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Abstract

The worldwide spread of the coronavirus and the importance of breaking the virus 

transmission chain has led to changes in people's lifestyles, including the change in 

students' face-to-face education to e-learning, which has challenged students and 

their mothers. Therefore, in order to discover the meaning, experience and action of 

mothers regarding the virtual education of their adolescent children, the present 

study with qualitative method (content analysis) examined the exposure of 15 

mothers in Tehran who were selected through purposive sampling. The data 

collection technique was semi-structured questions in which five main topics were 

extracted, including students 'cultural and social harms, students' physical and 

mental health risks, e-learning inefficiency, perceived benefits of e-learning and the 

importance of social prevention. Finally, these findings and theoretical concepts of 

the research led to the design of a social prevention model (growth-oriented and 

community-oriented) that was not obtained in other similar studies. The findings of 

this integrated model showed that the correct guidance of students to make the most 

of this space by using content and quality programs can be effective in preventing 

social harms of cyberspace.
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مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازي فرزندان در 

  دوران شیوع کرونا

  .ایرانتهران،بائی،دانشیار مددکاري دانشگاه عالمه طباطستار پروین

تهران،دانشجوي دکتري مددکاري دانشگاه عالمه طباطبائی،*مهسا کریمی

  .ایران

فائزه پیازچیان لنگرودي
دانشجوي دکتري مددکاري دانشگاه عالمه طباطبائی،

  .ایرانتهران،

  

  دهچکی

شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و اهمیت قطع زنجیره انتقال ویروس، منجر به تغییراتی در سبک 

آموزان و  آموزان به آموزش مجازي شد که دانش زندگی افراد، ازجمله تغییر سبک آموزش حضوري دانش

مادران در خصوص  منظور کشف معنا، تجربه و کنش لذا به. هایی مواجه ساخت ها را با چالش مادران آن

به بررسی مواجهه ) تحلیل مضمون(هاي مجازي فرزندان نوجوانشان، مطالعه حاضر با روش کیفی  آموزش

روش گرداوري . گیري هدفمند انتخاب شدند پرداخت نفر از مادران شهر تهران که از طریق نمونه 15

هاي فرهنگی و اجتماعی  شامل آسیبها سؤاالت نیمه ساختاریافته بود که در طی آن پنج مضمون اصلی  داده

آموزان، ناکارآمدي آموزش مجازي، مزایاي  آموزان، مخاطرات سالمت جسمی و روانی دانش دانش

ها و مفاهیم  درنهایت این یافته. شدة آموزش مجازي و اهمیت پیشگیري اجتماعی استخراج گردید ادراك

منجر شد که در سایر ) جامعه مداررشد مدار و (نظري پژوهش به طرح مدل پیشگیري اجتماعی 

آموزان براي  هاي این مدل تلفیقی نشان داد، هدایت صحیح دانش یافته. هاي مشابه حاصل نشده بود پژوهش

تواند در پیشگیري از  هاي با محتوا و باکیفیت می برداري حداکثري از این فضا با استفاده از برنامه بهره

  .افتدهاي اجتماعی فضاي مجازي مؤثر  آسیب

آموزش مجازي، ویروس کرونا، پیشگیري اجتماعی، پیشگیري رشدمدار، پیشگیري :کلیدي هاي هواژ

  جامعه مدار

                                                  
  karimimahsa189@gmail.com   .    نویسنده مسئول *
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  بیان مسئله

و گسترش آن در سرتاسر  2019با توجه به شیوع ویروس کرونا در ووهان چین از سال 

قال ویروس، منظور کاهش حضور فیزیکی افراد در جامعه و ممانعت از انت جهان، کشورها به

هاي جدید زندگی شدند که این امر تمام نهادهاي اجتماعی  ازجمله  ناگزیر به ایجاد سبک

درنهایت نظام آموزشی جهان با تحولی . وپرورش را شامل شد نظام آموزش عالی و آموزش

در ) 2020(و همکاران  1سرگزي. عنوان آموزش مجازي مواجه شدند سابقه به عمیق و کم

هاي آموزش مجازي در ایران به این نتیجه رسیدند که این  ان کرونا و چالشمقالۀ با عنو

ها و کمبودهاي زیرساختی  عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود تا نقص تواند به بحران می

حال تدریس  بااین. براي تدریس مجازي در ایران شناسایی و در جهت رفع آن تالش شود

و مراکز آموزشی مشکالتی ازجمله ناآشنایی با  صورت مجازي براي معلمان، والدین به

  .)Maggio et al, 2018: 3(هایی ناشناخته را به وجود آورد فناوري جدید و چالش

استفاده شد » برنامه شاد«منظور ساماندهی فضاي آموزش مجازي از  در کشور ایران به

ین برنامه از که مشکالت زیرساختی برنامه شاد و عدم دسترسی همه دانش آموزان به ا

عنوان دو زیر مضمون اصلی در پژوهش حاجی و  هاي فضاي آموزشی بوده که به چالش

هاي جدي در  کمبود امکانات و تجهیزات از چالش. بدان دست یافتند) 1400(همکاران 

نشان داد که در محیط مجازي به ) 1393(نتایج مطالعات کیان . تدریس مجازي بوده است

ودررو و الگوگیري دانشجو از استاد و دیگران، زمینه تربیت چندان دلیل فقدان ارتباط ر

هاي روزمره استاد و الگوگیري  فراهم نیست و دانشجوي مجازي با امکان مشاهده واکنش

رسد این شرایط دغدغه و  لذا به نظر می. شود از سبک اخالق و تربیتی او مواجه نمی

اد کرد که خود را مسئول مستقیم تربیت و ویژه مادران ایج هایی براي والدین به نگرانی

  .انگارند مراقبت از فرزند نوجوانشان می

                                                  
1. Sargazi
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شود،  اندازه زمانی که صرف آن می دهد شیوه استفاده از اینترنت به ها نشان می یافته

برخی تحقیقات مانند رحیمی و ). Caplan, 2003: 630(براي سالمتی افراد اهمیت دارد

مجازي در حوزه رابطه فرزندان و مادران را منجر به ایجاد گسترش فضاي ) 1391(رادبه 

عنوان مرجع کاهش ارتباط مادران با فرزندان،  جمله کاهش نقش مادران بهتغییراتی از

شکاف نسلی به دلیل رشد تکنولوژي و از بین رفتن حریم بین فرزندان و مادران دانسته 

تأملی دست به نتایج قابل) 1395(حی هاي تحقیقی ازجمله پژوهش فال اما سایر یافته. است

فالحی در پژوهش خود دریافت، صرف حضور افراد و استفاده آنان از . اند یافته

تواند به آسیب در هویت و پیدایش گسست  هاي اجتماعی نمی هاي مرتبط با شبکه فناوري

بر این در نهاد خانواده منجر شود؛ بلکه با شناخت، رعایت و کنترل جوانب ابعاد حاکم 

  .هاي نسبی نیز به دست آورند توانند با حضور در این فضا حمایت پدیده، افراد می

هاي اجتماعی مجازي با سرمایه اجتماعی و پیوندهاي  همچنین میزان استفاده از شبکه

ولی نوع استفاده کاربران در این فضا . رابطه معناداري ندارد) گروهی درون(درون خانواده 

سو و  بنابراین فواید این فضا از یک. انوادگی همبستگی معناداري داردبا احساس تعلق خ

هاي آن از سوي دیگر به قوت خود باقی است و مادران را در دوران شیوع کرونا و  چالش

  .نوعی بر سر دوراهی قرار داده است الزام به آموزش مجازي به

به بررسی نگرش و  هاي صورت گرفته در دوران کرونا، اکثر محققان در اکثر پژوهش

اند، و مجازي شدن آموزش و مشکالت ناشی از آن را از دید  دغدغه معلمان پرداخته

هاي مادران و فرزندان  اند و کمتر پژوهشی به مسائل و افزایش تنش معلمان بررسی کرده

اي عالوه بر نقش  گونه مادرانی که اکنون به. هاي مادران پرداخته است نوجوان و دغدغه

کنند و از طرفی دغدغه درگیر شدن فرزندانشان  ودن نقش معلم را هم الجرم ایفا میوالد ب

شوند را  هایی که در اثر استفاده بدون کنترل از آن متحمل می در فضاي مجازي و آسیب

  .هم دارند

افزارهایی که این مدل آموزش را  به دلیل جدید بودن آموزش مجازي و همچنین نرم

کنند مشکالت آموزش مجازي هم مربوط به  را تجربه میکند مشکالتی  میسر می



  

  

  

  

193   |پروین و همکاران ... مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازي،    

افراد درگیر . ها شدند آموزان است هم والدین که بیشتر از گذشته درگیر آموزش بچه دانش

هاي آخر سال تحصیلی گذشته و  در آموزش مجازي معتقدند که با تجربه مجازي شدن ماه

براي رفع این اختالالت و  زمان با شیوع موج اول کرونا در کشور، مسئولین باید هم

هاي دیگري هم به آن  کردند، اتفاقی که در عمل نیفتاده است و دغدغه مشکالت فکري می

  .شده است براي والدین افزوده

اکنون  باره نظام آموزشی کشور به فضاي آموزش مجازي هم هرحال با ورود یک به

دانند، در  یح از این فضا را نمینیازهاي الزم براي استفاده صح آموزان، پیش والدین و دانش

هاي  ایم قطعًا باید منتظر آسیب آموزان را موبایل به دست کرده ناچار دانش فضایی که به

هایی که هرازگاهی از  آسیب. ها در فضاي مجازي باشیم ویژه دبستانی حضور دانش آموزان به

تحول بنیادین حرکت  وپرورش طبق سند شود البته اگر آموزش ها نیز مطرح می سوي خانواده

شد چرا که طبق این  باره به فضاي مجازي پرتاب نمی کرد دیگر با شرایط کرونایی یک می

  .آموزان است ریزي براي آموزش مجازي دانش وپرورش موظف به برنامه سند، آموزش

وپرورش بر برخورداري از بهره فناوري آموزشی در  در سند تحول بنیادین آموزش 

 "شبکه ملی اطالعات و ارتباطات"هاي یادگیري  وجه به طیف منابع و رسانهسطح معیار با ت

هاي نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر  مندي هوشمندانه از فناوري و بهره

هاي  وپرورش براي استفاده از فناوري نظام معیار اسالمی تأکید شده است اما نظام آموزش

  .مؤثري برنداشته بودهاي  نوین تا به امروز گام

آموزان فراهم نشده  هاي آموزش مجازي دانش هرحال در فضایی که زیرساخت به

است و شرایط بیماري کرونا نظام آموزشی را ناگزیر به استفاده از این بستر کرده است، 

اي که تا  کند، خانواده آموزان را تهدید می هاي مختلفی به لحاظ تربیتی دانش آسیب

سبت به استفاده فرزندش از موبایل و فضاي مجازي حساسیت داشت و گاه این ازاین ن پیش

داد که از موبایل شخصی یا فضاي مجازي استفاده کند امروز  آموز نمی اجازه را به دانش

ها در اختیارش  ناگزیر است یا براي فرزندش موبایل شخصی بخرد یا موبایل خود را ساعت

  .ضور یابداش ح قرار دهد که در کالس مجازي
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هاي درس در این  اگرچه فضاي شاد یک فضاي سالم و استاندارد است اما تمام کالس

جز محیط شاد ممکن  آموز موبایل به دست شود به شود و زمانی که دانش بستر برگزار نمی

هاي اجتماعی که گاه  هاي اجتماعی دیگر نیز حضور یابد، شبکه ها و شبکه است در محیط

لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب . کودك و نوجوان نیستمحتواي آن مناسب 

مادران از آموزش مجازي در دوران شیوع کرونا و تدابیر مورداستفاده آنها براي کنترل 

  .هاي فضاي مجازي است فرزندان از آسیب

  

  پیشینه پژوهش

هاي آموزش در فضاي مجازي در  در پژوهش خود تحت عنوان چالش) 2020(1رودي

مزایاي آن را افزایش . ونا و پساکرونا، به مزایا و معایب فضاي مجازي پرداختنددوران کر

باال  روز بودن، کارآمدي و سرعت خودکنترلی، عدم محدودیت زمانی، دسترسی آسان و به

اعتیاد اینترنتی، عدم اطمینان از یادگیري مطالب، عدم : معایب آن را شامل. ذکر کردند

ستی آزمایی، ناتوانی اولیا در تهیه گوشی همراه، ناتوانی برخی نظارت بر انجام تکلیف و را

به این نتیجه رسیدند . دانستند... آموزان در استفاده از فضاي مجازي و  اولیا و مربیان و دانش

آمیخته  این دو موضـوع درهم. دو موضوع کرونا و پساکرونا باید موردتوجه قرار گیرند

  .دیریت کنیم تا با مشکل مواجـه نشـویـمدرستی م است و کرونا را باید به

ها  ها و استراتژي مزایا، چالش: آموزش آنالین"در پژوهشی با عنوان ) 2021(2پائودل

به بررسی دیدگاه معلمان و فراگیران در  "در آموزش عالی COVID-19در طول و بعد از 

در طول و پس از هاي آن  ها و استراتژي مورد آموزش آنالین در رابطه با مزایا، چالش

COVID-19 یابی به این هدف، از طرح تحقیق  براي دست. در آموزش عالی نپال پرداختند

 280در این مطالعه از پرسشنامه پیمایشی براي تعیین دیدگاه . پیمایش آنالین استفاده شد

  .آموز از پنج دانشگاه نپال استفاده شد معلم و دانش

                                                  
1. Rouadi
2. Padaul
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هاي  زمان، آمادگی فنی و سواد رایانه از ویژگیهاي مدیریت  نتایج نشان داد، مهارت

مشی  کنندگان پیشنهاد کردند که خط شرکت. اساسی براي کاربران آموزش آنالین است

تنها . ها باید بر این اساس توسعه یابد فناوري اطالعات و ارتباطات باید واضح باشد و دوره

کنندگان یادگیري  راین شرکتتواند مؤثر باشد، بناب حالت آموزش و یادگیري آنالین نمی

هاي پژوهش نشان داد اگر رویکرد ترکیبی اجرا شود،  یافته. دهند ترکیبی را ترجیح می

  .تر خواهد بود فرآیند آموزش مؤثرتر و موفق

اي با عنوان واکاوي تجارب والدین دانش  در مقاله) 1399(محمدي و همکاران 

هاي اجتماعی در زمان  مجازي با شبکههاي آموزش  آموزان دوره اول ابتدایی از چالش

شیوع ویروس کرونا به بررسی فهم تجربه زیسته والدین دانش آموزان دوره اول ابتدایی از 

هاي اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا پرداخت  هاي آموزش مجازي در شبکه چالش

موضوعی، بندي  پس از استخراج و دسته. که با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد

هاي اجتماعی در پنج مقوله آموزشی، اجتماعی،  محاسن و معایب آموزش مجازي در شبکه

با توجه به مشکالت و معایبی که توسط مادران . بندي شدند فرهنگی، اقتصادي و فنی طبقه

هاي منسجم و اثربخش جهت ارائه آموزش مجازي  عنوان گردیده، طراحی زیرساخت

  .یابد ضرورت می

اي در عصر اطالعات و  در پژوهش خود تحت عنوان تربیت رسانه) 1397(فاطمی 

. آموزان بررسی کرد ها را در تربیت و زندگی دانش هاي فراروي آن تأثیر رسانه چالش

ها را تحت تأثیر قرار  قدر زیاد است که تربیت خانواده و مدرسه و اجتماع آن تأثیري که آن

ها بخصوص براي  ها نقش مهمی را در زندگی نهتوان گفت که امروزه رسا می. داده است

نمایند  هایی که مفید هستند ولی اثرات مخربی را ایجاد می رسانه. کنند نوجوانان ایفا می

هاي این تحقیق  از یافته. هاي خانواده و مدرسه را تحت تأثیر قرار دهد توانند تربیت می

ءمصرف این فناوري اشاره کرد که در توان به ارائه راهکارهایی براي مقابله با آثار سو می

وسیله گفتگو، نصیحت، الگو بودن، شاد کردن فضاي  آن بر اهمیت تربیت خانوادگی به

  .خانواده و رعایت حریم حیاء و روابط عاطفی و جنسی تأکید شد
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هاي فضاي مجازي و دغدغه مندي والدین در این  هاي قبلی که به چالش در پژوهش

بنابراین . شد گیري ویروس کرونا مربوط می دوران قبل از همه خصوص پرداخته است، به

هاي قبلی والدین ناگزیر به پذیرش این سطح از گستردگی برخورداري فرزندان  در پژوهش

در . اند هاي همراه براي آنان نبوده از فضاي مجازي و یا حتی الزام جدي به تهیه گوشی

اند  کرده هاي فضاي مجازي اشاره به چالش نوعی هاي که پس از شیوع کرونا نیز به پژوهش

  .موارد مربوط به کیفیت آموزش دانش آموزان در را در برگرفته است

تنها هیچ  ها این خأل مشاهده شد که نه هاي صورت گرفته از پیشینه پژوهش در بررسی

هاي اجتماعی احتمالی ناشی از حضور دانش  رفت از آسیب اي براي برون مدل پیشگیرانه

هاي مادران و  زان در فضاي مجازي ارائه نشده است بلکه شناخت کافی از دغدغهآمو

هاي ذهنی آنان در خصوص نوجوانانی که در سطحی گسترده و ظاهرًا با  تفسیر واقعیت

لذا . اند وجود نداشته است تائید اجتماع در معرض فضاي مجازي و امکانات آن قرار گرفته

  .خأل انجام گردیدمنظور بررسی این  این پژوهش به

  

  چارچوب مفهومی

شده است به دنبال کشف واقعیت از  پژوهش حاضر که در آن از روش کیفی بهره گرفته

طریق تفسیر، توسط مادرانی است که دغدغه آموزش مجازي فرزندان نوجوان خود 

ان منظور بررسی این تفاسیر از آراء و نظریات متفکرینی که مفاهیم و تعابیرش به. رادارند

براي فهم و توضیح رفتار انسانی در فضاي اجتماعیِ مجازي، همپوشانیِ کافی دارد بهره 

ترین  چارچوب مفهومی این پژوهش مبتنی است بر آراء برخی از مهملذا. شده است گرفته

پذیري افراد و در نهایت همنوایی  هایی از نقش عوامل مؤثر در جامعه هایی که تحلیل اندیشه

  .اند عه ارائه دادهها با جام آن
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از آن جمله نظریاتی مانند دکترین بازدارندگی والتر رکلس، یادگیري اجتماعی  

مورد استفاده قرار گرفته است و مفاهیمی را شامل  2یا پرورش گربنر 1بندورا و نظریه کاشت

دکترین بازدارندگی والتر رکلس . شود که تمرکز اصلی مطالعه بر آن استوار است می

عنوان دو واکنش متناوب نظام کنترل که رفتار انسان را  همنوایی و نا همنوایی را به) 1961(

اي  او کنترل اجتماعی را خط دفاعی دوگانه. کند دهد بررسی می کند و نظم می تنظیم می

پذیر  مانع اول حفاظتی، جامعه. کند رفتاري حاد محافظت می داند که جامعه را علیه کج می

هاي شخصی مانند خودکنترلی  جامعه است که شامل ویژگی شدن هریک از اعضاي

این مانع دفاعی . شود ، خودپنداره و درونی کردن هنجارهاي اجتماعی می)داري خویشتن(

هاي انحرافی  گوید که شخص را براي مقاومت در برابر وسوسه را بازدارندگی درونی می

  ).140: 1383ستوده،(شود  توانا ساخته و موجب پیروي از هنجارها می

هاي مادران باشد که فضاي  تواند توضیح مناسبی از بخشی از دغدغه این مفهوم می

که بخش  درحالی. دانند مجازي را، افسارگسیخته و خارج از امکان کنترل و بازدارندگی می

ترین نهاد اجتماعی یعنی  اعظمی از درونی کردن هنجارهاي اجتماعی همواره در اصلی

سطه جامه پذیر شدن اعضا که از کارکردهاي اصلی این نهاد است به وقوع وا خانواده و به

توان سهم عوامل اجتماعی و حتی استعانت از آنها براي  از سویی دیگر نمی.پیوندد می

  .ایجاد الگوهاي رفتاري سازنده را نادیده گرفت

زندگی  هاي جمعی در پذیري مدنظر بندورا به تأثیر رسانه یادگیري اجتماعی و جامعه

ها و رفتارها نیست،  کند که محدود به تقویت یا تغییر نگرش روزانه شهروندان، اشاره می

ها و الگوهاي رفتاري شود که از آن به آثار  ها و نگرش تواند منجر به کسب ارزش بلکه می

طور ویژه، با  نظریه یادگیري اجتماعی بندورا به. کنند ها تعبیر می اجتماعی رسانه

ها بیشتر آنچه را که براي راهنمایی و  بر اساس این نظریه انسان. عی در رابطه استجم ارتباط

ها  گیرند، بلکه عمده آن عمل در زندگی نیاز دارند، فقط با تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمی

                                                  
1. Culitivation
2. Gerbner
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ادعاي اصلی باندورا . شود هاي جمعی آموخته می ویژه از طریق رسانه طور غیرمستقیم و به به

صورت مشاهده رفتار دیگران و از طریق الگوبرداري  بیشتر رفتارهاي آدمی، به این است که

  .شود یاد گرفته می

ها مورداستفاده قرار  اي براي مطالعه تأثیر رسانه طور گسترده نظریه یادگیري اجتماعی به

نظریه کاشت یا پرورش گربنر، نظریه دیگري است که بر کنش متقابل میان رسانه و . گیرد می

فرض اساسی این نظریه این . گذارد، تأکید دارد اطبان و تأثیري که رسانه بر مخاطبان میمخ

هاي آن  است که بین میزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت پنداري در محتوا و برنامه

اي  هاي متمادي مواجهه با رسانه به این صورت که ساعت. رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد

درواقع نظریه . شود هاي موافق با محتواي رسانه می یجاد نگرش و دیدگاهخاص باعث ا

کند  ها، میزان تأثیر را مطالعه می هاي مورداستفاده از رسانه پرورش با تعیین میزان و نوع برنامه

  ).58: 1392کیخائی، (تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند 

در سطح شناختی بوده و مربوط به این ها  نظریه کاشت یکی از اشکال اثر رسانه 

تواند به باورها و تلقی عموم  ها تا چه حد می موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه

از واقعیت خارجی، شکل دهد؟ نظریه کاشت با اشاعه براي ارائه الگویی از تحلیل، تبیین 

در سطح برداشت  هایی باشد که اساساً دهنده تأثیر بلندمدت رسانه شده است تا نشان

بنابراین یکی از تأکیدهاي ).336: 1390احمدزاده کرمانی، (کنند  اجتماعی، عمل می

کارگیري رسانه یا  توان بر نوع محتوایی دانست که افراد در زمان به کلیدي این نظریه را می

تر  بدین ترتیب ارائه محتواي جذاب. شوند فضاي مجازي خاص، با آن مواجه می

سوي خود خواهد کشاند، در این میان نوجوانان  یاد مخاطبین بیشتر و ماناتري را بهز احتمال به

اي خواهند بود که به دنبال محتواي جذاب و  هاي سنی ترین گروه همواره یکی از مهم

  .انگیزتر در ارتباطات خود هستند آموختن الگوهاي رفتاري هیجان

. کننده است ادران از واقعیت کمکنوعی به درك بهتر تفسیر م پس  این نظریه نیز به

پذیري،  برگیرنده مفاهیمی مانند کنترل اجتماعی، جامعهبنابراین از نظریات فوق که در

رسانه و به تعبیري فضاي مجازي هستند در مقـام چارچـوب مفهومـی براي پیکربندي 

  .استفاده شد... ها و حساسیت نظري و مصاحبه
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  هاي پژوهش سؤال

  :پاسخگویی به این سؤاالت برآمده است که این پژوهش درصدد

مادران استفاده فرزندانشان از آموزش مجازي در دوران قرنطینه را چگونه تبیین -

  کنند؟ می

  گیرند؟ هاي فضاي مجازي به کار می چه تدابیري را براي کنترل فرزندان از آسیب-

  

  شناسی روش

تجارب مادران درصدد پاسخگویی منظور فهم معنا و  با توجه به آنکه این پژوهش کیفی به

به سؤاالت و اهداف پژوهش برآمده است، لذا در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی 

نفر از مادران ساکن تهران هستند که  15میدان تحقیق در این پژوهش . شده استاستفاده

سال  15-11گیري هدفمند انتخاب شدند و داراي فرزندان محصل نوجوان  طریق نمونه

باشند و در دوران شیوع ویروس کرونا فرزند نوجوانشان از طریق فضاي مجازي،  می

کنندگان مایل بودند درباره تجربه زیسته  مشارکت. آموزش تحصیلی را دریافت کرده است

خود صحبت کنند و تا جاي ممکن به لحاظ تحصیالت، محل سکونت در مناطق مختلف 

فرد درباره  هاي غنی و منحصربه ستیابی به روایتشهر با یکدیگر متفاوت بودند تا امکان د

  .یک تجربه خاص فراهم آید

شده  آوري کنندگان بر اساس ماهیت مطالعه و کیفیت اطالعات جمع تعداد مشارکت

دیگر تا زمانی که محقق فهم  عبارتی به. تا زمان دستیابی به اشباع نظري تعیین گردید

آورد،  کنندگان به دست نمی مشارکت هاي بعدي با تري از تجربه در صحبت روشن

در این پژوهش مطابق با روش تحلیل مضمون محتوا، از مصاحبه . یافت ها ادامه می مصاحبه

منظور دستیابی به فهم دقیقی  ها به سؤاالت مصاحبه. عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده گردید

هاي  دغدغههاي آموزش مجازي، موضوعات و  از شرایط کرونا حول موضوع چالش

مادران در رابطه با آموزش مجازي و استفاده از فضاي مجازي در دوران کرونا، شکل 
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هاي فردي محققان،  فرض پیش از انجام مطالعه ابتدا تجربیات، باورها و پیش. گرفت

  .ها در تفسیر جلوگیري شود ها، از تأثیر آن بازنویسی شد تا ضمن آگاهی از آن

هایی نظیر کنار گذاشتن دانش قبلی  بار مطالعه، از روشبراي باال بردن صحت و اعت

طرفانه، اعتبار  محقق، استفاده از نظرات محققان مختلف در جهت تحلیل درست و بی

ها استفاده  وتحلیل داده ها هنگام تجزیه کنندگان و سؤال از آن پاسخگو و برگشت به شرکت

ه شد که بدنه اصلی آن را مفاهیم ها از دیاگرام درختی استفاد جهت نمایش مضمون. گردید

همچنین براي رعایت اخالق پژوهش به . ها را مفاهیم فرعی تشکیل داد اصلی و شاخه

صورت محرمانه بوده و براي حفظ  ها به کنندگان این اطمینان داده شد که مصاحبه شرکت

کنندگان یک کد جهت گزارش اظهارات تعلق  حریم شخصی افراد به هرکدام از شرکت

  .فتگر

  

  ها یافته

. رود تحلیل مضمون، روشی است که هم براي بیان واقعیت و هم براي تبیین آن به کار می

البته، به دلیل ماهیت تفسیري تحلیل مضمون، باید به روایی و پایایی آن بیشتر توجه شود؛ 

شود تحلیل مضمون در  کارگیري کدگذاران مستقل است و باعث می این امر، مستلزم به

فرایند کامل تحلیل . هاي کیفی، دقت و زمان بیشتري طلب کند ه با سایر روشمقایس

تشریح و  -تجزیه و توصیف متن، ب -الف: مضمون را به سه مرحله کالن تقسیم نمودیم

که همه این مراحل با تفسیر و  درحالی. ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن -تفسیر متن، و ج

به دنبال . ه از تحلیل سطح باالتري از انتزاع به دست آمدتحلیل همراه است اما در هر مرحل

آوري  ها بودیم؛ این کار در طول جمع شناخت الگوهایی از معانی و موضوعات در داده

همچنین این فرایند، فرایندي خطی نیست زیرا تحلیل مضمون، مستلزم . ها اتفاق افتاد داده

  .هاست فرایندي رفت و برگشتی در کل مجموعه داده

ها، کدگذاري اولیه و گردآوري شد و فهرستی طوالنی از کدهاي  که همه داده وقتی

تر از  در گام بعدي به تحلیل در سطحی کالن. ها، شناخته شد مختلف در مجموعه داده
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هاي کدگذاشتۀ  کدها تمرکز کرده کدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب و همه داده

  .گردآوري شد مرتبط با هر یک از مضامین، شناخته و

وتحلیل کرده و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهاي  اساساً در این مرحله کدها را تجزیه

نقطه پایان این فرآیند نیز تهیه گزارشی از . مختلف جهت تشکیل مضمون پایه توجه نمودیم

در این مرحله با نوشتن نام هر کد . باشد ها می محتوا و معانی الگوها و مضامین در داده

صورت جداگانه و قرار دادن آن در مضمون مرتبط،  اي از آن به ه با توضیح خالصههمرا

وتحلیل  سپس با تجزیه. براي مرتب کردن کدهاي مختلف در قالب مضامین بهره گرفتیم

آموزان،  هاي فرهنگی و اجتماعی دانش هاي پژوهش به پنج مضمون اصلی، آسیب داده

زان ناکارآمدي آموزش مجازي و مزایاي آمو مخاطرات سالمت جسمی و روانی دانش

این پنج مضمون اصلی هرکدام . شدة آموزش مجازي و پیشگیري اجتماعی رسیدیم ادراك

  .کند اند که ابعاد مختلف آن را مشخص و تعریف می شده از مضامین فرعی تشکیل

  

  مشخصات مادران مصاحبه شده-1جدول 

جنسیت فرزندان 

اي مدرسه
سن فرزند

دان تعداد فرزن

اي مدرسه
شغل مادر تحصیالت مادر ردیف

پسر –دختر  ساله 15و  12 2 کارمند کارشناسی ارشد 1

پسر 13 1 دار خانه کارشناسی 2

پسر - پسر 11 -14 2 دار خانه دیپلم 3

پسر 12 1 روانشناس کارشناسی 4

دختر - پسر 11 -15 2 دار خانه دیپلم 5

دختر -دختر 13 -15 2 مدرس ارشدکارشناسی  6

پسر 12 1 کارمند بخش 

خصوصی

کارشناسی 7

دختر - پسر 12 -14 2 مدیر موسسه 

تجاري

کارشناسی ارشد 8
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دختر - پسر 11 -15 2 معلم کارشناسی 9

دختر 13 1 حسابدار کارشناسی 10

دختر -دختر 12 -5  2 کارمند بانک کارشناسی ارشد 11

پسر - پسر -دختر 11 -13-15 3 دار خانه دیپلم 12

پسر 15 1 پژوهشگر کارشناسی 13

پسر 12 1 کارمند بخش 

خصوصی

دیپلم 14

دختر -دختر 11 -12 2 دار خانه دیپلم 15

  

  شده از مصاحبهمضامین استخراج -2جدول 

  مضامین اصلی  مضامین فرعی  مضامین اولیه

  تقلید از الگوهاي نامناسب مجازي

  مواجه با محتواهاي نامناسب

  آموز در فضاي مجازي مداوم دانشعدم امکان کنترل 

  رها بودن نوجوانان در فضاي مجازي

  تغییر ادبیات گفتاري متأثر از فضاي مجازي

  آموزان در تشخیص محتواهاي هنجار و ناهنجار عدم توانایی دانش

  ها شدن با ضد ارزش مواجه

  عدم آموزش فرهنگ استفاده از فضاي مجازي

  آموزان انشتغییرات در نحوه پوشش و حتی سلیقه د

  احساس درك نشدن توسط مادران

  شکاف بین نسلی

هاي فرهنگی  آسیب

  آموزان اجتماعی دانش

  تقاضاي خرید گوشی شخصی

  آموزان در خرید گوشی چشمی دانش وهم چشم

  رقابت در خرید گوشی

  اهمیت به مدل گوشی

  جویی در خرید گوشی برتري

ر شد فرهنگ 

گرایی در  مصرف

  آموزان دانش

  



  

  

  

  

203   |پروین و همکاران ... مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازي،    

  عامالت اجتماعی به علت قرنطینه و تعطیلی مدارسکاهش ت

  آموزان کاهش حضور اجتماعی دانش

  رشد فردگرایی

  آموزان کاهش قانون مداري اجتماعی در دانش

  جامعه گریزي

  گذراندن زمان بیشتر در فضاي مجازي

پذیري  اختالل در جامعه

  آموزان دانش

  چاقی

  تحرکی کم

  اختالالت خواب

  آسیب به بینایی

  هاي مغزي آسیب

  اختالالت جسمی

مخاطرات سالمت جسمی 

  آموزان و روانی دانش
  حرفی کم

  افزایش پرخاشگري

  رشد افسردگی

  تغییرات رفتاري

  رشد انزواطلبی

  اعتیاد به فضاي مجازي

  هاي روانی آسیب

  نبود رابطه تعاملی در تدریس

  کیفیت دانستن آموزش مجازي بی

  زيآموزان در آموزش مجا عالقگی دانش بی

  صورت مجازي سختی تدریس دروس عملی به

  آموز نبود رابطه مؤثر بین معلم و دانش

  آموزان کاهش نظارت معلم بر فرآیند آموزش دانش

  آموزان کاذب بودن نمرات دانش

محقق نشدن کامل امر 

  آموزش
ناکارآمدي آموزش 

  مجازي

  

  پایین بودن سرعت نت

  قطع اینترنت در زمان تدریس

  هاي اینترنتیگران بودن بسته

  پایین بودن کیفیت اپلیکیشن هاي داخلی

نبود زیرساخت جهت 

  آموزش مجازي
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  وآمد کاهش رفت

  کاهش خطر ابتال به کرونا

  جویی در وقت و هزینه صرفه

  دسترسی آسان به محتواهاي درسی جهت مرور

  عدم محدودیت زمانی در دریافت مطالب درسی

  ريهاي کالسی غیرضرو حذف تکالیف و فعالیت

هاي آموزش  فرصت

  مجازي

شدة آموزش  مزایاي ادراك

  مجازي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي نوین آموزش آموزان با روش آشنایی بیشتر دانش

  آموزان در استفاده از فضاي مجازي رشد استقالل دانش

  آموزان در استفاده از فضاي مجازي- افزایش توانایی دانش

  زيآموزان در فضاي مجا هاي ارتباطی دانش رشد مهارت

  آموزان در استفاده از نت بروز خالقیت هاي دانش توسعه مهارت

افزایش توانمندي 

آموزان در  دانش

گیري از فضاي  بهره

  مجازي

  چک کردن گوشی فرزندم

  روزرسانی اطالعات خودم از اپلیکیشن هاي فضاي مجازي به

  کنترل کردن دوستانش در فضاي مجازي

  ریزي اوقات فراغت برنامه

  د مدارپیشگیري رش

  پیشگیري اجتماعی

  

  

  

  اقدامات آموزش و پروش مانند برنامه شاد

  آموزي کارت و اینترنت فیلتر شده دانش سیم

  آموزان توسط معلمان سازي دانش آگاه

  آموزان هاي افزایش مهارت دانش برگزاري کارگاه و همایش

  هاي تفریحی سراي محالت افزایش برنامه

  پیشگیري جامعه مدار

  

هاي فرهنگی و اجتماعی نوجوانان سیبمضمون آ  

گیري کرونا و همچنین الزام مدارس به آموزش مجازي و استفاده از  با وقوع همه

ها جهت پیگیري امر آموزش و گذراندن وقت بیشتر و درگیري بیشتر  رسان پیام

هاي فرهنگی و اجتماعی براي  هایی در حوزه آموزان با فضاهاي مجازي، آسیب دانش

این مضمون اصلی از سه مضمون فرعی، شکاف بین نسلی، رشد . زان ایجاد شدآمو دانش

آموزان تشکیل پذیري دانش آموزان و اختالل در جامعه گرایی در دانش فرهنگ مصرف

  .شده است 



  

  

  

  

205   |پروین و همکاران ... مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازي،    

ها را بیشتر کرده است و اکنون شکاف میان مادران و  اینترنت شکاف میان نسل

یک زبان دیگري را  اي که هیچ گونه آشکارشده، به مندي به اینترنت نیز فرزندان در عالقه

آموزان به سردي گرائیده و  در شرایط فعلی روابط موجود میان والدین و دانش. فهمند نمی

هاي زیستی مختلف زندگی را از  هاي اجتماعی و تجربه دو نسل به دلیل داشتن تفاوت

مادران از اینکه فرزندان . کننددیدگاه خود نگریسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می

شوند شکایت داشتند و به  کنند به خاطر اختالف سن توسط مادران درك نمی احساس می

رسد شکاف بین نسلی فرزندان و والدین مانع از درك شرایط هریک از آنان و  نظر می

  .گردد درنهایت دوري این دو نسل از یکدیگر می

  : 15مادر شماره 

کنم که زیاد در فضاي مجازي وقت میگذرونی بهم میگه منو  تقاد میوقتی از دخترم ان"

کنی و شماها با ما فرق دارین من همه چیم توي گوشیه و کار دیگه جز این ندارم بهم  درك نمی

زد حاال ما با  زنی مگه من چیزي میگم نسل شما با تلفن حرف می همه با تلفن حرف می میگه تو این

کنم شماها دائم تو  کنی کار اشتباه می چرا فک می. بینم تو گوشیم می فیلم. گوشی مشغول هستیم

حیاط و کوچه با دوستاتون بازي میکردین ولی من اآلن تو این شرایط نه بیرون و پارك میتونم برم 

  ".تفریح دیگه اي جز گوشی ندارم. زاري برم و نه خونه دوستام می

  :گوید چنین می 3مادر شماره 

ها با دیدن سلبریتی ها و  هاي مجازي من براي پسرم تبلت خریدم، بچهبه خاطر کالس"

کننـده   کننـد و ایـن گـاهی نگـران     افراد معروف از نوع پوشش و سایر رفتارهاشون تقلید می

  ". است

سازي در رابطه با نحوه استفاده از فضاي مجازي در  عالوه بر این به علت عدم فرهنگ

ها جهت تهیه  ان با این فضاها و ناچاري برخی خانوادهباره آن آموزان و مواجه یک دانش

ها،  آموزان و عدم توانایی کنترل مداوم خانواده تبلت و یا گوشی شخصی براي دانش

  .آموزان نوعی رهاشدگی در فضاي مجازي را تجربه کردند بسیاري از دانش

  : دهد چنین توضیح می 10مادر شماره 

شد با یه گوشی خودم دوتاشـون کـالس    لماً نمیآموزان داشتم خب مس من دوتا دانش"
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مجازي بروند بـراي همـین بـراي پسـرم تبلـت خریـدم هرچنـد خـودم قلبـا راضـی نبـودم و            

تر شد براش بخرم اما ناچار بودیم و خب دائم هـم نمیشـه بچـه رو     خواستم کمی بزرگ می

و یکباره کرونـا   کنترل کرد، اینا هیچ آموزشی درباره استفاده از فضاي مجازي ندیده بودن

  ."اومد و وارد فضاي مجازي شدن 

ها به برخی تغییرات گفتاري فرزندانشان تحت تأثیر فضاهاي  در طی مصاحبه خانواده

داشتند که ادبیات گفتاري، نوع پوشش و حتی سلیقه  مجازي اشاره داشتند، آنان ابراز می

هاي مجازي،  بهانه کالسفرزندانشان در این مدت استفاده مداوم از فضاهاي مجازي به 

  .تغییر کرده است

آموزان بود، آنچه  گرایی در دانش مضمون فرعی دیگر رشد فرهنگ مصرف

ها آنچه جنبه  آموزان بود اما عالوه بر آن تاکنون آمد بحث آموزشی و پرورشی دانش

آموز به فضاي  کند فشار مالی است که براي دسترسی یک دانش روانی قضیه را بیشتر می

هاي  تواند به بخش شده است این بار مالی می ها تحمیل زي براي یادگیري بر خانوادهمجا

  :زیر تقسیم شود

خرید ابزار کارآمد شامل، گوشی یا تبلت در خانواده  

آموز کارت براي دانش خرید سیم  

افزایش قیمت ناگهانی گوشی و تبلت نسبت به سالیان قبل  

آموزان نشعدم تخصیص اینترنت فیلتر شده مخصوص دا  

  : دهد چنین توضیح می 7مادر شماره 

متأسفانه بین پسـرم و همکالسـی هـاش یـه جـو رقـابتی بـراي خریـد گوشـی و تبلـت           "

میـدونن  . ها و امکانات گوشـی هاشـون بـاهم رقابـت دارن     ها درباره کارایی ایجادشده، بچه

  ". کدوم مدل گوشی باالتره و دوست دارن بهترین رو داشته باشن

گرایی بعلت افزایش خرید وسایل  صت جدیدي براي رشد فرهنگ مصرفایجاد فر

آموزان و رقابت بر سر خرید کاالي بهتر بدون در نظر گرفتن  جمعی در دانش ارتباط



  

  

  

  

207   |پروین و همکاران ... مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازي،    

هاي فرهنگی وارده  توان یکی دیگر از آسیب کارایی و فقط جهت خودنمایی جمعی را می

  .آموزان در دوران آموزش مجازي دانست بر دانش

آموزان در  ن فرعی دیگر که یکی از ابعاد آسیب فرهنگی و اجتماعی به دانشمضمو

آموزان  پذیري دانش هاي خانگی است، اختالل در جامعه دوران آموزش مجازي و قرنطینه

مادران با بیان اینکه فرزندانشان در این مدت از حضور در مدرسه محروم بوده و بعلت . بود

همچنین آموزش مجازي بیشترین زمان خود را در منزل سپري خطر ابتال به بیماري کرونا و 

مطابق با نظریه یادگیري . کرده و از حضور اجتماعی محروم بودند ابراز نگرانی داشتند

جمعی و فضاي اینترنتی تأثیر مستقیم بر  هاي ارتباط ها ازجمله رسانه اجتماعی بندورا رسانه

کاري خانواده و مدرسه و بهره گرفتن از در این راستا همت و هم. آموزان دارند دانش

آموزان در استفاده از  هاي آسیب براي هدایت و حمایت از دانش مددکاران اجتماعی حوزه

  .ها ضروري است فضاي غیرحضوري آموزش

کننده روابط اعضاي  نباید این مهم را ازنظر دور داشت که درنهایت آنچه تعیین

هاي ارتباطی و فضاي گفتمان مشترك آنان است و با خانواده با یکدیگر خواهد بود مهارت

توانند با حضور در این  شناخت، رعایت و کنترل جوانب ابعاد حاکم بر این پدیده، افراد می

که مهارت و  اما درصورتی). 163: 1395فالحی،(هاي نسبی نیز به دست آورند  فضا حمایت

هاي بسیاري را براي پر  ذبهنقاط مشترك گفتگو وجود نداشته باشد، فضاي مجازي جا

نمودن این خأل ارائه خواهد کرد که ممکن است موردقبول هنجارهاي اجتماعی خانواده و 

  .جامعه نباشد

  : دارد بیان می 15مادر شماره 

هایشـان رابطـه دوسـتانه و     کالسـی  رفتند و آنجا با هم ها قبل از کرونا به مدرسه می بچه"

تی کــه در مدرســه میگذروندنــد بــا دوستانشــان بــازي  کردنــد اوقــا رودررویــی برقــرار مــی

چیدنـد ولـی اآلن    کردند و حتی براي اوقات فراغت خودشان و آخر هفته هم برنامه مـی  می

ــا          ــان ب ــد و رابطش ــدا نکردن ــد پی ــت جدی ــی دوس ــد حت ــه نرفتن ــال مدرس ــون از اول س چ

ی شان به خـاطر طـوالنی شـدن تعطیلـی مـدارس کمرنـگ شـده و حتـ         هاي قبلی همکالسی
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ها ندارند بنابراین بیشتر بـا گوشـی و حتـی دوسـتان      تمایلی به برقراري صحبت با همکالسی

ــه       ــا کســانی ک ــی ب ــی مــن را بیشــتر کــرده وقت ــن نگران ــاط هســتند کــه ای مجــازي در ارتب

  .نمیشناسیمشون در ارتباط هستند

  :مضمون اصلی دیگر

هاي  باین مضمون به آسی: آموزان مخاطرات سالمت جسمی و روانی دانش

هاي مجازي و تعطیلی مدارس  آموزان براثر آموزش جسمانی و روانی وارد بر دانش

  .صورت حضوري اشاره دارد به

هاي استفاده از فضاي مجازي حتی براي  ها با ابراز نگرانی از آسیب مادران در مصاحبه

دارند، با هایی به چشم و مغز قرار  ها درخطر آسیب داشتند که فرزندان آن آموزش ابراز می

هاي آنالین،  هاي همراه براي مطالعه دروس و شرکت در کالس افزایش استفاده از تلفن

، عالئم ...)خستگی چشم، خشکی چشم، درد، سوزش، قرمزي و(ممکن است عالئم بینایی 

عنوان سندرم  که درمجموع به) درد گردن و شانه(و عضالنی اسکلتی ) تاري دید(چشمی 

تحرکی نیز از  همچنین چاقی کم. شوند را تجربه کنند شناخته می) CVS(1بینایی رایانه 

  .دیگر آثار تکنولوژي است

هاي روانی نیز یکی از مضامین فرعی  عالوه بر مخاطرات جسمانی، آسیب

ها بود، مادران با اشاره با رشد انزواطلبی، افزایش پرخاشگري و  آمده از مصاحبه دست به

این اختالالت را با رشد استفاده از فضاي مجازي در دوران حرفی در فرزندانشان،  حتی کم

هاي خانگی و عدم حضور اجتماعی فرزندشان خصوصًا در مدرسه، در ارتباط  قرنطینه

  .دانستند می

  : کند ضمن ابراز نگرانی از تغییرات روانی در فرزندش اشاره می 10مادر شماره 

. مجازي هم بهونه شون هستها توي گوشی است و خب کالس  اآلن همش سر بچه "

پسر من اکثراً تو عالم خودشه، گاهی تا آخر شب بجز چند کلمه محـدود بـا مـن و پـدرش     

آمد از اتفاقات مدرسـه برامـون    طوري نبود از مدرسه که می قبالً این. حرف دیگه اي نمیزنه

                                                  
1. computer vision syndrome
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  ".ها خیلی بیشتر از ما از کرونا آسیب دیدن به نظرم بچه. گفت ولی اآلن هیچی می

ترین  ترین اعتیاد بدون مواد مخدر در دنیاي مدرن است که فعال اعتیاد به اینترنت شایع

گروه در این بخش نسل نوجوان هستند و در ایام شیوع کرونا به دلیل آموزش غیرحضوري 

اعتیاد به اینترنت . و مجازي درصد استفاده نوجوانان از فضاي مجازي افزایش داشته است

کند و  تاري است که شخص براي مقابله با مشکالت از آن استفاده مینوعی وابستگی رف

نوجوانان هم از این قاعده مستثنی نیستند، اعتیاد به اینترنت اغلب در سنین نوجوانی رخ 

  .دهد می

  ها شده از مصاحبه مضمون اصلی دیگر استخراج

نبود این مقوله داراي دو مضمون فرعی، : ناکارآمدي آموزش مجازي در مدارس

  .زیرساخت جهت آموزش مجازي و محقق نشدن کامل امر آموزش مجازي است

کردند که  هایی استفاده می رسان متأسفانه اکثر مدارس، جهت آموزش مجازي از پیام

مادران . کرد آموزان با معلم فراهم نمی اي را براي دانش امکان تعامل چهره به چهره و لحظه

املی بین فرزندشان با معلم ابراز نگرانی داشته و تدریس در ها از نبود رابطه تع در مصاحبه

بستر فضاهاي مجازي مورداستفاده توسط مدارس را فاقد توانایی ایجاد رابطه تعاملی 

دانستند، فضاهایی مثل شاد یا حتی واتساپ که در غالب مدارس  آموز با معلم می دانش

  .شد جهت آموزش مجازي استفاده می

  : هار کرداظ 12مادر شماره 

مشکل دیگري که وجود دارد این است که هر جا هر معلمی دلش خواست کالس را در "

کند و روزي دو تا سه ساعت کالس آنالین برگزار  برگزار می... تلگرام، واتس آپ، شاد و

گویند چرا پول  کنند ولی برخی می ها دلسوزانه کار می ها با همین بضاعت برخی معلم. شود می

این دیگر . کند گذارد و روخوانی می مثًال معلم عربی فرزند من یک ویس می. پردازیماینترنت ب

طور  ها سطح پایینی دارد و همین رسد واقعًا آموزش در حال حاضر به نظر می! نیازي به معلم ندارد

ما سال قبل شاهد افت عملکرد فرزندمان بودیم و می دانم . قرار است سال تحصیلی برگزار شود

  ".ی که به فرزندم دادند کاذب استنمرات
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هاي ارزیابی معلمان و نحوه تشویق و تنبیه معلمان راضی نبودند و  اکثر مادران از روش

نسبت به امتحانات و نمرات حاصل از آن اطمینان نداشتند و حتی این روش فرزندانشان را 

قابت و تالش انگیزه کرده بود؛ زیرا ر نسبت به کسب دانش و حل تمارین و تکالیف بی

داده بود و معلمان تدابیري براي فعالیت بیشتر  براي نمره بیشتر معناي خودش را ازدست

هایی مانند آموزش تصویري یا  البته در بعضی از مدارس غیردولتی از روش. اندیشند نمی

آموزان هم  کنند که خیلی بهتر است و براي دانش استفاده از پاور پوینت استفاده می

  .اردجذابیت د

مادران ضمن بیان . ها جهت آموزش مجازي بود مقوله فرعی دیگر نبود زیرساخت

هایی چون پایین بودن سرعت نت، قطع اینترنت در زمان کالس و اختالالت شبکه  دغدغه

هاي اینترنتی و همچنین پایین بودن کیفیت اپلیکیشین هاي داخلی در  نت، گران بودن بسته

ه این نکته اشاره داشتند که در کنار پایین بودن کیفیت آموزش انتقال محتواهاي آموزشی، ب

آموزان وجود  مجازي و عدم تحقق کامل امر آموزش در آموزش مجازي که براي دانش

هاي اینترنت در کشور نیز به ناکارآمدي آموزش  داشت مشکالت مربوط به زیرساخت

  .آموزان سپري کردند صحه گذاشت مجازي با روندي که دانش

  : گوید چنین می 5در شماره ما

. کـرد  هـا را اذیـت مـی    آمـد و بچـه   ها با تأخیر می اقعاً شاد سرعت پایینی داشت، فیلمو"

  ".عالوه بر این سرعت نت گاهی خیلی پایین بود

  :اش درباره آموزش فرزندش چنین ابراز کرد در بیان دغدغه 6مادر شماره  

. تساپ، پسر مـن کـه اصـالً نمـی نشسـت     ها توي شاد بود و گاهی هم تو وا کالس بچه"

آموزش اینجوري به نظرم اصالً خـوب نبـود   . کرد چون اصالً با معلمش ارتباطی برقرار نمی

  ".ها خیلی موضوعات را خوب یاد نگرفتن و بچه

آموز باید آموزش دقیق استفاده از هرکدام از  براي استفاده بهینه کاربران دانش

طور دقیق نحوه عملکرد  آموزان باید به قرار گیرد دانش هاي فضاي مجازي موردتوجه جلوه

. وجوگرهاي اینترنتی را بشناسند و هدف از ایجاد یا مفهوم تولید اپلیکیشن ها یا جست
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آموزان باید بدانند که چیزي به نام سرچ گوگل، اپلیکیشن اینستاگرام، واتساپ،  دانش

امور درسی، پژوهشی و  سروش یا تلگرام چه کارایی دارد تا برحسب ضرورت در

اي غافل شوند  مادران نیز نباید از آموزش سواد رسانه. آموزي از آن استفاده کنند مهارت

  .زیرا براي نظارت فرزندانشان در فضاي مجازي به این مهارت نیاز دارند

هاي فضاي مجازي بود بعضی از مادران  عالوه بر مضامینی که مربوط به مضرات و آسیب

نوعی ما را در یافتن پاسخ یکی از  رایط و آموزش مجازي رضایت داشتند که بههم از این ش

هاي فرعی پژوهش در خصوص مزایاي درك شده توسط مادران در فضاي مجازي  پرسش

.دهد فواید آموزش مجازي از نظر مادران دور نمانده است این نشان می. کند هدایت می

ایم و شامل دو مضمون فرعی  نام بردهها  شده آموزش مجازي از آن مزایاي ادراك

  .آموزان در فضاي مجازي است هاي آموزش مجازي و افزایش توانمندي دانش فرصت

کردند کمبود کاهش  ترین نکات که مادران به آن اشاره می یکی از مهم: ها فرصت

همچنین گسترش محیط آموزشی به فضاي . نگرانی در رابطه با سالمت فرزندانشان بود

آموزان به یک مکان خاص مانند  و عدم محدودسازي کادر آموزشی و دانش آنالین

ساختمان مدرسه یا آموزشگاه از نظر این مادران نقطه قوت آموزش آنالین محسوب 

ها سنگین  گذشت و یا هزینه سرویس بچه در گذشته زمان زیادي در ترافیک می. شد می

  .بوده که اآلن این مسائل کمرنگ شده است

  : 14ماره مادر ش 

کنـد و باعـث    هایی که اطالعات عمـومی دارن بـه فرزنـد مـن خیلـی کمـک مـی       پیج"

هـا را مـن هـم نـدانم ولـی وقتـی        خب شاید جواب خیلی از سؤال. افزایش اطالعاتش شدن

رود راجـع بـه    گیرد و سراغ مطالب علمی و جهانی مـی  فرزندم از فضاي مجازي کمک می

  ".شهاطالعاتش زیاد می کند، مطالعه می... مسائل فیزیک و

  : هم به این نکته اشاره کرده است 3مادر شماره 

خوب اینکه به اطالعات علمی جامعی دسترسی دارند و هر وقت سؤالی پیش میاد، یا "

  ".حتی خودمون سؤالی برامون پیش میاد سریع جوابه صحیح را از گوگل پیدا میکنه
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در عرصۀ ظهور خالقیت مورد بعضی از مادران هم نقش مثبت فضاي مجازي را 

اي  سوي زندگی اي، افراد را به آوري دیجیتالی و جامعه شبکه تأکید قراردادند؛ زیرا فن

صورت فردي یا جمعی  توانند با اتخاذ نقشی فعال و خالق، به سوق داده است که در آن می

ابی در ساختن چیز جدیدي سهیم باشند، در فرایند هم آفرینی شرکت کنند و به خودی

  .خویشتن کمک کنند

  : 9مادر شماره 

کردم ولی اآلن خب خودش یاد  قبالً تمام تحقیقاتش را من از فضاي مجازي سرچ می"

تر شده و مجبوره که ساعات زیادي که من سرکار هستم خودش تکـالیفش   گرفته و مستقل

هـاي دیگـري    قبالً بهانه وقت نداشتن و اینکـه شـب بایـد زود بخـوابم و بهانـه     . را انجام دهد

بیـنم دائـم در فضـاي مجـازي      وقتـی مـی  . بیـنم  میاورد ولی خب اآلن جایی براي بهانـه نمـی  

  ".میچرخه بهش میگم کارهاتم خودت انجام بده

 مضمون اصلی دیگر پیشگیري اجتماعی است که به دو مضمون فرعی رشدمدار و

:شود جامعه مدار تقسیم می

هاي فرعی پژوهش  کی دیگر از پرسشها در خصوص ی مفاهیم مستخرج از مصاحبه

هاي فضاي مجازي به  در این مورد که مادران چه تدابیري را براي کنترل فرزندان از آسیب

تر  وري بیش گیرند؟ و همچنین این سؤال پژوهش که پیشنهاد مادران براي بهره کار می

ناسایی یکی باشد؟ منجر به ش فرزندان از آموزش در فضاي مجازي در دوران کرونا چه می

دیگر از مضامین اصلی پژوهش یعنی پیشگیري اجتماعی گردید که خود شامل پیشگیري 

پیشگیري اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم و مستلزم . رشد مدار و جامعه مدار است

در این پیشگیري . قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند

شود و بر این عقیده استوار است که جرائم در اثر  دي وقوع جرم میتوجه زیادي به علل بنیا

  .پیوندند هاي اجتماعی به وقوع می نارسایی

طور مستقیم از مجرم شدن افراد یعنی تبدیل  هدف پیشگیري اجتماعی این است که به

بزهکاران بالفعل جلوگیري نماید و مجرمان بالفعل و بالقوه را از خطاهاي آنی منصرف 
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هاي اجتماعی  هاي اجتماعی پیشگیري از جرم در طیف وسیعی از سیاست سیاست. کند

وپرورش، اشتغال، بهداشت،  هاي خانواده، آموزش مؤثر در تکوین جرم مانند سیاست

در این روش، مداخالتی در . گیرد مسکن و طراحی نواحی شهري و روستایی و قرار می

  . ري کاهش یابدزایی و مجرم پرو شود تا جرم محیط انجام می

ارتباط با والدین، محیط متشنج، گسست خانواده، تأثیر (تواند خانواده  ها می این محیط

یا مسکن باشد که خود دو بخش اصلی ...) رفتار والدین، تأثیرات روابط عاطفی و

) یافته، باندهاي گروهی هاي سازمان جمعی، گروه شغل، تفریح، ارتباط(مسکن انتخابی :دارد

لذا پیشگیري اجتماعی شامل ) ها خانواده، محل تحصیل، سربازي، اردوها، زندان(ی و تحمیل

پذیري و اجتماعی  هاي پیرامون فرد است که در فرایند جامعه اقداماتی در خصوص محیط

  .شدن نقش داشته و داراي کارکرد اجتماعی هستند

یشگیري پ: شود که عبارت است از شاخه تقسیم می 2پیشگیري اجتماعی خود به 

پیشگیري اجتماعی جامعه مدار در . اجتماعی جامعه مدار و پیشگیري اجتماعی رشدمدار

زا بر  تالش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب براي از بین بردن یا کاهش عوامل جرم

محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد، اما پیشگیري اجتماعی رشدمدار به دنبال آن است که 

ویژه درباره اطفال و نوجوانان  ی عوامل خطر، تقویت حمایتی و مداخلۀ زودرس بهبا شناسای

  ).54:1381نجفی ابرندآبادي،(از ارتکاب به بزهکاري پیشگیري کند 

مجموعه اقداماتی است که براي ) پیشگیري زودهنگام(پیشگیري اجتماعی رشدمدار 

ی که به دلیل داشتن وضعیت موقع نسبت به کسان هاي به شناسایی عوامل خطر و مداخله

به این نحو که با . پذیرد گیرند صورت می خاص در معرض ارتکاب جرم قرار می

نیازپور،(ها را بگیرند  موقع جلوي بزهکاري و تداوم گرایش بزهکاران به آن هاي به مداخله

هاي پیشگیري رشدمدار در فضاي سایبر عام الشمول بودن آن  از مشخصه). 124:1382

سال با هر وضعیت فرهنگی،  18دین معنی که تمام کودکان و نوجوانان زیر است ب

باوجودآنکه پیشگیري اجتماعی رشدمدار اطفال و . شود اجتماعی و اقتصادي را شامل می

دهد اما پیشگیري اجتماعی جامعه مدار کل جامعه را مدنظر قرار  نوجوانان را مبنا قرار می
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سازي و بهبود  یري است که با مداخله در جهت سالمدهد و مجموعه اقدامات و تداب می

  .زا است شرایط زندگی به دنبال ترمیم و رفع مسائل جرم

ها به اقدامات رشدمدار اشاره  طور غیرمستقیم در مصاحبه هایی که به در ابتدا یافته

  :شود کنند ذکر می می

  : 1مادر شماره 

اده هم بر فضاي مجازي مهم است کنم نقش ما مادران و کالً نظارت خانو من فکر می"

اینکه فرزندم فکر نکند هیچ کنترلی بر او نیست و کامالً در فضاي مجـازي و چرخیـدن در   

کشم  من خودم گاهی اوقات بدون متوجه شدن خودش به گوشیش سرك می. آن رهاست

ولی خب آگه این کـار  . هایش را چک کنم شاید کار درستی نباشد کنم فعالیت و سعی می

همه مـدت کـه سـرش تـو گوشـی       خواهم بدانم این واقعاً می. شود نکنم نگرانیم بیشتر میرا 

گویم دوست ندارم بـراي گوشـیت رمـز شخصـی      یا به او می. کاري است است، مشغول چه

  ".بزاري

  : 5مادر شماره  

هاي اجتماعی مثل واتس آپ و اینستاگرام مد شـده بـود مـن خـودم      اوایلش که شبکه"

نبودم ولی خـب بـا وجـود مخـالفتم نتونسـتم جلـوي بچمـو بگیـرم وقتـی اون          خیلی دنبالش 

وغریـب بودنـد و ازشـون سـر در      دیـدم اصـالً بـرام عجیـب     ریخت و مـن تـو گوشـیش مـی    

آوردم مدتی که گذشت دیدم اینجوري نمیشه و نمیتونم بچمـم کنتـرل کـنم بـه خـاطر       نمی

یـن برنامـه   نصـب کـردم حـاال      رغم میل بـاطنی خـودم ا   همین سعی کردم یاد بگیرم و علی

دروغ چرا بعدش خودمم خوشم اومد و واقعاً مخصوصـاً تـوي ایـن دوران کرونـا آگـه اینـا       

  ".رفت شدت حوصلش سر می نبودن آدم به

ها  شد که مادران باید از طریق رسانه هاي متعدد دیگر این مفهوم استنباط می از مصاحبه

مجازي و دیجیتالی خود را افزایش دهند هاي آموزشی سواد فضاي  مجالت و حتی کالس

مادرانی که هم پا با فرزندان . که متناسب با فرزندان و رشد روزافزون فضاي مجازي باشد

هاي مشترك دارند ارتباط بهتري  شوند و با فرزندان موضوعات و صحبت روزرسانی می به

  .شود میانشان برقرار می
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صوص حضور فرزندان در فضاي مجازي، هاي متعدد والدین در خ با توجه به نگرانی

مددکاران اجتماعی اورژانس (هاي آسیب  ارائه آگاهی توسط مددکاران اجتماعی حوزه

منظور شناخت نیازهاي روانی نوجوانان و اهمیت قائل شدن  به معلمان و والدین به) اجتماعی

و یا تعامل با دوستان ها به انزوا  وخوي نوجوانان و تمایل آن با توجه به تغییر خلق(براي آن 

ها براي  حال تالش آن طلبد و درعین ، صبوري والدین را می)نزدیک و یا جنس مخالف

حفظ خونسردي و ایفاي نقش دوست و یافتن مباحث موردعالقه براي تعامل متقابل از 

  .آید هاي فضاي مجازي بشمار می موارد مؤثر در پیشگیري از آسیب

  : 12مادر شماره 

به دوستان پسرم و کسانی که باهاش در ارتباط هستند اهمیت میـدم چـون   شدت  من به"

ترنـد خیلـی    ها با دوستاشون راحـت  اعتقاد دارم خب تو این سن چه بخوایم چه نخوایم بچه

کـنم بـا    گیرند به خاطر همـین خـودم مـیگم مـثالً ناهـار درسـت مـی        چیزها را از اونا یاد می

کـنم بـا مادراشـونم آشـنا بشـم       من حتی سـعی مـی  . ندوستت بیا خونه یا عصرونه بریم بیرو

هـا و   اینجوري وقتی بچه خودم میـره خونـه دوسـتش خیـالم راحـت تـره االنـم کـه مدرسـه         

بنده خداها صبح تا شب تو خـونن واقعـاً تنهـا جـایی     .شده واقعاً دلم میسوزه ها تعطیل باشگاه

ه بـه اوقـات فراغـت    بنـابراین توجـ  . که میشه برونـد همـون منـزل دوسـت یـا همسـایه اسـت       

هـاي نشـاط    برگزاري کالس. نوجوانان و جوانان به منظور هدفمندسازي آن با اهمیت است

جمعـی   صورت مجازي در ساعات مشابهی در کشور که با شعرخوانی دسته آموزي به دانش

تواند فضاي مجازي را از بستري براي انزواي  و حرکات ورزشی و موزیک همراه باشد می

  ".ه بستري پرنشاط و اجتماعی تبدیل کندآموز ب دانش

  : 8مادر شماره 

کننـد از   هام سر میـره و واقعـاً کالفـه مـی     اآلن به خاطر شیوع کرونا خیلی حوصله بچه"

زنند و میگن حوصلمون سر رفت و بـه دنبـالش مصـرف اینترنـت تـو خونمـونم        بس غر می

ها رو با  م پیشنهاد داد که بچهچهار پنج برابر قبل شده، با مشاور مدرسه که صحبت کردم به

تر به بیرون ببرم چون  هاي دیگه مثل بازي فکري فیلم دیدن و حتی در ساعات خلوت روش

حتـی دو سـه بـار بلیـت سـینما      . ها مجازي باشـند و کرونـا باشـه    معلوم نیست تا کی آموزش
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لـی  خـب خی . گرفتم چون از دوستاش شنیده بودم سانس هاي سـینما نهایـت ده نفـر هسـتند    

ها دارن افسـرده   کردم بچه ها حتی خودم عوض شد، احساس می خوب بود واقعاً روحیه بچه

شوند و وابستگیشون به اینترنت هم بیشتر شده بود دیگـه بـه فکـر افتـادم یـه       گیر می و گوشه

  ".هایی داشته باشیم ریزي سري برنامه

آموزان و نشرسد برقراري ارتباط با مشاورین مدرسه جهت هدایت دا به نظر می

تواند از میزان تنش بین نوجوان و والدین بکاهد و  ها می والدین در زمان وقوع اپیدمی

هایی که  از مجموعه مصاحبه. هاي بهتري را براي مدیریت اوقات فراغت ارائه کنند حل راه

 ها به توقعات و انتظارات خود نسبت به سیستم آموزشی در با مادران انجام شد بسیاري از آن

کردند که به سطح پیشگیري جامعه مدار به منظور کاهش عوامل  سطح کالن اشاره می

ها بیان نمودند در منزل هرچند تالش کنند که فرزندانشان را از  آن. شود زا مربوط می آسیب

ها بسیاري از اوقات را در ارتباط با مدرسه  هاي فضاي مجازي مطلع کنند باز آن آسیب

  .وپرورش تمهیداتی را در این مورد به کار برد ریم که آموزشهستند و ما انتظار دا

کارت  هایی تحت عنوان سیم کارت تواند شامل ارائه سیم پیشگیري جامعه مدار می

کارت براي فرزند خود،  آموزي باشد که والدین بتوانند با تهیه کردن این نوع سیم دانش

فعالیت و نوع استفاده فرزندان از  بستر مناسب فضاي آموزشی را فراهم کرده و همچنین بر

تخصیص اینترنت فیلتر شده و رایگان . کارت و فضاي مجازي نظارت داشته باشند سیم

ها و  آموزان از سوي سازمان فناوري اطالعات جهت کاهش دغدغه مخصوص دانش

  .آموز هاي والدین و دانش تنش

  :عنوان نمود 10طور مثال مادر شماره  به

این هستم که بچم با چه محتویاتی در اینترنت مواجه میشـه اولـش کـه    من دائم نگران "

آمـوزي طراحـی میشـه و     کـارت دانـش   آموزان سـیم  آموزش مجازي شد گفتند براي دانش

بعـد از  . شود امنیت باالتري دارد و یا اینکه محتواي آموزشی فقط داخل شبکه شاد ارائه می

ام کـردیم هـم مـن هـم تعـدادي دیگـر از       ن کارت ثبت سیم. مدتی از هیچ کدوم خبري نشد

مادران مدرسه فرزندم ولی بهمون تحویل ندادند شبکه شاد هـم اصـالً کیفیـت نـداره دائـم      

کاري برمیاد یه  اینترنت قطع میشه و سرعتش خیلی پایینه دیگه در این موارد از من مادر چه
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اي نباشه  ی پشتوانهوپرورش بر عهده بگیرد من هرچه سعی کنم وقت چیزایی هم باید آموزش

  ".چیکار کنم

توان تهیه و تدوین محتواي آموزشی، مهارتی و  مادران دیگر اشاره داشتند می

هاي تحصیلی به منظور آگاهی از تهدیدات  آموزان همه دوره شناختی براي دانش روان

هاي فرهنگی، اخالقی، روانی اجتماعی، سالمت  آسیب(کنترل نشده فضاي مجازي 

ناپذیري نظام آموزشی، اختالف سطح  انعطاف. را مدنظر قرارداد) یلیجسمانی، تحص

ها و روستاها، توزیع ناعادالنه  ها و شهرستان مدارس دولتی و غیردولتی مراکز استان

آموزگار و امکانات آموزشی در سطح کشور بیانگر ناکارآمدي سیستم آموزشی و لزوم 

  .بازنگري در آن است

آموزان در  شود که دانش ز اصول بهداشت روانی باعث میآگاهی مربیان و معلمان ا

کالس تشویق شوند و مشکالت روزمره خود را حل کنند و تصورات خود را در زمینه 

ها  باید تدابیري اندیشیده شود که همه خانواده. زندگی اجتماعی به محک آزمایش بگذارند

ء و مربیان ترغیب شده و به شرکت همیشگی و مداوم در جلسات آموزش خانواده و اولیا

سوي نگرشی نو از  حضوري پررنگ داشته باشند، زیرا این جریان در واقع میانبري است به

هاي  ها را در برابر انواع ناهنجاري پذیري آن آموزان که میزان آسیب رفتار و کردار دانش

  .دهد اخالقی کاهش می

  

  گیري بحث و نتیجه

آموز نوجوان دختر و پسر در  درونی مادران داراي دانشبه منظور دستیابی به معناي ذهنی و 

هاي متعددي صورت  خصوص آموزش فرزندانشان در فضاي مجازي بررسی و مصاحبه

مضمون فرعی حاصل شد که با ادغام  11مضمون اولیه،  64گرفت که درنتیجه از تعداد 

ن، آموزا هاي فرهنگی و اجتماعی دانش آسیب. مضمون اصلی شکل گرفت 5آنها 

آموزان، ناکارآمدي آموزش مجازي و مزایاي  مخاطرات سالمت جسمی و روانی دانش

هاي اصلی بودند که  شده آموزش مجازي و پیشگیري اجتماعی ازجمله مقوله ادراك
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آموزان،  هاي فرهنگی و اجتماعی دانش در زیرمجموعه عامل آسیب. استخراج شدند

آموزان  گرایی در دانش د فرهنگ مصرفآموزان در فضاي مجازي، رش پذیري دانش آسیب

  .عنوان مضامین فرعی استخراج شدند آموزان به پذیري دانش و اختالل در جامعه

آموزان هم عامل دیگري بود که شامل  مخاطرات سالمت جسمی و روانی دانش

عامل بعدي ناکارآمدي . هاي روانی است مضامین فرعی اختالالت جسمی و آسیب

شامل مضامین فرعی محقق نشدن کامل امر آموزش و نبود  آموزش مجازي است که

شده آموزش مجازي شامل  عامل مزایاي ادراك. زیرساخت جهت آموزش مجازي است

گیري از فضاي  آموزان در بهره هاي آموزش مجازي و افزایش توانمندي دانش فرصت

مضمون اصلی  درنهایت از. دادند هاي اصلی این پژوهش را تشکیل می مجازي، دیگر مقوله

پیشگیري اجتماعی، دو مضمون فرعی پیشگیري جامعه مدار و پیشگیري رشد مدار حاصل 

منظور پیشگیري و کاهش  که اهمیت طرح مداخالت پیشگیري اجتماعی بهشدند

و ) پیشگیري رشد مدار(هاي اجتماعی از طریق آموزش و توانمندسازي افراد  آسیب

را نشان ) پیشگیري جامعه مدار(رات محیطی همچنین پیشگیري از طریق کاهش مخاط

  .دهد می

هاي پژوهش حاضر و تحلیل وضعیت موجود  با توجه به پیشینه تجربی پژوهش، یافته

هایی که منجر  پذیري و یادگیري در طراحی مدل اهمیت نظریات کنترل اجتماعی و جامعه

ها نشان داد یکی  یافته ارائه. آموزان شود موردتوجه قرارگرفت پذیري مجدد دانش به جامعه

هاي اجتماعی مجازي حس تعلق و عضویت در یک گروه  از دالیل عضویت در شبکه

رغم فاصله فیزیکی، نزدیکی عاطفی اعضا نیز احساس  اي به در سایه تعامالت شبکه. است

  .شود می

بررسی راهکارهاي اجتماعی پیشگیري ) 1397(در مقاالتی مانند محمدي و همکاران 

شده و یا در پژوهشی تحت  اري نوجوانان، توسط خانواده، مدرسه و رسانه انجاماز بزهک

عنوان پیشگیري رشدمدار در خصوص بزهکاري کودکان و نوجوانان در فضاي سایبري، 

بیان نمودند که پیشگیري از وقوع بزهکاري و جرم انواع ) 1396(راهگشا و همکاران 
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خصوصاً در سنین کودکی و نوجوانی  ها مختلفی دارد که یکی از کارآمدترین آن

  .باشد پیشگیري رشدمدار می

مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مجازي، نظارت مستمر و مجدانه خانواده را 

توان با آموزش مناسب  توجهی از والدین باسواد هستند و می اکنون بخش قابل هم. طلبد می

در  1این یافته با نتایج پژوهش پائودل. ها براي نظارت و ارزیابی فرزندان استفاده کرد از آن

هاي  هاي اساسی آموزش آنالین براي کاربران مانند آموزش مهارت خصوص ویژگی

صورت  همچنین مادران به. اي منطبق است مدیریت زمان، آمادگی فنی و سواد رایانه

هاي آموزشی مدارس جهت برقراري امکان غیرمستقیم با پیشنهاد ارتقاي اپلیکیشن

گوي چهره به چهره به پیشگیري اجتماعی جامعه مدار که همان آماده کردن گفت

هاي غیرحضوري و کاهش مخاطرات  هاي ضروري براي اثربخشی بیشتر آموزش زیرساخت

  ).Paudel, 2021: 20(اند  کرده محیطی است اشاره

در خصوص اهمیت طراحی ) 1399(هاي محمدي و همکاران  امر با نتایج پژوهشاین

ها  زیرساخت. هاي منسجم و اثربخش جهت ارائه آموزش مجازي همخوان است اختزیرس

آموزان براي استفاده از این  شامل بستر پایداري اینترنت جهت آموزش معلمان و دانش

هایی در خصوص مخاطرات  دهد مادران اگرچه دغدغه در نهایت نتایج نشان می. فضاست

افزایش شکاف بین نسلی به علت گستره احتمالی آموزش در فضاي مجازي و همچنین 

. گیرند هاي آموزشی موجود را نیز نادیده نمی دسترسی به فضاي مجازي را دارند اما فرصت

ها و رشد فرهنگ گفتگوي بین نسلی منجر به ارتقاي  توجه به توانمندسازي افراد و خانواده

گیري از  مجازي و بهره ها در مدیریت روابط خود در فضاي قابلیت دانش آموزان و خانواده

  .مزایاي این فضاي آموزشی با صرف کمترین وقت و هزینه خواهد شد

هاي  گیري از فضاي آموزش مجازي با کمترین مخاطره طراحی مدل به منظور بهره

پیشگیري اجتماعی در سطوح خرد و کالن، در دو بعد رشد مدار و جامعه مدار پیشنهاد 

ریزي  توان از برنامه به ماهیت پیشگیري رشد مدار می گردد؛ زیرا از سویی با توجه می

                                                  
1. Paudel
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هاي آموزشی هماهنگ  برنامه  آموزشی خرد بهره گرفت که فرصت مناسبی را براي طراحی

ریزي به مردم محل که هدایت  این برنامه. سازد و متناسب با مسائل مردم هر منطقه فراهم می

شده را با  هاي آموزشی تهیه مهدهد که برنا امور را در دست دارند این فرصت را می

ها براي  اي که این برنامه تحوالت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و متناسب با انتظارات جامعه

از سویی دیگر پیشگیري جامعه مدار لزوم . ها را اصالح کنند شده، تغییر داده و آن آن تهیه

اعی در محیط را زا در سطح کالن اجتم توجه به تدابیر الزم جهت کاهش عوامل جرم

  .دهد مدنظر قرار می

هاي خود  معلمان به ارتقاي توانمندي-1: شود بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می

  .گیري از فضاي آموزش مجازي و جذاب نمودن آموزش خود بپردازند منظور بهره به

هاي جذاب و  اوقات فراغت نوجوانان در ساعات طوالنی قرنطینه در منزل با برنامه-2

هاي مشاورین و مددکاران اجتماعی به منظور ارتقاي  مهارت - 3.کاربردي سپري شود

  .کارگیري شود هاي فضاي مجازي به آگاهی نوجوانان و والدین از مزایا و چالش
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  منابع

نشر چاپار: ، تهران»بازاندیشی در فرهنگ و رسانه«،)1390. (اهللا احمدزاده کرمانی، روح.

هاي  اي در باب تأثیرات شبکه مطالعه«، )1392. (و هزارجریبی، جعفر اکبر اکبري تبار، علی

مجموعه مقاالت کنگره ملی ، »اجتماعی مجازي بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان

  .260-244:اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

وضعیت کرونایی و نقش خانواده در مدیریت فضاي مجازي«، )1399. (بیات، حجت اله« ،

. شده در دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوي پژوهشگاه فضاي مجازيتهیه

بازنمایی مشکالت «، )1399. (حاجی، جمال؛ محمدي مهر، مژگان و محمد آذر، حدیقه

یک مطالعه : آموزش در فضاي مجازي با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا

یازدهم، ، سالو ارتباطات در علوم تربیتیآوري اطالعات  فصلنامه فن، »پدیدارشناسی

.174-153: شماره سوم

نقش کرونا ویروس در آموزش مجازي، با «، )1399. (سلیمی، سمانه؛ فردین، محمدعلی

 - ، نشریه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي»ها ها و چالش تأکیدي بر فرصت

  .60-49: 30شماره 

تهران)شناسی انحرافات جامعه(سی اجتماعی شنا آسیب، )1386. (ستوده، هدایت اله ، :

.انتشارات آواي نور، چاپ هجدهم، ویرایش سوم

علیرضا : ، ترجمههاي ارتباطات نظریه، )1384. (سورین، ورنر جی و دبلیو تانکارد، جیمز

  .انتشارات سیماي شرق: دهقان، تهران

تجربه آموزش «، )1398(. شریفی، محمد؛ فتح آبادي، جلیل؛ شکري؛ امید و پاکدامن، شهال

الکترونیکی در نظام آموزشی ایران؛ فرا تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با 

  .24-9: 1، شماره 7دوره . پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، »آموزش حضوري

وم هاي اجتماعی مجازي و کاربران جوان؛ از تدا شبکه«، )1391. (شهابی، محمود و بیات، قدسی

  .69، سال نوزدهم، شماره فصلنامه مجلس و راهبرد، »وطنی زندگی واقعی تا تجربه جهان

اثربخشی «، )1397. (اکبر و فرخی، نورعلی صالحی نژاد، نسرین؛ درتاج، فریبرز؛ سیف، علی

اي ساخت نقش ذهنی بر سرعت پردازش اطالعات در  افزار چندرسانه آموزش مبتنی بر نرم
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، 16، دوره پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، »پایه هشتمآموزان دختر  دانش

.22-1: 9شماره 

بینی سالمت روان بر اساس اضطراب  پیش«، )1399. (علیزاده فرد، سوسن و صفاري نیا، مجید

، هاي روانشناسی اجتماعی مجله پژوهش، »و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماري کرونا

.141-129: 36،شماره 9دوره 

ها و ابزارهاي آموزش مجازي  بررسی روش«، )1393. (رغ زاده، نفیسه و کاشی، علیفا

، فصلنامه »منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده به

  .152-121: 17،شماره  5، دوره رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

مقایسه «، )1398. (سم و رشید، خسروفتحی، فتانه؛ کرد نوقانی، رسول؛ یعقوبی، ابوالقا

افزار آموزشی در سطوح یادگیري دانش، فهمیدن و  آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم

، »آباد آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش

  .76-65: 2شماره  7دوره . پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

هاي اجتماعی مجازي در ساختار  تحلیل کیفی و کمی تأثیر شبکه«، )1395. (لیفالحی، ع

.170-151: 35، سال یازدهم، شماره فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. »خانواده

کتاب ماه علوم ، »)الکترونیک(نگاهی به آموزش مجازي «، )1388. (اصغر کیا، علی

  .89-82: 24، شماره اجتماعی

روایت آنچه در دانشگاه مجازي آموخته : هاي آموزش مجازي چالش«، )1393. (مکیان، مری

.3، شماره 5، دوره هاي آموزش مجازي چالش، »شود نمی

هاي  اجتماعی شبکه -هاي فرهنگی شناختی چالش ، تحلیل جامعه)1392. (کیخائی، الهام

سی ارشد رشته نامه کارشنا پایاناجتماعی مجازي بر کاربران جوان در شهر اصفهان، 

  .، دانشگاه اصفهانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی جامعه

1399. (محمدي، مهدي؛ کشاورزي، فهیمه؛ ناصري جهرمی، رضا و ناصري جهرمی، راحیل( ،

هاي آموزش مجازي با  واکاوي تجارب والدین دانش آموزان دوره اول ابتدایی از چالش«

  .40، شماره هاي تربیتی پژوهش، »روس کروناهاي اجتماعی در زمان شیوع وی شبکه

رشد . »هاي پیش رو بومیان دیجیتال و چالش«، )1398. (مجدم، محمد و مرادي، محسن

  .5، دوره سی و پنجم، شماره فناوري آموزشی
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تهرانها دفتر مطالعات و توسعه رسانه، »رسانه و بازنمایی«، )1392. (مهدي زاده، سید محمد ،.  

نقش خانواده، مدرسه و رسانه «، )1397. (یژنی میرزا، طیبه و حاتمی، مهريمحمدي، شهرام؛ ب

ها در  المللی حاکم بر تعهد دولت در پیشگیري از وقوع جرم با تأکید بر معیارهاي بین

  .254-223: 4، سال ششم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی. »آموزش افراد

1399. (ریزي آموزش عالی ت آموزشی دفتر برنامهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، معاون( ،

هاي کشور در شرایط مقابله با کرونا،  هاي اساسی در حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه نکته

  .ریزي آموزش عالی دفتر برنامه

پیشگیري از بزهکاري در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران )1382. (نیازپور، امیرحسین ،

  .20، شماره جله حقوقی دادگستريم پیشگیري از وقوع جرم،

سیاست جنایی بین المللی در زمینه حق بزه دیدگان براي داشتن ، )1387. (نیازپور، امیرحسین

.47، شماره 11، دوره ، مجله تحقیقات حقوقیوکیل در فرآیند کیفري
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