریب هابستگی پیرسون ،رگرسیون ،و آزمون مدل مشادالت ساختاری استفاده شد
یافتهها :نتایج این تحقیق نشتان داد بین ستبکهای نظارت اینترنتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان بطور مستتقی رابطه ودود دارد
نتایج این تحقیق نشتتتان داد بین ستتتبکهای نظارت اینترنتی والدین و میزان امنیت اینترنتی فرزندان تفاوت ودود دارد و این تفاوت
مشنادار استتت برخورد صتتایاانه والدین با فرزندان و کنترل مناستتب آنان اعتااد بیشتتتری را در میان اعیتتای خانواده فراه میکند
فرزنتدی کته ینین دوی را احستتتاس میکنتد در بیتان نیتازهتای خود دربتاره اینترنتت ،اتفتااتاتی کته در استتتتفتاده از اینترنتت بتا آن روبته رو
میشتود ،ستواالت و مشتکالتی که در هنگام استتفاده از اینترنت با آنها روبهرو میشتود احستاس امنیت و راحتی بیشتتری برای الر
موضوعات فوق با والدین خواهد داشت
نتیجهگیری :نتایج حاکی از این است که باالترین امنیت اینترنتی فرزندان در سبک نظارتی ااتدارگرا مشاهده میشود ،پس از آن
سبک مستبدانه ،و سپس سبک سه گیر و پایینترین امنیت اینترنتی در سبک غیرمداخلهگر مشاهده میشود هاچنین نتایج نشان
داد که میان سبک نظارتی والدین و امنیت اینترنتی والدین ارتباط مشناداری ودود دارد برخورد صایاانه والدین با فرزندان و کنترل
مناسب آنان اعتااد بیشتری را در میان اعیای خانواده فراه میکند فرزندی که ینین دوی را احساس میکند در بیان نیازهای خود
درباره اینترنت ،اتفاااتی که در استفاده از اینترنت با آن روبه رو میشود ،سواالت و مشکالتی که در هنگام استفاده از اینترنت با آنها
روبه رو می شود احساس امنیت و راحتی بیشتری برای الر موضوعات فوق با والدین خواهد داشت والدین با سبک گرم و کنترل
مناسب موارد الزم برای استفاده امن از اینترنت را لحاظ کردهاند و از پیشامد مصاالرات ددی دلوگیری میکنند آنها اوانین و انتظارات
خود را در زمینه استفاده از اینترنت برای فرزندان به الور واضح مشصص کردهاند و فرزندان نیز به این مساله وااف شدهاند که برای
برخورداری از محبت والدین باید به این اوانین و انتظارات احترام بگذارند در واا این گروه از والدین در زمینه سواد اینترنتی و سواد
رسانه ای از فرزندان خود عقب نیستند و آداب رفتار با فرزندان خود در زمینه استفاده از اینترنت را به خوبی میدانند و به آن عا
میکنند
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مقدّمه
در دهه اخیر استتتفاده از فناوری های ددید االالعات و ارتباالات در
ستراستر دهان رشتد ستریشی داشتته استت افزایش رایانههای شتصیتی،
رایانه هاراه یا گوشتتیهای مجهز به آندروید و دستتترستتی آستتان به
اینترنت که توستتت اپراتورهای تلفن فراه شتتتده زندگی میلیونها
انسان را تغییر داده است این تغییرات به الور مستقی و غیرمستقی
بر رفتتارهتا و عتادات و حتی ویژگی شتتتنتاختی و ذهنی افراد نیز تتاثیر
گذاشتته استت [ ]1از آنجا که استتفاده از اینترنت توست کودکان و
نودوانتان افزایش مییتابتد ،بنتابراین نگرانیهتایی در مورد ایانی آنالین
آنهتا ودود دارد ارائته یتک محی امن ،بته در

عایق انواع خطرهتای

محی آنالین و هاچنین راه حت هتای موثر در کتاهش این خطرات
نیازمند است []2
بحث سوااستفاده از فیای مجازی و صدمات دبرانناپذیری که این
محی میتواند به شصییت و ودهه ادتااعی وارد کند مساله ااب
تاملی است که پیشگیری از آن بیشتر از هاه بر عهده سازمانهای
تشلی و تربیتی و به ویژه بر عهده کانون خانواده میباشد بیاالالعی
از ادرت محی مجازی و خطرات آن مهاترین نکته در عدم حفظ
امنیت اینترنتی است سبک تربیتی والدین در منزل ،نوع تشام
مسئولین با افراد دامشه ،و نوع تشام افراد دامشه با یکدیگر میتواند
در گسترش آگاهی افراد از مزایا و مشایب محی های مجازی بسیار
تأثیرگذار باشد علیرغ تحقیقات ااب تودهی که دربارهی این موضوع
انجام شده است ،بهبود امنیت اینترنت هاچنان یالشی ددی است
عالوهبراین ،میان عوام تاثیرگذار بر امنیت اینترنتی اختالف نظرهایی
ودود دارد اما نقش والدین و محی خانواده در گسترش امنیت
اینترنتی فرزندان وده اشترا بیشتر پژوهش های انجام شده در این
زمینه است
از والدین انتظار میرود که محی امن و ااب احترامی را برای فرزندان
فراه کنند باید به فرزندان فرصت داده شود سواالت خود درباره
اینترنت را مطر کنند در واا  ،نوع برخورد والدین با فرزندانی که
محتواهای کاتر مناسب یا نامناسب را در محی اینترنت مشاهده
میکنند از اهایت بسیاری باالیی برخوردار است شیوه صحیح
فرزندپروری والدین میتواند به عنوان یک عام پیشگیری در برابر
عوام مصاالرهساز اینترنت عا کند این پژوهش با تارکز ویژه بر
نقش والدین در حفظ امنیت اینترنتی فرزندان سشی دارد یالشهای
اساسی در امنیت اینترنتی فرزندان را مشرفی و راهکارهایی دهت
افزایش امنیت اینترنتی ارائه دهد منظور از امینت اینترنتی استفاده
امن در یاریوب مقرراتی است که صدمهای به فرزندان وارد نشود
این موضوع توس سازمان و ارگانهای مصتلف مانند پلیس فتا به کرات
اشاره شده است نتایج این پژوهش میتواند به عنوان اصول راهناا
برای والدین و دانشآموزان عا کند و با دهتدهی صحیح رفتار
والدین و فرزندان در حوزه استفاده و کاربرد اینترنت گامی موثر در
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ارتقاا سالمت دامشه محسوب شود در تحقیقات انجام شده [ 3و ،]4
به یهار نوع سبک نظارتی والدین اشاره شده است سبک فرزندپروری
سه گیرانه :در این نوع سبک والدین مرزهای صریح و روشنی را برای
فرزندان ایجاد نایکنند آنها از برخورد با فرزندان خود خودداری
میکنند به درخواستهای فرزندان توده و ایدههای آنان
را دنبال میکنند ینین والدینی رواب بسیار صایای با فرزندان
دارند ولی به سصتی آنان را هدایت میکنند
سبک فرزندپروری غیرمداخلهگر :در والدینی انشکاس پیدا میکند که
کاتر فرزندان را کنترل میکنند و کاتر با آنها میدوشند و تشام
دارند این گروه از والدین نگرشی حاایتی یا محدود کننده در مورد
استفاده کودکان از اینترنت ندارند
سبک فرزندپروری مقتدرانه :در والدینی انشکاس پیدا میکند که
اوانین واضح و روشنی را وض میکنند این والدین به الور صریح و
آشکار فرزندانشان را محدود نایکنند اما از فرزندانشان انتظار دارند
که به شیوه مسئوالنه و منظ رفتار کنند آنها اوانین عالی برای
فرزندان تشیین میکنند ،برای ناونه برنامه استفاده از اینترنت را
زمانبندی میکنند
سبک فرزندپروری مستبدانه :در والدینی انشکاس پیدا میکند که از
فرزندانشان انتظار دارند بی اید و شرط از آنها االاعت کرده و اوانین
وض شده را ادرا کنند این گروه از والدین به سصتی درباره مسائ
اینترنت بحث میکنند و برای گفتگو درباره اینترنت باز نیستند
واضح است که هر کدام از این سبکها تاثیرات و پیامدهای خاص
خود را بر روی فرزندان خواهد داشت لذا آگاهی والدین از انواع
سبکها و نوع تأثیرات آنها بر فرزندان میتواند راهناای مناسبی
برای رفتار با فرزندان در مواشیت های مصتلف از داله در مسئله
[]23 ،4 ،3
اینترنت باشد
در حوزه امنیت اینترنتی در این پژوهش  4حیطه مورد بررستتی ارار
گرفت که عبارتند از :حفاظت از االالعات شتصیتی و محرمانه ،یت و
مالاتاتهتای مبتنی بر یتت ،گردش و دستتتتجوی نتاامن در اینترنتت،
آگاهی و اادام منتاستتتب در مواده با تهتدیدات این حیطتهها از دالته
حیطههایی هستتتتند که در مقاالت مصتلف به عنوان موارد پرخطر با
فراوانی باال ذکر شتتتده اند [ ]15-17هدف نویستتتندگان پژوهش از
انتصتاب این یهتار حیطته ،بررستتتی امنیتت اینترنتی فرزنتدان در
پرکتاربردترین امکتانتات اینترنتت ویتت و مالاتاتهتای مبتنی بر یتت،
گردش و دستتتتجوی نتاامن در اینترنتت و ابتتداییترین ااتدامتات در
حفظ امنیتت اینترنتی وحفتاظتت از االالعتات شتتتصیتتتی و محرمتانته،
آگاهی و اادام مناستتتب در مواده با تهدیدات بوده استتتت اینترنت
فیتای مطلوبی برای تشامالت بستیار گستترده فراه کرده و شتبکههای
ادتاتاعی متاننتد تلگرام ،واتسآپ ،فیسبو امکتان تشتامت در ستتتطح
هزاران نفر را بیتورت آنالین و با سترعت زیاد فراه کرده استت این
امکانات علیرغ اینکه استتباب کار و راحتی عده زیادی استتت ،اثرات
ستوای مانند دستترستی به االالعات شتصیتی ،عکسها ،پیامها ،فیل ها
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و حتی مکتان دغرافیتایی فرد را برای دیگران فراه کرده استتتت بته
درات میتوان اذعتان داشتتتت کته داشیتت اتابت تودهی از مصتاالبتان
این شبکهها از راهکارهای حفظ حری خود در این شبکهها بی االالع
هستتند بستیاری از مصاالبان فیتای مجازی تنها زمانی از این مستئله
آگاه میشوند که در این فیا آسیب دیده باشند
برای ناونه ،عکسهای خیتوصتی یا پیامهای شتصیتیشتان در فیتای
مجازی انتشتار یافته استت در حال حاضتر در کشتور ما برای آگاهسازی
والتدین و فرزنتدان از نگرانیهتای فوق التذکر تالش اتابت تودته و دتدی
انجتام نشتتتده استتتت برای ناونته ،والتدین در زمینتهی مواردی متاننتد:
شتیوههای صتحیح استتفاده از اینترنت توست فرزندان ،یگونگی بهره
مندی از مزایا و دوری از میترات اینترنت ،شتیوههای نظارت بر رفتار
فرزندان در هنگام استتتفاده از اینترنت ،مشرفی ستتایتهای آموزشتتی
مفید ،شتیوههای تشام با فرزندان خود در هنگام موادهه با استتفاده
ناصتحیح فرزندان از اینترنت و یا دستتجو در ستایت های غیر اخالای
از آگتاهی کتافی برخوردار نیستتتتنتد و منتاب آموزشتتتی در این زمینته
محدود استت پر واضتح استت ،ادامه این روند صتدمات دبرانناپذیری
بته فرزنتدان خواهتد زد و از الرفی ودود ینین مستتتائلی میتوانتد در
رواب والدین و فرزندان خدشه ایجاد کند و عدم مدیریت صحیح این
نوع مشتکالت به گستترهی ااب تودهی از مشتکالت و صتدمات دبران
ناپذیر خواهد انجامید
در نتیجته ،دبران ینین صتتتدمتاتی تقریبتا غیر ماکن استتتت یراکته
آینده نودوان و دوان به ستتوی مستتیر ناصتتحیحی پیش میرود و در
عین حال رواب اعیتتای خانواده به عنوان پایه و استتاس ادتااع نیز
دیار تیرگی و خدشتتته میشتتتود این موضتتتوع در برخی تحقیقات
مشتتتهود استتتت برای م تال ،برخی از تحقیقتات بر کنترل والتدین بته
عنوان یتک عتامت مه در این زمینته تتاکیتد کردهانتد [ ]5روزن
و 2008اشتاره میکند که بین ستبکهای نظارت اینترنتی والدین و
نحوه استتتتفتاده فرزنتدان آنهتا از اینترنتت رابطته م بتت ودود دارد []6
بتاودود این ،در تیتتتاد بتا بستتتیتاری از تحقیقتات ارائته شتتتده ،نتتایج
تحقیقات لی و یای و 2007نشتان داد هیچ ارتباالی بین ستبکهای
نظارت اینترنتی والدین و استتفاده فشال کودکانشتان از اینترنت ودود
نتدارد [ ]7امتایتافتتههتای پژوهش دیر و هاکتارانش و 2017نشتتتان
میدهتد هرینتد کنترل تاتام خطرات اینترنتت توستتت ستتتبتکهتای
نظتارتی اینترنتی والتدین تفکری دور از انتظتار استتتت ،نایتوان گفتت
که ستبک نظارتی اینترنتی والدین تأثیری بر کاهش خطرات اینترنت
برای دوانتان نتدارنتد [ ]8برای ناونته نتتایج تحقیق گومز و هاکتاران
و 2017که بر روی کاربران نودوان اینترنت در استتتپانیا انجام شتتد
نشتتان میدهد رفتارهای پرخطر آنالین نودوانانی که والدینشتتان بر
استتتفاده از اینترنت نظارت نداشتتتهاند بیشتتتر بوده استتت [ ،]9لذا
نظارت سترزده یا مشتارکتی والدین بر استتفاده فرزندانشتان از اینترنت
میتواند ،فرزندان را از آستیبهای ددی اینترنت میتون ستازد []10
هاچنین نظارت صتحیح والدین به استتفاده امنتر منجر خواهد شتد
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وفلاینت و هاکتاران 2006 ،و فرزنتدان کاتر در مشرض خطرات
رفتاری ناشی از اینترنت ارار میگیرند []11
نتایج تحقیق السایسر و هاکاران و 2017نشان داد برخورد با مالیات
و صایایت توس والدین به کاهش الدری اینترنتی ویه به عنوان
اربانی و یا مجرم کاک میکند [ ]12به بیان دیگر عطوفت و گرمای
والدین در برخورد با نودوانان احتاال آشکار و افشاا شدن فشالیت
آنالین نودوانان برای والدین را افزایش میدهد نتایج تحقیق سو و
هاکاران و 2018نیز نشان داد اگر والدین فشاالنه در فشالیتهای
آنالین کودکانشان درگیر شوند ،میتوانند تاثیر اویتری بر فرزندان
نسبت به گروه هاساالن کود داشته باشند [ ]13و الزمه تحقق این
موضوع افزایش سواد و توانایی دیجیتالی والدین است [ ]14البته
والدین دوان نسبت به والدینی که فاصله سنی زیادتری با نودوان
خود دارند بر استفاده فرزندانشان از اینترنت و در فراه کردن فیای
امن اخالای برای فرزندانشان نظارت و مهارت بیشتری دارند []15
در حوزه تحقیقات داخلی میتوان به پژوهش سلطانیفر و1378
اشاره کرد که در پژوهش خود به تحلی وضشیت سواد اینترنتی
دانشآموزان سوم دبیرستان شهر تهران در مقایسه با مربیان و والدین
آنها میپردازد ] [16عینی و هاکاران و 1390در پژوهشی به منظور
بررسی الگوی استفاده از اینترنت در دانشآموزان و ایانی آن به این
نتیجه رسیدند که نزدیک به نیای از افراد با سایتهای مانوعه
آشنایی داشتند بیش از یک سوم از افراد از اتاقهای گفتگو ،یت روم
و نیز از فیلترشکن و سایتهای مانوعه استفاده میکردند و با توده
به الگوی مورد استفاده احتاال دریافت عکسهای محر احساسات
دنسی یا سایر سایتهای مانوعه ودود داشته است ][17
پشوتنیزاده و 1389در مقالهای تحت عنوان اینترنت؛ فرصت یا
تهدید یالشهای اینترنت برای کودکان و نودوانان را مورد بررسی
ارار میدهد ] [18ااس زاده و هاکاران و 1386در پژوهش خود به
بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران
مشتاد و غیرمشتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی ،عزتنفس و
مهارتهای ادتااعی پرداختهاند ] [19محسنی و هاکاران و1385
نیز اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای کاربران اینترنت در میان
کاربران کافینتهای تهرانی را مورد بررسی ارار دادهاند ][20
شربتیان و بصارایی و 1393در پژوهش خود پیامدهای ادتااعی
آسیب شناختی اینترنت را مورد بحث و بررسی ارار داده و پیشنهاد
تدوین و ارائه راهکارهای ددید برای خانوادهها در راستای کنترل و
نظارت فرزندان درگیر با فیای مجازی ارائه دادهاند ] [21مشیدفر و
هاکاران و 1384در مقاله "دیدگاهها و نظریه های اعتیاد اینترنتی،
عل و پیامدهای آن" ضان تشریف اعتیاد اینترنتی نشانههای اعتیاد
اینترنتی هاراه با اختالالت عاالفی ،ادتااعی و روانشناختی و
گونههای آن را مورد بحث و بررسی ارار دادهاند ] [22کشتیآرای و
اکبریان و 1389در مقاله "یادگیری پنهان دانشجویان در تشام با
اینترنت" به تبیین تجارب یادگیری پنهان دانشجویان در دریان

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،1زمستان 1398

استفاده از اینترنت پرداختهاند ] [23تحقیقات داخلی فوق الذکر هر
کدام به نحوی موضوع اینترنت و برخی متغیرهای مرتب با آن را مورد
بررسی ارار دادهاند ،اما موضوع سبک نظارتی والدین و امنیت اینترنتی
دانش آموزان به الور خاص مورد بررسی ارار نگرفته است

روش تحقیق
با توده به پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه و هدف اصلی
این نوشتار محققان در پی پاسصگویی به این سوال برآمدند که آیا
بین سبکهای نظارتی والدین و میزان امنیت اینترنتی دانشآموزان
تفاوت ودود دارد؟
برای پاسصگویی به سواالت پژوهش از ابزار و روشهای زیر استفاده
شده که در ادامه به توضیح آنها میپردازی

روش پژوهش حاضر

توصیفی از نوع هابستگی است دامشه آماری این پژوهش را کلیه
دانشآموزان مدارس متوسطه دوم وشام دانشآموزان سالهای ده ،

Tech. of Edu. J. 14(1): 211-220, Winter 2020

()215

بودند وبرای م ال هاه گزینهها متوس  ،تشداد  762پرسشنامه و381
پرسشنامه دریافتی از دانش آموزان و  381پرسشنامه دریافتی از
والدین آنها در تحلی نهایی وارد شدند
برای دستیابی به هدف پژوهش از دو پرسشنامه تشیین سبکهای
نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان استفاده شد فرم اصلی
پرسشنامه تشیین سبکهای نظارتی والدین دارای  25سوال است و
در مقیاس پنج دردهای لیکرتی وهرگز= 1و هایشه= 5تنظی شده
است این پرسشنامه در سال  2007توس ون رویج و ون در ایدن
و ، van Rooij and van der Eijndenبهنق از والک و هاکاران
و Valcke and Et.alبرای تشیین سبک نظارتی والدین ساخته و
هنجاریابی شده و ضریب پایایی آن در پژوهشهای مصتلف بین 78%
تا  %90برآورد شده است ] [24در ددول زیر مولفههای اصلی و فرعی
این پرسشنامه و نحوه نارهگذاری آن مشصص شده است
ددول  :1تشداد نفرات دامشه و ناونه تحقیق بر حسب البقات

یازده و پیشدانشگاهی ،با ذکر این نکته که در مراکز فنی و حرفهای

Table 1: Research sample

و کارو دانش تنها دانشآموزان پایه ده و یازده حیور داشتند اع
از دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر دزفول و والدین ایشان در

Male

female

female

male

female

male

سال تحییلی  96-97تشکی دادند که با توده به فهرست اسامی و

5699

5785

1122

1674

4663

4025

Populati
on

186

190

37

54

153

132

Sample

آماری که از سوی کارشناس آمار اداره ک آموزش و پرورش شهر
دزفول در اختیار محقق ارار گرفت این تشداد برابر با  11484دانش

Total

Vocational schools

High schools

Govern
mental
& nongovern
mental
schools

آموز بود حج ناونه بر اساس ددول کردسی و مورگان  375نفر
تشیین شد الزم به ذکر است که ناونه پژوهش در این تحقیق در اص
شام دو گروه است ،گروه اول دانشآموزان و گروه دوم والدین ایشان
در واا با انتصاب هر دانش آموز بشنوان ناونه در گروه اول ،یکی از

ددول  :2نحوه نارهدهی پرسشنامه سبکهای نظارت والدین
Table 2: Parenting styles questionnaire scoring
Likert Scale

Categories

Questions

Top scores (5) and
)never (1

Supervision

1-4

Top scores (5) and
)never (1

Stop using the
internet

5-6

پس در ازای  375نفر دانشآموز  375نفر والد هر یک از ایشان نیز

Top scores (5) and
)never (1

Rules of using
the Internet

7-11

در تحقیق مد نظر بوده است
روش ناونهگیری در پژوهش حاضر تلفیقی و به این صورت بود که

Top scores (5) and
)never (1
Top scores (5) and
)never (1

communication

12-22

support

23-25

والدین ه بشنوان ناونه در گروه دوم انتصاب شده است بشبارتی
انتصاب والدین از الریق انتصاب فرزندان ایشان صورت گرفته است

Parenting
control

Parenting
Warmth

ابتدا بر اساس روش ناونهگیری البقه نسبتی ،حج ناونه در هر یک
از البقات بر حسب دنسیت و نوع مدرسه ،به نسبت دامشه اصلی
مشصص شد که در ددول  1ااب مشاهده است سپس از آنجا که
دسترسی به فهرست اسامی تکتک دانشآموزان برای محقق مقدور
نبود ،بر اساس روش ناونهگیری تیادفی خوشهای ،از هر یک از
البقات اصلی تشدادی از مدارس بشنوان خوشههای اصلی بیورت
تیادفی انتصاب شدند و سپس در هر مدرسه به نسبت مورد نیاز
دانشآموزان انتصاب و پرسشنامهها در اختیارشان ارار گرفت بر این
اساس تشداد  900پرسشنامه در بین افراد ناونه توزی شد و450
پرسشنامه مربوط به دانشآموز و  450پرسشنامه ه مربوط به والدین
است که توس فرزندان به دست آنها رسید و عودت داده شد از
مجاوع پرسشنامههای عودت داده شده ،پس از حذف پرسشنامههای
نااص و یا پرسشنامههایی که البق یک الگوی خاص پاسخ داده شده

در ددول  2ناره باالی والدین در هر کدام از حیطهها به مشنای
نظارت ،ارتباط ،و حاایت بیشتر آنها است و به عکس در مورد تواف
استفاده از اینترنت و اواعد استفاده از اینترنت نیز هاینطور است
در زمینه امنیت اینترنتی فرزندان مطالب فراوانی نگاشتتته شتتده ولی
پرستتشتتنامه استتتانداردی در این زمینه مشتتاهده نشتتد از اینرو در
پژوهش حاضتتتر بر استتتاس مبانی نظری و بررستتتی ادبیات پژوهش
پرستتشتتنامه بررستتی امنیت اینترنتی فرزندان الراحی شتتده و پس از
بررستتی و االاینان از پایایی و روایی آن ،مورد استتتفاده ارار گرفت
ضتریب پایایی این پرستشتنامه از الریق آلفای کرونباخ  0/828حاصت
شتد ناره باالتر در این پرستشتنامه نشتانگر امنیت اینترنتی باالتر استت
این پرستشتنامه حاوی  4مولفه اصتلی و  18گویه استت که در ددول
زیر ااب مشاهده است:

غالمرضا اصالنی و همکاران
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ددول  :3مولفهها و سوالهای پرسشنامه امنیت اینترنتی
Table 3: Components and questions of students' Internet security
questionnaire
Questions

category

3,4,5,6,18

Protecting private and confidential
information

1

1,2,7,8

Chat and chat based appointments

2

9,10,11,12,16,17

Surfing and insecure search on the
Internet

3

13,14,15

Awareness and appropriate action in
dealing with threats

4

نتایج و بحث
در پاستتخ به ستتوالِ "آیا بین امنیت اینترنتی دانشآموزان بر استتاس
ستبک نظارت اینترنتی والدین ایشتان تفاوت ودود دارد؟" ستبکهای
نظتارت اینترنتی والتدین مورد بررستتتی ارار گرفتت هاتانطور کته در
ددول  4مشتاهده میشتود بیشتترین فراوانی به والدین ااتدارگرا و بشد
از آن به والدینی که مداخلهگر نیستند تشلق دارد
ددول  :4شاخصهای آمار توصیفی امنیت اینترنتی دانشآموزان و سبک نظارت
اینترنتی والدین
Table 4: Internet safety descriptive statistics for internet parenting styles
Std.
Parenting Styles
N
Mean
Deviation

ددول  :6آزمون تشقیبی شفه دهت بررسی مشنیداری تفاوت میانگین امنیت
اینترنتی بین گروهها
Table 6: Scheffe post hoc test to examine difference between the average
Internet safety between groups
Signif
Difference of
Internet Parenting Style
Std.error
icant
means
level
.137

.07847

.18495

Authoritarian

.000

.04576

.88553

Permissive

.000

.04402

.42157

Laissez-faire

.137

.07847

.18495

Authoritative

.000

.8161

.70058

Permissive

.036

.08065

23663

Laissez-faire

.000

.4576

-.88553

Authoritative

.08161

-.70058

Authoritarian

.35860

4.3516

155

.37079

4.1667

23

Authoritarian

.000

.23067
.41763

3.4661
3.9300

95
108

Permissive
Laissez-faire

ددول  :5تحلی واریانس یک الرفه بین آزمودنیها

001

نتایج آزمون تشقیبی شفه حاکی از این است که بین سبک ااتدارگرا
و سبکهای غیرمداخلهگر و سه گیر تفاوت مشنیداری ودود دارد و
این تفاوت به نف گروه ااتدارگراست
هاچنین بین سبک مستبدانه و سبکهای غیرمداخلهگر و سه گیر
تفاوت ودود دارد و این تفاوت به نف گروه مستبدانه است ،هاچنین
بین سبک غیرمداخلهگر و سایر سبکها تفاوت مشنی دار ودود دارد
و این تفاوت به نف سایر سبکهاست بشبارت دیگر امنیت اینترنتی
دانشآموزان با والدین دارای سبک غیرمداخلهگر به الور مشنیداری
از امنیت اینترنتی سایر گروهها پایینتر است

Authoritative

به منظور بررسی تاثیر سبکهای اینترنتی والدین بر امنیت
اینترنتی فرزندان از تحلی واریانس یک الرفه استفاده شد
هاانطور که در ددول شااره  5مشاهده میشود تاثیر سبکهای
نظارت اینترنتی والدین بر امنیت اینترنتی فرزندان مشنیدار
)(𝐹(3.377) 128.152 𝑝 <∕ 05
است

Sig.
level
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Table 5: One-way variance analysis between subjects
Sums of
mean
df
F
Squares
square
128.152

15.804

3

47.412

.123

377

46.492

380

93.904

Intra-group
variance
Inter group
variance
Total

از آنجاییکه تشداد آزمودنیها در گروهها برابر نبود ،برای بررسی
مشناداری تفاوت در گروهها از آزمون تشقیبی شفه استفاده شد
هاانگونه که در ددول  6مشاهده میشود باالترین امنیت اینترنتی
فرزندان در سبک نظارتی ااتدارگرا ،پس از آن سبک مستبدانه ،و
سپس سبک سه گیر و پایینترین امنیت اینترنتی در سبک
غیرمداخلهگر مشاهده میشود

.000

.04940

-.46396

Laissez-faire

.137

.4402

-.42157

Authoritative

.000

.08065

-.23663

Authoritarian

.000

.04940

.46396

Permissive

Authoritative

Authoritarian

Permissive

Laissez-faire

در ادامه یافتهها حاکی از این است که بین امنیت اینترنتی
دانشآموزان دارای والدین با سبک سه گیر با سایر گروهها تفاوت
مشنی دار ودود دارد به این صورت که امنیت اینترنتی این گروه از
دانشآموزان با والدین ااتدارگرا و مستبدانه کاتر ولی از امنیت
اینترنتی دانشآموزان با والدین غیرمداخلهگر باالتر است شاخصهای
آمار توصیفی در مورد امنیت اینترنتی دانشآموزان دختر و پسر در
ددول شااره  7به ناایش درآمده است
بته منظور اثبتات این فرضتتتیته کته بین ستتتبتکهتای نظتارت اینترنتی
والتدین و امنیتت اینترنتی فرزنتدان بطور مستتتتقی رابطته ودود دارد
محققان ه از ضتریب هابستتگی پیرستون و برای ناایش واضتحتر
رابطه بین دو متغیر از آزمون مشادالت ستاختاری استتفاده کردند که
نتایج آن در ادامه توضیح داده میشود
هاانطور که در ددول  8نشان داده شده رابطه بین سبک نظارت
والدین با امنیت اینترنتی دانشآموز برابر با  0/637و مشناداری 0/000
در سطح آلفای  0/050مشنادار است
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ددول  :7شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی در مورد امنیت اینترنتی دانشآموزان و مولفههای آن
Table 7: Central tendency and dispersion indicators of students' internet safety
Std. Deviation

Mean

Maximum

Minimum

.58129

4.58

5.00

2.20

Protecting private and confidential
information

.60751

4.55

5.00

1.75

Chat and chat based appointments

.65615

3.91

5.00

2.00

Surfing and insecure search on the
Internet

.9394

3.2

5.00

1.33

Awareness and appropriate action in
dealing with threats

.4996

4.12

4.89

2.39

Total Internet Security Score

.5524

4.42

5.00

3.00

Protecting private and confidential
information

.7363

4.18

5.00

1.75

Chat and chat based appointments

.6307

3.76

5.00

2.50

Surfing and insecure search on the
Internet

.9027

2.71

5.00

1.00

Awareness and appropriate action in
dealing with threats

.4586

3.86

4.89

2.67

Total Internet Security Score

ددول  :8بررسی رابطه سبکهای نظارت اینترنتی والدین و امنیت اینترنتی
فرزندان
Table 8: Relationship between parenting internet monitoring styles and
Internet safety
Parenting
**.637
.000
381

Control
**.604
.000
381

Safety

Warmth
**.550

Pearson correlation
coefficient

.000

Significant level

381

Num

بنابراین ،با االاینان  99درصد میتوان گفت که بین سبک نظارت
والدین و امنیت اینترنتی دانشآموز رابطه مستقی و مشنادار ودود
دارد لذا فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین این دو متغیر رد و فرضیه
پژوهشی تایید میشود

آزمون مدل مشادالت ساختاری تحقیق
این مدل بهمنظور آزمون فرضتیات تحقیق مورد بررستی ارار میگیرد
بنابراین ،در ادامه هر یک از فرضتتیههای تحقیق مطر و بر استتاس
مدل ستاختاری به آنها پاستخ داده می شتود الزم به ذکر استت که در
این تحقیق سبک نظارت والدین وکنترل والدین و صایایت والدین
بتشتنتوان مت تغتیتر بترونتزا و امتنتیتتت ایتنتتترنتتتی دانتشآمتوز ومت تغتیتر متال
بشنوان متغیر درونزا در تحلی وارد شدهاند

Female student

Female and male
student internet
safety

Male student

هاانطور که در مدل فوق مشتتاهده میشتتود مدل ستتاختاری نهایی
پژوهش در حالت استتاندارد از برازش مناستبی برخوردار استت در این
مدل ستبک نظارت والدین به عنوان یک متغیر مکنون دیده شتده که
از الریق مولفتههتای کنترل والتدین و صتتتایایتت والتدین انتدازه گیری
شتده استت ضترایب تأثیر فوق نشتان میدهد که رابطهای نستبتا اوی
بین متغیرهای پژوهش ودود دارد که این خود نشتانه مناستب بودن
مدل ستاختاری نهایی پژوهش استت در مدل فوق تأثیر مستتقی به
اثر ستبک نظارت والدین بر امنیت اینترنتی فرزندان و 0/684مربوط
استت در ادامه شتاخصهای برازش مدل ستاختاری نهایی پژوهش برای
االاینان از صحت برازش مدل آمده است
شاخصهای برازش مدل نشان میدهد که مدل ساختاری نهایی
پژوهش برازش مناسبی با دادههای پژوهش دارد؛ نسبت کای دو به
درده آزادی از  3کاتر و مقدار  RMSEAنیز از  0/08کاتر است
هاچنین شاخصهای  GFI ،NNFI ،NFIو  AGFIباالی  0/90است که
ااب ابول و مطلوب هستند
بطور کلی ،میتوان گفت که برازش مدل سبک نظارت والدین در این
پژوهش مناسب و مطلوب است والگوی نهایی از برازش مناسبی
برخوردار است و میتوان به دادهها و خرودی تحلی آماری االاینان
داشت
ددول  :10وزنهای رگرسیونی در مدل نهایی پژوهش
Table 10: Regression weights in the final model of research

ددول  :9شاخصهای برازش مدل ساختاری نهایی پژوهش
Table 9: The goodness of fit index (GFI) of final structural model
Estimate

P-Value

C.R.

S.E.

Estimate

Relationship between
variables

0.001

6.059

.118

.684

Parenting Style and
students' internet safety

)The goodness of fit index (GFI

0.999

()x2/ df

0.001

RMSEA

0.93

NFI

0.99

IFI

0.972

GFI

0.945

AGFI

در ددول فوق ضتترایب مستتیرهای مدل پژوهش در حالت مشناداری
مشتتاهده میشتتود بر استتاس این ددول مستتیر بین ستتبک نظارت
والتدین بر امنیتت اینترنتی دانشآموز بتا  C.R.برابر بتا  6/059و مشنتادار
هستند

غالمرضا اصالنی و همکاران
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شک  1مدل نهایی پژوهش در حالت مشناداری
)Fig. 1: Final model of the research (t-value

راهکارهای افزایش امنیت اینترنتی فرزندان
فراه کردن زیرستاختهای انستانی و فرهنگی از داله کلیدیترین و
ضتتروریترین الزامات برای پیشتتگیری از واوع مشتتکالت در حوزه
خانواده و استتفاده از فناوری های نوین ارتباالات استت واضتح استت
والدینی که از ابتدا با سبک مناسب برخورد با فرزندان وحتی پیش از
فرزنددار شتدن در زمینههای مصتلف و به ویژه در زمینه استتفاده از
رست تانهها و فناوریهای مصتلف از داله تلویزیون ،اینترنت ،ماهواره،
رایانه ،تبلت و تلفن هاراه آشتتنا باشتتند با مصاالرات بستتیار کاتری
مواده میشتوند از الرف دیگر آشتناستازی دانشآموزان با االالعات و
ستوادرستانه ای در حد بستیار زیادی آنان را از مصاالرات ناخواستته و
شتیادان و افراد ستوددو و ستوا استتفاده کننده در این محی ها دور
نگه میدارد برخی از نشتتتانههای هشتتتداردهندهای که یک کود
توست شتکاریی آنالین هدف ارار میگیرد ،میتواند شتام موارد زیر
باشد:
 oصرف ساعتهای الوالنی آنالین ،به ویژه در شب
 oتااسهای تلفنی از افراد ناشناس
 oدریافت هدایایی از افراد ناشناس
 oکود شاا به الور ناگهانی هنگامی که وارد اتاق میشوید
کامپیوتر را خاموش میکند
 oخروج از زندگی خانوادگی و بی میلی برای بحث در مورد
فشالیتهای آنالین
والدین آگاه به محض دیدن ینین نشانههایی از فرزندان خود در پی
ح مساله بر میآیند و با مدیریت صحیح از واوع مشکالت عدیده
دلوگیری میکنند والدین حداا از زمانیکه فرزندان در سنین
خردسالگی ارار دارند در خیوص یگونگی استفاده از فناوریهای
ددید برای فرزندان کسب االالع کنند تا به عنوان والدینی دانا و در
عین حال با سبک فرزندپروری مقتدر و مهربان فرزندان خود را به
خوبی تربیت کرده و از ایجاد مصاالرات و مشکالت برای خود و فرزندان
ماانشت ناایند

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

زمانی را صرف آموزش رفتار صحیح در فیای مجازی برای
فرزندانتان کنید .وات خود را کنار هادیگر سپری کنید تا
رفتارهای آنالین خود را به بچههایتان آموزش دهید
حتاا کار با کامپیوتر را بیاموزید و بیاموزید یگونه برخی کاربردها
را مسدود کنید.
ییدمان منزل به صورتی باشد که کامپیوتر در فیای تردد افراد
ارار گیرد ،تا بتوانید زمان استفاده فرزندتان ،مانیتور را مشاهده
کنید .برگوشیهای هوشاند فرزندان نظارت کافی داشته باشند
برای دسترسی آسان فرزندانتان به سایتهای مورد عالاهیشان آنها
نشانهگذاری شوند.
از یک ایای مشتر استفاده ناائید تا بتوانید پیامهایشان را
مشاهده کنید
از رفتن فرزندانتان به اتاقهای گفتگو خیوصی دلوگیری کنید،
از نرم افزارهای فیلترین یا تنظیاات امنیتی مرورگر یا سرویس
دهنده اینترنت خود برای مسدود کردن مورد فوق استفاده کنید
بدانید که ارسال پیام در یک اتاق گفتگو آدرس الکترونیکی شاا
را به سایرین ناایش میدهد.
کارتهای اعتباری خود را برای دلوگیری از هرگونه پرداختهای
ناشناس و اتهام های نامشاول یک کنید واستفاده از شارژ و یا
کارت اعتباری برای خرید اینترنت
مرااب کودکان خود باشید که بشد از مدرسه ،خانه هاکالسیاش،
یا هر مکان دیگری بدون نظارت شاا به کامپیوتر دسترسی نداشته
باشند.
اگر فرزند شاا یک تبادل اینترنتی ناراحتکننده را گزارش
میدهد ،صحبتهای او را ددی بگیرید
اگر از ارسال ،استفاده و یا مشاهده پورنوگرافی کودکان خود آگاه
هستید ،حتاا این اییه را ددی بگیرید و به مراکز مشاوره روانی
مرادشه ناایید
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 oبا بچهها صحبت کنید ،خطوط ارتباالی را باز نگهدارید و االاینان

استفاده از اینترنت در سطح کشور فراه باشد ودر سطح رسانهها،

حاص کنید که آنها به راحتی با شاا در مورد ارار گرفتن در
مشرض مشکالت فیای آنالین صحبت میکنند

دانشگاهها ،انجان اولیاا و مربیان مدارس و غیره پرواضح است که
نتایج آن کاهش مشنادار مشکالت مصتلف مربوط به استفاده از اینترنت

 oاز پیامهای تهدید آمیز یا غیراخالای که فرزندتان دریافت کرده

مانند اعتیاد به اینترنت ،استفادههای غیراخالای و بیهدف از اینترنت

است کپی گرفته و برای سرویس دهنده اینترنت خود ارسال کنید.

خواهد بود

 oاگر با اینگونه پیامها یا هرگونه; پیامهایی حاوی مطالب خارج از
عرف مواده شدید با وب سایت پلیس فتا به نشانی

مشارکت نویسندگان

 www.cyberpolice.irمکاتبه ناایید.

تاام نویستتندگان به نستتبت ستته برابر در این پژوهش مشتتارکت
داشتند

نتیجهگیری
در این پژوهش سبکهای مصتلف نظارتی والدین مورد بررسی ارار

تشکر و قدردانی

گرفت و تاثیر این نوع سبکها بر امنیت اینترنتی فرزندان مورد تاکید
این پژوهش بود باالترین امنیت اینترنتی فرزندان در سبک نظارتی

این مقاله از الر پژوهشی درون دانشگاهی تحت عنوان "بررسی
رابطه بین سبکهای نظارت اینترنتی والدین و امنیت اینترنتی

ااتدارگرا مشاهده میشود ،پس از آن سبک مستبدانه ،و سپس سبک

فرزندان با میانجیگری شیوه استفاده از اینترنت در دانشآموزان

سه گیر و پایینترین امنیت اینترنتی در سبک غیرمداخلهگر مشاهده
میشود هاچنین نتایج تحقیق نشان داد که میان سبک نظارتی

متوسطه شهر دزفول "استصراج شده و هزینه آن توس دانشگاه آزاد

والدین و امنیت اینترنتی والدین ارتباط مشناداری ودود دارد برخورد

اسالمی واحد دزفول تامین گردیده است که بدین وسیله ادردانی
میگردد

صایاانه والدین با فرزندان و کنترل مناسب آنان اعتااد بیشتری را
در میان اعیای خانواده فراه میکند فرزندی که ینین دوی را

تعارض منافع

احساس میکند در بیان نیازهای خود درباره اینترنت ،اتفاااتی که در

«هیچ گونه تشارض مناف توس نویسندگان بیان نشده است »

استفاده از اینترنت با آن روبه رو میشود ،سواالت و مشکالتی که در
هنگام استفاده از اینترنت با آنها روبه رو میشود احساس امنیت و
راحتی بیشتری برای الر موضوعات فوق با والدین خواهد داشت
والدین با سبک گرم و کنترل مناسب موارد الزم برای استفاده امن از
اینترنت را لحاظ کردهاند و از پیشامد مصاالرات ددی دلوگیری
میکنند آنها اوانین و انتظارات خود را در زمینه استفاده از اینترنت
برای فرزندان به الور واضح مشصص کردهاند و فرزندان نیز به این
مساله وااف شدهاند که برای برخورداری از محبت والدین باید به این
اوانین و انتظارات احترام بگذارند در واا این گروه از والدین در زمینه
سواد اینترنتی و سواد رسانهای از فرزندان خود عقب نیستند و آداب
رفتار با فرزندان خود در زمینه استفاده از اینترنت را به خوبی میدانند
و به آن عا میکنند
به بیان دیگر آنها میدانند که در مواشیتهای مصتلف و در صورت
بروز رفتارهای گوناگون از فرزندان یه رفتاری از خود نشان دهند
والدین با سبک گرم رواب بسیار صایای و در عین حال با حفظ
مرزهای شصیی برای فرزندان فراه میکنند که این مساله در
استفاده از اینترنت بسیار حایز اهایت میباشد ماحی نتایج پژوهش
این است که این نوع برخورد گرم و کنترل مناسب والدین با فرزندان
باید ترویج داده شود الزمه تحقق این موضوع افزایش آگاهی و دانش
والدین است اگر آموزشهای الزم برای والدین در زمینههای
سبکهای فرزندپروری و نحوه تشام و برخورد با فرزندان در خیوص
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