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  مقدمه:

گامهاي بلند در پي معلماني كه بهره اي از علم داشتند، قدم زدن در راهروهاي باريك كتابخانه و حس      

پر از جستجوي پشت سر هم، سؤاالت مكرر از هر كسي كه مي دانستيم  كردن بوي كهنگي كتابها، ورق زدن

اي گذشته و ما هنوز خاطرات فيلم هاي كوتاه اما پر از جذابيت را كه حرفي براي گفتن دارد ..... ساله

گاهگاهي معلم مدرسه براي ما به تصوير مي كشيد به خاطر داريم، آموختني هاي ما پر بود از نگاههاي 

مستقيم و حس هاي ملموس كه در جريان ياد گرفتن داشتيم اينها همه گذشته ولي آموزش و ياد دادن 

  ت اما .........هنوز پابرجاس

امروزه فناوري گسترده و پيچيده اي به نام كامپيوتر در جامعه گسترش پيدا كرده و با تمام جنبه هاي 

زندگي از مدرسه تا محل كار تلفيق شده است. امروزه اين فناوري نقش مهمي را در زندگي كودكان و 

گ تر مي شود. آمار نشان مي دهد كه نوجوانان ايفا مي كند و اين نقش به سرعت در زندگي آنان پر رن

% 70به  2000مي كردند در سال % از كامپيوتر استفاده 48به ميزان  1996سال در سال  3 – 17كودكان 

% افزايش يافته است. علي رغم جنبه هاي مثبت از قبيل 52% به 15رسيده اند. استفاده از اينترنت نيز از 

ي رايانه جنبه هاي منفي هم دارد استفاده غير معقول باعث جنبه هاي آموزشي و ارائه خدمات ارتباط

مضراتي فيزيكي مانند مشكالت بينائي، صدمات سيستم اسكلتي، چاقي و مشكالتي در ارتباط با خانواده و 

  اعتياد الكترونيكي مي شود.

قه بندي را دارد بر اساس طب 87كشور جهان رتبه  178كشور ما از نظر بهره مندي از اينترنت در بين 

% از استفاده كنندگان اينترنت را قشر جوان و 35اتحاديه جهاني جزء كشورهاي متوسط به شمار مي رويم. 
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نوجوان تشكيل مي دهند از آنجا كه اين فناوري در همة عصرهاي زندگي بچه هاي ما پا گذاشته مهم است 

بهبود بخشد باالخص در محيط گسترده كه بدانيم چگونه اين تكنولوژي مي تواند رشد و تكامل نوجوانان را 

  و پر تالطم مدارس كه استفاده از رايانه و اينترنت امري بديهي و رو به افزايش است.

بررسي شود در اين اقدام پژوهي سعي بر اين است كه مزايا و معايب استفاده از اينترنت توسط دانش آموزان 

بطه با مشكالت موجود در اين مبحث بپردازيم و راه سپس به روشهاي صحيح برخورد والدين و معلمان در را

  مواجهه با اين موضوع را ارائه نمائيم.كارهاي اصولي 

  بيان مسئله:

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

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

سال تدريس حرفه و  8بررسي پيدا كرد و به جستجو و تحليلعلمي در مورد آنها پرداخت. اينجانب به مدت 

سال سرپرستي خوابگاه شبانه روزي را برعهده داشته ام  موضوعي كه در حال حاضر قصد  5فن و مدت 

 – 93در سال تحصيلي        ربوط به سرپرستي مدرسه شبانه روزي تحليل و پژوهش در مورد آن را دارم م

مي باشد. الزم به ذكر است كه مدرسه محل خدمت من به عنوان مدرسه هوشمند شناخته شده لذا همة  92

كالسها مجهز به تكنولوژي جديد آموزشي مي باشند و سايت رايانه اي مرتبي هم در قسمتي جدا از كالسها 

انش آموزان و معلمان و پرسنل آموزشگاه همه با رايانه و كاربردهاي فراوانش درگير هستند. وجود دارد و د

آنچه باعث شد من موضوع نحوه ي استفاده صحيح از اينتر نت توسط دانش آموزان را براي اقدام پژوهي 

  انتخاب نمايم...

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

يي كه من ژوهشي و تحقيقي به خود گرفته بود. از آنجاتكاليفي را كه به دانش آموزان داده مي شد حالت پ

بهصورت شبانه روز با بچه هاي خوابگاهي مدرسه سر و كار داشتم و در طول روز هم در قسمت آموزشي و 
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الت رخ داده در كتابها و نوع تدريس بودم به خوبي دفتر آموزشگاه در جريان بحث همكاران در مورد تحو

تغييرات، چالش ها و نگراني بچه ها را در انجام كارها و تكاليف محوله مي ديدم آنها براي گردآوري مطالب 

جديد و رقابت با دوستانشان بهترين راه را همين اينترنت و درياي بيكران اطالعات تشخيص داده بودند. پس 

  ؤاالتي را در مورد استفاده از رايانه و تأثير آن در درسهايشان از دانش آموزان پرسيدم:از گذشت مدتي س

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

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

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

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

فهميدم كه عدهاي در حسرت دسترسي يه رايانه هستند و عدة  از پاسخي كه بچه ها به اين سؤاالت دادند

تر نت هستند بچه ها به دنبال ديگر هم در معرض خطر گشت هاي جذاب اما خطرناك در فضاي مجازي اين

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 معلمان نمي توانند هميشه حاضر و ناظر به آن باشند و خطرات جدي 

ذهني جويا مستعد هر نوع آموزشي هستند اين زنگ خطر  و بسياري در كمين دانش آموزان است كه با

  باعث شد كه راههاي صحيح استفاده از اينترنت و خطرات جتنبي انرا مورد پژوهش قرار دهم.

  اهداف:

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

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

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

  آموزش صحيح استفاده از اينترنت به دانش آموزان هدف كلي:
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  زايا و معايب استفاده از اينترنتافزايش سطح آگاهي والدين در مورد م اهداف جزئي:

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

 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 -

 يي و آموزش والدين در مورد رايانه بصورت سطحي و مورد نيازآشنا -

  توصيف وضعيت موجود:

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

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

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

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

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

مربوط به گذشته بوديم. در اولين جلسه ي انجمن اولياء كه تشكيل شدد همه ي اين موارد توسط والدين 

از ميزان بازگو شده و به شكل جديد در برابر ما مجسم شد. شواهد حاكي از آن بود كه برخي از والدين 

فه و شاكي بودند. ما بدون هيچ پيش داوري در مورد حسابي كالاستفاده فرزندانشان از رايانه و تأثيرات آن 

دليل تغيير رفتار بچه ها اولين و بارزترين موضوع مرتبط با اين بحث را اينترنت و چگونگي استفاده از آن را 

شالوده ي اصلي مشكل بوجود آمده دانستيم. بنابراين من به عنوان اقدام پژوه بايد اطالعاتي را براي بررسي 

  جود جمع آوري مي كردم.وضعيت مو

  ) 1(شواهد  گردآوري اطالعات:

 بررسي نحوه آموزش دروس مختلف و ميزان ارتباط آنها با دنياي مجازي براي رفع نيازهاي علمي -

 



  

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل فقط براي 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

7 

 

  نام درس
قرآن و 

  ديني
  عربي

زبان 

  خارجه
  حرفه و فن  علوم  رياضي

تعليمات 

  اجتماعي
  ادبيات  ورزش  هنر

ميزان 

ارتباط و 

استفاده از 

  رنتاينت

60%  30%  60%  20%      40%      50%  

  1جدول شماره 

 ميزان سطح سواد والدين

  ليسانس و باالتر  ديپلم تا ليسانس  ديپلم  كم سواد

12%  34%  29%  15%  

  2جدول شماره                                                        

 ميزان دسترسي به رايانه و اينترنت خانگي

نه دسترسي افرادي كه به رايا

  ندارند

افرادي كه فقط به رايانه دسترسي 

  دارند

افرادي كه دائم به اينتر نت 

  دسترسي دارند

47%  19%  34%  

  3جدول شماره                                                   

ناتوان از  ميالدي دو سوم از والدين 2006) در سال Tesco Telecom) و تسكوتله كام (NCH( بر اساس اعالم

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

  اينترنتي فرزندانشان را كنترل كنند و اين به نگراني حاد در ميان والدين تبديل شده است. 
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وليه و جرقه اي كه در ذهن دانش ارت ابر اساس اطالعات بدست آمده مي توان اينگونه تفسير نمود كه است

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

  ) . 1(جدول شماره 

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

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

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

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 

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

مي توان  2شماره  سمت كسب تجربه هاي پر خطر و خارج از كنترل خود مي فرستند. بر اساس جدول

  ميزان آگاهي و تسلط والدين را بر بچه ها در حين استفاده از اينترنت سنجيد.

موضوع قابل توجه ديگر نوع دسترسي بچه ها به رايانه و شبكه هاي اينترنتي مي باشد. مسلماً آناني كه فقط 

ها موفق به استفاده از در طول روز و خارج از منزل در مراكز كامپيوتري و كافي نت در ساعات معين 

اينترنت هستند. محدودتر از افرادي هستند كه بطور شبانه روز در منزل به اينترنت دسترسي دارند.   

  ).3(جدول شماره 

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.

  رســـــش هـــاپـــ
  پاسخ دانش آموزان

  خير  بله

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



  

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل فقط براي 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

9 

 

  آيا نداشتن رايانه به پيشرفت تحصيلي شما آسيب مي رساند؟ - 2

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

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

  به نظر رايانه در موفقيت تحصيلي شما تأثير دارد؟ - 5

  شما اينترنت بهترين منبع براي پاسخگويي نيازهاي علمي شماست؟به نظر  - 6

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

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

  از اينكه معلمان به شما فعاليت خارج از كالس مي دهند راضي هستيد؟ - 9

  آيا مايليد به تنهايي از رايانه و اينترنت استفاده كنيد؟ -10

  تجزيه و تحليل داده هاي اطالعاتي بدست آمده:

نفري آموزشگاه ريحانه  156ونه طبق نظرسنجي بر اساس پرسش نامه ي فوق كه در اختيار نم                 

% موافق كمك اينترنت و رايانه در پيشرفت 58 - % كتاب را منبع مناسبي مي دانستند21قرار گرفت. 

% 72 - به اينترنت به دنبال بازيها، سرگرمي وسايتهاي متفرقه مي رفتند% پس از ورود 74 - تحصيلي بودند

% موافق بودند كه 39 -ت درسي و علمي اينترنت استموافق بودند كه بهترين منبع براي پاسخگويي سؤاال

% مايل بودند هنگام كار با رايانه 83 -دبيران فعاليت خارج از كالس رايانه اي و اينترنتي به آنها محول نمايند

  و استفاده از اينترنت تنها باشند.

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

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

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

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

ملموس ديد و نسبت به آنها حساس شد نوجوانان به شدت شيفته ابراز لياقت و اظهار وجود و شايستگي 
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دانستني هاي خود را افزايش دهند تا هستند به همين دليل رو به راههاي مختلفي مي آورند كه اطالعات و 

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

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

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

شوند كه او حداقل يكماه است كه از سايت هاي غير اخالقي ديدن كرده و با افراد جديدي آشنا شده و اين 

  امر خود باعث تغيير و تحول رفتاري كودكان و نوجوانان مي شود.

دگي الزم براي پذيرفتن و نحوه صحيح استفاده از با ورود يك تكنولوژي جديد به جامعه در صورتي كه آما

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

  مضراتي را بدنبال دارد.

  

  مزايا و معايب اينترنت براي نوجوانان:

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

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

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

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

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

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

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

  مزايايي هم مورد بحث است كه ذكر مي گردد.
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  مزاياي استفاده از اينترنت:

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

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

 امكان ايجاد محيطي براي دادن اطالعات دلخواه با فضاي بسيار جذاب (وبالگها) -

 امكان يادگيري آسان در هر ساعت از شبانه روز -

 استفاده از كتابخانه هاي الكترونيكي -

  معايب استفاده از اينترنت:

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

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

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

 ني و اختالل در خوابدوري از اولياء و مربيان، اعتياد به روابط جنسي، پريشا

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

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

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

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

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

  پيشينه ي پژوهش:

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

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

كشورهاي اسالمي يك دغدغه بسيار مهم است آگاهي از پيامدهاي آن و در كنار آن در نظر گرفتن 
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مدارس و  ناسب براي استفاده درست و پيشگيري از پيامدهاي منفي آن اهميت اساسي دارد.راهبردهاي م

حمعيت دانش آموزي يكي از وسيع ترين طيف هاي مراجعين اينترنتي هستند و به طبع در معرض آثار 

ار مثبت و منفي اينترنت قرار دارند. لذا بررسي و تحليل هاي علمي توسط صاحبنظران در اين مقوله بسي

  انجام گرفته كه به برخي از آنها اشاره مي نماييم:

  الف) مباني نظري:

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

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

 مه عباس گيلوردي و علي رادباوهترج -) اينترنت و جامعه1380اسلوين جيمز ( -

حسام الدين  -بررسي راهبردهايي براي جمهوري اسالمي ايران –اينترنت و امنيت فرهنگي سياسي  -

 آشنا

  1383  - اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران - ع يابيطالمطالعه تأثير استفاده از اينترنت بر رفتار ا -

حبيب  – 1389 - بردهاي مواجهه با آنآموزش و پرورش در عصر جهاني شدن، چالش ها و راه -

 صبوري خسروشاهي

  ب) پيشينه ي علمي: 

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

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

  مورد نظر زده اند:

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

- 88  

  1382 –خانواده و پيامدهاي فناوري و اطالعات  –انجمن اولياء و مربيان  -
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 سيد عليرضا حجازي –ميترا ديلمقاني  –تأثير سازنده اينتر نت بر اخالق كاربران  -

 مير حميد هاشمي اصل –اينترنت بر نوجوانان علي مصطفي نژاد  تأثيرات -

مجله ديدار  -سيدمحمدمهدي موسوي -يك آمار و يك هشدار، اينترنت ابزار غرب در بردگي نوين -

 آشنا

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

 همشهري

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

 خبرگزاري فارس –حصيب 

  ارائه راه حل هاي پيشنهادي:

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

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

  مشكل، راههاي مختلفي ارائه گرديد كه عبارتند از:

  اقداماتي كه به عهده والدين مي باشد:

 آگاهي كامل اولياء از رايانه و اينترنت -

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

 از قرار دادن هر گونه رمز عبور يا قفل گذاري بروي فايل ها و قسمت هاي دستگاه جلوگيري -

 شناسايي دوستان رايانه اي و اطمينان از سالم بودن آنها -

 قرار دادن رايانه در مكان مناسب و در معرض ديد والدين -

 كنترل بر زمان استفاده از رايانه مخصوصاً شب هنگام -

 فيلتر دار استفاده از كارتهاي اينترنتي -
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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  -

  آموزش نحوه صحيح استفاده از اينترنت به دانش آموزان در كالسهاي فوق برنامه  -

  افي در مورد داليل عدم بازديد از سايت هاي غير اخالقي براي دانش آموزانارائه داليل روشن و ك  -

  شناسايي محدوده دوستي و روابط در دنياي مجازي  -

  معرفي سايت هاي مفيد براي استفاده نوجوانان  -

  معرفي موتورهاي جستجوي مناسب در اينترنت  -

  انتخاب راه حل ها بر اساس اولويت اهميت اجرا:

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

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.

ين در مواردي كه خطايي از فرزند آنان در آموزش و آگاهي والدين، آموختن نحوة برخورد صحيح والد - 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

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

  معلمان
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  ) 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               

آموزشگاه مورد بحث قرار دادم. در اين زمينه مدير مدرسه، مشاور، معاوت پرورشي، دبير زبان و مسئول 

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

  اساس معيارهاي زير به اجرا در آوريم.

 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزينة كافي براي اجراي روشها گرفته شود. -

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

 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.

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

 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.

زان به آنها فرصت براي ارائه برخورد مناسب در محيط اينترنت داده براي جلب اطمينان دانش آمو -

 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.
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ي بصورت شفاهي در جلسه شوراي دبيران در مورد تغييرات اعمال در پايان هر ماه گزارش اجمال -

 شده ارائه مي شد.

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

  پيشنهاد اقدام پژوه:

ش دهيم و بستري را سعي كنيم هرچه زودتر فرهنگ صحيح استفاده از رايانه و اينترنت را آموز           

  فراهم سازيم تا فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از دنياي ارزشمند اينترنت استفاده بهينه كرده و لذت ببرند.

  به والدين توصيه مي شود:

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

 ت توسط فرزندان اقدامات زير انجام شود:در صورت استفاده نادرس -

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

options( 

 ارائه گردد كه از موقعيت فرزندانمان در استفاده از اينترنت آگاهي داريم. شواهد و قرائني •

 گفتگوي صميمانه و هشدار دادن به فرزندان •

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

  توصيف وضع مطلوب:

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

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

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

استفاده قرار گيرند. والدين هم آموزش وو اطالعات كافي را در مورد كار با رايانه و پيچيدگي هاي اينترنت 

والديني كه به خاطر كم بودن سطح تحصيالت توانايي الزم را براي كنترل اينترنتي فرا گرفتند. آن دسته از 
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نداشتند راههاي قابل اجراي ديگري را براي كنترل فرزندان خود انتخاب نمودند. از دانش آموزان نظرسنجي 

ه اينترنت را سايت هاي مورد استفاده و زمان مراجعه ببه عمل آمد و بدون قيد نام بر روي برگه هايي ليست 

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 روال عادي انجام 

وزان حاال ديگر با خطرات واقعي دنياي تكاليف بچه ها به آرامي در مدرسه و منزل طي مي شود. دانش آم

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 دانش آموزان هم سير 

  اند. صعودي داشته و نمرات باالتري گرفته

 

 

 

 

  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 

ولوژي و اينتر نت برسيم يكي از حساس ترين عرصه ها كه درگير بايد به روز باشيم و تن به سيل هجوم تكن

علم و دانش تكنولوژي جديد است آموزش و پرورش مي باشد كه عنصر اساسي و حياتي آن فرزندانمان 

  هستند.

شناسايي شده است و اين تعداد در سال ميليون كاربر اينترنتي  580ميالدي در حدود  2002در سال 

ميليارد نفر افزايش يافته است. قابل پيش بيني است كه در چند سال بيشتر  ميالدي به يك 2004



  

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل فقط براي 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

18 

 

فعاليتهاي انسان با استفاده از كامپيوتر و اينترنت خواهد بود پس ضروري است كه هر فرد بايد خيلي زود بر 

  عمليات اينترنتي مسلط و توانا گردد.

مي در جنبه هاي مختلف زندگي شده است. اينترنت مانند هر نوآوري ديگري به ايجاد دگرگونيهاي عظي

ويژگي منحصر به فرد آن محتواي تحريك پذير، سهولت دسترسي، آلودگي كار با رايانه، هزينة پايين باعث 

استفاده ي فراوان از آن شده است اما همين ويژگي ها امكان استفاده ي نابجا را براي كاربران مخصوصاً 

د بطور قطع دانش آموزان ما در معرض ناهنجاري هاي استفاده نادرست كودكان، نوجوانان و جوانان مي شو

زان اين مرز و از اينترنت هستند و الزم است كه والدين، اولياء و مربيان و مسئولين همه در قبال دانش آمو

بوم حس تعهد داشته و با كنترل و نظارت درست نوجوانان را در اين دنياي پر از هياهو به سمت استفاده 

رست از اين درياي بيكران اما خطرناك ارتباطات سوق دهيم و افق روشني را در برابر ديدگان فرزندانمان د

  كه سرمايه هاي انساني اين مرز و بوم هستند بگشائيم.

 

 

  

  فهرست و منابع
 

 تاريخچه آموزش و پرورش ايران - فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

ترجمه مهدي  -اينترنت ايران و عرصه اطالعات -ت بر اينترنتحاكميت و حكوم - گسترش اينترنت در جهان

 صمدي

 سيد يليرضا حجازي -ميترا ديلمقاني -تأثير سازنده اينتر نت بر اخالق كاربران
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