
 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط  چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

1 
 

 

  

  

استفاده از فضاي مجازي را در دانش اموزان  چگونه توانستم 

  پايه نهم به سمت درستي هدايت كنم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط  چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

2 
 

  

 فهرست مطالب

  4  ......................................................................................................................................................................................  دهيچك

  5  .......................................................................................................................................................................................مقدمه

  7  ............................................................................................................................................................................  :مسئله انيب

  9  ......................................................................................................................................................................................  :اهداف

  9  ...............................................................................................................................................................................:يكل هدف

  9  ..........................................................................................................................................................................  :يجزئ اهداف

  9  .......................................................................................................................................................  :موجود تيوضع فيتوص

  10  .......................................................................................................................................  ) 1 شواهد: (اطالعات يگردآور

  10  ...............................................................................  : نترنتيا و يمجاز يفضا از نيوالد يآگاه زانيم يبررس – 2

  10  ..........................................................................................................................................  : نيوالد از پرسشنامه سواالت

  11  .................................................................................  يخانگ نترنتيا و همراه تلفن و انهيرا به يدسترس نزايم - 3

  12  ........................................................................  آموزان دانش در يمجاز يفضا و نترنتيا از استفاده سنجش  - 4

  13  .....................................................................................................................................................................  : ينظر اتيادب

  14  ............................................................................................................................  :نوجوانان يبرا نترنتيا بيمعا و ايمزا

  14  ...............................................................................................................................................  :نترنتيا از استفاده يايمزا

  15  ................................................................................................................................................  :نترنتيا از استفاده بيمعا

  15  ............................................................................................................................................................  :پژوهش ي نهيشيپ

  16  ..............................................................................................................................................................  :ينظر يمبان) الف

  16  ........................................................................................................................................................  :يعلم ي نهيشيپ) ب

  17  ...................................................................................................................................................  اطالعات ليتحل و هيتجز

  18  ...........................................................................................................................................:يشنهاديپ يها حل راه ارائه

  18  ..........................................................................................................................  :باشد يم نيوالد عهده به كه ياقدامات



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط  چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

3 
 

  19  .........................................................................................  :باشد يم مشاور و معلمان و انيمرب عهده بر كه ياقدامات

  19  ........................................................................................................  :اجرا تياهم تياولو اساس بر ها حل راه انتخاب

  20  ..................................................................................  ) 2 شواهد يگردآور: (يانتخاب يها حل راه به يبخش اعتبار

  20  .............................................................................................................................................  :ها حل راه ياجرا بر نظارت

  21  ............................................................................................................................................................  :پژوه اقدام شنهاديپ

  21  ................................................................................................................................................:شود يم هيتوص نيوالد به

  22  ............................................................................................................................................................  دو شواهد يگردآور

  22  .......................................................................................................................................................................  :يريگ جهينت

  24  ...........................................................................................................................................................................  شنهاداتيپ

  26  ...................................................................................................................................................................  منابع و فهرست

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط  چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

4 
 

  

  چكيده

 يانهرا يها يو باز يمجاز يها فضا يدهپد يناز ا يكيكند.  يم يرهمه را درگ ينوظهور اجتماع يها يدهپد  

 يم يمجاز يرا بابت استفاده نادرست از فضا يبآس يشتريننوجوانان و دانش آموزان ب يانم يناست. در ا

  قرار دارند. ي. چرا كه در سن حساسينندب

شود كه با استفاده از جلوه  يها دانسته م يوتراز كامپ يشبكه ا يطمح ياالكترونيكي  يمحيط يمجاز يفضا 

سه بعدي جهان واقعي را مشابه سازي كند اما ادعا  يها يتو واقع ياءدارد تا اش يسع يو بصر يهاي سمع

  .شود كه فاقد ماديت فيزيكي هستند يم

  )231، ص 1381است. (منتظرقائم، يزمان يو ب يمكان يفضا ب ينابارز  ياتشود كه از خصوص يم گفته

اينجانب دبير مطالعات اجتماعي پايه نهم ، در كالسم با دانش اموزاني سركار داشتم كه در منزل بيشترشان 

  مجازي و اينترنت مي گذراندند . يگوشي موبايل هوشمند داتشند و بيشتر اوقات خود را در فضا

فضاي مزايا و معايب استفاده از را با  و والدين  دانش آموزان در اين اقدام پژوهيفتم ، تصميم گربنابراين 

سپس به روشهاي صحيح برخورد والدين و معلمان در رابطه با مشكالت موجود در اين  آشنا ساخته ومجازي 

  مواجهه با اين موضوع را ارائه نمائيم.مبحث بپردازيم و راه كارهاي اصولي 
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  مقدمه

 يزيوجه تما ينشود و بدون شك نخست يم يفو تعر يفبا مفهوم مكان توص يسهمفهوم فضا معموالً در مقا

 يكشور ما از نظر بهره مند. دو مفهوم است ينمكان و فضا برجسته است، سطح انتزاع ا يسهمقا يانكه در جر

جزء  يجهان حاديهات يرا دارد بر اساس طبقه بند 87كشور جهان رتبه  178 يندر ب يمجاز ياز فضا

 يم يلرا قشر جوان و نوجوان تشك ينترنت% از استفاده كنندگان ا35. يمرو يمتوسط به شمار م يكشورها

 ينچگونه ا يمما پا گذاشته مهم است كه بدان يبچه ها يزندگ يدر همة عصرها يفناور يندهند از آنجا كه ا

گسترده و پر تالطم مدارس كه  يطخشد باالخص در محتواند رشد و تكامل نوجوانان را بهبود ب يم يتكنولوژ

  است. يشو رو به افزا يهيبد يامر ينترنتو ا يانهاستفاده از را

درصد جوانان و نوجوانان اوقات فراغت خود را با ورود به 44از يشنشان داده است كه ب يقاتامروزه تحق 

 17و كمتراز  يقيوگوش دادن به موس يا هيانرا يها يدرصد با باز 35 ينترنت،واستفاده از ا يمجاز يفضا

  .كنند يم يآن اوقات فراغتشان را سپر يو برنامه ها يزيوندرصدشان با استفاده از تلو

به اين دليل به  شبكه هاي اجتماعيو  يمجاز يو گذاران اوقات فراغت دانش آموزان در فضا يهرو يب ورود

 يينتب يدرجامعه ما به درست يمجاز يبه فضاو ورود  ياجتماع يازشبكه ها يحاستفاده صح است كه

 ييگونه فضا ها آشنا ينچندان با ا يساختار سنت يلنشده است و اغلب خانواده ها هم به دل يوفرهنگ ساز

  .است يتيترب يچالش جدو اين يك  ندارند، 

به  ييدم آشناع يلاست، اما امروز اكثر جوانان و نوجوانان به دل يزن يقجهت آموزش وتحق يكه فرصت هرچند

  فضا ها ندارند. يناز ا يدياستفاده مف ياجتماع يو شبكه ها يمجاز يازفضا يحاستفاده صح



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط  چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

6 
 

كسب نكرده اند و  يابند،بدان ورود  يدرا كه نبا ييها يتسا ياو  يدمف يها يتاز سا يدانش آموزان اطالع 

 يفرزندان جامعه از مولفه ها باعث شده است كه يمجاز يعدم اطالعات درست استفاده از فضا ينچه بسا ا

  .شود يبوآس يددچار ترد يتشاندور شوند و هو يوفرهنگ يني،تربيتيد

آحاد  يبرا يمجاز يورود به فضا يحصح يفرهنگ ساز يجادمسووالن امر در خصوص ا يتوجه جد لذا

  .خصوص كاسته شود يندر ا ينالزم است تا از دغدغه والد يمنا يطجامعه در شرا

را در رشد و  يشگرف يرتاث يبه صورت حضور يداشتن روابط اجتماع ينكهبه ا يتبا عنا ينهزم ينا در

سالمت روان انسان ها و جامعه، وجود روابط موثر  ياز فاكتورها يكيانسان ها دارد، يسالم و متعال يتشخص

  .كند يم يدسالمت روان انسان ها را تهد يارتباط مجاز ياست و استفاده افراط يگرانبا د ياجتماع

 يو تخلفات وسوء استفاده ها در راستا يمجرا يشترينوجود دارد كه ب يبچهار حوزه آس يمجاز يفضا در

  :شود يچهار حوزه انجام م ينا

  .كند يم يدروان فرزندان را تهد ي،ا يانهرا يها يباز يقحوزه خشونت كه از طر -

  .ندك يم يجرا ترو يبند بار يو ب يعفت يحوزه فحشا و فساد كه ب -

 يمجاز يورود به فضا ياداعت يروان گردان وحت يبه سوءمصرف مواد مخدر وداروها يشو گرا يادحوزه اعت -

  .است

  .حوزه ها باشند ينمراقب ا يدبا يمجاز يكه دراستفاده فضا يحوزه كالهبردار -

انان خواهد درجوانان و نوجو يافسردگ يجادو ا يباعث كاهش روابط اجتماع يمجاز يبه فضا يافراط ورود

 يريتنش، مشاجره و درگ يجادخانواده از جمله ا يموجب بروز مشكالت در روابط اعضا يگرد يشد و از سو

  .شد اهدخو ينوالد يژهو كاهش اعتماد به بزرگ تر ها به و يحرمت يب يجادشده كه باعث ا
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بدون توجه به مسائل  يمجازارتباطات  يشو باعث افزا يختهروان نوجوانان و جوانان را به هم ر يمسائل چنين

 يلآورد، بدان دل ياو را فراهم م يگرسوء استفاده از نوجوان و جوان و انحرافات د ينهشود كه زم يم يتيامن

با سن باال خود را دوست كودك  يفرد هامكان وجود دارد ك يناست و ا يبهغر يهر فرد ينآنال يكه در فضا

  .كند يجادرا ا ييها يبقرار داده و آس

شده و  يشترخانواده ب يخانواده در فضا ياعضا يحضور يشود،ارتباطات و گفت و گوها يم يهتوص الذ

به دور  يژهو يو جلسات يابد يشو اقوام افزا يانروابط با اطراف ينشود، همچن يلتشك يخانوادگ يگفتمان ها

 يخانوادگ يها تيميو صم يشده، تا ارتباطات حضور يلتشك يخانوادگ يدرفضا يو تكنولوژ يلاز موبا

  .يابدگسترش 

  بيان مسئله:

قرار در راه پر فراز و نشيب سالهاي آموزشي مسائل، مشكالت و تجربيات گوناگوني بر سر راه آدمي           

مي گيرد كه اگر با ديدي خوشكامانه و عميق به مسئله بنگريم مي توان صدها مطلب قابل توجه براي 

اينجانب ..................... سال هاي زيادي علمي در مورد آنها پرداخت.  حليلبررسي پيدا كرد و به جستجو و ت

الزم به ذكر است كه مدرسه محل  است كه به عنوان دبير امطالعات اجتماعي مشغول به تدريس مي باشم .

ت در امكانات استفاده ار اينترنشناخته شده لذا  با امكانات مناسب اينترنتيخدمت من به عنوان مدرسه 

و سايت رايانه اي مرتبي هم در قسمتي جدا از كالسها وجود دارد و دانش آموزان و  مدرسه فراهم است .

معلمان و پرسنل آموزشگاه همه با رايانه و كاربردهاي فراوانش درگير هستند. آنچه باعث شد من موضوع 

  وهي انتخاب نمايم...نحوه ي استفاده صحيح از اينتر نت توسط دانش آموزان را براي اقدام پژ

از ابتداي سال آموزشي و شروع تدريس توسط همكاران تغييرات چشمگيري در نحوة تدريس ديده مي شد. 

يي كه من ژوهشي و تحقيقي به خود گرفته بود. از آنجاتكاليفي را كه به دانش آموزان داده مي شد حالت پ
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ول روز هم در قسمت آموزشي و دفتر آموزشگاه و در ط در مدرسه از نزديك با دانش آموزان سركار داشتم 

در جريان بحث همكاران در مورد تحوالت رخ داده در كتابها و نوع تدريس بودم به خوبي تغييرات، چالش ها 

و نگراني بچه ها را در انجام كارها و تكاليف محوله مي ديدم آنها براي گردآوري مطالب جديد و رقابت با 

ا همين اينترنت و درياي بيكران اطالعات تشخيص داده بودند. پس از گذشت مدتي دوستانشان بهترين راه ر

  و تأثير آن در درسهايشان از دانش آموزان پرسيدم:فضاي مجازي سؤاالتي را در مورد استفاده از 

  نظرتان در مورد تدريس به روش الكترونيكي توسط دبيران چيست؟ - 1

  مي خواهيد جواب دهيد چگونه آماده پاسخگويي مي كنيد؟سؤاالتي كه خارج از محدوده ي كتاب  - 2

  چند نفر از شما مستقيماً به رايانه و اينترنت دسترسي داريد؟ - 3

  به جز موارد علمي چه مطالب ديگري دوست داريد در اينترنت جستجو كنيد؟ - 4

  آيا در شبكه هاي اجتماعي نيز عضو هستيد ؟ – 5

در معرض خطر گشت هاي جذاب از  آنها  زياديفهميدم كه عدة  دادند از پاسخي كه بچه ها به اين سؤاالت

اما خطرناك در فضاي مجازي اينتر نت هستند بچه ها به دنبال دستيابي به جواب سؤاالت درسي و انجام 

يك تحقيق ساده پا به عرصه اي جديد از كاملترين منبع دانستني ها مي گذراند جائي كه نه والدين و نه 

ي توانند هميشه حاضر و ناظر به آن باشند و خطرات جدي و بسياري در كمين دانش آموزان معلمان نم

است كه با ذهني جويا مستعد هر نوع آموزشي هستند اين زنگ خطر باعث شد كه راههاي صحيح استفاده 

  خطرات جنبي انرا مورد پژوهش قرار دهم. فضاي مجازي و  از اينترنت و



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط  چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

9 
 

  اهداف:

اقدام پژوهي مي توان فقط زنگي را به صدا در آورد كه والدين را نسبت به يك پديده بسيار  با انجام اين    

مهم كه بر سر راه فرزندانشان قرار دارد آگاه كند و بطور كلي مزايا و معايب و نحوه برخورد با آنرا گوشزد 

  م.نمايد. نه اينكه ما ادعاي حل كامل مشكالت استفاده از اينترنت را داشته باشي

  به دانش آموزان فضاي مجازي آموزش صحيح استفاده از هدف كلي:

   اهداف جزئي:

  هداست كردن دانش آموزان به استفاده صحيح از فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي -

  فضاي مجازيافزايش سطح آگاهي والدين در مورد مزايا و معايب استفاده از  -

 ش آموزان در مواجهه با جاذبه هاي منفيدانآموزش خويشتن داري و تقويت فطرت نيكوي دروني  -

 تغيير نگرش منفي و سطحي والدين نسبت به فناوري هاي جديد -

 اتخاذ برنامه هاي مدون و قابل قبول براي فرزندان در مورد استفاده از رايانه و اينترنت -

 آشنايي و آموزش والدين در مورد رايانه بصورت سطحي و مورد نياز -

  توصيف وضعيت موجود:

با گذشت چند هفته اول سال تحصيلي و رونق گرفتن سير صعودي تدريس و امور آموزشي در مدرسه     

مراجعاتي توسط والدين داشتيم و اعتراض آنان را در اين مورد شنيديم كه بچه ي آنها فقط به چند درس 

چشم مي خورد كه عالقه نشان داده و وقت خود را كامل صرف موضوعات خاص مي نمايد. موارد ديگري به 

از تغييرات رفتاري در نوع حرف زدن و حتي پوشش دانش آموزان خبر مي داد و يا حتي در بعضي موارد ما 

شاهد بي ميلي بچه ها نسبت به شنيدن و درك مطالب مذهبي، تاريخي و به قول خودشان كهنه ي مربوط 

مه ي اين موارد توسط والدين بازگو به گذشته بوديم. در اولين جلسه ي انجمن اولياء كه تشكيل شدد ه
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مجسم شد. شواهد حاكي از آن بود كه  من به عنوان دبير مطالعات اجتماعيشده و به شكل جديد در برابر 

حسابي كالفه و شاكي و تأثيرات آن  اينترنت و فضاي مجازياز ميزان استفاده فرزندانشان از برخي از والدين 

مورد دليل تغيير رفتار بچه ها اولين و بارزترين موضوع مرتبط با اين  بدون هيچ پيش داوري در نبودند. م

و چگونگي استفاده از آن را شالوده ي اصلي مشكل بوجود آمده دانستيم. بنابراين من  فضاي مجازيبحث را 

  به عنوان اقدام پژوه بايد اطالعاتي را براي بررسي وضعيت موجود جمع آوري مي كردم.

  ) 1(شواهد  گردآوري اطالعات:

براي اين كار از همكاران براي گرد آوري شواهد و اطالعات به بررسي ميزان نياز دانش آموزان به فضاي مجازي پرداختم . -1 -

در زيرجدول ميزان نياز دانش آموزان به استفاده از اينترنت و فضاي مجازي آورده شده است  گرامي نظر سنجي به عمل آوردم .

 . 

  نام درس
قرآن و 

  نيدي
  عربي

زبان 

  خارجه
  كار و فناوري  علوم  رياضي

مطالعات 

  احتماعي
  ادبيات  ورزش  هنر

ميزان 

ارتباط و 

استفاده از 

  اينترنت

40%  10%  20%  20%  80%  30%  40%  5%  5%  30%  

  بررسي ميزان آگاهي والدين از فضاي مجازي و اينترنت : – 2

براي سنجش ميزان آگاهي آنها از  انش آموزاندر بررسي بعدي پرسشنامه اي آماده و در اختيار والدين د

  قرار دادم . فضاي مجازي

  سواالت پرسشنامه از والدين :

  پاسخ  سوال

فرزند شما آيا به  اينترنت در منزل دسترسي  – 1

  دارد ؟

  خير  -بله               ب   -الف 

آيا فوايد استفاده از اينترنت  و فضاي مجازي را   - 2

  مي دانيد ؟

  خير  -بله               ب   -الف 
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آيا مضرات استفاده از فضاي مجازي را مي دانيد  – 3

  ؟

  خير  -بله               ب   -الف 

ايا  فرزند شما به گوشي همراه هوشمند   - 4

  دسترسي دارد ؟

  خير  -بله               ب   -الف 

فرزند شما چند ساعت وفت خود را در فضاي  – 5

  گذراند ؟ مجازي مي

  خيلي زياد –زياد   ج  –كم    ب   -الف 

آيا شما نظارتي بر استفاده از فضاي مجازي در  – 6

  فرندتان داريد ؟

  خير  -بله               ب   -الف 

آيا فرزندتان فعاليت هاي خود در فضاي مجازي  – 7

  را به صورت مخفيانه انجام مي دهد ؟

  خير  -بله               ب   -الف 

  

بعد از پر كردن اين پرسشنامه توسط والدين و تجزيه و تحليل آنها ، پي بردم كه  بيشتر والدين اطالعات 

زيادي از فضاي مجازي و معايب و مزاياي آن ندارند . و همچنين نظارت زيادي بر فرندان خود در استفاده از 

  اده از گوشي همراه و فضاي مجازي هستند .فضاي مجازي ندارند و فرندان آنان بيشتر خود را مشغول استف

  

  و اينترنت خانگيو تلفن همراه ميزان دسترسي به رايانه  - 3

در بررسي كه به ميران دسترسي دانش آموزان به موبايل ، اينترنت و رايانه انجام دادم به نتايج زير دست  

 يافتم .

افرادي كه به رايانه دسترسي 

  ندارند

انه افرادي كه فقط به راي

  دسترسي دارند

افرادي كه دائم به اينتر نت 

  دسترسي دارند

افرادي كه به گوشي تلفن 

همراه هوشمند و اينترنت 

  دسترسي دارند

  درصد 80  درصد 80  درصد 50  درصد 5

  نتايج نشان داد كه بيشتر دانش آموزان كالس به اينترنت و گوشي تلفن همراه دسترسي دارند .
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  ينترنت و فضاي مجازي در دانش آموزانسنجش استفاده از ا  - 4

براي گردآوري داده هاي بيشتر در زمينه ي شاخص هاي كيفي وضع موجود پرسش نامه اي تدوين كرده و 

  در اختيار دانش آموزان قرار دادم.

  پـــرســـــش هـــا
  پاسخ دانش آموزان

  خير  بله

  است؟ به نظر شما كتاب بهترين منبع بدست آوردن مطالب جديد - 1

به پيشرفت تحصيلي شما آسيب مي  و گوشي تلفن همراه آيا نداشتن رايانه - 2

  رساند؟

  آيا كساني كه به اينترنت دسترسي دارند موفق تر از ديگرانند؟ - 3

  آيا شما از ورود به فضاي اينترنت و استفاده از آن لذت مي بريد؟ - 4

  ازهاي علمي شماست؟به نظر شما اينترنت بهترين منبع براي پاسخگويي ني - 5

  والدين در كنار شما باشند؟ و تلفن همراه آيا تمايل داريد هنگام كار با رايانه - 7

  آيا براي سرگرمي و تفريح وارد سايت هاي مهيج اينترنت مي شويد؟ - 8

  آيا عضو شبكه هاي اجتماعي هستيد ؟ – 9

  هستيد؟از اينكه معلمان به شما فعاليت خارج از كالس مي دهند راضي  -10

  استفاده كنيد؟ و گوشي تلفن همراه آيا مايليد به تنهايي از رايانه و اينترنت -11

  ايا بيشتر وقت خود را در شبكه هاي اجتماعي مي گذرانيد ؟ – 12

    

  

دادم به نتايج زير دست قرار  دانش آموزان كالسمطبق نظرسنجي بر اساس پرسش نامه ي فوق كه در    

در  و تلفن همراه % موافق كمك اينترنت و رايانه58 - منبع مناسبي مي دانستند % كتاب را21. يافتم 

به اينترنت به دنبال بازيها، سرگرمي وسايتهاي متفرقه مي % پس از ورود 74 -پيشرفت تحصيلي بودند
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% 39 - % موافق بودند كه بهترين منبع براي پاسخگويي سؤاالت درسي و علمي اينترنت است72 - رفتند

% مايل بودند 83 -بودند كه دبيران فعاليت خارج از كالس رايانه اي و اينترنتي به آنها محول نمايندموافق 

درصد دانش آموزان در شبكه هاي اجتماعي عضو  85هنگام كار با رايانه و استفاده از اينترنت تنها باشند.

  بودند و بيشتر وقت خود را در آن مي گذراندند .

  ادبيات نظري :

دي كه از آن كمك گرفتم مطالعه مقاالت و مطالب مرتبط با فضاي مجازي در دانش آموزان بود كه منبعي بع

  در زير به آن مي پردازم .

- از آنجا كه نوجوانان و جوانان بخش مهمي از سرمايه انساني جامعه را تشكيل مي دهند تغييرات اجتماعي

امعه مي شود اينترنت به عنوان يكي از فرهنگي اين نسل باعث دگرگونيهاي عظيمي در سطوح ديگر ج

كارآمدترين رسانه هاي جهاني امروزه پا به فضاي خانواده ها گذاشته است و به روي جوانان و نوجوانان 

بطور تأثيرات مثبت و منفي را مي گذارد و مدرسه نيز يكي از شاه راههايي است كه مي توان اين تغييرات را 

س شد نوجوانان به شدت شيفته ابراز لياقت و اظهار وجود و شايستگي ملموس ديد و نسبت به آنها حسا

هستند به همين دليل رو به راههاي مختلفي مي آورند كه اطالعات و دانستني هاي خود را افزايش دهند تا 

حرفي براي گفتن داشته باشند از طرفي دنياي امروزه مي طلبد كه انسان دائم به روز باشد محدوديت زمان 

  ان برداشته شده و اين خود باعث تضعيف كنترل والدين، اولياء و مربيان بچه ها شده است.و مك

مطالعات انجام شده نشان مي دهد اغلب والدين زماني از نحوه ي استفاده فرزندشان از اينترنت آگاه مي 

ديدن كرده و با افراد و شبكه هاي اجتماعي  شوند كه او حداقل يكماه است كه از سايت هاي غير اخالقي 

  جديدي آشنا شده و اين امر خود باعث تغيير و تحول رفتاري كودكان و نوجوانان مي شود.
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با ورود يك تكنولوژي جديد به جامعه در صورتي كه آمادگي الزم براي پذيرفتن و نحوه صحيح استفاده از 

انتشار آن جامعه دچار شوك شده وو  وجود نداشته باشد به دليل عدم آگاهي، حجم باالي تقاضا و سرعتآن 

  مضراتي را بدنبال دارد.

ميالدي دو سوم از والدين ناتوان از  2014) در سال Tesco Telecom) و تسكوتله كام (NCHبر اساس اعالم (

آگاهي از نمونه استفاده فرزندانشان از اينترنت هستند در حقيقت آنها به هيچ وجه نمي توانند ارتباطات 

  فرزندانشان را كنترل كنند و اين به نگراني حاد در ميان والدين تبديل شده است.  اينترنتي

  مزايا و معايب اينترنت براي نوجوانان:

جذابيت استفاده از اينترنت و كامپيوتر به خاطر غرق شدن در دريايي از ارتباطات و اطالعات                 

مه به آرامي به ان قدم مي گذاريم در اين بين كودكان، است دنيايي رويائي كه تنها با فشردن چند دك

نوجوانان و جوانان بيش از دوره سني ديگر شيفته جستجو و برقراري ارتباط با ئنياي جديد هستند و 

ترديدي نيست كه ذهن پوياي آنان مستعد گرايش به سوي مشكلي كه اساس اقدام پژوهي من در مدرسه 

چگونگي برخورد دانش آموزان با همين پديده ي جذاب ارتباطات اينترنتي شبانه روزي ريحانه قرار گرفت 

است كه پلي ميان مطالب قديمي و ايستاي كتابهاي درسي و دنياي نوظهور اطالعات علمي مي باشد در 

استفاده از شبكه هاي اينترنتي توسط بچه ها مشكالتي پيش مي آيد كه به آنها اشاره مي نمائيم. البته 

  هم مورد بحث است كه ذكر مي گردد.مزايايي 

  مزاياي استفاده از اينترنت:

 ارتباط مستقيم با دنياي خارج به اشكال گوناگون (صوتي، تصويري، نوشتاري و ...) -

 استفاده از پايگاه ها ي علمي بسيار ارزشمند (سايتهاي گوناگون) -

 (وبالگها)امكان ايجاد محيطي براي دادن اطالعات دلخواه با فضاي بسيار جذاب  -
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 امكان يادگيري آسان در هر ساعت از شبانه روز -

 استفاده از كتابخانه هاي الكترونيكي -

  معايب استفاده از اينترنت:

 بروز مشكالت فيزيكي: مانند ضعف بينايي، صدمات سيستم اسكلتي بدن، چاقي، تشنج اپيلپتيك -

 و تنهايي، اعتيادهاي اينترنتيبروز مشكالت اجتماعي: كاهش روابط خانوادگي و دوستانه، افسردگي  -

بروز مشكالت رواني: اعتياد به روابط عاطفي و دوستانه، وسواس به اينترنت، كاهش اعتماد به نفس  -

 دوري از اولياء و مربيان، اعتياد به روابط جنسي، پريشاني و اختالل در خواب

حانه به چشم نمي خورد اما در وضعيت موجود همه مشكالت نام برده شده در بين دانش آموزان مدرسه ري

مشكالت والدين، ضعف درسي، مشكالت اندك اخالقي، بروز روابط غير مشروع دوستانه و تغييراتي ناپايدار 

در رفتار برخي از دانش آموزان و تنشهاي پي در پي در مقابله با والدين نشان دهنده وضع نامطلوبي بود كه 

د مربيان و معلمان نسبت به فرهنگ سازي و برداشت نادرست و بر اثر برخورد غير اصولي والدين، عدم تعه

  پر از هيجان دانش آموزان نسبت به فضاي مجازي، به وجود آمده است.

  پيشينه ي پژوهش:

ميالدي پژوهش ها و بررسي هاي بسياري در زمينه روانشناسي اينترنت و تأثير آن بر  90از اوايل دهه       

جام پذيرفته است امروزه اينترنت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و از جمله سالمت و رفتار نوجوانان ان

كشورهاي اسالمي يك دغدغه بسيار مهم است آگاهي از پيامدهاي آن و در كنار آن در نظر گرفتن 

راهبردهاي مناسب براي استفاده درست و پيشگيري از پيامدهاي منفي آن اهميت اساسي دارد. مدارس و 

نش آموزي يكي از وسيع ترين طيف هاي مراجعين اينترنتي هستند و به طبع در معرض آثار حمعيت دا
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مثبت و منفي اينترنت قرار دارند. لذا بررسي و تحليل هاي علمي توسط صاحبنظران در اين مقوله بسيار 

  انجام گرفته كه به برخي از آنها اشاره مي نماييم:

  الف) مباني نظري:

 ناصر محمدي زاده – 2009دسامبر  31 –رد اينترنت در دنيا تازه هاي آماري كارب -

  20/8/88ماهنامه ره آورد نو  –جهانگير عيسي  - آسيب هاي فرهنگي پژوهشي اينترنت  -

 ترجمه عباس گيلوردي و علي رادباوه -) اينترنت و جامعه1380اسلوين جيمز ( -

حسام الدين  -ري اسالمي ايرانبررسي راهبردهايي براي جمهو –اينترنت و امنيت فرهنگي سياسي  -

 آشنا

  1383  - اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران - مطالعه تأثير استفاده از اينترنت بر رفتار اطالع يابي -

حبيب  – 1389 - آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن، چالش ها و راهبردهاي مواجهه با آن -

 صبوري خسروشاهي

  ب) پيشينه ي علمي: 

هاي فراواني براي بدست آوردن پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه انجام دادم اما جستجو               

متأسفانه به دليل نوپا بودن اين موضوع پژوهشي كامل و مرتبط نيافتم. پژوهشهاي زير گريزي به موضوع 

  مورد نظر زده اند:

ه خميس آبادي مرضي -عليرضا مرآتي –ضرورت توجه به تكنولوژي هاي نوين در آموزش و پرورش  -

- 88  

  1382 –خانواده و پيامدهاي فناوري و اطالعات  –انجمن اولياء و مربيان  -

 سيد عليرضا حجازي –ميترا ديلمقاني  –تأثير سازنده اينتر نت بر اخالق كاربران  -
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 مير حميد هاشمي اصل –تأثيرات اينترنت بر نوجوانان علي مصطفي نژاد  -

مجله ديدار  -سيدمحمدمهدي موسوي -زار غرب در بردگي نوينيك آمار و يك هشدار، اينترنت اب -

 آشنا

روزنامه  -مترجم احيا احمدي -نگاهي به استفاده از اينترنت در ميان كودكان، نوجوانان، جوانان -

 همشهري

سمينار استاد دانشگاه فاطمه  -گشت هاي شبانه در اينترنت براي نوجوانان جذاب اما خطرناك -

 خبرگزاري فارس –حصيب 

  

  تجزيه و تحليل اطالعات 

  بعد از گرداوري شواهد به تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده پرداختم .

بر اساس اطالعات بدست آمده مي توان اينگونه تفسير نمود كه استارت اوليه و جرقه اي كه در ذهن دانش 

  س درس زده مي شود. آموز زده مي شود كه به سمت اينترنت براي جمع آوري اطالعات روانه شود در كال

نكته ي مهم بعدي تجربه نداشتن دانش آموز در مورد فضاي مجازي و عدم آگاهي در مورد چگونگي استفاده 

از درياي بيكران دانستني هاي اينترنت است آنان بدون هيچ پيش زمينه اي اينترنت را به خاطر سهولت 

بر مي گزينند و بي خبر از اينكه بر سر راهشان دسترسي و تنوع مطالب براي انجام تكاليف محوله ي درسي 

چه خطراتي نهفته است. پس از گروه اول كه معلمان و مربيان هستند فيلتر دومي كه دانش آموزان از ديد 

آنان عبور مي كنند والدين هستند كه مهمترين عامل دخيل در ميزان كنترل آنان سطح سواد و آگاهي شان 

يد مي باشد كه در صورت كافي نبودن آگاهي و سواد ناخواسته فرزندشان را به نسبت به علم و تكنولوژي جد

بر اساس پرسشنامه كه در اختيار سمت كسب تجربه هاي پر خطر و خارج از كنترل خود مي فرستند. 
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والدين قرار داده شد مي توان متوجه شد كه بيشتر والدين نظارتي بر استفاده از فضاي مجازي و شبكه هاي 

  اعي در فرزندان خود ندارند.اجتم

مي باشد. و گوشي هوشمندموضوع قابل توجه ديگر نوع دسترسي بچه ها به رايانه و شبكه هاي اينترنتي 

طبق پرسشنامه كه در اختيار دانش آموز ان قرار داده شد به خوبي متوجه مي شويم كه بيتشر آنها به راحتي 

  شتر اوقات خود را در شبكه هاي اجتماعي مي گذرانند .به اينترنت و گوشي همراه دسترسي دارند و بي

  

  ارائه راه حل هاي پيشنهادي:

طي تشكيل جلساتي مانند  با جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن، تبادل تجربه با همكاران           

ده براي حل شوراي معلمان و انجمن اولياء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندي مطالب بدست آم

  مشكل، راههاي مختلفي ارائه گرديد كه عبارتند از:

  اقداماتي كه به عهده والدين مي باشد:

 كامل اولياء از فضاي مجازي و مزايا و معايب آن آگاهي -

 Historyآگاهي از راههاي دستيابي اولياء به سايت هاي اينترنتي استفاده شده از طريق  -

تلفن  ز عبور يا قفل گذاري بروي فايل ها و قسمت هاي دستگاهجلوگيري از قرار دادن هر گونه رم -

 همره در دانش آموزان

 و اطمينان از سالم بودن آنها اينترنتي دانش آموزانشناسايي دوستان  -

در هنگام كار با اينترنت و گوشي  در مكان مناسب و در معرض ديد والدين قرار گرفتن فرزندان  -

 تلفن همراه

 مخصوصاً شب هنگاماينترنت ده از كنترل بر زمان استفا -
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 كنترل نامحسوس و غير مستقيم دانش آموز توسط والدين -

  اقداماتي كه بر عهده مربيان و معلمان و مشاور مي باشد:

  برگزاري جلسات آموزشي و مشاوره براي والدين  -

  به دانش آموزان در كالسهاي فوق برنامه فضاي مجازيآموزش نحوه صحيح استفاده از   -

  ارائه داليل روشن و كافي در مورد داليل عدم بازديد از سايت هاي غير اخالقي براي دانش آموزان  -

  شناسايي محدوده دوستي و روابط در دنياي مجازي  -

  معرفي سايت هاي مفيد براي استفاده نوجوانان  -

  معرفي موتورهاي جستجوي مناسب در اينترنت  -

  ت اهميت اجرا:انتخاب راه حل ها بر اساس اولوي

اقدام پژوه با توجه به يافته هاي بدست آمده و تحليل وضعيت موجود، پيشنهادات و راه حل هاي ارائه         

شده را با قضاوت ارزشي سنجيده و با توجه به امكان اجرا و اهميت اجراي آنها، راه حل ها را به ترتيب زير بر 

  مي گزيند.

ن نحوة برخورد صحيح والدين در مواردي كه خطايي از فرزند آنان در آموزش و آگاهي والدين، آموخت - 1

  استفاده از اينترنت سر مي زند.

فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي مواجهه با موقعيت هاي خاص در دنياي مجازي براي دانش  - 2

  آموزان
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ژي و ارتباطات جديد توسط هدايت درست و قرار دادن اصولي دانش آموزان در مسير استفاده از تكنولو - 3

  معلمان

  ) 2(گردآوري شواهد  اعتبار بخشي به راه حل هاي انتخابي:

اينجانب به عنوان اقدام پژوه نتايج پژوهش انجام شده را با همكاران، مدير، معاون و مشاور               

ي، و مسئول فناوري قول آموزشگاه مورد بحث قرار دادم. در اين زمينه مدير مدرسه، مشاور، معاوت پرورش

همكاري را براي اجراي راه حل هاي انتخابي دادند. و بنا را بر اين گذاشتيم كه راه حل ها را بر اساس 

  معيارهاي زير به اجرا در آوريم.

 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزينة كافي براي اجراي روشها گرفته شود. -

 ترونيكي موجود در مدرسه به هنگام نياز.استفاده از وسايل و ابزارهاي الك -

 كنترل و نظارت مستمر بر اجراي راه حل ها. -

  نظارت بر اجراي راه حل ها:

با والدين ارتباط حضوري و تلفني در طي هفته برقرار مي شود و تغيرات درسي، روحي و اجتماعي  -

 دانش آموزان را گزارش مي دهند و نسبت به قبل مقايسه مي كنند.

رسه با همكاري معاون ساعاتي را در بين هفته براي ساعات فوق برنامه و آموزش صحيح در مدير مد -

 نظر گرفته و هزينه هاي جاري را تقبل نمودند.

دبيران هر درس به تناسب ميزان استفاده و ارتباط مطالب هر درس دانش آموزان را به سمت  -

 سايتهاي مربوط و مفيد علمي سوق مي دادند.
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ينان دانش آموزان به آنها فرصت براي ارائه برخورد مناسب در محيط اينترنت داده براي جلب اطم -

 شد. به عنوان مثال مسابقه وبالگ نويسي در بين دانش آموزان برگزار شد.

مشاور طي جلساتي دانش آموزاني را كه دچار مشكل خاصي در اين زمينه بودند فرا مي خواند و  -

 مشاوره مي نمود.

ه گزارش اجمالي بصورت شفاهي در جلسه شوراي دبيران در مورد تغييرات اعمال در پايان هر ما -

 شده ارائه مي شد.

 كتابهايي مربوط به مسائل مورد نظر براي استفاده والدين و دانش آموزان به آنها معرفي شد. -

  پيشنهاد اقدام پژوه:

را آموزش فضاي مچازي و  مراهگوشي تلفن هسعي كنيم هرچه زودتر فرهنگ صحيح استفاده از            

دهيم و بستري را فراهم سازيم تا فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از دنياي ارزشمند اينترنت استفاده بهينه 

  كرده و لذت ببرند.

  به والدين توصيه مي شود:

 ند.هيچ گاه با فرزندان وارد گود مبارزه نشويم زيرا بازنده ي اصلي اين مبارزه بي شك والدين هست -

 در صورت استفاده نادرست توسط فرزندان اقدامات زير انجام شود: -

 InternetوHistoryتمام اطالعات نامناسب بدون اطالع كاربر در اولين فرصت پاك شود. (از طريق •

options( 

 آگاهي داريم. فضاي مجازيارائه گردد كه از موقعيت فرزندانمان در استفاده از  شواهد و قرائني •

 مانه و هشدار دادن به فرزندانگفتگوي صمي •

 از كارهاي نادرست پرهيز كنيم. مانند ممنوع كردن استفاده از رايانه، تنبيه، تحريك عواطف و ... •
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  گردآوري شواهد دو

قدم اول را در بررسي وضعيت جديد در كالس درس برداشتيم . معلمان در تدريس هر درس و              

به اين نكته توجه مي كردند كه سايت هاي مربوط به مطالب مورد نظر را  دادن فعاليت هاي خارج از كالس

معرفي كنند و در كنار اينترنت به اهميت كتابها، نشريات و مجالت علمي هم اشاره نمايند كه حتماً مورد 

دگي و پيچي تلفن همراه هوشمنداستفاده قرار گيرند. والدين هم آموزش وو اطالعات كافي را در مورد كار با 

هاي اينترنت فرا گرفتند. آن دسته از والديني كه به خاطر كم بودن سطح تحصيالت توانايي الزم را براي 

كنترل اينترنتي نداشتند راههاي قابل اجراي ديگري را براي كنترل فرزندان خود انتخاب نمودند. از دانش 

سايت هاي مورد استفاده و زمان ت آموزان نظرسنجي به عمل آمد و بدون قيد نام بر روي برگه هايي ليس

مراجعه به اينترنت را نوشتند با بررسي آن معلوم شد كه نسبت به قبالً بسيار معقوالنه تر به چشم مي خورد 

با صحبت با والدين فهميدم كه مشاجرات و برخوردهاي كالمي بين فرزندان و والدين بسيار كمتر شده و 

رامي در مدرسه و منزل طي مي شود. دانش آموزان حاال ديگر با روال عادي انجام تكاليف بچه ها به آ

خطرات واقعي دنياي اينترنت آشنا شده و با ماجراهاي تلخ واقعي رو به رو شده و بر اعمال خود كنترل 

بيشتري داشتند و از روابط نامشروع و عواقب آن حسابي گريزان شده بودند.سطح پيشرفت تحصيلي برخي از 

  م سير صعودي داشته و نمرات باالتري گرفته اند.دانش آموزان ه

 

 

  نتيجه گيري:

امروزه در عصر اطالعات و در مواجهه با جامعه اطالعاتي ناگزير به ورود در دهكده جهاني هستيم و براي      

بقاء و ماندن در بازار رقابت جهاني، توسعه آموزش، پيشرفت سطح رفاه و بهداشت و بطور كلي در همه امور 

ايد به روز باشيم و تن به سيل هجوم تكنولوژي و اينتر نت برسيم يكي از حساس ترين عرصه ها كه درگير ب
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علم و دانش تكنولوژي جديد است آموزش و پرورش مي باشد كه عنصر اساسي و حياتي آن فرزندانمان 

كه عمر  ينا هستند كه با يروابط اجتماع ياز فضا يدي، نسل جد يمجاز ياجتماع يشبكه ها هستند.

 يگرمردم باز كنند . جوان امروز د يخود را در زندگ يتوانسته اند جا يندارند ؛ به خوب ياديز يليخ

ازجهان كه بخواهد  يتواندبا هر نقطه ا يگذشته را نداردوهر لحظه در هر كجا كه باشد م يها يتمحدود

پست مدرن   يرود واز شاخصه ها يم به شمار يهيبد يامر يمجاز يها يطدر مح يارتباط برقرار كند.زندگ

امر به مرور  ينقرار گرفته وا يمختلف اجتماع يها يطافراد با سبكها ومح ياردر اخت ياست كه براحت ينا

 يآموزش يها يريت وجهت گيفيك يزون يدنسل جد يكنترل خانواده ها ومدارس برآموخته ها يزانم

دانش  يكه ممكن است برا يخته است.لذا از جمله مشكالتخانواده ها ، مدارس وجامعه را متاثر سا يتيوترب

  .باشد يم يوكاهش عملكرد آموزش يليافت تحص يايدب يشسازان جامعه پ يندهآموزان كه به عنوان آ

 يامر استقبال م يناز ا يزاكثر خانواده ها ن يحيتفر يا ياوقات فراغت به علت كمبود امكانات ورزش پركردن  

؛  ر انها و استفاده از يك گوشي تلفن همراه هوشمند و اينترنت باشد .انه ودر كنا كنند كه نوجوان در خ

از  يشتريب تبومخرب آن به مرا ي، آثار منف يمجاز يدر صورت استفاده نامناسب از فضا ينكهغافل از ا

 يهگاهنوجوان پنا يبرا يمجاز ي:فضا يزندگ يها ياست.فرار از خود وناكام يگرد يها ياز سرگرم ياريبس

 يتهو يريمامن عدم شكل گ يكآورند.وبه عنوان  يم يخود به آن رو ياست كه از مشكالت دردها ورنجها

 وفرزندان ينوالد ينتعامالت ب يدگيواز هم پاش يشكاف نسل ياجتماع يمطلوب در نوجوانان وجود شكاف ها

 كاهش ، نامناسب يرتصاو انتشار ، يگراند يتواذ آزار،  روابط ناسالم ايجاد ، مي شود  . معايب اين فضا 

دام انداختن نوجوان وسواستفاده  به انزواطلبي ، يواجتماع يمشكالت روح ايجاد ،  ينتعامالت فرزندان با والد

  مي باشد . بنابراين بايد مرافب فرزندان و دانش آموزان بود .زدن به دوام خانواده ها  لطمه از آنها

باشد كه درآن نوجوان احساس آرامش داشته وبه  يامن يطمح جواناننوجوانان و  يبرا يدخانه با محيط

  رغبت داشته باشد  ينماندن در خانه ودر كنار والد
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  پيشنهادات

  : ها يبدانش آموزان و كاهش آس يدور يراهكار ها

جلسات، حل  يمختلف (بر گزار يها يوهروابط با ش ينا يتوتقو يگسترش روابط اجتماع يهتوص يناول-

  .و....) است يها و صحبت رودرو و حضور يدرمهمان يلموبا يل،خاموشيدون وجود موبامسائل ب

فضاها وكنار  ينبه ا ينوالد يشترب ييالزم به خانواده و جوانان به خصوص آشنا يآموزش ها يگرد يهتوص-

 و يازشبكه ها مجاز ينهو صحبت با فرزندان درخصوص استفاده به ييراهنما ي،گذاشتن ارتباطات سنت

  .با فرزندان يميارتباط محكم و استواروصم يبرقرار

 يبباورها بچه ها كمتردرمعرض آس ينخانواده،با پررنگ شدن ا ينخود درب يواعتقاد ينيد يباورها يتتقو -

  .يرندگ يقرارم ينترنتا يفضا يها

  .همه قابل مشاهده ودردسترس باشد يكه برا يدرمحل يخانوادگ يانهقراردادان را -

خودشان  ينكودكان درطول شبانه روز است كه والد يبرا يا يانهرا يها يو باز ينترنتمختص ا ساعت يك-

  .كودكان انتخاب كنند يرا برا يا يانهرا يها يباز

كه امكان دارد از انتخاب  ييخشونت كودكان است تا جا يزانم يشمهم درافزا يخشن عامل يانهرا يها يباز-

  .اب برنامه ها متناسب با سن و مورد عالقه فرزندان باشدكرده وانتخ يشگيريها پ يباز ينا

آنان،  يبرا يكاريفرصت ب يجاداز ا يو .... و دور يپر كردن اوقات فراغت فرزندان با ورزش، مهارت آموز -

 ينآموزند و هم يرام يحداقل سه مهارت شغل يعموم يالتتحص يانصورت دانش آموزان تا پا يندرا

  .نشوند يكارب هيندامرموجب شده تا درآ
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امركسب مهارت ها در زمان اوقات  ينكه الزمه تحققق ا يندهاشتغال كودكان درآ يبرا يگذار يهسرما -

  .فراغت است

است تا آنها  ينترنتاز ا يمنكمك به استفاده ا يبه فرزندان برا يمجاز يفضا يها يدها وتهد يبآموزش آس-

  .قرارندهند يارديگرانخود وخانواده را دراخت ياطالعات شخص

در زمان قطع اتصال به  يو پرخاشگر ي،عصبانيتمثل كاهش روابط اجتماع ينترنتيا يمازعال ينشناخت والد-

رفتن  يرونبه ب يلتما يي،عدمدرمواقع تنها ينترنتاختالل درخواب، رفتن به سراغ ا يلي،افت تحص ينترنت،ا

 يدرفضا يكه اگربا مشكل بياموزنده به بچه ها و ... است ك يو عضالن يجسمان يها يازخانه مشكالت وناراحت

اند  يبهخود كه غر ينعنوان مشكالت را با دوستان آنال يچگذاشته وبه ه يانرو به رو شدند با آنها درم يمجاز

  .مطرح نكنند

 يزيخصوص برنامه ر ينشان كه درا يسن يطفراغت دانش آموزان متناسب با شرا يبرنامه ها يساز يغن -

دانش  ي،سن يطاوقات فراغت متناسب با شرا يكردن برنامه ها ياطلبد كه تا با مه يش را مآموزش وپرور

آنها  ياجتماع يها كتونسبت به دورهم بودن وباال بردن مشار يابندآموزان شور و شوق درآن برنامه حضور

  كاسته شود. يمجاز يازحضورشان درفضاها
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