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 تعاليبسمه

 مقدمه  *
 

فرزندان های گذشته ها تجربه جدیدی است، در سالهم در حوزه آموزش و پرورش و هم در حوزه خانواده مجازیآموزش    

گیری ویروس کرونا به صورت بین چهار تا هشت ساعت در محیط مدرسه بودند و اوقات زیادی در منزل نبودند. اما اکنون با همه

الوه ع و تلفن همراه است. پتاپتبلت، ل و با استفاده ازشکل درس خواندن آنالین و تمام وقت در منزل و در کنار خانواده هستند 

های گروهی و دوستان خود در فضای مجازی دارند که ترکیب آموزش های دیگری در کالسآموزان ارتباطبر کالس آنالین دانش

 مجازی استفاده کنند.فضای شود که آنها مدت طوالنی از مجازی و ارتباط با دوستان باعث می

های کالسی، همکالسی و محتواهای نامطلوب در گروهآموزان برخی دانش ممکن استها در فضای مجازی در بین این فعالیت

 های رفتاری و اخالقی باشد.تواند خطرساز و باعث آسیبرفتاری می به لحاظکنند که های دوستان برای همدیگر ارسال گروه

ارت مه کارگیریه با بپدر و مادرها همچنین یابد. ضرورتی دوچندان می هاای برای خانوادهسواد رسانهسازی و افزایش لذا فرهنگ

ایام ر دتوانند میزان حضور فرزندان در فضای مجازی را مدیریت کنند. میگفت و شنود با فرزندان و بازی متناسب با سن آنها 

فاده های آموزش با استمدیریت کنند و بعد از ساعتتوانند اوقات کودکان را میهای استراحت کودکان والدین با ایجاد زنگ کرونا

به  نارفتار اعتیادی نوجوان گیریشکلاز و را از فضای مجازی فاصله دهند  فرزندان خود ،جایگزینهای و تکنیک هاعالیتاز ف

 با داشتن نظارت بر رفتار نوجوانان از انحرافات اخالقی و رفتاری در فضای مجازی جلوگیری کنند.جلوگیری کنند. و اینترنت 

های فرزندپروری در عصر مهارت»یعنی به مهارت جدید هزاره سوم  «فرزندپروری»های سنتی عالوه بر مهارت والدین امروز باید

 مجهز شوند.  «دیجیتال

دانش آموزان در کشور   الزامات آموزش مجازی وه است محقق نشدهنوز که  است ایاینترنت ملی وعدهکه شایان ذکر است 

به عنوان یک  اینترنت ملیکند. را طلب میتمام نهادهای مسئول احساس وظیفه که همت و  ؛سازدضرورت آن را دو چندان می

ر کشور ما د که هنوز این مهم ؛کمک کند ی کودکان و نوجوانانهاو کاستن از آسیب ی مجازیتواند در مدیریت فضامی راهکار

ا هنوز به دلیل برخی مشکالت، ام است فضای شاد طی یک سال گذشته به خوبی ارتقا پیدا کرده . گرچهمحقق نشده است

ند شوآموزان وارد فضایی میاپ برگزار کنند و در برخی مواقع دانش های درس را در فضای دیگری به ویژه واتسمعلمان کالس

 . که مناسب آنها نیست

ضای مجازی به ف کرد دیگر با شرایط کرونایی یکبارهاگر آموزش و پرورش طبق سند تحول بنیادین حرکت میالزم به ذکر است 

آموزان ریزی برای آموزش مجازی دانش( آموزش و پرورش موظف به برنامه 17_4چرا که طبق این سند، ) راهکار  .شدپرتاب نمی

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر برخورداری از بهره فناوری آموزشی در سطح معیار با توجه به طیف منابع و . است

مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت و بهره "شبکه ملی اطالعات و ارتباطات"های یادگیری رسانه

ا به های نوین ترسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی تأکید شده است اما نظام آموزش و پرورش برای استفاده از فناوری

آموزان فراهم نشده است و های آموزش مجازی دانشیی که زیرساختبه هر حال در فضا. های مؤثری برنداشته بودامروز گام

آموزان های مختلفی به لحاظ تربیتی دانششرایط بیماری کرونا نظام آموزشی را ناگزیر به استفاده از این بستر کرده است، آسیب

فضای مجازی حساسیت داشت و گاه این ای که تا پیش از این نسبت به استفاده فرزندش از موبایل و کند، خانوادهرا تهدید می

داد که از موبایل شخصی یا فضای مجازی استفاده کند امروز ناگزیر است یا برای فرزندش موبایل آموز نمیاجازه را به دانش

   . اش حضور یابدها در اختیارش قرار دهد که در کالس مجازیشخصی بخرد یا موبایل خود را ساعت
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 در فضای مجازی چالش جدی دوران کرونا های حضور آسیب*
 

آموز با معلم و قطع رابطه حضوری دانش" توان به مواردی همچونآموزان در فضای مجازی میهای حضور دانشاز آسیب  

اشاره کرد.  "های مختلف اجتماعیها، تمرکز بر فراگیری آموزش در خانه و انس بیشتر با فضای مجازی و شبکههمکالسی

 یماریب میر و مرگ و بستری آمار درباره گسترده اخبار و کرونایی شرایط اضطراب و استرس با همچنین در ایام کرونا آموزاندانش

 آموزاندانش روان بهداشت که کرونا ایاملیت خانواده و مدرسه در این ئومعتقدند که مس . کارشناساناندمواجه شده 1۹ کووید

الدین وبیشتری است.  هاینظارت و کنترل مدیریت، نیازمند و است شرایط عادی از ترسخت بسیاراست؛  داده قرار تاثیر تحت  را

 ندکنیگوشزد مبه فرزندانشان وجوی نادرست و استفاده غلط از فضای مجازی را اینکه پیامدها و نتایج جست در ایام کرونا ضمن

 چار مسئلهددر استفاده از فضای مجازی ها تا اگر بچه ندو پایگاه امنی باش ندایجاد کن بین خود و فرزندانشان باید دلبستگی ایمن

ها انوادهخبه اعتقاد کارشناسان، . راحتی مشکالت خود را مطرح کنندشدند، بدون واهمه و ترس از سرزنش و قضاوت، به یا آسیبی 

ه بدنبال یادگیری و ، باید افرادی آگاه و بهمجازیان در فضای و نوجوان انهای احتمالی از کودکبرای جلوگیری از سوءاستفاده

طلع مباید برند کار میحتی از اصطالحات جدیدی که نوجوانان بهوالدین مربوط به فضای مجازی باشند. خود کردن اطالعات روز

 وانند تمیای رسانهبا فرهنگ سازی و افزایش سواد والدین . باشندمجازی ی های جدید استفاده فضادنبال آموزش روششده و به

های کنار آموزش والدین در. های اجتماعی مدیریت کنندحضور دانش آموزان را در فضای مجازی با هدف پیشگیری از آسیب

که هدفمند و در زمان تعیین شده از اینترنت و فضای مجازی استفاده کنند و در این فضا  مدرسه باید به فرزندانشان یاد دهند

ها و نهادها و به خصوص خانواده و پرورش نیست و همه ارگان های اجتماعی فقط بر عهده آموزشحل آسیب. سرگردان نباشند

یه والدین باید این توص. ت دارندیهای اجتماعی مسئولآموزان به آسیبو والدین در تربیت درست و جلوگیری از دچار شدن دانش

دانش آموزان فایلی را بدون هماهنگی با والدین خود بر روی رایانه دانلود پلیس فتا را به کودکان گوشزد کنند که هرگز نباید 

 1د.، بر روی اینترنت منتشر نکننر مورد خود یا افراد خانواده خوددرا گونه اطالعاتی و همواره مراقب باشند هیچ .کنند

 والدین  آموزان بدون مدیریت و نظارتاستفاده از فضای مجازی توسط دانش* مضرات 

 3و افسردگی مشکالت روحی روانی آسیب دیدن حافظه پریدگیرنگ 2و اضطراب حوصلگییب

 صرف هزینه زیاد و بیهوده
، روحی و مشکالت جسمی و حرکتی

 روانی
 ضعیف شدن ارتباط در فضای واقعی ضعف بینایی

 هویت از گرفتن فاصله

 واقعی

فضای  هایها و آسیبناهنجاری

 مجازی
 پناه بردن فرزندان به فضای مجازی دچار کمبود عاطفه

 

 در فضای مجازی  آموزیهای دانشپرخطر و آسیب* راهکارهای مقابله با رفتارهای 
 

 آموزش مراقب از خود نه گفتن و مهارت باال بردن قدرت خودباوریتقویت 

 تقویت شادکامی پیشگیرانه یهاآموزش توانمندسازی وشناسی آسیب

 

                                                           
 . 18/8/13۹۹، ایرنا، «آموزانهای والدین دانشفضای مجازی و دغدغه» - 1

  .هایی را ببیند که مناسب سنش نیستیعنی ممکن است کودک یا نوجوان مورد تهدید قرار بگیرد یا فیلم. است مجازی فضای هایآسیب از دیگر یکی اضطراب - 2

 شود احساس انزوادر فضای مجازی کودک یا نوجوان تعامل اجتماعی رو در رو ندارد و این باعث می: های استفاده از فضای مجازیافسردگی یکی از آسیب - 3

یی ، احساس تنهادر ایام کرونا آموزاننشینی دانشاکنون به دلیل خانهکند و تنهایی در او شکل بگیرد، یکی از کارکردهای مدرسه اجتماعی شدن است و هم

 . شود و گاه ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه هم داشته باشندحوصلگی آنها میباعث افسردگی و بی
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  1* راهکارهای ایمن ماندن فرزندان در فضای مجازی
 

 .درباره فضای مجازی با فرزندان خود شفاف صحبت کنید

 .از تکنولوژی برای حفاظت از فرزندان خود استفاده کنید

 .تان در فضای مجازی زمان بگذرانیدندبا فرز

 .های آنالین سالم را تشویق کنیدعادت

 .بگذارید اوقات خوشی داشته باشند و ابراز وجود کنند

 .های غیرآنالین تعادل برقرار کنیدهای آنالین و فعالیتبین سرگرمی

 

 به فضای مجازی در ایام کرونا اعتیاد  *

ترین گروه در این بخش نسل نوجوان و مدرن است که فعالترین اعتیاد بدون مواد مخدر در دنیای اعتیاد به اینترنت شایع  

جوان هستند و در ایام شیوع کرونا به دلیل آموزش غیرحضوری و مجازی درصد استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی 

کند و فاده میتاعتیاد به اینترنت نوعی وابستگی رفتاری است که شخص برای مقابله با مشکالت از آن اس. افزایش داشته است

دهد، نوجوانان هم از این قاعده مستثنی نیستند، روانشناسان تاکید دارند که اعتیاد به اینترنت اغلب در سنین نوجوانی رخ می

زیرا نوجوانان دارای وقت آزاد بیشتری هستند و استفاده آنها  ؛این اعتیاد در ایام اپیدمی کرونا افزایش پیدا کرده است آمارمطابق 

ها هم به دلیل آموزش های قبل بیشتر شده است. از سوی دیگر خانوادههای مجازی نسبت به سالاینترنت با وجود کالساز 

 و ستندنی انتخابگر افراد مجازی، فضای به اعتیاد در که است حالی در این و دارند موضوع این به کمتری واکنش فرزندان مجازی

  . شوندمشغولی میر دلدچا فضا این از دوری هنگام که ایگونه به شوند،می فضا این درگیر افراطی طور به

  تربیتی یمجازی چالش فضای گذران اوقات فراغت در *

 راغتف اوقات گذاران و رویهبی وروداست. مجازی یک چالش جدی تربیتی  فضای گذران اوقات فراغت درکارشناسان معتقدند:   

های هاستفاده صحیح از شبک مناسب نیست و ایاین سبک مصرف رسانه اینکه دلیل به اینترنت و مجازی فضای در آموزاندانش

آید. یک چالش جدی به حساب می؛ سازی نشده استفرهنگ اجتماعی و ورود به فضای مجازی درجامعه به درستی تبیین و

ریز گزندگی امروزی  در و از سوی دیگرها آشنایی ندارند، گونه فضاها به دلیل ساختار سنتی چندان با ایناغلب خانواده چرا که

اری های بسیآسیب توانداستفاده مناسب از فضای مجازی می فقدان فرهنگنیست. استفاده از فضای مجازی  و چاره ای نیز جز

موزان آیروس کرونا، دانشو های اخیر به خصوص از زمان شیوع متاسفانه در سالبه پرورش مناسب کودکان و نوجوانان وارد سازد. 

های مجازی آسیب برای کاهش. کنند و همین موضوع منجر به مشکالت زیادی شده استرویه میاز فضای مجازی استفاده بی

از  بیشای سواد رسانه آموزشفراگیری و و  مناسب سازیفرهنگباید چاره ای برای اوقات فراغت دانش آموزان اندیشیده شود و 

های ، شناخت بازیایمهارت سواد رسانه" مواردی همچون قرار گیرد.  هاآموزش و پرورش و رسانهها، توجه خانوادهمورد گذشته 

 افزارهایای و روش انتخاب بازی مناسب برای فرزندان، مهارت حفظ حریم خصوصی درفضای مجازی، مهارت استفاده از نرمرایانه

 . دارند در عصر دیجیتال به آنها نیاز والدینکه  است ی هامهارت جملهاز  " کنترل والدین و مهارت کنترل رژیم مصرف

 کالم آخر  *

آموزان استفاده از فضای مجازی است، این روش وابستگی موجود آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل دانش اگرچه تنها راهکار  

 جمله از چشمی هایآسیب ایجاد های روانی سبببر آسیب این وابستگی عالوه. دهدهای تلفن همراه را افزایش میآنها به گوشی

، عمده والدین و کارشناسان بر استفاده در ایام کرونا های مجازیآموزش تا پیش از .شد خواهد آموزاندانش برای چشم تنبلی

کارشناسان  .افتاده استله اتفاق ئهای همراه تاکید داشتند، ولی در موقعیت کنونی عکس این مسگوشیآموزان از محدود دانش
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های فضای مجازی در ایام کرونا های اجتماعی در بین دانش آموزان و دور ماندن از مضرات و آسیببرای پیشگیری از آسیب

 و هاکالسیآموزان با همحفظ ارتباط دانش، تاپ و یا تلویزیونانتقال محتوای آموزشی از گوشی به رایانه، لپ "مواردی همچون: 

تلفنی فرزندان با دوستانشان از سوی والدین، مدیریت زمان حضور دانش  و فراهم شدن زمینه ارتباطات هایشانسالهمسن و 

 و الین اپ وایبر، واتس های اجتماعی مانند فیسبوک،نفوذ شبکهدهند که کنند. و هشدار میرا تاکید می "آموز در فضای مجازی

ای نه چندان دور را درپی آینده درکودکان و نوجوانان های جدی برای آسیب جر بهتواند منمیش آموزای دان سنی گروه بین در

 موقتی() کند تا اثرات سوء وضعیتبه کودکان و نوجوانان کمک میاز سویی ارتباطات مجازی کارشناسان معتقدند داشته باشد. 

 های جدیدی برای والدیندیگر چالش سویولی از  کند تا به زندگی روزانه خود ادامه دهند.تر شود و آنها را تشویق میکم کرونا

 1 .گردد انکودک متوجه  آسیب ترینکم یکهحال در را کنیماز فضای اینترنت بیشترین استفاده  اینکه چگونهکند. ایجاد می

  راهکارها  *

  2بایدها 
 آشنا شوند.جست و جوگرهای اینترنتی و ها عملکرد و هدف اپلیکیشن بادقیق  آموزان به طوردانش

 آشنا شوند. آموزیمهارت و پژوهشی درسی، امور در جست و جوگرهای اینترنتیو ها اپلیکیشننحوه استفاده از با آموزان دانش

 .انتهای استفاده از فضای مجازی برای او مشخص شودبندی شود و ابتدا و ، زمانی مجازیدانش آموز در فضا حضور

 فضای مجازیهای ها و آسیبآفتبرای مصون ماندن از استفاده دقیق، درست و هدفمند از فضای مجازی 

 مراقبت و کنترل فرزندان در فضای مجازیو راهکارهای  ی فضای مجازیهااز آسیبوالدین افزایش دانش و شناخت 

 والدینفضای های برای کاهش آسیبافزایش گفت و گو میان اعضای خانواده 

 د مانع پناه بردن فرزندان به فضای مجازی.با فرزن والدین بازی و شوخی

 3های آسیب کودک و نوجوان در فضای مجازینشانه های تربیتی در مواجهه بااستفاده از روش

 4! بدهندسازی شده به فرزندشان والدین گوشی سالم

 

  نبایدها 
 عمل آید.ه ممانعت ب آفت یک به عنوان مجازی در فضای کودکان و نوجوانان هدفبی و بیهوده زدناز پرسه

 .دارند نیاز مهارت این به مجازی فضای در فرزندانشان نظارت برای زیرا شوند غافل ایرسانه سواد از آموزش نباید والدین

 5.پرهیز کنند در خصوص فرزندان گیریرفتارهای نظارتی سختگیرانه یا به اصطالح مچاز والدین : گیری ممنوعمچ

 به دانش آموزان 6های فضای مجازیاز آسیبوالدین برای جلوگیری  هدفمند برنامه ریزی

 

                                                           
 یونیسف ایران.  - 1
 . 30/۹/13۹۹، خبرگزاری تسنیم، «کندهای مختلف دانش آموزان را در فضای مجازی تهدید میآسیب» - 2

 خود در نوجوان و کودک فرورفتندهند.  تشخیص را هاآسیب فرزندشان در رفتارها برخی مشاهده با توانندمی هاخانواده که است همراه نمودهایی با مجازی فضای در نوجوان و کودک هایآسیب - 3

را فاجعه  ایی که اتفاق افتادهخط کنند، پرهیز نامناسب و پرخاشگرانه رفتارهای. والدین نباید از های آسیب استدهد یا به عبارتی تغییر رفتار مشهود از نشانهاقداماتی که در حالت عادی انجام نمی و

 . اده کرده تا بحران را تشدید نکنندهای تربیتی برای آن استفتلقی نکنند و از روش
حدود استفاده از اینترنت م. های اجتماعی نامناسب باشدیعنی فاقد فیلترشکن یا شبکه . دهند حتما آن را سالم کنندوالدین اگر گوشی خود را برای آموزش مجازی در اختیار فرزندشان قرار می - 4

  د.استفاده کن دتواناینترنت میگیگ  100یا  70یعنی بگویند در ماه شود. 

 
 اگر تا نندبز رقم ایگونه به را شرایط احترام حفظ با ؛ بلکهبگیرند آموز خود رافرزند دانش یکباره وارد اتاق فرزندشان نشوند تا بخواهند مچوالدین مثالً  - 5

 . کند بیان را آن و کرده مراجعه آنها به فرزندشان آمد پیش مشکلی

هایی را برای کودک و نوجوان به همراه دارد استفاده از فضای مجازی بدون رصد و نظارت قطعاً آسیب: استفاده از فضای مجازی بدون نظارت هایآسیب - 6

 و کرده استفاده هم فیلترشکن از گاه و نکند کفایت روز در ساعت سه یا یک به یعنی .کند استفاده مجازی فضای از افراطی صورت به او شودو گاه باعث می

 . نیست او سن مناسب که شودمی فضاهایی وارد ناخواسته

 


