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به لطف ايزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم می دانیم به لطف ايزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم می دانیم به لطف ايزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم می دانیم اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كرده با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كرده با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كرده    پژوهشپژوهشپژوهشكه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين 

اند تشكر نمايیم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتی كه در روند هدايت اند تشكر نمايیم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتی كه در روند هدايت اند تشكر نمايیم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتی كه در روند هدايت 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهش
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 چکیده 

ويژگی بديهی دنیاي امروزي نفوذ اجتناب ناپذير فناوري و اطالعات توسط تكنولوژي مورد استفاده در هزاره سوم 

در همه جوانب زندگی انسان می باشد همه شاهد تولد و رشد روز افزون دنیاي مجازي و شخصیت هاي سه بعدي 

صه هاي مهم و پهناوري كه میزبان هستیم كه به طور روزمره در ارتباط با آن امور زندگی را می گذرانیم يكی از عر

 فناوري و دانش نو می باشد آموزش و پرورش است . 

ان و مسئولین شكل گرفته كه معلماين واقعیت به صورت امري مقبول و پذيرفته شده در اذهان والدين ، مربیان ، 

هاي بلند و اساسی را  دانش آموزان ما براي رشد و ترقی می بايست با فناوري هاي روز دنیا همگام شده و گام

برداشته تا بتوانند در عرصه كسب علم و پیشرفت دانش جهانی حرفی براي گفتن داشته باشند اين اقدام پژوهی 

بدين منظور انجام گرفته كه به همه ي مخاطبین اين تغییر و تحول بزرگ در آموزش ، گوشزد نمايد كه فقط 

ند مسئولیت ما را در برابر فرزندانمان اتمام بخشد بلكه ما را در آغاز فراهم آوردن امكانات تكنولوژيكی جديد نمیتوا

راهی پرفراز و نشیب قرار می دهد كه دائم بايد در حال يادگیري می باشیم تا بتوانیم پا به پاي فرزندانمان در 

آگاه سازيم و  عرصه نوين دانش پیش رفته و آنان را از خطراتی كه آرام و بی صدا بر سر راهشان قرار می گیرد

نحوه ي صحیح برخورد با دنیاي مجازي را با همه ي رنگ هاي فريبنده اش به آنان آموزش دهیم بايد بفهمیم كه 

همراه  يها یو گوش يماهواره ا يو شبكه ها یارتباط جمع يرسانه هابا وجود جذابیت هاي فراوان محیطی مانند 

 را در همه ي مراحل ترقی و كسب دانش بكار بگیرد . چگونه فرزندانمان را مجاب كنیم كه اصول اخالقی

را  يمجاز یايو دن يماهواره ا يشبكه ها  یمنف یراتچگونه توانستم تاثكه  بود در اين اقدام پژوهی سعی بر اين 

  دانش آموزان دختر متوسطه اول كاهش دهم؟ یندر ب
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 مقدمه:

داشتند، قدم زدن در راهروهاي باريك كتابخانه و حس كردن انی كه بهره اي از علم معلمگامهاي بلند در پی      

پر از جستجوي پشت سر هم، سؤاالت مكرر از هر كسی كه می دانستیم حرفی براي  بوي كهنگی كتابها، ورق زدن

مدرسه  معلمگفتن دارد ..... سالهاي گذشته و ما هنوز خاطرات فیلم هاي كوتاه اما پر از جذابیت را كه گاهگاهی 

ما به تصوير می كشید به خاطر داريم، آموختنی هاي ما پر بود از نگاههاي مستقیم و حس هاي ملموس كه  براي

 در جريان ياد گرفتن داشتیم اينها همه گذشته ولی آموزش و ياد دادن هنوز پابرجاست اما .........

ده و با تمام جنبه هاي زندگی از امروزه فناوري گسترده و پیچیده اي به نام كامپیوتر در جامعه گسترش پیدا كر

مدرسه تا محل كار تلفیق شده است. امروزه اين فناوري نقش مهمی را در زندگی كودكان و نوجوانان ايفا می كند 

سال در سال  2 – 07و اين نقش به سرعت در زندگی آنان پر رنگ تر می شود. آمار نشان می دهد كه كودكان 

رسانه هاي % رسیده اند. استفاده از 71به  0111می كردند در سال استفاده  % از كامپیوتر28به میزان  0996

% افزايش يافته است. علی رغم 10% به 01نیز از  ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

تفاده غیر جنبه هاي مثبت از قبیل جنبه هاي آموزشی و ارائه خدمات ارتباطی رايانه جنبه هاي منفی هم دارد اس

معقول باعث مضراتی فیزيكی مانند مشكالت بینائی، صدمات سیستم اسكلتی، چاقی و مشكالتی در ارتباط با 

 خانواده و اعتیاد الكترونیكی می شود.

 078در بین  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه كشور ما از نظر بهره مندي از 

% 21را دارد بر اساس طبقه بندي اتحاديه جهانی جزء كشورهاي متوسط به شمار می رويم.  87كشور جهان رتبه 

را قشر جوان و  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه از استفاده كنندگان 

پا گذاشته مهم است ی ما دانش آموزاننوجوان تشكیل می دهند از آنجا كه اين فناوري در همة عصرهاي زندگی 

كه بدانیم چگونه اين تكنولوژي می تواند رشد و تكامل نوجوانان را بهبود بخشد باالخص در محیط گسترده و پر 
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امري  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه تالطم مدارس كه استفاده از رايانه و 

 بديهی و رو به افزايش است.

و شبكه  یارتباط جمع يرسانه هااستفاده از  یحچگونه توانستم نحوه صح ام پژوهی سعی بر اين است كهدر اين اقد

رسانه هاي ارتباط مزايا و معايب استفاده از  و  یاموزمرا به دانش آموزانم بهمراه  يها یو گوش يماهواره ا يها

بررسی شود سپس به روشهاي صحیح  توسط دانش آموزان جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

مواجهه با اين ان در رابطه با مشكالت موجود در اين مبحث بپردازيم و راه كارهاي اصولی معلمبرخورد والدين و 

 موضوع را ارائه نمائیم.

 بیان مسئله:

قرار می آدمی در راه پر فراز و نشیب سالهاي آموزشی مسائل، مشكالت و تجربیات گوناگونی بر سر راه           

گیرد كه اگر با ديدي خوشكامانه و عمیق به مسئله بنگريم می توان صدها مطلب قابل توجه براي بررسی پیدا كرد 

وضوعی كه در حال سال تجربه م ...........بعد از  ..........علمی در مورد آنها پرداخت. اينجانب  و به جستجو و تحلیل

رسانه هاي ارتباط استفاده صحیح دانش آموزان از ن را دارم مربوط به حاضر قصد تحلیل و پژوهش در مورد آ

مدرسه الزم به ذكر است كه مدرسه محل خدمت من  می باشد.  فضاي مجازيجمعی و شبكه هاي ماهواره اي و 

 نمونه دولتی متوسطه اول دخترانه است كه دانش آموزانی باهوش دارد كه براي ورود به اين آموزشگاه آزمون می

ان و پرسنل آموزشگاه همه با رايانه و كاربردهاي فراوانش درگیر هستند. آنچه باعث معلمآموزان و و دانش  دهند

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی اينترنت و شد من موضوع نحوه ي استفاده صحیح از 

 ايم...توسط دانش آموزان را براي اقدام پژوهی انتخاب نم هاي همراه 

از ابتداي سال آموزشی و شروع تدريس توسط همكاران تغییرات چشمگیري در نحوة تدريس ديده می شد. 

در جريان بحث همكاران ژوهشی و تحقیقی به خود گرفته بود. تكالیفی را كه به دانش آموزان داده می شد حالت پ

را در  دانش آموزانییرات، چالش ها و نگرانی در مورد تحوالت رخ داده در كتابها و نوع تدريس بودم به خوبی تغ
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انجام كارها و تكالیف محوله می ديدم آنها براي گردآوري مطالب جديد و رقابت با دوستانشان بهترين راه را همین 

و درياي بیكران اطالعات تشخیص داده  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

ذشت مدتی سؤاالتی را در مورد استفاده از رايانه و تأثیر آن در درسهايشان از دانش آموزان بودند. پس از گ

 پرسیدم:

 ان چیست؟معلمنظرتان در مورد تدريس به روش الكترونیكی توسط  -0

 سؤاالتی كه خارج از محدوده ي كتاب می خواهید جواب دهید چگونه آماده پاسخگويی می كنید؟ -0

 رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه مستقیماً به رايانه و  چند نفر از شما -2

 دسترسی داريد؟

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و به جز موارد علمی چه مطالب ديگري دوست داريد در  -2

 جستجو كنید؟ گوشی هاي همراه 

اي در حسرت دسترسی يه رايانه هستند و عدة  فهمیدم كه عده ت دادندبه اين سؤاال دانش آموزاناز پاسخی كه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و ديگر هم در معرض خطر گشت هاي جذاب اما خطرناک در 

هستند  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه اينترنت و  گوشی هاي همراه 

به دنبال دستیابی به جواب سؤاالت درسی و انجام يك تحقیق ساده پا به عرصه اي جديد از  موزاندانش آ

ان نمی توانند همیشه حاضر و ناظر به آن معلمكاملترين منبع دانستنی ها می گذراند جائی كه نه والدين و نه 

تعد هر نوع آموزشی هستند باشند و خطرات جدي و بسیاري در كمین دانش آموزان است كه با ذهنی جويا مس

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی اين زنگ خطر باعث شد كه راههاي صحیح استفاده از 

 را مورد پژوهش قرار دهم.آنو خطرات جتنبی  هاي همراه 
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 اهداف:

نسبت به يك پديده بسیار مهم كه با انجام اين اقدام پژوهی می توان فقط زنگی را به صدا در آورد كه والدين را     

بر سر راه فرزندانشان قرار دارد آگاه كند و بطور كلی مزايا و معايب و نحوه برخورد با آنرا گوشزد نمايد. نه اينكه ما 

را  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه ادعاي حل كامل مشكالت استفاده از 

 داشته باشیم.

به  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه آموزش صحیح استفاده از  کلی:هدف 

 دانش آموزان

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه افزايش سطح آگاهی والدين در مورد مزايا و معايب استفاده از  اهداف جزئی:

 هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 ش آموزان در مواجهه با جاذبه هاي منفیقويت فطرت نیكوي درونی دانآموزش خويشتن داري و ت -

 تغییر نگرش منفی و سطحی والدين نسبت به فناوري هاي جديد -

رسانه هاي ارتباط جمعی و اتخاذ برنامه هاي مدون و قابل قبول براي فرزندان در مورد استفاده از رايانه و  -

 شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 ايی و آموزش والدين در مورد رايانه بصورت سطحی و مورد نیازآشن -

 توصیف وضعیت موجود:

در حال خدمت به دانش آموزان می باشم. كه تقريبا اكثر آنها با  هستم و در اين آموزشگاه ..… اينجانب              

با گذشت چند   ر ارتباط هستند. و رايانه د رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

هفته اول سال تحصیلی و رونق گرفتن سیر صعودي تدريس و امور آموزشی در مدرسه مراجعاتی توسط والدين 

داشتیم و اعتراض آنان را در اين مورد شنیديم كه بچه ي آنها فقط به چند درس عالقه نشان داده و وقت خود را 

وارد ديگري به چشم می خورد كه از تغییرات رفتاري در نوع حرف زدن و كامل صرف موضوعات خاص می نمايد. م
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نسبت به شنیدن  دانش آموزانحتی پوشش دانش آموزان خبر می داد و يا حتی در بعضی موارد ما شاهد بی میلی 

و درک مطالب مذهبی، تاريخی و به قول خودشان كهنه ي مربوط به گذشته بوديم. در اولین جلسه ي انجمن 

لیاء كه تشكیل شدد همه ي اين موارد توسط والدين بازگو شده و به شكل جديد در برابر ما مجسم شد. شواهد او

حسابی كالفه و شاكی از میزان استفاده فرزندانشان از رايانه و تأثیرات آن حاكی از آن بود كه برخی از والدين 

اولین و بارزترين موضوع مرتبط با اين  نش آموزاندابودند. ما بدون هیچ پیش داوري در مورد دلیل تغییر رفتار 

و چگونگی استفاده از آن را شالوده  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه بحث را 

ي اصلی مشكل بوجود آمده دانستیم. بنابراين من به عنوان اقدام پژوه بايد اطالعاتی را براي بررسی وضعیت 

 آوري می كردم.موجود جمع 

 گردآوری اطالعات:

 بررسی نحوه آموزش دروس مختلف و میزان ارتباط آنها با دنیاي مجازي براي رفع نیازهاي علمی -

 

        نام درس

میزان 

ارتباط و 

استفاده از 

رسانه 

هاي 

ارتباط 

جمعی و 

شبكه 

61% 21% 61% 01% 21%  11% 
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هاي 

ماهواره 

اي و 

گوشی 

هاي 

 همراه 

 0ه جدول شمار

 میزان سطح سواد والدين -

 لیسانس و باالتر ديپلم تا لیسانس ديپلم كم سواد

00% 22% 09% 01% 

 0جدول شماره                                                        

 خانگی رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه میزان دسترسی به رايانه و  -

ي كه به رايانه دسترسی افراد

 ندارند

افرادي كه فقط به رايانه دسترسی 

 دارند

رسانه اينترنت و افرادي كه دائم به 

هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي 

 ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 دسترسی دارند

27% 09% 22% 

 2جدول شماره                                                   
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میالدي دو سوم از والدين ناتوان از آگاهی  0116( در سال Tesco Telecom( و تسكوتله كام )NCH) المبر اساس اع

هستند در  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه از نمونه استفاده فرزندانشان از 

ی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي رسانه هاي ارتباط جمعحقیقت آنها به هیچ وجه نمی توانند ارتباطات 

 ي فرزندانشان را كنترل كنند و اين به نگرانی حاد در میان والدين تبديل شده است. همراه 

ارت اولیه و جرقه اي كه در ذهن دانش آموز بر اساس اطالعات بدست آمده می توان اينگونه تفسیر نمود كه است

براي جمع آوري  جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط زده می شود كه به سمت 

 ( . 0اطالعات روانه شود در كالس درس زده می شود. )جدول شماره 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی نكته ي مهم بعدي تجربه نداشتن دانش آموز در مورد 

رسانه هاي ارتباط جمعی و ستفاده از درياي بیكران دانستنی هاي و عدم آگاهی در مورد چگونگی ا هاي همراه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و است آنان بدون هیچ پیش زمینه اي  شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

را به خاطر سهولت دسترسی و تنوع مطالب براي انجام تكالیف محوله  شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

ان و معلمی بر می گزينند و بی خبر از اينكه بر سر راهشان چه خطراتی نهفته است. پس از گروه اول كه ي درس

مربیان هستند فیلتر دومی كه دانش آموزان از ديد آنان عبور می كنند والدين هستند كه مهمترين عامل دخیل 

جديد می باشد كه در صورت كافی در میزان كنترل آنان سطح سواد و آگاهی شان نسبت به علم و تكنولوژي 

نبودن آگاهی و سواد ناخواسته فرزندشان را به سمت كسب تجربه هاي پر خطر و خارج از كنترل خود می 

در حین استفاده از  دانش آموزانمی توان میزان آگاهی و تسلط والدين را بر  0فرستند. بر اساس جدول شماره 

 سنجید. اره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهو

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي به رايانه و شبكه هاي  دانش آموزانموضوع قابل توجه ديگر نوع دسترسی 

در طول روز و خارج از منزل در ي می باشد. مسلماً آنانی كه فقط در ساعات معین ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی ت ها موفق به استفاده از مراكز كامپیوتري و كافی ن
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رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هستند. محدودتر از افرادي هستند كه بطور شبانه روز در منزل به  هاي همراه 

 (.2دسترسی دارند.   )جدول شماره  هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

ه هاي بیشتر در زمینه ي شاخص هاي كیفی وضع موجود پرسش نامه اي تدوين كرده و در براي گردآوري داد

 اختیار دانش آموزان قرار دادم.

 پـــرســـــش هـــا
 پاسخ دانش آموزان

 خیر بله

 به نظر شما كتاب بهترين منبع بدست آوردن مطالب جديد است؟ -0

 ب می رساند؟آيا نداشتن رايانه به پیشرفت تحصیلی شما آسی -0

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي آيا كسانی كه به  -2

 دسترسی دارند موفق تر از ديگرانند؟ همراه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و آيا شما از ورود به فضاي  -2

 و استفاده از آن لذت می بريد؟ گوشی هاي همراه 

 ايانه در موفقیت تحصیلی شما تأثیر دارد؟به نظر ر -1

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي شما به نظر  -6

 بهترين منبع براي پاسخگويی نیازهاي علمی شماست؟ همراه 

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

رسانه هاي ارتباط جمعی و د سايت هاي مهیج آيا براي سرگرمی و تفريح وار -8

 ؟می شويد شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 ان به شما فعالیت خارج از كالس می دهند راضی هستید؟معلماز اينكه  -9

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره آيا مايلید به تنهايی از رايانه و  -01
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 اده كنید؟استف اي و گوشی هاي همراه 

 تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی بدست آمده:

قرار  شاهد نفري آموزشگاه  012طبق نظرسنجی بر اساس پرسش نامه ي فوق كه در اختیار نمونه                  

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره % موافق كمك 18 -% كتاب را منبع مناسبی می دانستند00گرفت. 

رسانه هاي ارتباط جمعی و به % پس از ورود 72 -و رايانه در پیشرفت تحصیلی بودند و گوشی هاي همراه  اي

% موافق 70 -به دنبال بازيها، سرگرمی وسايتهاي متفرقه می رفتند شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي رسانه هاي بودند كه بهترين منبع براي پاسخگويی سؤاالت درسی و علمی 

رسانه هاي ارتباط ان فعالیت خارج از كالس رايانه اي و معلم% موافق بودند كه 29 -است و گوشی هاي همراه 

% مايل بودند هنگام كار با رايانه 82 -ي به آنها محول نمايندجمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 تنها باشند. ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه  رسانه هايو استفاده از 

فرهنگی -از آنجا كه نوجوانان و جوانان بخش مهمی از سرمايه انسانی جامعه را تشكیل می دهند تغییرات اجتماعی

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي اين نسل باعث دگرگونیهاي عظیمی در سطوح ديگر جامعه می شود 

به عنوان يكی از كارآمدترين رسانه هاي جهانی امروزه پا به فضاي خانواده ها  اهواره اي و گوشی هاي همراه م

گذاشته است و به روي جوانان و نوجوانان تأثیرات مثبت و منفی را می گذارد و مدرسه نیز يكی از شاه راههايی 

آنها حساس شد نوجوانان به شدت شیفته ابراز بطور ملموس ديد و نسبت به است كه می توان اين تغییرات را 

لیاقت و اظهار وجود و شايستگی هستند به همین دلیل رو به راههاي مختلفی می آورند كه اطالعات و دانستنی 

هاي خود را افزايش دهند تا حرفی براي گفتن داشته باشند از طرفی دنیاي امروزه می طلبد كه انسان دائم به روز 

 دانش آموزانمان و مكان برداشته شده و اين خود باعث تضعیف كنترل والدين، اولیاء و مربیان باشد محدوديت ز

 شده است.
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رسانه هاي ارتباط جمعی و مطالعات انجام شده نشان می دهد اغلب والدين زمانی از نحوه ي استفاده فرزندشان از 

اقل يكماه است كه از سايت هاي غیر اخالقی آگاه می شوند كه او حد شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 ديدن كرده و با افراد جديدي آشنا شده و اين امر خود باعث تغییر و تحول رفتاري كودكان و نوجوانان می شود.

با ورود يك تكنولوژي جديد به جامعه در صورتی كه آمادگی الزم براي پذيرفتن و نحوه صحیح استفاده از آن 

ه دلیل عدم آگاهی، حجم باالي تقاضا و سرعت انتشار آن جامعه دچار شوک شده وو مضراتی وجود نداشته باشد ب

 را بدنبال دارد.

 یافته های تحقیق :

بر جوامع  یقیعم یاربس یرتا كنون تاث رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 روزانه انسانها گذاشت. یو تلفن و ... بر زندگ ینمعادل اختراع ماش یريگذاشته است. تاث يامروز

 یزاناست ؛ م یدو مولفه اصل يدارا رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 اطالعات. يناطالعات در دسترس و دوم سرعت انتقال ا

جامعه  یمعرف ینجتماع و همچنبه ا یجهت ده يقدرتمند برا یارابزار بس يك، اطالعات همواره  يخطول تار در

چاپ  ینداشتند. با اختراع ماش یو ثروتمندان به اسناد مكتوب دسترس یوناست. در دوران باستان ، تنها روحان

اطالعات و  ينانتشار ا یرشد كه از تاث مفراه یشتريشده به افراد ب يامكان گسترش دانش و اطالعات جمع آور

 .یدتوان چشم پوش ینم یه صنعتب يجوامع از كشاورز ییرعلوم در تغ

 ییر، تغ رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه و  یوترحال حاضر با ظهور كامپ در

اطالعات و درک مطالب رخ  يو به اشتراک گذار يبر جمع آور یشتريب یدبا تاك یجامعه اطالعات يجهت به سو

 داده است.
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محور ، عقب مانده است. به  یوتركامپ يكار يها یتموقع يجوانان برا يدر آماده سازمتاسفانه مدارس ما  اما

رسانه هاي ارتباط باشند.  ینم يندهسال آ 01كار در  يتقاضا یتوضع ینیب یشكه كارشناسان قادر به پ يطور

و پرورش  آموزش يبرا یچالش واقع يكو  یفرصت عال يك جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 كرده است. يجادما ا

در دسترس دانش آموزان و  يكسانبه صورت  یو جهان یمنبع جامع اطالعات يكهم به صورت  یالبته از طرف و

رسانه هاي از  یآموزش و پرورش در استفاده رسم یازموجب تمركز ن ينهاا يباشد. همه  یم یكاركنان آموزش

 شده است. ی هاي همراه ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوش

و كسب  یو عدم سرقت ادب يترا یكپ ینآداب و قوان يت، رعا يمنو ا یحچون استفاده صح یمسائل يدبا امروزه

بهتر است  یآموخت.به عبارت يانبه دانش آموزان و دانشجو یها را همچون مسائل درس يتسا يابیمهارت ارز

درس در  يكدر قالب  ه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكآموزش استفاده از 

 .ودش يقتزر یدرس يبرنامه ها

 .ینند، آموزش بب يرانمنظور ابتدا الزم است معلمان و مد ينا به

و خدمات  ينآنال يمدرسه مرز وجود داشت اما امروزه با وجود آزمون ها یرزمان مدرسه و زمان غ ینگذشته ب در

منزل فرزندانمان را كاهش داده  یف، زمان انجام تكال يانجر ينعوض شده است. كه ا يطشرا ينا..  یآموزش ينآنال

 .تگذشته شده اس يو باعث جذاب تر شدن و آسان تر شدن آموزش ها

شده مورد استفاده  يمتن ها ، مقاالت ، كتاب ها و اطالعات به صورت دسته بند يگذشته در مدارس مجموعه  در

كند كه ممكن است  یم یاز اطالعات را به شما معرف يموضوع ، مجموعه ا يك يمروزه با جستجوگرفت. ا یقرار م

است  ییراست و مدام در حال تغ یالهمچون س اتباهم متناقض باشند. اطالع يیها از نظر محتوا يافته يناز ا یبرخ
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و  ییراتهمراه شدن با تغآموزش و پرورش  یتاز مسئول یكرده است.بخش يجادچالش ا يكمدارس  يبرا ینو هم

 باشد  یها م یشرفتپ

در زمان  يیو صرفه جو يمیل، ا رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه ،  كامپیوتر

و  یلخانواده و فام يو ارتباط با اعضا یگیري، پرداخت قبض ها و صورت حساب ها ، پ ينآنال يدبا خر يو انرژ

 یكردن اطالعات یداپ ین، درخواست فرم ها و اسناد و همچن ينآنال يجستجو يقاز طر یادن يجادوستان در هر ك

همه مارا تحت  یبه شدت زندگ يگر، استفاده از دانش نامه ها و مراجع د يافتشد آنرا  یم ابخانهكه فقط در كت

 الشعاع قرار داده است. 

 ینهمشترک با دوستان در زم يها یتفعال ياب براجذ یطمح يكجامع و  یارمنبع بس يكدانش آموزان  اكنون

رسانه هاي استفاده درست و مناسب از  يقتنها از طر يامزا ينمورد عالقه شان در دستان خود دارند. اما همه ا يها

 يستبا یمنظور دانش آموزان م ين. بديابد یتحقق م ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره برداشت اطالعات از منابع موجود در  یازمورد ن یاساس يمهارت ها

 .یاموزندها را ب يتسا يابیو ارز اي و گوشی هاي همراه 

 یحبا آموزش صح یايیدابزار است. ب يك رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 .یمرا از آن كن يبهره بردار ينبهتر

اينترنت فضايی مجازي و بسیار گسترده است كه استفاده از آن روز به روز در حال افزايش می باشد. اينترنت در 

ابتدا با هدف تبادل اطالعات از به هم متصل شدن چند شبكه ي كامپیوتري در  ارتش اياالت متحده ي آمريكا 

به همت مركز  0270شور و كشورهاي ديگر رسید. در سال متولد شد و بعد از آن به بخشهاي خصوصی آن ك

تحقیقات فیزيك نظري تهران اينترنت وارد ايران شد. در حال حاضر موارد استفاده از  اينترنت بسیار زياد شده و 

ا روز به روز هم در حال افزايش است. حال كه اين تكنولوژي را وارد كرده ايم بايد  در اين زمینه آموزشهاي الزم ر

هم به كاربران آن بدهیم و سیاستهاي فرهنگی جامعه را براي استفاده صحیح از آن تطبیق دهیم تا كمتر شاهد 
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آسیب پذيري در اين زمینه باشیم. در حال حاضر فرهنگ استفاده از اينترنت  به كاربران آموزش داده نشده است. 

 چرا كه بايد در اينترنت هدفمند وارد شد و استفاده كرد. 

يكی از مهمترين عوامل  فرهنگ سازي خود وب سايتهاي اينترنتی هستند كه بايد سازماندهی شوند و كنترل الزم 

 روي آنها اعمال شود  كه متأسفانه در حال حاضر قوانین مشخصی براي وب نويسان تعريف نشده است. 

غیر اخالقی و يا بی فايده استفاده  برخی از وب سايتها براي جذاب تر نمودن صفحه وبشان از لینكها و صفحات وب

( بد جلوه دادن اينترنت ايران در سطح جهانی 0می كنند كه از  جمله اثرات منفی اينگونه لینكها و صفحات وب:  

( وارد شدن كدهاي مخرب و ويروسهاي رايانه اي به 2( اتالف وقت و پرداخت هزينه اينترنت اضافی 0و داخلی 

 میلیون رسیده( و ... .  0كامپیوتر )كه به بیش از 

قطعاً بايد اعتراف كرد كه جاي تدريس و آموزش فرهنگ  صحیح استفاده از اينترنت در مدارس و دانشگاه هاي ما  

خالی است. اتاقهاي گفتگو يا همان چت رومها  فضايی براي وقت گذرانی جوانان شده در صورتی كه می توان از 

 ی،  فرهنگی، دينی، ... مفید استفاده كرد. اين ابزار براي تبادل اطالعات علم

وب گردي معضل فراگیر شده، كاربران به جاي جستجوي هدفمند در ايتنرنت، بدون هدف از صفحه وبی به  

صفحه وب ديگر براي وقت گذرانی سیر می كنند. تجارت الكترونیك يكی از فعالیتهايی است كه روز به روز در 

جاي وب گردي و اتالف وقت به اين تجارت پرسود روي آورد. آمارها نشان می حال گسترش است و می توان به 

درصد زمان اينترنت خود را استفاده تفريحی اعم از وب گردي، اتاقهاي  71دهد كاربران اينترنت در ايران حدوداً 

ه برنامه ريزي گفتگو و... می كنند و اين زنگ خطريست براي برنامه ريزان فرهنگی كشور. فرهنگ  سازي نیاز ب

دارد، نمی شود با فیلترينگ و ترمینیشن تعداد معدودي سايت با هزينه هاي گزاف، كه  كاربران نیمه حرفه اي هم 

به راحتی  با روشهاي تونلی آن را دور می زنند، فرهنگ سازي كرد. امیدواريم براي ايجاد بستري سالم جهت 

زم صورت گیرد و جوانان هم  با آگاهی و بصیرت بیشتربا استفاده استفاده كاربران در اينترنت برنامه ريزهاي ال

 صحیح از اينترنت در جهت پیشرفت خود و كشور گام بردارند. 
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 برای نوجوانان: رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های ماهواره ای و گوشی های همراه مزایا و معایب 

و  جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جذابیت استفاده از                 

كامپیوتر به خاطر غرق شدن در دريايی از ارتباطات و اطالعات است دنیايی رويائی كه تنها با فشردن چند دكمه 

به آرامی به ان قدم می گذاريم در اين بین كودكان، نوجوانان و جوانان بیش از دوره سنی ديگر شیفته جستجو و 

یاي جديد هستند و ترديدي نیست كه ذهن پوياي آنان مستعد گرايش به سوي مشكلی كه دنارتباط با  برقراري

قرار گرفت چگونگی برخورد دانش آموزان با همین پديده ي جذاب  شاهداساس اقدام پژوهی من در مدرسه 

مطالب ه پلی میان ي است كرسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه ارتباطات 

رسانه هاي از شبكه هاي  قديمی و ايستاي كتابهاي درسی و دنیاي نوظهور اطالعات علمی می باشد در استفاده

مشكالتی پیش می آيد كه به  دانش آموزاني توسط ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 است كه ذكر می گردد. آنها اشاره می نمائیم. البته مزايايی هم مورد بحث

 :رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های ماهواره ای و گوشی های همراه مزایای استفاده از 

 ارتباط مستقیم با دنیاي خارج به اشكال گوناگون )صوتی، تصويري، نوشتاري و ...( -

 استفاده از پايگاه ها ي علمی بسیار ارزشمند )سايتهاي گوناگون( -

 راي دادن اطالعات دلخواه با فضاي بسیار جذاب )وبالگها(امكان ايجاد محیطی ب -

 امكان يادگیري آسان در هر ساعت از شبانه روز -

 استفاده از كتابخانه هاي الكترونیكی -

 :رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های ماهواره ای و گوشی های همراه معایب استفاده از 

 یستم اسكلتی بدن، چاقی، تشنج اپیلپتیكبروز مشكالت فیزيكی: مانند ضعف بینايی، صدمات س -

رسانه هاي بروز مشكالت اجتماعی: كاهش روابط خانوادگی و دوستانه، افسردگی و تنهايی، اعتیادهاي  -

 يارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 
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ط جمعی و شبكه هاي رسانه هاي ارتبابروز مشكالت روانی: اعتیاد به روابط عاطفی و دوستانه، وسواس به  -

، كاهش اعتماد به نفس دوري از اولیاء و مربیان، اعتیاد به روابط جنسی، پريشانی ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 و اختالل در خواب

در وضعیت موجود همه مشكالت نام برده شده در بین دانش آموزان مدرسه ريحانه به چشم نمی خورد اما 

شكالت اندک اخالقی، بروز روابط غیر مشروع دوستانه و تغییراتی ناپايدار در رفتار مشكالت والدين، ضعف درسی، م

برخی از دانش آموزان و تنشهاي پی در پی در مقابله با والدين نشان دهنده وضع نامطلوبی بود كه بر اثر برخورد 

ت و پر از هیجان دانش ان نسبت به فرهنگ سازي و برداشت نادرسمعلمعدم تعهد مربیان و غیر اصولی والدين، 

 ، به وجود آمده است.رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه آموزان نسبت به 

 پیشینه ی پژوهش:

رسانه هاي ارتباط جمعی و میالدي پژوهش ها و بررسی هاي بسیاري در زمینه روانشناسی  91از اوايل دهه       

و تأثیر آن بر سالمت و رفتار نوجوانان انجام پذيرفته است امروزه  وشی هاي همراه شبكه هاي ماهواره اي و گ

به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و از  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

نظر گرفتن جمله كشورهاي اسالمی يك دغدغه بسیار مهم است آگاهی از پیامدهاي آن و در كنار آن در 

مدارس و حمعیت  راهبردهاي مناسب براي استفاده درست و پیشگیري از پیامدهاي منفی آن اهمیت اساسی دارد.

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی دانش آموزي يكی از وسیع ترين طیف هاي مراجعین 

نه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و رساي هستند و به طبع در معرض آثار مثبت و منفی هاي همراه 

قرار دارند. لذا بررسی و تحلیل هاي علمی توسط صاحبنظران در اين مقوله بسیار انجام گرفته  گوشی هاي همراه 

 كه به برخی از آنها اشاره می نمايیم:
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 الف( مبانی نظری:

 –در دنیا  اره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهوتازه هاي آماري كاربرد  -

 ناصر محمدي زاده – 0119دسامبر  20

 - رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه آسیب هاي فرهنگی پژوهشی  -

  01/8/88ماهنامه ره آورد نو  –جهانگیر عیسی 

 -و جامعه ه اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهوار( 0281اسلوين جیمز ) -

 ترجمه عباس گیلوردي و علی رادباوه

 –و امنیت فرهنگی سیاسی  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه  -

 حسام الدين آشنا -بررسی راهبردهايی براي جمهوري اسالمی ايران

بر رفتار  شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه  رسانه هاي ارتباط جمعی ومطالعه تأثیر استفاده از  -

  0282  -اعضاي هیئت علمی دانشگاه تهران -ع يابیطالا

حبیب صبوري  – 0289 -آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، چالش ها و راهبردهاي مواجهه با آن -

 خسروشاهی

 ب( پیشینه ی علمی: 

ن پژوهش هاي انجام شده در اين زمینه انجام دادم اما متأسفانه جستجوهاي فراوانی براي بدست آورد               

 پژوهشی كامل و مرتبط نیافتم. پژوهشهاي زير گريزي به موضوع مورد نظر زده اند:به دلیل نوپا بودن اين موضوع 

  88 -مرضیه خمیس آبادي  -علیرضا مرآتی –ضرورت توجه به تكنولوژي هاي نوين در آموزش و پرورش  -

  0280 –خانواده و پیامدهاي فناوري و اطالعات  –ولیاء و مربیان انجمن ا -

بر اخالق  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه اينترنت و تأثیر سازنده  -

 سید علیرضا حجازي –میترا ديلمقانی  –كاربران 
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بر نوجوانان علی مصطفی  ی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشتأثیرات  -

 میر حمید هاشمی اصل –نژاد 

ابزار غرب  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه يك آمار و يك هشدار،  -

 مجله ديدار آشنا -سیدمحمدمهدي موسوي -در بردگی نوين

در میان  ماهواره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي نگاهی به استفاده از  -

 روزنامه همشهري -مترجم احیا احمدي -كودكان، نوجوانان، جوانان

براي  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه گشت هاي شبانه در  -

 خبرگزاري فارس –سمینار استاد دانشگاه فاطمه حصیب  -نوجوانان جذاب اما خطرناک

 ائه راه حل های پیشنهادی:ار

طی تشكیل جلساتی مانند شوراي  با جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحلیل آن، تبادل تجربه با همكاران           

ان و انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندي مطالب بدست آمده براي حل مشكل، معلم

 از: راههاي مختلفی ارائه گرديد كه عبارتند

 اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

 رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه آگاهی كامل اولیاء از رايانه و  -

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی آگاهی از راههاي دستیابی اولیاء به سايت هاي  -

 Historyيق ي استفاده شده از طرهاي همراه 

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

 شناسايی دوستان رايانه اي و اطمینان از سالم بودن آنها -

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

 كنترل بر زمان استفاده از رايانه مخصوصاً شب هنگام -

 ي فیلتر داررسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه ز كارتهاي استفاده ا -



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

 . تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه کنيد  0222با قيمت فقط  پژوهي

www.asemankafinet.ir 

24 

 

 كنترل نامحسوس و غیر مستقیم دانش آموز توسط والدين -

 ان و مشاور می باشد:معلماقداماتی که بر عهده مربیان و 

 برگزاري جلسات آموزشی و مشاوره براي والدين  -

به  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه از  آموزش نحوه صحیح استفاده  -

 دانش آموزان در كالسهاي فوق برنامه

 ارائه داليل روشن و كافی در مورد داليل عدم بازديد از سايت هاي غیر اخالقی براي دانش آموزان  -

 شناسايی محدوده دوستی و روابط در دنیاي مجازي  -

 هاي مفید براي استفاده نوجوانانمعرفی سايت   -

 رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه معرفی موتورهاي جستجوي مناسب در   -

 انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

ه حل هاي ارائه شده اقدام پژوه با توجه به يافته هاي بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و را        

 را با قضاوت ارزشی سنجیده و با توجه به امكان اجرا و اهمیت اجراي آنها، راه حل ها را به ترتیب زير بر می گزيند.

آموزش و آگاهی والدين، آموختن نحوة برخورد صحیح والدين در مواردي كه خطايی از فرزند آنان در استفاده  -0

 سر می زند. كه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شباز 

 فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي مواجهه با موقعیت هاي خاص در دنیاي مجازي براي دانش آموزان -0

 انمعلمهدايت درست و قرار دادن اصولی دانش آموزان در مسیر استفاده از تكنولوژي و ارتباطات جديد توسط  -2
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 راه حل های انتخابی: اعتبار بخشی به

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

بحث قرار دادم. در اين زمینه مدير مدرسه، مشاور، معاوت پرورشی قول همكاري را براي اجراي راه حل هاي 

 ذاشتیم كه راه حل ها را بر اساس معیارهاي زير به اجرا در آوريم.انتخابی دادند. و بنا را بر اين گ

 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزينة كافی براي اجراي روشها گرفته شود. -

 استفاده از وسايل و ابزارهاي الكترونیكی موجود در مدرسه به هنگام نیاز. -

 كنترل و نظارت مستمر بر اجراي راه حل ها. -

 :اجرای راه حل ها نظارت بر

با والدين ارتباط حضوري و تلفنی در طی هفته برقرار می شود و تغیرات درسی، روحی و اجتماعی دانش  -

 آموزان را گزارش می دهند و نسبت به قبل مقايسه می كنند.

مدير مدرسه با همكاري معاون ساعاتی را در بین هفته براي ساعات فوق برنامه و آموزش صحیح در نظر  -

 فته و هزينه هاي جاري را تقبل نمودند.گر

ان هر درس به تناسب میزان استفاده و ارتباط مطالب هر درس دانش آموزان را به سمت سايتهاي معلم -

 مربوط و مفید علمی سوق می دادند.

رسانه هاي ارتباط براي جلب اطمینان دانش آموزان به آنها فرصت براي ارائه برخورد مناسب در محیط  -

داده شد. به عنوان مثال مسابقه وبالگ نويسی در بین دانش  شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه جمعی و 

 آموزان برگزار شد.

مشاور طی جلساتی دانش آموزانی را كه دچار مشكل خاصی در اين زمینه بودند فرا می خواند و مشاوره  -

 می نمود.
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ان در مورد تغییرات اعمال شده معلمسه شوراي در پايان هر ماه گزارش اجمالی بصورت شفاهی در جل -

 ارائه می شد.

 كتابهايی مربوط به مسائل مورد نظر براي استفاده والدين و دانش آموزان به آنها معرفی شد. -

 پیشنهاد اقدام پژوه:

اهواره رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي مسعی كنیم هرچه زودتر فرهنگ صحیح استفاده از رايانه و            

را آموزش دهیم و بستري را فراهم سازيم تا فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از دنیاي  اي و گوشی هاي همراه 

 استفاده بهینه كرده و لذت ببرند. رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه ارزشمند 

 به والدین توصیه می شود:

 گود مبارزه نشويم زيرا بازنده ي اصلی اين مبارزه بی شك والدين هستند. هیچ گاه با فرزندان وارد -

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

 از طريق( .تمام اطالعات نامناسب بدون اطالع كاربر در اولین فرصت پاک شودHistoryوInternet options) 

 رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي قعیت فرزندانمان در استفاده از ارائه گردد كه از مو شواهد و قرائنی

 آگاهی داريم. ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 گفتگوي صمیمانه و هشدار دادن به فرزندان 

 ... از كارهاي نادرست پرهیز كنیم. مانند ممنوع كردن استفاده از رايانه، تنبیه، تحريك عواطف و 

 گرد آوری شواهد دو 

ان در تدريس هر درس و دادن معلمقدم اول را در بررسی وضعیت جديد در كالس درس برداشتیم .              

فعالیت هاي خارج از كالس به اين نكته توجه می كردند كه سايت هاي مربوط به مطالب مورد نظر را معرفی كنند 

به اهمیت كتابها، نشريات و  اي همراه رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هو در كنار 

مجالت علمی هم اشاره نمايند كه حتماً مورد استفاده قرار گیرند. والدين هم آموزش وو اطالعات كافی را در مورد 
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فرا گرفتند.  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه كار با رايانه و پیچیدگی هاي 

رسانه هاي ارتباط جمعی و دينی كه به خاطر كم بودن سطح تحصیالت توانايی الزم را براي كنترل آن دسته از وال

ي نداشتند راههاي قابل اجراي ديگري را براي كنترل فرزندان خود شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

سايت هاي مورد رگه هايی لیست انتخاب نمودند. از دانش آموزان نظرسنجی به عمل آمد و بدون قید نام بر روي ب

را نوشتند با  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه استفاده و زمان مراجعه به 

بررسی آن معلوم شد كه نسبت به قبالً بسیار معقوالنه تر به چشم می خورد با صحبت با والدين فهمیدم كه 

به  دانش آموزانزندان و والدين بسیار كمتر شده و روال عادي انجام تكالیف مشاجرات و برخوردهاي كالمی بین فر

رسانه هاي ارتباط جمعی و آرامی در مدرسه و منزل طی می شود. دانش آموزان حاال ديگر با خطرات واقعی دنیاي 

بر اعمال خود آشنا شده و با ماجراهاي تلخ واقعی رو به رو شده و  شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

كنترل بیشتري داشتند و از روابط نامشروع و عواقب آن حسابی گريزان شده بودند.سطح پیشرفت تحصیلی برخی 

 از دانش آموزان هم سیر صعودي داشته و نمرات باالتري گرفته اند.

 نتیجه گیری:

دهكده جهانی هستیم و براي بقاء و  امروزه در عصر اطالعات و در مواجهه با جامعه اطالعاتی ناگزير به ورود در     

ماندن در بازار رقابت جهانی، توسعه آموزش، پیشرفت سطح رفاه و بهداشت و بطور كلی در همه امور بايد به روز 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي اينترنت و باشیم و تن به سیل هجوم تكنولوژي و 

س ترين عرصه ها كه درگیر علم و دانش تكنولوژي جديد است آموزش و پرورش می برسیم يكی از حسا همراه 

 باشد كه عنصر اساسی و حیاتی آن فرزندانمان هستند.

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی میلیون كاربر  181میالدي در حدود  0110در سال 

میالدي به يك میلیارد نفر افزايش يافته است. قابل  0112سال شناسايی شده است و اين تعداد در ي هاي همراه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و پیش بینی است كه در چند سال بیشتر فعالیتهاي انسان با استفاده از كامپیوتر و 
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خواهد بود پس ضروري است كه هر فرد بايد خیلی زود بر عملیات  شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 ي مسلط و توانا گردد.هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه رسانه 

مانند هر نوآوري ديگري به ايجاد  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

ير، دگرگونیهاي عظیمی در جنبه هاي مختلف زندگی شده است. ويژگی منحصر به فرد آن محتواي تحريك پذ

سهولت دسترسی، آلودگی كار با رايانه، هزينة پايین باعث استفاده ي فراوان از آن شده است اما همین ويژگی ها 

امكان استفاده ي نابجا را براي كاربران مخصوصاً كودكان، نوجوانان و جوانان می شود بطور قطع دانش آموزان ما 

ي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي رسانه هادر معرض ناهنجاري هاي استفاده نادرست از 

زان اين مرز و بوم حس هستند و الزم است كه والدين، اولیاء و مربیان و مسئولین همه در قبال دانش آمو همراه 

تعهد داشته و با كنترل و نظارت درست نوجوانان را در اين دنیاي پر از هیاهو به سمت استفاده درست از اين 

كران اما خطرناک ارتباطات سوق دهیم و افق روشنی را در برابر ديدگان فرزندانمان كه سرمايه هاي درياي بی

 انسانی اين مرز و بوم هستند بگشائیم.

 پیشنهادات

از  یمیعظ -نوجوان  یتیاصول ترب رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

از شما نوجوانان و جوانان بخش  یاريكه به همراه دارد بس يیبه ها و تنوع هااطالعات است و با توجه به جاذ

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره  يو گشت و گذار در فضا یدناز اوقات خود را صرف چرخ یمیعظ

تنها اطالعات  و یستندن فیدشما با ارزش و م ياطالعات برا ين. اما مسلماً تمام ایدكن یم اي و گوشی هاي همراه 

كه  یمتناسب با زمان ياشود كه آ یپرسش مطرح م ينا ينشما مرتبط است. بنابرا یزندگ يااز آن به كار  يا يژهو

 یزچ یدكن یصرف م رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه استفاده از  يبرا

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي كه از  یزيچ ياه تر آبه زبان ساد يد؟آور یتان بدست م یزندگ يبرا یديمف

دارد؟ در  یدده یرا كه از دست م یارزش زمان یدخوان یآن را م يا یريدگ یم ماهواره اي و گوشی هاي همراه 
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رسانه هاي ارتباط جمعی و استفاده سودمندتر از زمان حضور در  يبرا يیراه ها يمقصد دار يادداشت ينادامه ا

 .یمارائه ده اي ماهواره اي و گوشی هاي همراه شبكه ه

زمان را  یتدارند اهم یقحساب شده و دق يزيخود برنامه ر یزندگ يكه برا یمنظم و كسان یدافرادمنظم باش -0

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و  يكارها يبهتر است همواره برا ينكنند بنابرا یبهتر درک م

 یدتا بدان یندازيدبه آن ب ینگاه یدنو هر شب قبل از خواب یدفهرست داشته باش يا يمتقو يك ي گوشی هاي همراه

 .یدانجام ده يچه كار يدامروزتان ناتمام مانده است و فردا با هايچقدر از كار

عی و رسانه هاي ارتباط جمتواند زمان حضور شما در  یكه م يیجمله كارها یدازكن يبند يترا اولو يتانكارها -0

است وگرنه به محض  يبند يتكند داشتن اولو يلتبد یدرا به زمان مف شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

ممكن است به سراغ آن  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه  يورود به فضا

 شما نداشته باشند. صلیبه كار ا یاطارتب یچكه در زمان حال ه يدبرو يیها يتدسته از اطالعات و سا

فهرست  يا يمتقو يك يرسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه  يكارها براي

امروزتان ناتمام مانده است  يچقدر از كارها یدتا بدان یندازيدبه آن ب ینگاه یدنو هر شب قبل از خواب یدداشته باش

 یدجام دهان يچه كار يدو فردا با

هر چند وقت  یدكن یچطور زمان خود را تلف م يدآنكه بهتر متوجه شو يبرا یدكن يادداشترا  يتانها یتفعال -2

كند كه  یموضوع به شما كمك م ين. ایدكن يبردار يادداشت یدده یاز آنچه هنگام اتصال به شبكه انجام م يكبار

شما به  يبا كارتان، برا یرمرتبطغ ياو  يضروریرغ يها تيرفتن به كدام سا يدماه متوجه شو ياهفته  ياندر پا

 گردد. یشما م یدصورت عادت درآمده است و باعث اتالف وقت مف

 یآموزش یلهوس يكتواند  یم رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه آنكه  علیرغم

مشكالت آن است  يناز ا يكیمشكالت همراه نباشد.  یا برختواند ب یباشد اما استفاده از آن نم یدكار مف یو حت
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 يا 1شوند  یمتوجه م يكدفعهاز گذشت زمان ندارند و به قول خودشان  یكه افراد هنگام استفاده از آن درک درست

رسانه هاي از افراد از  یشود و برخ یهم بدتر م يناز ا يطشرا یساعت از وقت شان را از دست داده اند. گاه 6

اتالف وقت آزاد  ياو  یسرگرم یلهوس يكبعنوان  باط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه ارت

 كنند. یاستفاده م

 ی،اشخاص، سبب بروز مشكالت اجتماع ينا يدراز مدت برا یو جسم یموضوع گذشته از داشتن عوارض روح اين

تواند زمان استفاده و حضور  یكه م یفنون ياوش ها از ر یرو، آگاه ينگردد. از ا یم یمختلف یو فرهنگ ياقتصاد

 يیبسزا یترا كاهش دهد از اهم رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه  يدر فضا

 روش ها عبارتند از: يناز ا یبرخوردار است. برخ

شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي  رسانه هاي ارتباط جمعی وتنقالت هنگام استفاده از  يااز خوردن غذا  -0

. یدكن یلخانواده و به صورت رودررو م ياعضا يگرخود را همراه با د يیغذا ي. وعده هایدكن يخوددار همراه 

 . يدلذت ببر يتانتنها از خوردن غذا یوتراستفاده از كامپ يهنگام غذا خوردن به جا یدكن یم یچنانچه تنها زندگ

استفاده  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه از  هیوستبه طور مداوم و پ -0

انجام  یكشش يشده و نرمش ها یوتربلنداز پشت كامپ یقهدق 01-01ساعت به مدت  يكهر یدكن ی. سعیدنكن

ست استفاده كار ممكن ا ين. انجام ايدكتف، كمر، مچ دست و... نشو ي یهدرد در ناح ياتا دچار چشم درد و  یدده

را تا ساعتها به  رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه و  یوترمجدد شما از كامپ

 .یندازدب یرتأخ

 یدبزن یتان چرخ یلمحل تحص يامحل كار  يااوقات اگر در كتابخانه خودتان  ی. گاهيدبرو يتانسراغ كتاب ها -2

و چند صفحه از آنها را مطالعه  يدآنها را بردار يدهست كه دوست دار يیاب هاكت ياشد كه كتاب  یدمتوجه خواه

 يبرا یدائم یحت ياموقت و  ینجانش يك یدتوان یب میترت ين. به ایدكتاب شعر را بخوان يكاز  یتچند ب ياو  یدكن

 .ابیدیب رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه استفاده روزانه از 
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را به بار  یتواند مشكالت یم یزن يزيوناز حد از تلو یش. هر چند استفاده بینیدبب یلمف ياتماشا كرده و  يزيونتلو -2

 رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه از حد از  یشكه ب یكسان يآورد اما برا

داشته باشد به  يتواند اثرات مخرب كمتر یم یلمف يمشاهده  ياو  يزيونكنند سرگرم شدن به تلو یاستفاده م

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی با  يسهدر مقا يزيونو تلو یلمف يداز فوا يكی مثالعنوان 

در  ینید،مسابقه را با هم بب يك یدتوان یاز آنها وجود دارد. مثالً م یاست كه امكان استفاده گروه ينا هاي همراه 

 .يدبپرداز يكديگرو به بحث با  یدمورد آن اظهار نظر كن

 یاستفاده م یخانگ رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه كارتان از  ياگر برا -1

عی و رسانه هاي ارتباط جمساعت ها به كار كردن با  ينو تنها در ا یدكن یینتع يخودتان ساعت كار يبرا یدكن

 یدكار كن يگرد يیدر جا یدتوان یو م يد. اگر لپ تاپ داريدمشغول شو شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

با  یركاريو در ساعات غ یدمجزا كن املخود را بطور ك یركاريو غ يو ساعت كار یدعمل كن یهتوص ينحتماً به ا

 .یددوستان خود باش ياخانواده  ياعضا

رسانه هاي ارتباط جمعی و را در  ینیكه هر روز مدت زمان مع یدكن ید. خود را مقیدكن یمنظساعت خود را ت -6

رسانه هاي ارتباط زنگ ساعت خود، از  يصدا یدنو با شن یدبگذران شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

 .يدول شومشغ يگريد یتو به فعال يدخارج شو جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 

رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره از افراد از  ی. برخیدباش یقیحق يدوست در فضا يافتنبه دنبال  -7

موضوع  ينكه ا یدداشته باش يادكنند. همواره به  یاستفاده م يددوستان جد يافتن يبرا اي و گوشی هاي همراه 

 يتعداد قابل مالحظه ا یدتوان یم یگروه يها یتركت در فعالاست و با ش يرامكان پذ یبه راحت یقیحق یايدر دن

و رفتار و كردارش را  ینیدب یاست كه شخص مورد نظر را با چشم م ينكار ا ينا ی. خوبیدكن یداپ وستاند يناز ا

 رسانه هاي ارتباط يها یاز خطرات دوست یبترت ين. به ايدشو یبا او دوست م يلو در صورت تما یدكن یم يابیارز

 بود. یددر امان خواه یزن يجمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 
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خودتان ممنوع  يرا برا رسانه هاي ارتباط جمعی و شبكه هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه استفاده از  -8

جمعی و شبكه  رسانه هاي ارتباطاز  يهرو یاز روش ها كارساز نشد و دوباره به طرف استفاده ب یچیك. اگر هیدكن

  یدترک كن یماه آن را به كل يك ياهفته  يكمدت  يبرا یدرفت هاي ماهواره اي و گوشی هاي همراه 
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