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 به : تقدیم

عزت  یدگانشانکه افق د یکارشان و صبر مرامشان است ، آنان   یثارمعلمان که ا یهمه   
آن  یب مرز و بوم است  .  یندل هاشان آکنده از عشق به فرزندان معصوم ا یانوسو اق یرانا

آنان است  یمجاهدت ها یمرز و بوم ثمره  ینباشد ، نام و نشان  ا ینام یشانکه از ا
 باد . ی،آخرتشان مملو از اجر و الطاف اله

  

 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ایزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم مي دانیم به لطف ایزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم مي دانیم به لطف ایزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم مي دانیم اقدام پژوهي اقدام پژوهي اقدام پژوهي اینك كه این اینك كه این اینك كه این                

با راهنمایي و مساعدت خویش مارا یاری كرده با راهنمایي و مساعدت خویش مارا یاری كرده با راهنمایي و مساعدت خویش مارا یاری كرده    پژوهشپژوهشپژوهش   كه از همه كساني كه طي اینكه از همه كساني كه طي اینكه از همه كساني كه طي این

اند تشكر نماییم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در روند هدایت اند تشكر نماییم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در روند هدایت اند تشكر نماییم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در روند هدایت 

   داشته اند متشكریم.داشته اند متشكریم.داشته اند متشكریم.   پژوهشپژوهشپژوهش
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 چکیده 

استفاده  در هزاره سوم ویژگي بدیهي دنیای امروزی نفوذ اجتناب ناپذیر فناوری و اطالعات توسط تكنولوژی مورد

در همه جوانب زندگي انسان مي باشد همه شاهد تولد و رشد روز افزون دنیای مجازی و شخصیت های سه بعدی 

هستیم كه به طور روزمره در ارتباط با آن امور زندگي را مي گذرانیم یكي از عرصه های مهم و پهناوری كه میزبان 

 فناوری و دانش نو مي باشد آموزش و پرورش است . 

ان و مسئولین شكل گرفته كه معلمن واقعیت به صورت امری مقبول و پذیرفته شده در اذهان والدین ، مربیان ، ای

دانش آموزان ما برای رشد و ترقي مي بایست با فناوری های روز دنیا همگام شده و گام های بلند و اساسي را 

ي برای گفتن داشته باشند این اقدام پژوهي برداشته تا بتوانند در عرصه كسب علم و پیشرفت دانش جهاني حرف

بدین منظور انجام گرفته كه به همه ی مخاطبین این تغییر و تحول بزرگ در آموزش ، گوشزد نماید كه فقط 

فراهم آوردن امكانات تكنولوژیكي جدید نمیتواند مسئولیت ما را در برابر فرزندانمان اتمام بخشد بلكه ما را در آغاز 

و نشیب قرار مي دهد كه دائم باید در حال یادگیری مي باشیم تا بتوانیم پا به پای فرزندانمان در راهي پرفراز 

عرصه نوین دانش پیش رفته و آنان را از خطراتي كه آرام و بي صدا بر سر راهشان قرار مي گیرد آگاه سازیم و 

به آنان آموزش دهیم باید بفهمیم كه نحوه ی صحیح برخورد با دنیای مجازی را با همه ی رنگ های فریبنده اش 

چگونه فرزندانمان را مجاب كنیم كه اصول اخالقي را در  فضای مجازیبا وجود جذابیت های فراوان محیطي مانند 

 همه ی مراحل ترقي و كسب دانش بكار بگیرد .

 یبرا يش آموزانم به راه حلدردان یشهفكر و اند یجادبا ا مي توانم چگونه كه  بود در این اقدام پژوهي سعي بر این 

 یابم؟دست   یمجاز یاستفاده از فضا یبهایوكاهش آس یشگیریپ
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 مقدمه:

اني كه بهره ای از علم داشتند، قدم زدن در راهروهای باریك كتابخانه و حس كردن معلمگامهای بلند در پي      

ز هر كسي كه مي دانستیم حرفي برای پر از جستجوی پشت سر هم، سؤاالت مكرر ا بوی كهنگي كتابها، ورق زدن

مدرسه  معلمگفتن دارد ..... سالهای گذشته و ما هنوز خاطرات فیلم های كوتاه اما پر از جذابیت را كه گاهگاهي 

برای ما به تصویر مي كشید به خاطر داریم، آموختني های ما پر بود از نگاههای مستقیم و حس های ملموس كه 

 تیم اینها همه گذشته ولي آموزش و یاد دادن هنوز پابرجاست اما .........در جریان یاد گرفتن داش

امروزه فناوری گسترده و پیچیده ای به نام كامپیوتر در جامعه گسترش پیدا كرده و با تمام جنبه های زندگي از 

نان ایفا مي كند مدرسه تا محل كار تلفیق شده است. امروزه این فناوری نقش مهمي را در زندگي كودكان و نوجوا

سال در سال  2 – 11و این نقش به سرعت در زندگي آنان پر رنگ تر مي شود. آمار نشان مي دهد كه كودكان 

 فضای مجازی% رسیده اند. استفاده از 12به  1222مي كردند در سال % از كامپیوتر استفاده 48به میزان  1116

به های مثبت از قبیل جنبه های آموزشي و ارائه خدمات % افزایش یافته است. علي رغم جن51% به 15نیز از 

ی مانند مشكالت بینائي، صدمات 1ارتباطي رایانه جنبه های منفي هم دارد استفاده غیر معقول باعث مضراتي 

 سیستم اسكلتي، چاقي و مشكالتي در ارتباط با خانواده و اعتیاد الكترونیكي مي شود.

را دارد بر اساس طبقه بندی  81كشور جهان رتبه  118در بین  ی مجازیفضاكشور ما از نظر بهره مندی از 

را قشر جوان و  فضای مجازی% از استفاده كنندگان 25اتحادیه جهاني جزء كشورهای متوسط به شمار مي رویم. 

 ي ما پا گذاشته مهم استدانش آموزاننوجوان تشكیل مي دهند از آنجا كه این فناوری در همة عصرهای زندگي 

كه بدانیم چگونه این تكنولوژی مي تواند رشد و تكامل نوجوانان را بهبود بخشد باالخص در محیط گسترده و پر 

 امری بدیهي و رو به افزایش است. فضای مجازیتالطم مدارس كه استفاده از رایانه و 
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بررسي شود دانش آموزان توسط  فضای مجازیدر این اقدام پژوهي سعي بر این است كه مزایا و معایب استفاده از 

ان در رابطه با مشكالت موجود در این مبحث بپردازیم و راه معلمسپس به روشهای صحیح برخورد والدین و 

 مواجهه با این موضوع را ارائه نمائیم.كارهای اصولي 

 بیان مسئله:

قرار مي بر سر راه آدمي  در راه پر فراز و نشیب سالهای آموزشي مسائل، مشكالت و تجربیات گوناگوني          

گیرد كه اگر با دیدی خوشكامانه و عمیق به مسئله بنگریم مي توان صدها مطلب قابل توجه برای بررسي پیدا كرد 

وضوعي كه در حال سال تجربه م ...........بعد از  ..........علمي در مورد آنها پرداخت. اینجانب  و به جستجو و تحلیل

 مي باشد. فضای مجازیاستفاده صحیح دانش آموزان از ش در مورد آن را دارم مربوط به حاضر قصد تحلیل و پژوه

ان معلمآموزان و است و دانش  .....است كه مدرسه ای  ........مدرسه الزم به ذكر است كه مدرسه محل خدمت من 

من موضوع نحوه ی استفاده و پرسنل آموزشگاه همه با رایانه و كاربردهای فراوانش درگیر هستند. آنچه باعث شد 

 توسط دانش آموزان را برای اقدام پژوهي انتخاب نمایم... اینترنت و فضای مجازیصحیح از 

از ابتدای سال آموزشي و شروع تدریس توسط همكاران تغییرات چشمگیری در نحوة تدریس دیده مي شد. 

در جریان بحث همكاران به خود گرفته بود. ژوهشي و تحقیقي تكالیفي را كه به دانش آموزان داده مي شد حالت پ

را در  دانش آموزاندر مورد تحوالت رخ داده در كتابها و نوع تدریس بودم به خوبي تغییرات، چالش ها و نگراني 

انجام كارها و تكالیف محوله مي دیدم آنها برای گردآوری مطالب جدید و رقابت با دوستانشان بهترین راه را همین 

و دریای بیكران اطالعات تشخیص داده بودند. پس از گذشت مدتي سؤاالتي را در مورد استفاده از  فضای مجازی

 رایانه و تأثیر آن در درسهایشان از دانش آموزان پرسیدم:

 ان چیست؟معلمنظرتان در مورد تدریس به روش الكترونیكي توسط  -1

 چگونه آماده پاسخگویي مي كنید؟ سؤاالتي كه خارج از محدوده ی كتاب مي خواهید جواب دهید -1

 دسترسي دارید؟ فضای مجازیچند نفر از شما مستقیماً به رایانه و  -2
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 جستجو كنید؟ فضای مجازیبه جز موارد علمي چه مطالب دیگری دوست دارید در  -4

ند و عدة ای در حسرت دسترسي یه رایانه هست فهمیدم كه عده به این سؤاالت دادند دانش آموزاناز پاسخي كه 

دانش هستند  اینترنت و فضای مجازیدیگر هم در معرض خطر گشت های جذاب اما خطرناک در فضای مجازی 

به دنبال دستیابي به جواب سؤاالت درسي و انجام یك تحقیق ساده پا به عرصه ای جدید از كاملترین منبع  آموزان

توانند همیشه حاضر و ناظر به آن باشند و خطرات ان نمي معلمدانستني ها مي گذراند جائي كه نه والدین و نه 

جدی و بسیاری در كمین دانش آموزان است كه با ذهني جویا مستعد هر نوع آموزشي هستند این زنگ خطر 

 را مورد پژوهش قرار دهم.آنو خطرات جتنبي  فضای مجازیباعث شد كه راههای صحیح استفاده از 

 اهداف:

مي توان فقط زنگي را به صدا در آورد كه والدین را نسبت به یك پدیده بسیار مهم كه  با انجام این اقدام پژوهي    

بر سر راه فرزندانشان قرار دارد آگاه كند و بطور كلي مزایا و معایب و نحوه برخورد با آنرا گوشزد نماید. نه اینكه ما 

 را داشته باشیم. فضای مجازیادعای حل كامل مشكالت استفاده از 

 به دانش آموزان فضای مجازیآموزش صحیح استفاده از  ي:هدف کل

 فضای مجازیافزایش سطح آگاهي والدین در مورد مزایا و معایب استفاده از  اهداف جزئي:

 ش آموزان در مواجهه با جاذبه های منفيآموزش خویشتن داری و تقویت فطرت نیكوی دروني دان -

 ری های جدیدتغییر نگرش منفي و سطحي والدین نسبت به فناو -

 فضای مجازیاتخاذ برنامه های مدون و قابل قبول برای فرزندان در مورد استفاده از رایانه و  -

 آشنایي و آموزش والدین در مورد رایانه بصورت سطحي و مورد نیاز -
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 توصیف وضعیت موجود:

در حال خدمت مي باشم. و هم اكنون  سال است كه در آموزش و پرورش ................مدت  .........اینجانب              

در حال خدمت به دانش آموزان مي باشم. تعداد دانش آموزان این آموزشگاه  مدیردر سمت  ..............در آموزشگاه 

با گذشت چند هفته اول سال   و رایانه در ارتباط هستند.  فضای مجازینفر است كه تقریبا اكثر آنها با  ..........

نق گرفتن سیر صعودی تدریس و امور آموزشي در مدرسه مراجعاتي توسط والدین داشتیم و اعتراض تحصیلي و رو

آنان را در این مورد شنیدیم كه بچه ی آنها فقط به چند درس عالقه نشان داده و وقت خود را كامل صرف 

حرف زدن و حتي موضوعات خاص مي نماید. موارد دیگری به چشم مي خورد كه از تغییرات رفتاری در نوع 

نسبت به شنیدن و  دانش آموزانپوشش دانش آموزان خبر مي داد و یا حتي در بعضي موارد ما شاهد بي میلي 

درک مطالب مذهبي، تاریخي و به قول خودشان كهنه ی مربوط به گذشته بودیم. در اولین جلسه ی انجمن اولیاء 

ه و به شكل جدید در برابر ما مجسم شد. شواهد حاكي كه تشكیل شدد همه ی این موارد توسط والدین بازگو شد

حسابي كالفه و شاكي بودند. ما از میزان استفاده فرزندانشان از رایانه و تأثیرات آن از آن بود كه برخي از والدین 

اولین و بارزترین موضوع مرتبط با این بحث را  دانش آموزانبدون هیچ پیش داوری در مورد دلیل تغییر رفتار 

و چگونگي استفاده از آن را شالوده ی اصلي مشكل بوجود آمده دانستیم. بنابراین من به عنوان اقدام  ضای مجازیف

 پژوه باید اطالعاتي را برای بررسي وضعیت موجود جمع آوری مي كردم.

 گردآوری اطالعات:

 ازهای علميبررسي نحوه آموزش دروس مختلف و میزان ارتباط آنها با دنیای مجازی برای رفع نی -

 

 1 6 5 4 2 1 1 نام درس

میزان 

ارتباط و 
62% 22% 62% 12% 42%  52% 
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استفاده از 

فضای 

 مجازی

 جدول شماره 

 

1 

 میزان سطح سواد والدین -

 لیسانس و باالتر دیپلم تا لیسانس دیپلم كم سواد

11% 24% 11% 15% 

 1ول شماره جد                                                       

 خانگي فضای مجازیمیزان دسترسي به رایانه و  -

افرادی كه به رایانه دسترسي 

 ندارند

افرادی كه فقط به رایانه دسترسي 

 دارند

اینترنت و افرادی كه دائم به 

 دسترسي دارند فضای مجازی

41% 11% 24% 

 2جدول شماره                                                   

میالدی دو سوم از والدین ناتوان از آگاهي  1226( در سال Tesco Telecom( و تسكوتله كام )NCH) اساس اعالمبر 

فضای هستند در حقیقت آنها به هیچ وجه نمي توانند ارتباطات  فضای مجازیاز نمونه استفاده فرزندانشان از 

 والدین تبدیل شده است.  ي فرزندانشان را كنترل كنند و این به نگراني حاد در میانمجازی
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ارت اولیه و جرقه ای كه در ذهن دانش آموز بر اساس اطالعات بدست آمده مي توان اینگونه تفسیر نمود كه است

برای جمع آوری اطالعات روانه شود در كالس درس زده مي شود. )جدول  فضای مجازیزده مي شود كه به سمت 

 ( . 1شماره 

ن دانش آموز در مورد فضای مجازی و عدم آگاهي در مورد چگونگي استفاده از نكته ی مهم بعدی تجربه نداشت

را به خاطر سهولت  فضای مجازیاست آنان بدون هیچ پیش زمینه ای  فضای مجازیدریای بیكران دانستني های 

ان چه دسترسي و تنوع مطالب برای انجام تكالیف محوله ی درسي بر مي گزینند و بي خبر از اینكه بر سر راهش

ان و مربیان هستند فیلتر دومي كه دانش آموزان از دید آنان عبور معلمخطراتي نهفته است. پس از گروه اول كه 

مي كنند والدین هستند كه مهمترین عامل دخیل در میزان كنترل آنان سطح سواد و آگاهي شان نسبت به علم و 

سواد ناخواسته فرزندشان را به سمت كسب تجربه تكنولوژی جدید مي باشد كه در صورت كافي نبودن آگاهي و 

مي توان میزان آگاهي و تسلط والدین  1های پر خطر و خارج از كنترل خود مي فرستند. بر اساس جدول شماره 

 سنجید. فضای مجازیدر حین استفاده از  دانش آموزانرا بر 

ي مي باشد. مسلماً آناني كه فضای مجازیای به رایانه و شبكه ه دانش آموزانموضوع قابل توجه دیگر نوع دسترسي 

فضای در طول روز و خارج از منزل در مراكز كامپیوتری و كافي نت ها موفق به استفاده از فقط در ساعات معین 

دسترسي دارند.   )جدول  فضای مجازیهستند. محدودتر از افرادی هستند كه بطور شبانه روز در منزل به  مجازی

 (.2شماره 

دآوری داده های بیشتر در زمینه ی شاخص های كیفي وضع موجود پرسش نامه ای تدوین كرده و در برای گر

 اختیار دانش آموزان قرار دادم.

 پـــرســـــش هـــا
 پاسخ دانش آموزان

 خیر بله
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 به نظر شما كتاب بهترین منبع بدست آوردن مطالب جدید است؟ -1

 ي شما آسیب مي رساند؟آیا نداشتن رایانه به پیشرفت تحصیل -1

 دسترسي دارند موفق تر از دیگرانند؟ فضای مجازیآیا كساني كه به  -2

 و استفاده از آن لذت مي برید؟ فضای مجازیآیا شما از ورود به فضای  -4

 به نظر رایانه در موفقیت تحصیلي شما تأثیر دارد؟ -5

 زهای علمي شماست؟بهترین منبع برای پاسخگویي نیا فضای مجازیشما به نظر  -6

 آیا تمایل دارید هنگام كار با رایانه والدین در كنار شما باشند؟ -1

 ؟مي شوید فضای مجازیآیا برای سرگرمي و تفریح وارد سایت های مهیج  -8

 ان به شما فعالیت خارج از كالس مي دهند راضي هستید؟معلماز اینكه  -1

 استفاده كنید؟ مجازیفضای آیا مایلید به تنهایي از رایانه و  -12

  

 تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی بدست آمده:

قرار  شاهد نفری آموزشگاه  122طبق نظرسنجي بر اساس پرسش نامه ی فوق كه در اختیار نمونه                  

یلي و رایانه در پیشرفت تحص فضای مجازی% موافق كمك 58 -% كتاب را منبع مناسبي مي دانستند11گرفت. 

% موافق 11 -به دنبال بازیها، سرگرمي وسایتهای متفرقه مي رفتند فضای مجازیبه % پس از ورود 14 -بودند

ان معلم% موافق بودند كه 21 -است فضای مجازیبودند كه بهترین منبع برای پاسخگویي سؤاالت درسي و علمي 

% مایل بودند هنگام كار با رایانه و 82 -یندي به آنها محول نمافضای مجازیفعالیت خارج از كالس رایانه ای و 

 تنها باشند. فضای مجازیاستفاده از 

فرهنگي -از آنجا كه نوجوانان و جوانان بخش مهمي از سرمایه انساني جامعه را تشكیل مي دهند تغییرات اجتماعي

از كارآمدترین  به عنوان یكي فضای مجازیاین نسل باعث دگرگونیهای عظیمي در سطوح دیگر جامعه مي شود 

رسانه های جهاني امروزه پا به فضای خانواده ها گذاشته است و به روی جوانان و نوجوانان تأثیرات مثبت و منفي 
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بطور ملموس دید و نسبت به آنها را مي گذارد و مدرسه نیز یكي از شاه راههایي است كه مي توان این تغییرات را 

لیاقت و اظهار وجود و شایستگي هستند به همین دلیل رو به راههای  حساس شد نوجوانان به شدت شیفته ابراز

مختلفي مي آورند كه اطالعات و دانستني های خود را افزایش دهند تا حرفي برای گفتن داشته باشند از طرفي 

عیف دنیای امروزه مي طلبد كه انسان دائم به روز باشد محدودیت زمان و مكان برداشته شده و این خود باعث تض

 شده است. دانش آموزانكنترل والدین، اولیاء و مربیان 

آگاه مي  فضای مجازیمطالعات انجام شده نشان مي دهد اغلب والدین زماني از نحوه ی استفاده فرزندشان از 

شوند كه او حداقل یكماه است كه از سایت های غیر اخالقي دیدن كرده و با افراد جدیدی آشنا شده و این امر 

 اعث تغییر و تحول رفتاری كودكان و نوجوانان مي شود.خود ب

با ورود یك تكنولوژی جدید به جامعه در صورتي كه آمادگي الزم برای پذیرفتن و نحوه صحیح استفاده از آن 

وجود نداشته باشد به دلیل عدم آگاهي، حجم باالی تقاضا و سرعت انتشار آن جامعه دچار شوک شده وو مضراتي 

 ارد.را بدنبال د

 یافته های تحقیق :

و تلفن و  ینمعادل اختراع ماش یریگذاشته است. تاث یبر جوامع امروز یقيعم یاربس یرتا كنون تاث فضای مجازی

 روزانه انسانها گذاشت. ي... بر زندگ

 

 اطالعات. یناطالعات در دسترس و دوم سرعت انتقال ا یزاناست ؛ م يدو مولفه اصل یدارا فضای مجازی

جامعه  يمعرف ینبه اجتماع و همچن يجهت ده یقدرتمند برا یارابزار بس یك، اطالعات همواره  یختار طول در

چاپ  ینداشتند. با اختراع ماش يو ثروتمندان به اسناد مكتوب دسترس یوناست. در دوران باستان ، تنها روحان
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اطالعات و  ینانتشار ا یره از تاثشد ك مفراه یشتریشده به افراد ب یامكان گسترش دانش و اطالعات جمع آور

 .یدتوان چشم پوش ينم يبه صنعت یجوامع از كشاورز ییرعلوم در تغ

بر جمع  یشتریب یدبا تاك يجامعه اطالعات یجهت به سو ییر، تغ فضای مجازیو  یوترحال حاضر با ظهور كامپ در

 اطالعات و درک مطالب رخ داده است. یو به اشتراک گذار یآور

محور ، عقب مانده است. به  یوتركامپ یكار یها یتموقع یجوانان برا یانه مدارس ما در آماده سازمتاسف اما

 یك فضای مجازیباشند.  ينم یندهسال آ 12كار در  یتقاضا یتوضع ینيب یشكه كارشناسان قادر به پ یطور

 كرده است. یجادآموزش و پرورش ما ا یبرا يچالش واقع یكو  يفرصت عال

در دسترس دانش آموزان و  یكسانبه صورت  يو جهان يمنبع جامع اطالعات یكهم به صورت  يطرف البته از و

 فضای مجازیاز  يآموزش و پرورش در استفاده رسم یازموجب تمركز ن ینهاا یباشد. همه  يم يكاركنان آموزش

 شده است.

و كسب  يو عدم سرقت ادب یترا يكپ ینآداب و قوان یت، رعا یمنو ا یحچون استفاده صح يمسائل یدبا امروزه

بهتر است  يآموخت.به عبارت یانبه دانش آموزان و دانشجو يها را همچون مسائل درس یتسا یابيمهارت ارز

 .ودش یقتزر يدرس یدرس در برنامه ها یكدر قالب  فضای مجازیآموزش استفاده از 

 .ینند، آموزش بب یرانمنظور ابتدا الزم است معلمان و مد ینا به

و خدمات  ینآنال یمدرسه 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 یانجر ینعوض شده است. كه ا یطشرا ین.. ا يآموزش ینآنال

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

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

كند كه ممكن است  يم ياز اطالعات را به شما معرف یموضوع ، مجموعه ا یك یگرفت. امروزه با جستجو يقرار م
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است  ییراست و مدام در حال تغ یالهمچون س اتالعباهم متناقض باشند. اط یيها از نظر محتوا یافته یناز ا يبرخ

و  ییراتآموزش و پرورش همراه شدن با تغ یتاز مسئول يكرده است.بخش یجادچالش ا یكمدارس  یبرا ینو هم

 باشد  يها م یشرفتپ

، پرداخت قبض ها و صورت  ینآنال یدبا خر یدر زمان و انرژ یيو صرفه جو یمیل، ا فضای مجازی،  كامپیوتر

،  ینآنال یجستجو یقاز طر یادن یو دوستان در هر كجا یلخانواده و فام یو ارتباط با اعضا یگیریاب ها ، پحس

، استفاده از  یافتشد آنرا  يم ابخانهكه فقط در كت يكردن اطالعات یداپ یندرخواست فرم ها و اسناد و همچن

 قرار داده است. همه مارا تحت الشعاع  يبه شدت زندگ یگردانش نامه ها و مراجع د

 ینهمشترک با دوستان در زم یها یتفعال یجذاب برا یطمح یكجامع و  یارمنبع بس یكدانش آموزان  اكنون

فضای استفاده درست و مناسب از  یقتنها از طر یامزا ینمورد عالقه شان در دستان خود دارند. اما همه ا یها

برداشت اطالعات از  یازمورد ن ياساس یمهارت ها یستبا يمنظور دانش آموزان م ین. بدیابد يتحقق م مجازی

 .یاموزندها را ب یتسا یابيو ارز فضای مجازیمنابع موجود در 

 .یمرا از آن كن یبهره بردار ینبهتر یحبا آموزش صح یاییدابزار است. ب یك فضای مجازی

ال افزایش مي باشد. اینترنت در اینترنت فضایي مجازی و بسیار گسترده است كه استفاده از آن روز به روز در ح

ابتدا با هدف تبادل اطالعات از به هم متصل شدن چند شبكه ی كامپیوتری در  ارتش ایاالت متحده ی آمریكا 

به همت مركز  1211متولد شد و بعد از آن به بخشهای خصوصي آن كشور و كشورهای دیگر رسید. در سال 

یران شد. در حال حاضر موارد استفاده از  اینترنت بسیار زیاد شده و تحقیقات فیزیك نظری تهران اینترنت وارد ا

روز به روز هم در حال افزایش است. حال كه این تكنولوژی را وارد كرده ایم باید  در این زمینه آموزشهای الزم را 

ا كمتر شاهد هم به كاربران آن بدهیم و سیاستهای فرهنگي جامعه را برای استفاده صحیح از آن تطبیق دهیم ت

آسیب پذیری در این زمینه باشیم. در حال حاضر فرهنگ استفاده از اینترنت  به كاربران آموزش داده نشده است. 

 چرا كه باید در اینترنت هدفمند وارد شد و استفاده كرد. 
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نترل الزم یكي از مهمترین عوامل  فرهنگ سازی خود وب سایتهای اینترنتي هستند كه باید سازماندهي شوند و ك

 روی آنها اعمال شود  كه متأسفانه در حال حاضر قوانین مشخصي برای وب نویسان تعریف نشده است. 

برخي از وب سایتها برای جذاب تر نمودن صفحه وبشان از لینكها و صفحات وب غیر اخالقي و یا بي فایده استفاده 

( بد جلوه دادن اینترنت ایران در سطح جهاني 1ب:  مي كنند كه از  جمله اثرات منفي اینگونه لینكها و صفحات و

( وارد شدن كدهای مخرب و ویروسهای رایانه ای به 2( اتالف وقت و پرداخت هزینه اینترنت اضافي 1و داخلي 

 میلیون رسیده( و ... .  1كامپیوتر )كه به بیش از 

قطعاً باید اعتراف كرد كه جای تدریس و آموزش فرهنگ  صحیح استفاده از اینترنت در مدارس و دانشگاه های ما  

خالي است. اتاقهای گفتگو یا همان چت رومها  فضایي برای وقت گذراني جوانان شده در صورتي كه مي توان از 

 استفاده كرد.  این ابزار برای تبادل اطالعات علمي،  فرهنگي، دیني، ... مفید

وب گردی معضل فراگیر شده، كاربران به جای جستجوی هدفمند در ایتنرنت، بدون هدف از صفحه وبي به  

صفحه وب دیگر برای وقت گذراني سیر مي كنند. تجارت الكترونیك یكي از فعالیتهایي است كه روز به روز در 

این تجارت پرسود روی آورد. آمارها نشان مي  حال گسترش است و مي توان به جای وب گردی و اتالف وقت به

درصد زمان اینترنت خود را استفاده تفریحي اعم از وب گردی، اتاقهای  15دهد كاربران اینترنت در ایران حدوداً 

گفتگو و... مي كنند و این زنگ خطریست برای برنامه ریزان فرهنگي كشور. فرهنگ  سازی نیاز به برنامه ریزی 

د با فیلترینگ و ترمینیشن تعداد معدودی سایت با هزینه های گزاف، كه  كاربران نیمه حرفه ای هم دارد، نمي شو

به راحتي  با روشهای تونلي آن را دور مي زنند، فرهنگ سازی كرد. امیدواریم برای ایجاد بستری سالم جهت 

با آگاهي و بصیرت بیشتربا استفاده استفاده كاربران در اینترنت برنامه ریزهای الزم صورت گیرد و جوانان هم  

 صحیح از اینترنت در جهت پیشرفت خود و كشور گام بردارند. 
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 برای نوجوانان: فضای مجازیمزایا و معایب 

و كامپیوتر به خاطر غرق شدن در دریایي از ارتباطات و اطالعات  فضای مجازیجذابیت استفاده از                 

ا با فشردن چند دكمه به آرامي به ان قدم مي گذاریم در این بین كودكان، نوجوانان و است دنیایي رویائي كه تنه

یای جدید هستند و تردیدی نیست كه ذهن دنجوانان بیش از دوره سني دیگر شیفته جستجو و برقراری ارتباط با 

رفت چگونگي قرار گ شاهدپویای آنان مستعد گرایش به سوی مشكلي كه اساس اقدام پژوهي من در مدرسه 

مطالب قدیمي و ي است كه پلي میان فضای مجازیبرخورد دانش آموزان با همین پدیده ی جذاب ارتباطات 

ي توسط فضای مجازیاز شبكه های  ایستای كتابهای درسي و دنیای نوظهور اطالعات علمي مي باشد در استفاده

البته مزایایي هم مورد بحث است كه ذكر مي  مشكالتي پیش مي آید كه به آنها اشاره مي نمائیم. دانش آموزان

 گردد.

 :فضای مجازیمزایای استفاده از 

 ارتباط مستقیم با دنیای خارج به اشكال گوناگون )صوتي، تصویری، نوشتاری و ...( -

 استفاده از پایگاه ها ی علمي بسیار ارزشمند )سایتهای گوناگون( -

 ا فضای بسیار جذاب )وبالگها(امكان ایجاد محیطي برای دادن اطالعات دلخواه ب -

 امكان یادگیری آسان در هر ساعت از شبانه روز -

 استفاده از كتابخانه های الكترونیكي -

 :فضای مجازیمعایب استفاده از 

 ی: مانند ضعف بینایي، صدمات سیستم اسكلتي بدن، چاقي، تشنج اپیلپتیك1بروز مشكالت  -

 يفضای مجازیدوستانه، افسردگي و تنهایي، اعتیادهای بروز مشكالت اجتماعي: كاهش روابط خانوادگي و  -

، كاهش اعتماد به نفس فضای مجازیبروز مشكالت رواني: اعتیاد به روابط عاطفي و دوستانه، وسواس به  -

 دوری از اولیاء و مربیان، اعتیاد به روابط جنسي، پریشاني و اختالل در خواب
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ین دانش آموزان مدرسه ریحانه به چشم نمي خورد اما در وضعیت موجود همه مشكالت نام برده شده در ب

مشكالت والدین، ضعف درسي، مشكالت اندک اخالقي، بروز روابط غیر مشروع دوستانه و تغییراتي ناپایدار در رفتار 

برخي از دانش آموزان و تنشهای پي در پي در مقابله با والدین نشان دهنده وضع نامطلوبي بود كه بر اثر برخورد 

ان نسبت به فرهنگ سازی و برداشت نادرست و پر از هیجان دانش معلمعدم تعهد مربیان و ر اصولي والدین، غی

 آموزان نسبت به فضای مجازی، به وجود آمده است.

 پیشینه ی پژوهش:

 و تأثیر آن بر فضای مجازیمیالدی پژوهش ها و بررسي های بسیاری در زمینه روانشناسي  12از اوایل دهه       

به ویژه در كشورهای در حال توسعه و از جمله  فضای مجازیسالمت و رفتار نوجوانان انجام پذیرفته است امروزه 

كشورهای اسالمي یك دغدغه بسیار مهم است آگاهي از پیامدهای آن و در كنار آن در نظر گرفتن راهبردهای 

مدارس و حمعیت دانش  اساسي دارد. مناسب برای استفاده درست و پیشگیری از پیامدهای منفي آن اهمیت

ي هستند و به طبع در معرض آثار مثبت و منفي فضای مجازیآموزی یكي از وسیع ترین طیف های مراجعین 

قرار دارند. لذا بررسي و تحلیل های علمي توسط صاحبنظران در این مقوله بسیار انجام گرفته كه به  فضای مجازی

 برخي از آنها اشاره مي نماییم:

 مبانی نظری:لف( ا

 ناصر محمدی زاده – 1221دسامبر  21 –در دنیا  فضای مجازیتازه های آماری كاربرد  -

  12/8/88ماهنامه ره آورد نو  –جهانگیر عیسي  - فضای مجازیآسیب های فرهنگي پژوهشي  -

 ترجمه عباس گیلوردی و علي رادباوه -و جامعه فضای مجازی( 1282اسلوین جیمز ) -

حسام الدین  -بررسي راهبردهایي برای جمهوری اسالمي ایران –امنیت فرهنگي سیاسي و  فضای مجازی -

 آشنا

  1282  -اعضای هیئت علمي دانشگاه تهران -ع یابيطالبر رفتار ا فضای مجازیمطالعه تأثیر استفاده از  -
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ی حبیب صبور – 1281 -آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن -

 خسروشاهي

 ب( پیشینه ی علمی: 

جستجوهای فراواني برای بدست آوردن پژوهش های انجام شده در این زمینه انجام دادم اما متأسفانه                

 پژوهشي كامل و مرتبط نیافتم. پژوهشهای زیر گریزی به موضوع مورد نظر زده اند:به دلیل نوپا بودن این موضوع 

  88 -مرضیه خمیس آبادی  -علیرضا مرآتي –وژی های نوین در آموزش و پرورش ضرورت توجه به تكنول -

  1281 –خانواده و پیامدهای فناوری و اطالعات  –انجمن اولیاء و مربیان  -

 سید علیرضا حجازی –میترا دیلمقاني  –بر اخالق كاربران  اینترنت و فضای مجازیتأثیر سازنده  -

 میر حمید هاشمي اصل –لي مصطفي نژاد بر نوجوانان ع فضای مجازیتأثیرات  -

مجله دیدار  -سیدمحمدمهدی موسوی -ابزار غرب در بردگي نوین فضای مجازییك آمار و یك هشدار،  -

 آشنا

روزنامه  -مترجم احیا احمدی -در میان كودكان، نوجوانان، جوانان فضای مجازینگاهي به استفاده از  -

 همشهری

سمینار استاد دانشگاه فاطمه  -نوجوانان جذاب اما خطرناک برای فضای مجازیگشت های شبانه در  -

 خبرگزاری فارس –حصیب 
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 ارائه راه حل های پیشنهادی:

طي تشكیل جلساتي مانند شورای  با جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن، تبادل تجربه با همكاران           

ان و جمع بندی مطالب بدست آمده برای حل مشكل، ان و انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزمعلم

 راههای مختلفي ارائه گردید كه عبارتند از:

 اقداماتی كه به عهده والدین می باشد:

 فضای مجازیآگاهي كامل اولیاء از رایانه و  -

 Historyي استفاده شده از طریق فضای مجازیآگاهي از راههای دستیابي اولیاء به سایت های  -

 قرار دادن هر گونه رمز عبور یا قفل گذاری بروی فایل ها و قسمت های دستگاهجلوگیری از  -

 شناسایي دوستان رایانه ای و اطمینان از سالم بودن آنها -

 قرار دادن رایانه در مكان مناسب و در معرض دید والدین -

 كنترل بر زمان استفاده از رایانه مخصوصاً شب هنگام -

 فیلتر داري فضای مجازیاستفاده از كارتهای  -

 كنترل نامحسوس و غیر مستقیم دانش آموز توسط والدین -

 :ان و مشاور می باشدمعلماقداماتی كه بر عهده مربیان و 

 برگزاری جلسات آموزشي و مشاوره برای والدین  -

 به دانش آموزان در كالسهای فوق برنامه فضای مجازیآموزش نحوه صحیح استفاده از   -

 كافي در مورد دالیل عدم بازدید از سایت های غیر اخالقي برای دانش آموزان ارائه دالیل روشن و  -

 شناسایي محدوده دوستي و روابط در دنیای مجازی  -

 معرفي سایت های مفید برای استفاده نوجوانان  -



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 

21 

 

 فضای مجازیمعرفي موتورهای جستجوی مناسب در   -

 انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

اقدام پژوه با توجه به یافته های بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و راه حل های ارائه شده         

 را با قضاوت ارزشي سنجیده و با توجه به امكان اجرا و اهمیت اجرای آنها، راه حل ها را به ترتیب زیر بر مي گزیند.

والدین در مواردی كه خطایي از فرزند آنان در استفاده  آموزش و آگاهي والدین، آموختن نحوة برخورد صحیح -1

 سر مي زند. فضای مجازیاز 

 فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مواجهه با موقعیت های خاص در دنیای مجازی برای دانش آموزان -1

 انمعلمدید توسط هدایت درست و قرار دادن اصولي دانش آموزان در مسیر استفاده از تكنولوژی و ارتباطات ج -2

 اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی:

اینجانب به عنوان اقدام پژوه نتایج پژوهش انجام شده را با همكاران، مدیر، و مشاور آموزشگاه مورد               

بحث قرار دادم. در این زمینه مدیر مدرسه، مشاور، معاوت پرورشي قول همكاری را برای اجرای راه حل های 

 تخابي دادند. و بنا را بر این گذاشتیم كه راه حل ها را بر اساس معیارهای زیر به اجرا در آوریم.ان

 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزینة كافي برای اجرای روشها گرفته شود. -

 استفاده از وسایل و ابزارهای الكترونیكي موجود در مدرسه به هنگام نیاز. -

 ر بر اجرای راه حل ها.كنترل و نظارت مستم -

 نظارت بر اجرای راه حل ها:

با والدین ارتباط حضوری و تلفني در طي هفته برقرار مي شود و تغیرات درسي، روحي و اجتماعي دانش  -

 آموزان را گزارش مي دهند و نسبت به قبل مقایسه مي كنند.
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برنامه و آموزش صحیح در نظر  مدیر مدرسه با همكاری معاون ساعاتي را در بین هفته برای ساعات فوق -

 گرفته و هزینه های جاری را تقبل نمودند.

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

 مربوط و مفید علمي سوق مي دادند.

داده  فضای مجازیمحیط  برای جلب اطمینان دانش آموزان به آنها فرصت برای ارائه برخورد مناسب در -

 شد. به عنوان مثال مسابقه وبالگ نویسي در بین دانش آموزان برگزار شد.

مشاور طي جلساتي دانش آموزاني را كه دچار مشكل خاصي در این زمینه بودند فرا مي خواند و مشاوره  -

 مي نمود.

رد تغییرات اعمال شده ان در مومعلمدر پایان هر ماه گزارش اجمالي بصورت شفاهي در جلسه شورای  -

 ارائه مي شد.

 كتابهایي مربوط به مسائل مورد نظر برای استفاده والدین و دانش آموزان به آنها معرفي شد. -

 پیشنهاد اقدام پژوه:

را آموزش دهیم و بستری را  فضای مجازیسعي كنیم هرچه زودتر فرهنگ صحیح استفاده از رایانه و            

 استفاده بهینه كرده و لذت ببرند. فضای مجازیدانمان هرچه زودتر بتوانند از دنیای ارزشمند فراهم سازیم تا فرزن

 به والدین توصیه مي شود:

 هیچ گاه با فرزندان وارد گود مبارزه نشویم زیرا بازنده ی اصلي این مبارزه بي شك والدین هستند. -

 ود:در صورت استفاده نادرست توسط فرزندان اقدامات زیر انجام ش -

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

 آگاهي داریم. فضای مجازیارائه گردد كه از موقعیت فرزندانمان در استفاده از  شواهد و قرائني 

 گفتگوی صمیمانه و هشدار دادن به فرزندان 
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 انند ممنوع كردن استفاده از رایانه، تنبیه، تحریك عواطف و ...از كارهای نادرست پرهیز كنیم. م 

 گرد آوری شواهد دو 

ان در تدریس هر درس و دادن معلمقدم اول را در بررسي وضعیت جدید در كالس درس برداشتیم .              

د نظر را معرفي كنند فعالیت های خارج از كالس به این نكته توجه مي كردند كه سایت های مربوط به مطالب مور

به اهمیت كتابها، نشریات و مجالت علمي هم اشاره نمایند كه حتماً مورد استفاده قرار  فضای مجازیو در كنار 

فرا گرفتند. آن  فضای مجازیگیرند. والدین هم آموزش وو اطالعات كافي را در مورد كار با رایانه و پیچیدگي های 

ي نداشتند راههای فضای مجازیودن سطح تحصیالت توانایي الزم را برای كنترل دسته از والدیني كه به خاطر كم ب

قابل اجرای دیگری را برای كنترل فرزندان خود انتخاب نمودند. از دانش آموزان نظرسنجي به عمل آمد و بدون 

ند با بررسي آن را نوشت فضای مجازیسایت های مورد استفاده و زمان مراجعه به قید نام بر روی برگه هایي لیست 

معلوم شد كه نسبت به قبالً بسیار معقوالنه تر به چشم مي خورد با صحبت با والدین فهمیدم كه مشاجرات و 

به آرامي در  دانش آموزانبرخوردهای كالمي بین فرزندان و والدین بسیار كمتر شده و روال عادی انجام تكالیف 

آشنا شده و با  فضای مجازیگر با خطرات واقعي دنیای مدرسه و منزل طي مي شود. دانش آموزان حاال دی

ماجراهای تلخ واقعي رو به رو شده و بر اعمال خود كنترل بیشتری داشتند و از روابط نامشروع و عواقب آن حسابي 

گریزان شده بودند.سطح پیشرفت تحصیلي برخي از دانش آموزان هم سیر صعودی داشته و نمرات باالتری گرفته 

 اند.

 جه گیری:نتی

امروزه در عصر اطالعات و در مواجهه با جامعه اطالعاتي ناگزیر به ورود در دهكده جهاني هستیم و برای بقاء و      

ماندن در بازار رقابت جهاني، توسعه آموزش، پیشرفت سطح رفاه و بهداشت و بطور كلي در همه امور باید به روز 

برسیم یكي از حساس ترین عرصه ها كه درگیر  نت و فضای مجازیاینترباشیم و تن به سیل هجوم تكنولوژی و 

 علم و دانش تكنولوژی جدید است آموزش و پرورش مي باشد كه عنصر اساسي و حیاتي آن فرزندانمان هستند.
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شناسایي شده است و این تعداد در سال ي فضای مجازیمیلیون كاربر  582میالدی در حدود  1221در سال 

یك میلیارد نفر افزایش یافته است. قابل پیش بیني است كه در چند سال بیشتر فعالیتهای میالدی به  1224

خواهد بود پس ضروری است كه هر فرد باید خیلي زود بر عملیات  فضای مجازیانسان با استفاده از كامپیوتر و 

 ي مسلط و توانا گردد.فضای مجازی

گونیهای عظیمي در جنبه های مختلف زندگي شده است. مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگر فضای مجازی

ویژگي منحصر به فرد آن محتوای تحریك پذیر، سهولت دسترسي، آلودگي كار با رایانه، هزینة پایین باعث استفاده 

ی فراوان از آن شده است اما همین ویژگي ها امكان استفاده ی نابجا را برای كاربران مخصوصاً كودكان، نوجوانان 

هستند و  فضای مجازیوانان مي شود بطور قطع دانش آموزان ما در معرض ناهنجاری های استفاده نادرست از و ج

زان این مرز و بوم حس تعهد داشته و با الزم است كه والدین، اولیاء و مربیان و مسئولین همه در قبال دانش آمو

سمت استفاده درست از این دریای بیكران اما  كنترل و نظارت درست نوجوانان را در این دنیای پر از هیاهو به

خطرناک ارتباطات سوق دهیم و افق روشني را در برابر دیدگان فرزندانمان كه سرمایه های انساني این مرز و بوم 

 هستند بگشائیم.

 پیشنهادات

كه به همراه  یياز اطالعات است و با توجه به جاذبه ها و تنوع ها یميعظ -نوجوان  یتياصول ترب فضای مجازی

 یو گشت و گذار در فضا یدناز اوقات خود را صرف چرخ یمياز شما نوجوانان و جوانان بخش عظ یاریدارد بس

از  یا یژهو تنها اطالعات و یستندن فیدشما با ارزش و م یاطالعات برا ین. اما مسلماً تمام ایدكن يم فضای مجازی

استفاده  یكه برا يمتناسب با زمان یاشود كه آ يپرسش مطرح م ینا ینشما مرتبط است. بنابرا يزندگ یاآن به كار 

كه از  یزیچ یابه زبان ساده تر آ ید؟آور يتان بدست م يزندگ یبرا یدیمف یزچ یدكن يصرف م فضای مجازیاز 

 یادداشت یندارد؟ در ادامه ا یدده يرا كه از دست م يارزش زمان یدخوان يآن را م یا یریدگ يم فضای مجازی

 .یمارائه ده فضای مجازیاستفاده سودمندتر از زمان حضور در  یبرا یيراه ها یمد دارقص
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زمان را  یتدارند اهم یقحساب شده و دق یزیخود برنامه ر يزندگ یكه برا يمنظم و كسان یدافرادمنظم باش -1

و  یدرست داشته باشفه یا یمتقو یك يفضای مجازی یكارها یبهتر است همواره برا ینكنند بنابرا يبهتر درک م

چه  یدامروزتان ناتمام مانده است و فردا با هایچقدر از كار یدتا بدان یندازیدبه آن ب ينگاه یدنهر شب قبل از خواب

 .یدانجام ده یكار

را به زمان  فضای مجازیتواند زمان حضور شما در  يكه م یيجمله كارها یدازكن یبند یترا اولو یتانكارها -1

ممكن است به سراغ آن  فضای مجازی یاست وگرنه به محض ورود به فضا یبند یتداشتن اولو كند یلتبد یدمف

 شما نداشته باشند. صليبه كار ا يارتباط یچكه در زمان حال ه یدبرو یيها یتدسته از اطالعات و سا

تا  یندازیدآن ب به ينگاه یدنو هر شب قبل از خواب یدفهرست داشته باش یا یمتقو یك يفضای مجازی یكارها برای

 یدانجام ده یچه كار یدامروزتان ناتمام مانده است و فردا با یچقدر از كارها یدبدان

هر چند وقت  یدكن يچطور زمان خود را تلف م یدآنكه بهتر متوجه شو یبرا یدكن یادداشترا  یتانها یتفعال -2

كند كه  يموضوع به شما كمك م ین. ایدكن یبردار یادداشت یدده ياز آنچه هنگام اتصال به شبكه انجام م یكبار

شما به  یبا كارتان، برا یرمرتبطغ یاو  یضروریرغ یها یترفتن به كدام سا یدماه متوجه شو یاهفته  یاندر پا

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

تواند با  يباشد اما استفاده از آن نم یدكار مف يو حت يآموزش یلهوس یكتواند  يم فضای مجازیآنكه  علیرغم

از گذشت  يمشكالت آن است كه افراد هنگام استفاده از آن درک درست یناز ا یكيمشكالت همراه نباشد.  يبرخ

 يساعت از وقت شان را از دست داده اند. گاه 6 یا 5شوند  يمتوجه م یكدفعهزمان ندارند و به قول خودشان 

اتالف وقت آزاد  یاو  يسرگرم یلهوس یكبعنوان  فضای مجازیاز افراد از  يود و برخش يهم بدتر م یناز ا یطشرا

 كنند. ياستفاده م
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 ي،اشخاص، سبب بروز مشكالت اجتماع ینا یدراز مدت برا يو جسم يموضوع گذشته از داشتن عوارض روح این

تواند زمان استفاده و حضور  يه مك يفنون یااز روش ها  يرو، آگاه ینگردد. از ا يم يمختلف يو فرهنگ یاقتصاد

 روش ها عبارتند از: یناز ا يبرخوردار است. برخ یيبسزا یترا كاهش دهد از اهم فضای مجازی یدر فضا

خود را همراه با  یيغذا ی. وعده هایدكن یخوددار فضای مجازیتنقالت هنگام استفاده از  یااز خوردن غذا  -1

 یهنگام غذا خوردن به جا یدكن يم ي. چنانچه تنها زندگیدكن یلو مخانواده و به صورت رودرر یاعضا یگرد

 . یدلذت ببر یتانتنها از خوردن غذا یوتراستفاده از كامپ

از  یقهدق 15-12ساعت به مدت  یكهر یدكن ي. سعیداستفاده نكن فضای مجازیاز  یوستهبه طور مداوم و پ -1

كتف، كمر، مچ  ی یهدرد در ناح یاتا دچار چشم درد و  دیانجام ده يكشش یشده و نرمش ها یوتربلندپشت كامپ

 یررا تا ساعتها به تأخ فضای مجازیو  یوتركار ممكن است استفاده مجدد شما از كامپ ین. انجام ایددست و... نشو

 .یندازدب

 یدبزن يتان چرخ یلمحل تحص یامحل كار  یااوقات اگر در كتابخانه خودتان  ي. گاهیدبرو یتانسراغ كتاب ها -2

و چند صفحه از آنها را مطالعه  یدآنها را بردار یدهست كه دوست دار یيكتاب ها یاشد كه كتاب  یدمتوجه خواه

 یبرا يدائم يحت یاموقت و  ینجانش یك یدتوان يب میترت ین. به ایدكتاب شعر را بخوان یكاز  یتچند ب یاو  یدكن

 .یابیدب فضای مجازیاستفاده روزانه از 

را به بار  يتواند مشكالت يم یزن یزیوناز حد از تلو یش. هر چند استفاده بینیدبب یلمف یاتماشا كرده و  ونیزیتلو -4

 یمشاهده  یاو  یزیونكنند سرگرم شدن به تلو ياستفاده م فضای مجازیاز حد از  یشكه ب يكسان یآورد اما برا

فضای با  یسهدر مقا یزیونو تلو یلمف یداز فوا كيی مثالداشته باشد به عنوان  یتواند اثرات مخرب كمتر يم یلمف

در مورد  ینید،مسابقه را با هم بب یك یدتوان ياز آنها وجود دارد. مثالً م ياست كه امكان استفاده گروه ینا مجازی

 .یدبپرداز یكدیگرو به بحث با  یدآن اظهار نظر كن
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و تنها در  یدكن یینتع یخودتان ساعت كار یراب یدكن ياستفاده م يخانگ فضای مجازیكارتان از  یاگر برا -5

 یدكار كن یگرد یيدر جا یدتوان يو م ید. اگر لپ تاپ داریدمشغول شو فضای مجازیساعت ها به كار كردن با  ینا

با  یركاریو در ساعات غ یدمجزا كن املخود را بطور ك یركاریو غ یو ساعت كار یدعمل كن یهتوص ینحتماً به ا

 .یددوستان خود باش یاخانواده  یاعضا

و با  یدبگذران فضای مجازیرا در  ینيكه هر روز مدت زمان مع یدكن ید. خود را مقیدكن یمساعت خود را تنظ -6

 .یدمشغول شو یگرید یتو به فعال یدخارج شو فضای مجازیزنگ ساعت خود، از  یصدا یدنشن

 یددوستان جد یافتن یبرا فضای مجازید از از افرا ي. برخیدباش یقيحق یدوست در فضا یافتنبه دنبال  -1

است و با  یرامكان پذ يبه راحت یقيحق یایموضوع در دن ینكه ا یدداشته باش یادكنند. همواره به  ياستفاده م

است  ینكار ا ینا ي. خوبیدكن یداپ وستاند یناز ا یتعداد قابل مالحظه ا یدتوان يم يگروه یها یتشركت در فعال

 يبا او دوست م یلو در صورت تما یدكن يم یابيو رفتار و كردارش را ارز ینیدب يرا با چشم م كه شخص مورد نظر

 بود. یددر امان خواه یزن يفضای مجازی یها ياز خطرات دوست یبترت ین. به ایدشو

رف از روش ها كارساز نشد و دوباره به ط یچیك. اگر هیدخودتان ممنوع كن یرا برا فضای مجازیاستفاده از  -8

 یدترک كن يماه آن را به كل یك یاهفته  یكمدت  یبرا یدرفت فضای مجازیاز  یهرو ياستفاده ب

 منابع و ماخذ

 تاریخچه آموزش و پرورش ایران -فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

 -ایران و عرصه اطالعات فضای مجازی -فضای مجازیحاكمیت و حكومت بر  -در جهان فضای مجازیگسترش 

 ترجمه مهدی صمدی

 سید یلیرضا حجازی -میترا دیلمقاني -بر اخالق كاربران اینترنت و فضای مجازیتأثیر سازنده 

 12/8/88 -جهانگیر عیسي -فضای مجازیآسیب های فرهنگي پژوهشي 
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 عباس گیلوردی و علي رادباوه -و جامعه فضای مجازی( 1282اسلوین جیمز )

 88مرضیه خمیس آبادی  -علیرضا مرآتي -در آموزش و پرورش ضرورت توجه به تكنولوژی های نوین

 1221دسامبر  21 -در دنیا فضای مجازیتازه های آماری كاربرد 

 1282 -اعضای هیئت علمي دانشگاه تهران -بر رفتار اطالع یابي فضای مجازیمطالعه تأثیر استفاده از 

 


