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 احسان رتا شمار نتوانم رکد  تو دمی رقار نتوانم رکد من بی
 ابوسعید ابوالخیر                   یک شکر تو از زهار نتوانم رکد  رگ رب رس من زبان شود ره مویی

گاهن، رب خود واجب میسپاس اعتراف هب انتوانی از ادای حق بعد از  ا نسبت دانم هک  رماتب سپاس و امتنان خود ر هب ردگاه خدای ی
کار اصلی این ژپوهش رسکار  هب بندگان خوب او هک ما را رد انجام این ژپوهش یاری رساندند، ارباز کنم.  پیش از همه سپاسگزار هم

گاه بجنورد هستم. تحلیلمحترم عضو « »خانم   اهی آماری این ژپوهش هب دمد دانش و تجرهب  هیات علمی دانش
  ان هب رسانجام رسید.رفاوان ایش

رفصت را مغتنم   اه کمک رکدند. آوری داده همچنین دمیون دمریان محترم دمارسی هسیتم هک بی زمد و منت ما را رد جمع
کاردانسته و از   کارانخوب و مؤرث  یهم  انی، جناب آاقآموزش و رپورش اداره کل هم

 ، 
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 چکیده

های فضای مجازی در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در خراسان  به دنبال مطالعه آسیبپژوهش حاضر 

هایی را  شمالی است. مقارن شدن اجرای این تحقیق با دوران قرنطینه مربوط به ویروس کرونا، محدودیت

در این پژوهش از یک پرسشنامه ری را برای مطالعه فراهم کرد. های جدیدت اعمال کرد و از جهت دیگر فرصت

 500ها توسط  پرسشنامهاستفاده شد.  نینسخه والد-( CBCLکودک آخنباخ ) یرفتار اههیسمحقق ساخته و 

در پرسشنامه محقق ساخته از مورد، مورد تحلیل قرار گرفت.  470نفر از والدین تکمیل شد که از آن میزان 

ه شد که میزان استفاده کودکان از فضای مجازی، نوع استفاده و همچنین میزان مواجهه والدین خواست

ی، اضطراب/ افسردگکودکان با خطرات اینترنتی را گزارش دهند. در پرسشنامه آخنباخ سواالتی درباره 

 قانون رفتار، توجه مشکالت، تفکر مشکالتی، اجتماع مشکالتی، جسمان تالشکی، م/افسردگیرگی گوشه

های پژوهش نشان داد که استفاده از فضای مجازی  یِ کودکان مطرح شده است. یافتهپرخاشگر رفتاری و شکن

، رابطه مثبت مستقیم دارد. یعنی فوقهای اجتماعی، ...( با همه مشکالت  )موبایل هوشمند، تبلت، گیم، شبکه

انبوهی از این یافته با بطه مستقیم دارد. افزایش میزان استفاده از فضای مجازی با میزان باالی این مشکالت را

ها حاکی از  در مقابل، یافتهالمللی کامالً همسو است و در واقع تأیید نتایج قبلی است.  بین داخلی و های یافته

های زننده،  که کودکان خراسان شمالی، تقریباً با خطرات آنالین، از جمله دریافت تصاویر و پیام استآن 

های به دست آمده  میانگیناند.  دکننده، زورگویی اینترنتی و مانند آن، به ندرت مواجه شدهآزاردهنده و تهدی

هایی صورت  برای تبیین این تفاوت فاحش، تبیین المللی است. های بین تر از میانگین بسیار پایینیر در مورد اخ

اربردی به ای از پیشنهادات ک های فضای مجازی، مجموعه گرفته است. در نهایت برای کاهش خطرات و آسیب

آموزان مورد تأکید  دانش ریزی برای ارتقاء هوش دیجیتالِ طور ویژه برنامه والدین و مربیان ارائه شده است. به

 قرار گرفته است.
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 مقدمه

ز ( بزرگساالن مهاجران دیجیتال هستند و کودکان بومیان دیجیتال. کودکان ا2001به تعبیر پرنسکی )

کنند، و به موازات رشد سنی و شناختی، مدت  می های نخست زندگی، فضای مجازی را تجربه سال

ها و  یابد. همانطور که زندگی در دنیای واقعی با آسیب زمان زندگی آنها در دنیای مجازی افزایش می

ظام مخاطراتی روبروست، گذران عمر در دنیای مجازی نیز بدون آسیب نخواهد بود. والدین و ن

اندیشمند و  های دنیای واقعی تمهیداتی می آموزشی برای دور ماندن کودکان و شاگردان از آسیب

هایی هستیم  آموزی دهند؛ به همین منوال ما نیازمند تمهیدات و مهارت هایی را در آنها رشد می مهارت

شود  و این میسر نمیمند شویم؛  های فضای مجازی را به حداقل برسانیم و از مزایای آن بهره که آسیب

های احتمالی فضای مجازی را احصاء کرده و مورد شناسایی قرار  مگر آنکه پیش از هر اقدامی آسیب

های فضای مجازی را در دوره  هایی خواهد بود که آسیب دهیم. پژوهش حاضر از معدود پژوهش

 دهد. بتدایی مورد مطالعه قرار میا

 ییارویدر رو ته،یدر دوران گذار از سنت به مدرن ،یارزشاز جوامع  یاریمانند بس ران،یجامعه ا

 یاجتماع یها بیها و آس شدن، و با ورود به عصر اطالعات و ارتباطات، با چالش یجهان ندیبا فرا

و توسعه  ربه ظهو میرمستقیو غ میطور مستق ها بهبیچالشها و آس نیاز ا یمواجه است. بخش یدینوپد

کرده است،  انی( ب1964) 1ها شناخت رسانه کتاب اگر آنچه مک لوهان در گردد. باز می نیهای نو رسانه

و تحوالت  راتییها در تغ رسانه یدرباره نقش محورطور جدی  الزم است که به ،حاوی حقایقی باشد

 تیماه ریتحت تأث ی. به اعتقاد او جوامع بشرداشته باشیم یشتریتأمل ب ی، فرهنگی و ارزشیاجتماع

 ،یها )اعم از چاپ ارتباطات، رسانه هی. بنا به نظردر آن جوامع غالب است هد کهستن هایی رسانه

 یها افتهی. دهند یقرار م ریجامعه را تحت تأث ینظام ارزش قاًی( عمیا ماهواره ،ینترنتیا ،یتالیجید

                                                 
1 Understanding Media 
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 یارزش راتییرسانه و تغ کیاستفاده از  تیفیو ک تیکم نیاست که ب نیا دیمو یاریبس یپژوهش

  .(1393، ی و کاظمیاسکندر؛ 1375، پور رفیع) برقرار است یارتباط معنادار نیمخاطب

طور ویژه، دو دیدگاه کالن وجود دارد:  طور عام و رسانه به در رابطه با تأثیرات فناوری به

 توسط انسان مورد ابزار یک خنثی است و به مثابه ارزشی-به لحاظ فرهنگی فناورینخست آنکه 

هایی را  ها و ایدئولوژی فناوری خنثی نیست و در دل خود فلسفهرد؛ دوم اینکه گی قرار میاستفاده 

(. در دیدگاه نخست اقتدار آدمی بر فناوری مورد تأکید 43ص 2009، 1)زیمنس و تیتنبرگر نهفته دارد

های خاصی مورد استفاده قرار  داند که صرفاً با هدف قرار گرفته است و فناوری را ابزاری بیش نمی

ها نیز در  ها )که رسانه تر است. در این دیدگاه فناوری یرند اما در دیدگاه دوم نقش فناوری قویگ می

تأثیر از طریق گذارند.  روند( از دو طریق شکل )فرم( و محتوا بر مخاطب اثر می می شمار زمره آنها به

ین معناست که محتوا تا حد زیادی روشن و قابل درک است، اما تأثیر از طریق شکل )یا فرم( بد

کنند و مستقل از  ها از هر نوعی که باشند، خنثی نبوده و صرف نظر از محتوایی که منتقل می فناوری

 از یکی آن، کاربران هویت بر رسانه قالب تأثیر و رسانه نبودن خنثی. گذارند جا می آن، اثراتی را به

 اثر ترین ( و مهم1967پیام است )رسانه  لوهان مک نظر به. است لوهان مک مارشال مهم دستاوردهای

 آنها شکل از ها، رسانه پراهمیت آثار گذارد؛ ازاینرو می اثر ما تفکر و درک عاداتِ بر که است این رسانه

 (.1388تانکارد، ترجمه دهقان،  و سورین) آنها محتوای از نه شود، می ناشی

از  شیب ،یمجاز یاهواره و فضام ر،یدر دو دهه اخ، ها ها و رسانه یفناورانواع مختلف  از بین

به دلیل ضعف سواد  اند. بوده یتحوالت و انحرافات اجتماع رات،ییتغدر معرض اتهام برای  انگرید

های نوپدید حاصل از  ای در کشور، جامعه و خانواده ایرانی، به شکل مضاعفی در معرض آسیب رسانه

کلی چارچوب نظری پژوهش حاضر بر این  طور (. به1391زاده،  ها قرار گرفته است )تقی این رسانه

ای و یا  های رایانه های اجتماعی، بازی ها یا رسانه فرض استوار است که اینترنت، فضای مجازی، شبکه

های نوینی هستند که به صورت شکلی و محتوایی بر فرد،  هر نامی از این دست، از جمله فناوری

آموزان  ، پژوهش حاضر تأثیر فضای مجازی را بر دانشطور خاص گذارند. به خانواده و جامعه تأثیر می

 دوره دوم ابتدایی در مرکز توجه قرار داده است.

 

 

 

 

                                                 
1 Tittenberger 
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 بیان مسأله

و تعامل آدمی و ابزاری که خود ساخته است، از صدها و بلکه هزاران سال « انسان و فناوری»موضوع 

توان به  ترین آنها می قدیمی های مختلفی چون فلسفه و الهیات مطرح بوده است. از پیش در رشته

دیدگاه ارسطو درباب ابزار و فناوری اشاره کرد. او فعالیت آدمی را به سه صورت نظری، عملی و ابداعی 

ناظر به فعالیت ابداعی و شعرگونه آدمی است. تخنه  2یا فن 1کند. از نظر او تخنه و شعرگونه تقسیم می

ابزار و به صورت هنرهای زیبا )مثل نقاشی( )کاپلستون، شود: به صورت تولید  به دو صورت نمایان می

(. داستان توجه به فناوری و نقش آن در 17، ص1388، به نقل از ضرغامی، 1368ترجمه مجتبوی، 

پرسش درباب »( در کتاب 1954) 3زندگی آدمی تا به امروز ادامه یافته است. برای نمونه هایدگر

قد است که شیوه آشکارشدگی فناوری نوین تعرض به طبیعت در ادامه دیدگاه ارسطو، معت« 4فناوری

ترین تفاوت فناوری نوین با نوع کهن آن نیز همین است. به اعتقاد هایدگر نسبت آدمی  است و اساسی

 تواند در برابر گسترش فناوری مقاومت کند.  ای تغییر کرده است که آدمی دیگر نمی و فناوری به گونه

یکی از مصادیق فناوری است که همه ه فضای سایبر یا فضای مجازی از جملهای جدید  رسانه 

توان گفت که هیچ عصری تا این زمان و  ابعاد زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. به جرأت می

ای شده  در یک جهان رسانهنسل جدید ای که  گونه ها وابسته نبوده است؛ به به این میزان، به رسانه

هایی که سبک زندگی و تفکر او را تحت تأثیر قرار  ؛ رسانههای تعاملی رسانه ویژه؛ بکند زندگی می

 اند. داده

های تفکر،  بر شیوه های نوین ها و فناوری رسانهتأثیر  بارةدر (2001پرنسکی )برای نمونه 

او به دنبال مطالعه و مقایسه سبکهای تفکر دو نسل گذشته و مطالعاتی را به انجام رسانده است. 

به زعم  .(1-1جدول) کند گذاری می نام 6دیجیتال بومیانو دومی را  5دیجیتال مهاجرانجدید، اولی را 

به جای پردازش خطی و متوالی، متصل بودن به جای منفصل بودن، و فعال بودن  7پردازش موازیاو 

                                                 
1 techne 

2 technique 

3 Heidegger, M. 

4 The question concerning technology 
5. didgital Immigrants  

6. digital Natives  

7. parallel processing به آن نوع توانایی اشاره دارد کهه ا  هده ه انمهاک تیهایا  یها اهنهاا ه  هانهه بهه اهور  ن  هان            -
آی . این اصطالح  م در   ا ه ش اخت انسان، بویژه در رابطه با توانایی  غ  برای پردا ش  م   ان  حرکدهای ررردی   بر ی

هارد  ا صورت  ی ررد ر  م برای  حاسبه  وا ی که توسط  اشان ار  یک به .    بع: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_processing (May 20, 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_processing(May
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و  1ز پترینا)به نقل ا به جای غیرفعال بودن از ویژگیهای بومیان دیجیتال یا نسل جدید جوامع است

کودکانی که با رایانه بزرگ »نیز در همین رابطه معتقد است که ( 1997وین ) .(2008دیگران، 

های ذهنی آنها  ساختار... دهند  های فرامتنی را رشد می آنها ذهن. کنند شوند، متفاوت از ما فکر می می

 . (2009، 4، به نقل از هیرومی1997، 3) وین «2موازی است نه متوالی

 (2001های افراد بومی دیجیتال و مهاجر دیجیتال )اقتباس از پرنسکی، ویژگی: 1-1 دولج

 )بزرگساالن( مهاجر دیجیتال )کودکان( بومی دیجیتال

 دستاابی تصادفی

 پردا ش  وا ی

 هرافاک اریویت با

  تصل

 فعاا

 غارراقعی

 دستاابی هاک به هاک

 پردا ش خطی

 اریویت با  تن

   فصل

   فعل

 راقعی

های جدید از جمله  استه یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه نسل جدید زندگی را با فناوریخو

ای از تجارب  اجتماعی و مانند آن آغاز کرده و بخش عمدههای  کامپیوتری، شبکههای  ماهواره، بازی

ی زندگی او در فضای مجازی رخ خواهد داد. در قبال فضای مجازی کودکان نسل جدید را نه گریز

هایی همراه است، زندگی  است و نه گزیری. همانطور که زندگی در دنیای واقعی با مخاطرات و آسیب

هایی که در خانواده و نظام آموزشی به  در دنیای مجازی نیز، خالی از آسیب نیست. بسیاری از مهارت

ی نیز مملو از هاست. دنیای واقع شود مبتنی بر همین آسیب آموزان آموزش داده می فرزندان و دانش

های جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن است. به همین منوال، دنیای مجازی نیز با  آسیب

ها و مخاطراتی را با خود به همراه داشته باشد. در خصوص  تمام محاسن و امتیازات، ممکن است آسیب

همچنین ملی به انجام  المللی و های فضای مجازی تحقیقات معتنابهی در سطح بین شناسایی آسیب

در ( 1398تا  1386در ده سال اخیر )که است هایی  ای از پژوهش نمونه 2-1 جدولرسیده است. 

 به انجام رسیده است. های اجتماعی، بازی و ...(  فضای مجازی )اینترنت، شبکهشناسی  زمینه آسیب

 

 
                                                 
1. Petrina 

2. sequential 

3. Winn 

4. Hirumi 
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 شناسی فضای مجازی آسیب مربوط به های پژوهشبرخی از : 2-1 جدول

 شناسی موضوع آسیب وهشگرانپژ

 گفتگوی بین فرهنگی -فرهنگ (. 1386)محمدی  گل

الدین،  شرف، (1391)عاملی و حاجی جعفری ، (1391)نجاتی حسینی 

 (. 1393)الهدی و نوروزی  علم

خدا و امر قدسی، ارتباط )دین 

 (عفیفانه

، عدلی پور، قاسمی و کیانپور (1391)معمار، عدلی پور، خاکساری 

زاده، انتظاری،  ، نجف(1393)، عدلی پور، قاسمی و میرمحمدتبار (1392)

 (. 2012)، تیلر (1394)، حاجیانی و محمدزاده (1394)و فتحی 

 (هویت ملی، فرهنگی)هویت 

 تاجیک ،(1392عطارزاده ) و زندوانیان، حیدری، باقری ،(1389)گودرزی 

 (1396)یان ، قنبری برز(1393)اسکندری و کاظمی  (،1392کاظمی ) و

دینی، فرهنگی، اقتصادی، )ها  ارزش

 (اجتماعی، سیاسی

زاده  ، رسول(1392)، ربیعی و محمدزاده یزد (1385)محسنی و همکاران 

 (. 1393)، عبداللهیان و شیخ انصاری (1393)اقدم و همکاران 

 انزوای اجتماعی

 (1397دهقان پور، مسیحی، ترانس )

 (1392اده )زندوانیان، حیدری، باقری، عطارز

بلوغ عاطفی، کنترل عواطف، 

 سازگاری اجتماعی

، (2012) 4، شارلوسکا(2008) 3، کیوگلی2، ویتی(2007) 1بایم و همکاران

، 8، کالیتون(2013)، 7، بلو(2013)، 6، فاروجیا(2012) 5روجویی

، (2014) 13و اسمیت 12، دوگان11، لنهارت(2013) 10، و اسمیت9ناگارونی

 16، دیو، و توالن(2014) 15لنزوئال، هالپرن، و کتزوا، (2014) 14کالیتون

، گنجی (2015) 18، صداقت و عبداللهی(2015) 17، صالح، مختار(2015)

 (.1393)، و سفیری، ذاکری هامانه (1392)

 طالق -کیفیت روابط -خانواده

                                                 
1 Baym, N. K., Zhang, Y. B., Kunkel, A., Ledbetter, A., & Lin, M. C. 

2 Whitty, M.T. 

3 Quigley, L. 

4 Sharalevska, I. 

5 Rujoiu, M. 

6 Farrugia, Rianne C. 

7 Bellou 

8 Clayton, MA. 

9 Nagurney A. 

10 Smith J. 

11 Lanhart A. 

12 Duggan, M. 

13 Smith, A. 

14 Clayton, MA. 
15

 Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J.E 
16

 Dew, J., & Tulane, S. 
17

 Saleh, M. and Mukhtar, J. I. 
18

 Sedaghat, N. & Abdullahi, I. 
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های فوق مربوط به جوانان و بزرگساالن است. جالب آنکه در زمینه  قریب به اتفاق پژوهش

شماری به چشم  آموزان دوره ابتدایی تحقیقات انگشت های فضای مجازی درباره کودکان یا دانش آسیب

اند از این دست  ( انجام داده1392زندوانیان، حیدری، باقری و عطارزاده )خورد. پژوهشی که  می

ریف آموزی در دوره متوسطه را هدف قرار داده است. در این پژوهش، تع هاست که جامعه دانش پژوهش

ای، تلویزیون، ماهواره و تلفن همراه.  های رایانه اینترنت، بازیعملیاتی از فضای مجازی عبارت است از 

در بین پنج وسیله موثر در فضای مجازی، تلفن همراه با بیشترین و این پژوهش های  بر اساس یافته

اط فرد با خانواده و افزایش اند. اینترنت موجب کاهش ارتب ای کمترین آسیب را داشته های رایانه بازی

دهند  آموزان ترجیح می های این پژوهش اینکه دانش شود. از دیگر یافته احساس تنهایی و افسردگی می

های  زمان زیادی از شبانه روز را صرف استفاده از کامپیوتر کنند که این باعث رشد نکردن مهارت

همچنین فضای مجازی بر سازگاری . شود اجتماعی، رفتار اعتیادگونه و شکست در مدرسه می

آموزان نیز  ها و در نهایت وضعیت روانی دانش عبادی آنها و تزلزل ارزش-آموزان، وضعیت اعتقادی دانش

 .گذارد تأثیر نامطلوب برجای می

آموزان دوره ابتدایی را هدف قرار داده  طور خاص دانش های داخلی که به از معدود پژوهش

( اشاره کرد. در این پژوهش با 1396دیدارشناسانه کیخا، مرتضوی، کیان )توان به پژوهش پ است، می

آموز دختر مقطع ابتدایی، اول تا ششم مصاحبه عمیق صورت گرفته است تا نحوه مواجه و  دانش 130

 2و1های اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج پژوهش فوق در قالب دو شکل  ادارک آنها از شبکه

 ارائه شده است.
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 (10، ص1396کیخا، مرتضوی، کیان، ها اجتماعی برای کودکان ) : بعد روانی عاطفی شبکه1-1شکل

 
 (10، ص1396کیخا، مرتضوی، کیان، ها اجتماعی برای کودکان ) اجتماعی شبکه-: بعد فرهنگی2-1شکل 

ازی، المللی، مساله اعتیاد به اینترنت )فضای مج های بین یکی از موارد پرتکرار در پژوهش

های ویدئوی یا کامپیوتری است. از آنجا به اعتیاد بیشتر پرداخته شده  های اجتماعی( و بازی شبکه

شناختی، اجتماعی و مانند آن  های روان را نشانه یا عامل بسیاری از اختالالت یا ناهنجاری آناست که 
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اجتماعی یا -های روانیو متغیرمتعدد به ارتباط بین اعتیاد به اینترنت  مطالعاتدانند. برای نمونه  می

خواهی، تجربه لذت، تنهایی، افسردگی و اختالالت شخصیتی  شخصیتی افراد از قبیل هیجان

، 2016، 6، ون زالک2010، 5، هانگ2005، 4، بلند3، کاندرون2، چو2002، 1اند )مانند کاپالن پرداخته

اجتماعی و های  به اعتیاد به شبکه(. به همین ترتیب، مطالعات متعددی نیز 2019، 8و سروسی 7افیی

، 12، لیمن11ول کل، ب2011، 10و گریفیتس 9اند )کاس متغیرهای روان شناختی توجه نشان داده

، 20، خالدخان19، هورگان18، ناردوسی17، ایوینگ16، کاالنیک2017، 15و لیس 14، اوسبورن13ترامپسوچ

دیگران،  28و ونگ 27سانگ ،26، جیانگ25، ایکسیانگ24، هو2019، 23، تارتاگلیا22، دنیل21، رولرو2017

  (.2019، 29، لی2019

 30توان به زورگویی اینترنتی های شناسایی شده در خصوص کودکان، می از دیگر آسیب 

(، 2014، 32(، هرزه نگاری )کاوانل، ترین، لوین، استالفر2018، 31)دیمونگز، بونل، مارتینز، استفگن

و فریبکاری، نژادآزاری و تنفر )رالفین، (، کالهبرداری 2018، 33خشونت اینترنتی )مک هاکووا، پچ

 ( اشاره کرد. 2016، 34سانبرگ

                                                 
1 Caplan SE 

2 Chou 

3 Condron 

4 Belland 
5 Huang X-q 
6 Van Zalk 
7 Yaffe 
8 Seroussi 
9 Kuss, D. J. 
10 Griffiths, M. D. 
11 Blackwell, D. 
12 Leaman, C. 
13 Tramposch, R. 
14 Osborne, C. 
15 Liss, M. 
16 Calancie, O. 
17 Ewing, L. 
18 Narducci, L. D. 
19 Horgan, S. 
20 Khalid-Khan, S. 
21 Rollero, C. 
22 Daniele, A. 
23 Tartaglia, S. 
24 Hou, Y 
25 Xiong, D. 
26 Jiang, T. 
27 Song, L. 
28 Wang, Q. 
29 Lee, S. 
30

 cyberbulling 
31

 Domínguez-Hernández, F., Bonell, L., & Martínez-González, A. 
32

 Kvalem, I. L., Træen, B., Lewin, B., & Štulhofer, A. 
33

 Machackova, H., Pfetsch, J., & Steffgen, G. 
34

 Rohlfing, S., & Sonnenberg, S. 
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های فضای مجازی همچنان  توان گفت که بحث آسیب با عنایت به این مختصر با اطمینان می 

شود. از سوی دیگر شرایط فرهنگی  میگیری  جد از سوی پژوهشگران پی طور بهدر دنیا مطرح بوده و 

کند. پژوهش  شناسی را دوچندان می ایم، ضرورت این آسیب در آن قرار گرفتهایران و دوران گذاری که 

های فضای مجازی از ابعاد مختلف، درصدد ارائه پیشنهادات  ضمن تالش برای شناسایی آسیب حاضر

های بسیار اندکی که در  . با عنایت به پژوهشاستها در دوره ابتدایی  راهبردی برای کاهش این آسیب

نتایج آن باشد و پژوهش حاوی وجوه نوآورانه های  امید است که یافتهرت گرفته است، این زمینه صو

 مفید واقع شود.ا برای استان بلکه سطح کشور نیز نه تنه

   

 اهمیت و ضرورت مسئله

در باب اهمیت و حساسیت فضای مجازی به اندازه کافی گفته و شنیده ایم. ضرورت این امر صرفاً نه از 

مداران نیز گوشزد شده است. برای  ان و فرهنگیان، بلکه مکرر از سوی رهبران و سیاستسوی دانشگاهی

شود.  می اکتفا 3-1 پرهیز از اطاله کالم و برای رعایت ایجاز، برای این قسمت صرفاً به ارائه جدول

ترین آسیب فضای مجازی را  پژوهان کشور، مهم شود، آینده همانطور که در این جدول مشاهده می

های اجتماعی و  ها، شبکه ها، بازی ربوط به خانواده و از جانب ابزارهای تلفن هوشمند )انواع اپلیکیشنم

ها  دانند. بنابراین، سزاست که پژوهشگران همچنان به مطالعه وجوه مختلف این نوع آسیب ...( می

ان و های فضای مجازی که خاص کودک الخصوص که درباره آن دسته از آسیب بپردازند؛ علی

 آموزان دوره ابتدایی باشد، کار چندانی در داخل کشور به انجام نرسیده است. دانش
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پژوهشی ایران )موالیی،  ل مرتبط با حوزه فضای مجازی برگرفته از نتایج آیندهئ: مسا3-1جدول

 (86، ص1396طالبیان، عابدی، 

 
    

  های پژوهش هدف

 آموزان فضای مجازی از سوی دانشبررسی میزان دسترسی و استفاده از  -

 آموزان  شناسایی تأثیرات نامطلوب فضای مجازی بر دانش -

 آموزان های فضای مجازی در رابطه با دانش کارهای کاهش آسیب شناسایی راه -

 

 ی پژوهشها سئوال

 ان به فضای مجازی چگونه است؟آموز دانش میزان دسترسی -1

 وز چگونه است؟آموزان در طول شبانه ر میزان استفاده دانش -2

 است؟ کدامآموزان  های فضای مجازی در رابطه با دانش بندی آسیب اولویت -3
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ان از فضای مجازی از یک سو و آموز دانش آیا بین میزان دسترسی و میزان استفاده -4

 رابطه معناداری برقرار است؟ ،های شناسایی شده از سوی دیگر آسیب

 آموزان کدامند؟ بطه با دانشهای فضای مجازی در را کارهای کاهش آسیب راه -5

 

 متغیرها

مجازی را معدال فضای سایبر گرفته و به اختصار دانشنامه آزاد ویکی پدیا، فضای فضای مجازی: 

 است ای واژه( شود می مجازی فضای به تعبیر آن از ایران در که) سایبر کند: فضای اینگونه تعریف می

 سرعت به مندان عالقه و کامپیوتر زمینه در شاغالن و شد تخیلی علمی ادبیات وارد 1980 دهه در که

 مخابرات و شبکه اینترنت، از استفاده دوره، این در. شد رایج 1990 دهه در و بردند کار به را آن

 های پدیده و ها ایده از بسیاری توانست می مجازی فضای لفظ و بود رشد حال در سریعاً دیجیتال

 .1کند نمایندگی را نوظهور

ها  کامپیوتر ازای  شبکه محیط یا الکترونیکی محیط فضا این مجازی، فضای تعاریف متما در

 بعدی سههای  واقعیت و اشیاء تا دارد سعی بصری و سمعیهای  جلوه از استفاده با که شود می دانسته

 زا که شود می گفته .هستند فیزیکی مادیت فاقد که شود می ادعا اما کند سازی مشابه را واقعی جهان

است. در این تعریف، شبکه جهانی اینترنت، انواع  زمانی بی و مکانی بی فضا این بارز خصوصیات

سازها و مانند آن که از طریق موبایل، رایانه،  های ویدئویی چه آنالین و چه آفالین، انواع شبیه بازی

 روند.  های سه بعدی و مانند آن قابل دسترسی هستند، جزء فضای مجازی به شمار می عینک

 که گوید می "جامعه و سایبرنتیک "کتاب در - سایبرنتیک علم بنیانگذار -وینر نوربرت

 انگلیسی واژه آن منشا سکاندارکه معنای به( KUBERNETS) کوبرنتس یونانی واژه از سایبرنتیک

 سده در واژه این نیز آن از پیش که است معتقد وی. است شده اقتباس است،( GOVERNER) گاورنر

 تعریف در. است گرفته قرار استفاده مورد سیاسی علوم در که مفهومی به اشاره در آمپر توسط 19

 فرد زمانیکه است معتقد که چرا دانسته دخیل توامانطور  به را کنترل وگیری  ارتباط وینر سایبرنتیک،

 پیام بلمقا طرف و فرستد می او برای را پیامی و است ارتباط برقراری حال در دیگری شخص با

 فرآیند این بوده، او دسترس در آغاز در که است اطالعاتی حاوی که گرداند می باز فرد به راای  وابسته

 .است پیام از آگاهی و ارتباط بر طرفین کنترل از خاص میزان ملزم

                                                 
1 https://fa.wikipedia.org/wiki/مجازی فضا    

https://fa.wikipedia.org/wiki/مجازی
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: است شده تعریف گونه بدین سایبرنیتک نیز گولدوکولب اجتماعی علوم فرهنگ در

ها،  انسان به را خود توجه که کند می اشارهها  پژوهش وها  نظریه ازی ا مجموعه به سایبرنتیک

 عبارت شده یادهای  پژوهش وها  نظریه توجه کانوناند.  کرده معطوفها  ماشین و دیگرهای  ارگانیسم

 ازهای  دستگاه راه از ارگانیک و مکانیکیهای  دستگاه بودن کنترلی خود و دار نگه خود -الف :از است

 مجموع در. اندامی و مکانیکیهای  دستگاه در اطالعات تبادل ورسانی  پیام -ب خورد، باز آیندفر راه

 مثل متعددی بسیار علوم در آن از و استای  رشته میان موضوعی امروزه سایبرنتیک که گفت توان می

 و ناختش جهت در غیره و ارتباطاتشناسی،  روانشناسی،  جامعهشناسی،  زیست الکترونیک، ریاضیات،

 شمار بیهایی  ترکیب نیز کنون تا. شود می استفاده سیستمی هر در پاسخ و بازخوردها رفتارها، مطالعه

 از یکی. دارند همراه به خود با را سایبر پیوند همگی که شده ساخته کلمه این از متعددی مشتقات و

 .است سایبرنتیک فضای همان یا مجازی فضای ترکیبات این

 که است بکر و بدیع وسیع، قلمرویی تعریفی، هر با و تعبیری هر در مجازی فضای حال هر در

 همراه به را نوینیهای  محدودیت وها  آسیبها،  دلهرهها،  فرصتها،  آزادی امکانات، خود ساکنان برای

 دنیا شدن جهانی دو از صحبت اندیشمندان برخی امروزه که است حدی تا قلمرو این اهمیت. دارد

 و مفاهیمها،  شدن جهانی" عنوان تحتای  مقاله در (1383عاملی ) که همانطور. کنند می معاصر

 جهان بین تمایز بر اول درجه در که است نگاهیها  شدن جهانی دو پارادایم: گوید می "ها نظریه

 و موازی جهان دو کردن متمایز و تبیین به بعد درجه در و کند می تاکید شده جهانی جهان و مدرنیته

 پردازد. می مجازی و واقعی آمیخته هم به حال عین در

 رقابتی سازد، می را جهان آینده تغییرات بنیان که معاصر جهان تغییر ترین مهم نگاه این با

 و روندها از بسیاری مجازی، جهان یعنی جدید جهان ظهور. است مجازی جهان و واقعی جهان شدن

 گاه و موازات به واقع در جهان این. دهد می قرار خود ثیرتا تحت را جهان آیندههای  ظرفیت وها  نگرش

 دادوستدهای دارای جهان دو این. کند می پیدا واقعی عینیت و شده مسلط واقعی جهان بر حتی

 خاص سیاسی نظام دارای داشتن، جغرافیا مانند خصایصی با واقعی جهان. هستند یکدیگر با شماری بی

 در نیز مجازی جهان و شود می متمایز مجازی جهان از غیره و بودن طبیعی بودن، محبوس بودن،

 غیره و همزمان بودن دسترس قابل داشتن، تکثر بودن، فرازمان مکانی، بی مثلهایی  خصیصه با مقابل

 به یا جهانی دو فضای که تغییری ترین مهم عاملی نظر از. شود می جدا نسبیطور  به واقعی جهان از

 در تغییر آورده، وجود به مجازی جهان گیری شکل آن پرتوی در و مجازی فضای ظهور دیگر عبارتی

 شاید رایانه، واسطه با مجازی روابط با سنتی چهره به چهره روابط جایگزینی است؛ انسانی روابط

 است. تغییر این بخش ترین مهم
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 بر در را زندگیهای  جنبه تمام که رسد می زمانی به خود گسترش روند در مجازی فضای

 برای بودگی واقعی عینیت زندگی واقعیهای  جنبه با نزدیک ارتباط دلیل به ترتیب بدین و گیرد می

 خواست به حقیقی فضای که یافت خواهد گسترش شکلی به ارتباط این .شود می درک راحتی به همه

 مجازی ضایف تنها نه و داشت نخواهد ادامه امکان مجازی فضای بدون ادامه در جبرا و ابتدا در انسان

با این وصف، فضای مجازی یا فضای دوم یک واقعیت  .شد خواهد زندگی هسته بلکه زندگی از جزیی

های متفاوت اما کامالً وابسته به فضای اول است )عاملی  فرعی نیست، بلکه یک دنیای واقعی با ویژگی

 (.1391و حاجی جعفری، 

د که روزی جنبه اجتماعی اینترنت به کر در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمیشبکه اجتماعی: 

های اجتماعی اینترنتی پای به عرصه ی وجود گذاشتند. این  صورت کاربرد اصلی آن در آید، شبکه

توان گفت یکی از  موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد استقبال قرار گرفت که به جرأت می

های اخیر تحول شگرفی در نظام  وب که در سالهای ارائه شده در اینترنت و  سرویسترین  تأثیرگذار

 .(1393های اجتماعی بود )رسولی و بندگی منفرد، اجتماعی کشورهای مختلف بوجود آورد، شبکه

کنند تا خود را  ها افراد فرصت پیدا می هستند که در آنهایی  های اجتماعی مکان شبکه

های  شبکه ایرین ارتباط برقرار کنند.های شخصیتی خود را بروز دهند و با س معرفی کنند و ویژگی

ها بطور  این سایت های پیام رسان ایجاد شود. ها یا برخی اپلیکیشن توانند از طریق سایت اجتماعی می

ای چه در سطح روابط بین فردی و چه در سطح روابط اجتماعی توانایی ایجاد تغیرات اساسی در  بالقوه

ها را حفظ و  تأثیر اینگونه سایتترین  . در اغلب موارد مهمباشند زمینه اجتماعی هر فرد را دارا می

روابط گیری  ها در شکل دانند، این در حالی است که نباید از نقش این سایت ارتقای روابط گذشته می

ها سبب تسهیل ارتباط با دوستان  فردی غافل شد هر چند که فعالیت در این گونه شبکه جدید بین

تواند اثرات منفی بگذارد. از جمله از تأثیرات مهم منفی  ن استفاده میشود ولی به همان میزا می

نیا و همکاران،  )جوادی اشاره نمود توان به تأثیر بلوغ عاطفی ان میآموز دانش ویژه در گونه سایت به این

 (.40، ص1392

ن تبادل اپلیکیشن( است که امکایا همان افزار کاربردی ) سایت یا نرم یک وب های اجتماعی: شبکه

 کند.  تصاویر و غیره فراهم میها،  اطالعات بین کاربران را از طریق ارسال اطالعات، نظر دادن، پیام

های اجتماعی  به این سو برای شبکه 2010اصطالح دیگری است که از سال  های اجتماعی: رسانه

پخش اخبار و افکار در سطح های اجتماعی عالوه بر ارتباطات، بر بعد  گیرد. رسانه مورد استفاده قرار می

 کنند.  وسیع نیز تأکید می
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های اخیر از  سال یاجتماع های بیآساصطالحی نه چندان روشن که به برخی  های نوپدید: آسیب

 مانند آن اشاره دارد. و  های اجتماعی ، شبکهماهواره ،نترنتیا ،یمجاز یاز فضا یهای ناش بیآسجمله 

نی، که امکانات وسیعی را برای تبادل اطالعات و ارتباطات فراهم ای جها یک شبکه رایانه اینترنت:

های استاندارد شده ارتباطی استفاده  های به هم متصلی است که از پروتکل کرده و متشکل از شبکه

 کنند.  می

: هر نوع بازی که با استفاده از وسایل الکترونیکی، چه برخط و چه به تنهایی )گیم( بازی دیجیتال

 د. انجام شو

: نوعی بازی است که از وسایل الکترونیکی برای خلق یک سامانه تعاملی با بازی بازی الکترونیکی

 شوند. می شود. بازی دیجیتال و بازی الکترونیکی در یک معنا استفاده می کن استفاده

یا یک  کامپیوتریهای  : نوعی بازی که با دستکاری و تعامل تصاویر تولید شده با برنامهبازی ویدئویی

 یتعامل یسرگرم ینوع ییدئویو یبازشود. در تعریف دیگر:  می نمایشگر یا صفحه نمایشی دیگر انجام

. تعداد شود یکنترلر انجام م کرویم ایمجهز به پردازشگر  یکیدستگاه الکترون کیاست که توسط 

از  یکیبه  اه یباز نیداشته و ا ریچشمگ شیگذشته افزا یها در سال ییدئویو یها یمخاطبان باز

های بازی در  ها و دسته معموالً انواع کنسول اند. شده لیموجود تبد یها یسرگرم نیهوادارترپر

 گیرند. های ویدئویی مورد استفاده قرار می بازی

است  و ... مالی، های جسمی، روانی : منظور از خطرات سایبری انواع آزارها و آسیبخطرات سایبری

های  و درخواستها  ی متوجه کاربران باشد مثل: دریافت و ارسال پیامکه ممکن است در فضای مجاز

آنالین، های  بندی اینترنتی، شرط یا قلدری مستهجن، زورگوییهای  جنسی، دریافت تصاویر و فیلم

کشی و  آمیز، اخاذی اینترنتی، بهرهتهدیدهای  انگیز، دریافت پیام رتآزاردهنده و نفهای  دریافت پیام

، دریافت اعتقادی و نژادی نامطلوبهای  دریافت پیامهای الکترونیکی،  کالهبرداریرنتی، استثمار اینت

 ... .ها،  ویروسو  بدافزارها
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 مقدمه

این فصل به دو بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست که عموماً به مبانی و چارچوب نظری 

ثیر فناوری و رسانه بر انسان پرداخته شده است. در های کلی درباب تأ شود، به بحث می اختصاص داده

های  اخیر در خصوص آسیبهای  سالهای  ترین پژوهش از مهمای  بخش دوم از این فصل، به مجموعه

دیجیتال، فضای سایبر یا همان فضای مجازی اشاره شده است. های  حاصل از سوء مصرف رسانه

د در قالب یک جدول واحد ارائه شده است. با محدودی که به زبان فارسی وجود دارهای  پژوهش

خارجی که در این خصوص به انجام رسیده است، خالصه و های  عنایت به حجم بسیار زیاد پژوهش

و ها  آنها در قالب یک جدول ناممکن است. با وجود این، سعی شد که فراپژوهشبندی  جمع

شود. از این  ذکری شده و نتایج آنها مروری معتبر مربوط به یکی دو سال اخیر گردآورهای  پژوهش

المللی  مستقیم و غیرمستقیم )از طریق مطالعات بین طور بهتوان اطمینان داد که فصل حاضر  می منظر

 دهها پژوهش معتبر را در خود گنجانده است.های  مروری(، یافته

اثرگذاری  به دالیل مختلف از جمله افزایش ضریب نفوذ اینترنت، احتمال کهینا نکته دیگر 

%(. 78غیررسمی بر زندگی شهروندان بویژه در حوزه سبک زندگی بسیار باال خواهد بود )های  رسانه

حتی اگر محدودیت اینترنت از طریق فیلترینگ افزایش یابد، بازهم مجموع نظر کارشناسان این حوزه 

یافته و به مقدار حدود غیررسمی و فضای مجازی افزایش های  این است که احتماالً تأثیرگذاری رسانه

در ایران نه بر ای  گذاری رسانه درصد خواهد رسید. بنابراین، کانون تمرکز هر نوع سیاست 90

های  غیررسمی از جمله اپلیکیشنهای  مطبوعات و رادیو و تلویزیون دولتی که باید مبتنی بر رسانه

 (.1396، عابدی، آپ( و غیره باشد )موالیی، طالبیان ارتباطی )مانند تلگرام، واتس

شود، در  می رغم صداهای بلندی که در خصوص فضای مجازی شنیده علیاین در حالی است  

بینانه این است که به  ستیم. از طرف دیگر نکته خوشنیعمل شاهد تحقیقات وسیع و عمیقی در ایران 

های  یافته، فراوان در نوع استفاده از فناوری و همچنین خصائص خود فناوریهای  خاطر شباهت

تعمیم داد. در بیشتر و شهرها  کشورهاتوان به دیگر  می المللی و داخلی را بینهای  بسیاری از پژوهش



 18                                                                                                    پژوهش                                  پیشینه: دومفصل 

 

  

و کل کشور شباهت فراوانی با هم دارند و از این رو ها  موارد نتایج میان شهرهای بزرگ، مراکز استان

 (.16، 1396انی، پذیر است )شش جو شهرهای بزرگ به کل کشور امکانهای  تعمیم یافته

 

 الف( انسان، فناوری و رسانه

 

 نیمرخ آماری در مورد فضای مجازی

. 1است DQالمللی  بینیکی از معتبرترین منابع موجود در زمینه فضای سایبر و خطرات آن، موسسه 

ان ریز این موسسه غیرانتفاعی به دنبال وضع استانداردهایی است که بتواند راهنمای کار مربیان و برنامه

)هوشبهر( و  IQمداران در سرتاسر جهان باشد. این موسسه بعد از مفاهیم  تعلیم و تربیت و سیاست

EQ  هوش هیجانی(، مفهوم جدید(DQ را توسعه داده و روی آن به مطالعه و تحقیق )هوش دیجیتال( 

در تمام  های اصلی این موسسه اطمینان از زندگی سالم و بهزیستی آدمی پردازد. یکی از رسالت می

مثبت های  با تمام آوردهها  فرض این موسسه این است که فناوری سنین در رابطه با فناوری است. پیش

فرد و اجتماع به همراه داشته باشند. یکی از  در سطحتوانند خطراتی را برای ذهن و جسم و  خود، می

دیجیتال یا میزان های  ز فناوریاین موسسه ارائه آمارهای معتبر در زمینه میزان استفاده اهای  فعالیت

استفاده از صفحات نمایشگر است. در ادامه چند نمونه از نمودارهای ارائه شده از سوی این موسسه که 

 کند آورده شده است. می رو کمک آنها به فهم بهتر طرح تحقیق پیش مرور

 

 

                                                 
1
 https://www.dqinstitute.org/ 

https://www.dqinstitute.org/
https://www.dqinstitute.org/
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ت سایبر قرار دارند. ساله در زمان آنالین بودن در معرض خطرا 12-8% از کودکان 56: 1-2شکل 

1منبع: 
DQ (2018) 

ساله جهان در زمانی که در فضای  12-8% از کودکان 56میانگین  طور به 1-2بر اساس شکل 

، در معرض خطرات سایبری قرار دارند. در این پیمایش، کشور ایران وجود ندارد هستندمجازی آنالین 

%( و مصر 78%(، عمان )58%(، قطر )47کیه )اما، با توجه به آمار کشورهای مشابه و نزدیک مثل تر

 توان این رقم را در مورد ایران نیز صادق دانست.شاید ب %(71)

                                                 
1
 https://www.dqinstitute.org/2018DQ_Impact_Report/ 

https://www.dqinstitute.org/2018DQ_Impact_Report/
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1منبع: که در معرض خطرات سایبری قرار دارند.  سال 12-8: آمار تقریبی کودکان 2-2شکل 

DQ 

(2018) 
تا  2014دهد که تعداد کودکان در معرض خطر فضای سایبر از سال  می نشان 2-2شکل 

ساله در معرض  12-8مداوم در حال افزایش بوده است. بر این اساس، تعداد کودکان  طور به 2020

میلیون  400به بیش از  2020میلیون نفر بوده است، در سال  170حدود  2014خطر که در سال 

نترنت است متصل به ایهای  رسیده است. یکی از دالیل افزایش این تعداد، افزایش تلفن همراه و تبلت

 گیرد.  می که در دسترس کودکان قرار

                                                 
1
 https://www.dqinstitute.org/2018DQ_Impact_Report/ 

https://www.dqinstitute.org/2018DQ_Impact_Report/
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1منبع: : ارتباط بین استفاده از صفحه نمایشگر و خطرات سایبری. 3-2شکل 

DQ (2018) 

، ارتباط بین میزان استفاده از صفحه نمایشگر و میزان خطرات سایبری نشان 3-2در شکل 

نمایشگر )موبایل، تبلت، لپتاپ، رایانه، داده شده است. به موازات افزایش ساعات استفاده از صفحات 

 یابد.  می تلویزیون(، میزان خطر نیز افزایش

گیری  جهانتوان به  می ، جنبه جهانی دارند،3تا  1های  از آنجا که آمار ارائه شده در شکل

 ساله 12-8بیش از نیمی از کودکان اطمینان حاصل کرد. بر اساس همین آمار،  خطرات فضای سایبر

های  از جمله زورگویی سایبری، اعتیاد به بازیخطراتی ر معرض خطرات سایبری هستند، د جهان

دهد  نیز نشان می 5-2و  4-2های  شکل آفالین و رفتارهای جنسی آنالین.های  مالقات ویدئویی، قرار

اجتماعی عضو های  که اگر کودکان از موبایل و تبلت شخصی برخوردار باشند و همچنین در شبکه

، به همان نسبت میزان استفاده آنها از این وسایل افزایش یافته و در نتیجه بیشتر در معرض باشند

 جهانی عبارتند از:های  برخی دیگر از میانگینگیرند.  خطرات سایبری قرار می

                                                 
1
 https://www.dqinstitute.org/2018DQ_Impact_Report/ 
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 ساعت به صفحات نمایشگر تنها برای  32دهد که کودکان در هفته  می میانگین جهانی نشان

 کنند. می سرگرمی نگاه

 50٪  ساله از طریق تلفن همراه خود به اینترنت دسترسی دارند. 12-8از کودکان 

 85٪  کنند. می اجتماعی استفادههای  ساله از رسانه 12-8از کودکان 

 47 اند تجربه کرده سال به نوعی زورگویی سایبری را 12تا  8% کودکان. 

 10 و او را مالقات اند  رف زدهسال با یک فرد غریبه در فضای سایبر ح 12تا  8% از کودکان

 اند. کرده

 11 ویدئویی معتاد هستند.های  سال بر اساس معیارها به بازی 12تا  8% از کودکان 

 17 اند. سال درگیر رفتارهای جنسی آنالین شده 12تا  8% از کودکان 

 همراه هستند، دو برابر بیشتر از کسانی که فاقد تلفن همراه های  کودکانی که صاحب تلفن

 اجتماعی مختلف حضور دارند.های  فعاالنه در رسانه، تندهس

  نیز اجتماعی(های  اجتماعی )شبکههای  و در رسانه بودهکودکانی که صاحب تلفن همراه 

ساعت.  44یعنی  ؛کنند می ساعت بیشتر به نمایشگر نگاه 12فعاالنه مشارکت دارند، در هفته 

 یبر مواجه هستند. % بیشتر از بقیه با خطرات فضای سا70این دسته 

  مرکز ملی 2018در سال ،US  ،میلیون گزارش  18.4برای کودکان گمشده و استثمار شده

 (.Loritz, 2019) درباره کودک آزاری جنسی آنالین دریافت کرد

  که کودک آنها قربانی زورگویی اند  % والدین بیان کرده17یک مطالعه اخیر نشان داد که

 (.Comparitech, 2019رسد ) می % هم37شورها این عدد به سایبری بود است. در برخی ک

  بیند  می ناخواسته مطالب جنسی آنالین را طور بهسال یک نفر  17تا  9از هر پنج کودک بین

 (.Madigan & et al., 2018)اند  % آنها تجربه ترس یا استرس زیاد را گزارش داده25و 

  آنالین به های  % اصطالحات و موقعیت99نشان داده شد که  2019در یک مطالعه در سال

 ,Benoliel, & Becherخیلی پیچیده است )ها  زبانی نوشته شده است که نسبت به فهم بچه

2019.) 

  به گزارشINHOPE's internet Hotlines  2016تعداد تصاویر و ویدئوهای غیرقانونی از سال 

 .1% افزایش یافته است83، 2018تا 

                                                 
1
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دهنده وارد شدن آسیب جسمی یا  عرض این خطرات الزاماً نشانقرار گرفتن در ماگرچه 

روحی دائمی به کودکان نیست. با این حال، قرار گرفتن دائمی در معرض این خطرات در سنین پایین، 

 آینده آنها خواهد بود.های  خطری برای رشد کلی کودکان، بهزیستی آنها، روابط آنها و فرصت

 
اجتماعی و میزان استفاده از های  موبایل/تبلت و عضویت در شبکه مالکیت : ارتباط بین4-2شکل 

DQ (2018). منبع:صفحه نمایشگر

 
. اجتماعی و خطرات سایبریهای  مالکیت موبایل/تبلت و عضویت در شبکه : ارتباط بین5-2شکل 

 DQ (2018) منبع:
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 استفاده از صفحه نمایشگر در هفته در انگلستان

طور جداگانه به رصد وضعیت استفاده از فضای مجازی،  برخی کشورها بهز آمارهای جهانی، جدای ا

توانید در ادامه ببینید. اعدادی که  می از این دست راای  کنند. نمونه می فضای سایبر یا صفحه نمایشگر

گیرد  می سنی را در برهای  در ادامه آمده است، مربوط به کشور انگلستان است. این آمار همه دامنه

چهارم تا پنجم دوره ابتدایی است، تنها ارقام  آموزان دانشرو که مربوط به  نا به هدف طرح پیشاما، ب

 اند. سال انتخاب شده 11-8مربوط به کودکان 

 39هم تبلت دارند.52ساله برای خود تلفن هوشمند و  11-8های  % از بچه % 

 95ق دستگاه تلویزیون تماشاساعت در هفته تلویزیون را از طری 14ساله،  11-8های  % از بچه 

 کنند. می

 55از جمله تبلت تماشاها  ساله، تلویزیون را از طریق دیگر دستگاه 11-8های  % از بچه 

 کنند. می

 81کنند. می ساعت در هفته گیم بازی 10ساله، حدود  11-8های  % از بچه 

 94ساعت در هفته آنالین هستند. 13.5ساله، حدود  11-8های  % از بچه 

 81کنند. می ساله، از یوتیوب استفاده 11-8های  بچه % از 

 23اجتماعی پروفایل دارند.های  ساله برای خود در شبکه 11-8های  % از بچه 

 81کنند، گیم بازی می ساعت در هفته تلویزیون تماشا 37.5ساله،  11-8های  % از بچه 

 (.Ofcom, 2017)باشد  می ساعت در روز 5کنند و آنالین هستند. این مقدار بیش از  می

 

 ها و ارزشها  رسانه

روند که از سوی بشر اختراع و مورد استفاده  ها در وهله نخست، نوعی فناوری خاص به شمار می رسانه

کنند که  خاص، ابزار خنثایی تلقی می طور بهها را  کل، و رسانه طور بهها را  برخی فناوریاند.  قرار گرفته

گردد نه به ذات آنها. در مقابل، نظریه پردازان  آنها از سوی آدمی باز میخوب و بد آنها صرفاً به کاربرد 

هایی  ها و سوگیری ها قائم به ذات خود دارای ارزش ها و رسانه دیگری قرار دارند که معتقدند که فناوری

ها آغشته به فرهنگ و اندیشه  کنند. در دیدگاه دوم فناوری هستند که آنها را به کاربر تحمیل می

 کنند. صی هستند، و خواه ناخواه ارزشهای متفاوتی را با خود حمل میخا

شود که آیا خنثی بودن و سوگیر بودن فناوری به  طرفی فناوری به این بحث ختم می بی بحث

گردد یا به خود فناوری. یعنی انسان به فناوری  های استفاده از آن توسط آدمی یا کاربر باز می شیوه
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گران و  پژوهشدار باشد. همانطور که اشاره شد  تواند جهت فناوری نیز میدهد یا خود  جهت می

 اند: در دو قطب متضاد ارائه کردهرا پردازان در این زمینه دو دیدگاه عمده  نظریه

 گیرد؛ قرار میاستفاده  توسط انسان مورد فناوری خنثی است و به مثابه ابزار -

، 1)زیمنس و تیتنبرگر هایی را نهفته دارد و ایدئولوژی ها فناوری خنثی نیست و در دل خود فلسفه -

2009.) 

ها )به عنوان یک فناوری( نیز صادق است.  اختصاصی در حوزه رسانه طور بهاین بحث 

ها  ( بر این اعتقادند که رسانه1967) 2پردازانی در حوزه رسانه و ارتباطات چون مک لوهان نظریه

ه کلمه قصاری را دگرگون سازند. مک لوهان )همان( در این زمین توانند عمیقاً جامعه و روان بشر می

طرفی و خنثی انگارانه از  های بی و با این گفته با هرگونه فرض "رسانه پیام است"که  دارد و آن این

( بحث 1996) 3ها، چندلر فرض خنثی نبودن فناوری ورزد. بر اساس پیش فناوری و رسانه مخالفت می

دهند. به عبارت دیگر سخن  پذیریشان به تجارب ما شکل می ا به واسطه انتخابه کند که فناوری می

کنیم، بر روی یکدیگر کنش و واکنش دوسویه داریم،  ها تعامل می چندلر این است که وقتی ما با رسانه

در هر ابزاری یک »(. در این دیدگاه 2008، 4شویم )به نقل از کانوکا کنیم و استفاده می استفاده می

رایش ایدئولوژیکی نهفته است، یک تمایل پیشینی برای ساخت جهان که نوعی از آن را بر نوعی گ 

  های دیگر؛ و آشکارا به تقویت یک برداشت، مهارت، یا هایی را بر ارزش دهد، و ارزش دیگر رجحان می

  (.13؛ ص.1993، 5)پستمن« کند گرایش نسبت به دیگر انواع آن اقدام می

 
 ها بر تعامل مسافران تأثیرگذار است قطار را یک رسانه تصور کنیم، چیدمان صندلی: اگر 6-2 شکل
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4 Kanuka, Heather 

5 Postman 



 26                                                                                                    پژوهش                                  پیشینه: دومفصل 

 

  

ها با رفتار ما  طور اخص رسانه ها یا به ای است از اینکه چگونه فناوری ، مثال ساده6-2شکل  

نشیند )تصویر سمت راست(، احتماالً به سمت گفتگو و  دهند. مسافری که در کوپه قطار می شکل می

های  و اگر در صندلی باشد گرا شود، حتی اگر که اساساً درون ا دیگر مسافران سوق داده میتعامل ب

بنابراین شکل ظاهری  اتوبوسی سمت راست بنشیند، زمینه برای گفتگو و تعامل کمتر خواهد بود.

 گذارد. بر کاربر تأثیر می -جدای از محتوای آن -ها و فیزیک محیط ، قالب رسانهها فناوری

توان سراغ گرفت که تأثیر استفاده از فضای مجازی/اینترنت/موبایل و  ات فراوانی را میقتحقی 

ارائه  2-1هایی از این دست را در جدول  اند. نمونه فرد مورد مطالعه و تأیید قرار داده مانند آن را بر

انجام رسیده ( به 1393) و کاظمی توسط اسکندریکنیم که  کردیم. در اینجا به نمونه دیگر اشاره می

ها  حاکی از پیوند قوی بین تغییر نظام ارزشی جوانان از یک سو و میزان مصرف رسانهها  یافتهاست، 

و  میزان استفاده از تارنماهای اینترنتی، فیلترشکن هرچه)اینترنت و ماهواره( از سوی دیگر دارد. 

 آید. معناداری پایین می طور ی بهگیری ارزش میانگین نمره جهت افزارهای چت بیشتر باشد، نرم

نفی هدف بدیهی است که ها بود.  صرفاً برای تأکید بر نقش رسانهفوق های  یافتهاشاره به 

نشان دادن این هدف اصلی ؛ چراکه این کار نه ممکن است و نه مطلوب. نیستهای نوین  فناوری

های جدید  در تربیت نسل ناکارآمدی رویکردها و روشهای سنتی ماارتباط، بیان اهمیت آن و یادآوری 

 است. 

 

 گویند؟ های پژوهشی چه می و سالمت در فضای مجازی: یافته  ب( آسیب

در دهه گذشته تحقیقات معتنابهی در خصوص تأثیرات اینترنت و رابطه بین استفاده از آن بر ابعاد 

رت گرفته شخصیتی، جسم و روان، مغز و مانند آن صوهای  مختلف زندگی فردی و اجتماعی، ویژگی

به بعد، و  2010های اجتماعی از اوایل هزاره سوم و گسترش روزافزون آن از  است. با ظهور شبکه

همراه هوشمند، تبلت و لپتاپ، ابعاد تازه تری به این تحقیقات های  همچنین افزایش نرخ نفوذ تلفن

ی است و فراتر از توان و از این دست تحقیقات حقیقتاً کار دشوارگیری  و نتیجهبندی  افزوده شد. دسته

زمان در نظر گرفته شده برای پژوهش پیش روست. باوجود این، پژوهشگران تالش کردند که همه 

مستقیم به عنوان این تحقیق مربوط بود گردآوری کرده و در  طور بههای پژوهشی داخلی را که  یافته

های خارجی ممکن نبود. با این  قالب یک جدول ارائه کنند. بدیهی است که این کار در مورد پژوهش

مختلف های  های حاصل از مطالعات معتبر خارجی در ذیل آسیب رو برخی از یافته حال، در فصل پیش

در این فصل آورده المللی  بینخاص نتایج چندین فراپژوهش یا فراتحلیل معتبر  طور بهگنجانده شد. 
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مطالعه در سنوات قبل را ها  دههای  هشده است. حسن این دست مطالعات مروری این است که یافت

رو پژوهشگران توان اطمینان داشت که در فصل پیش می از این جهتاند.  و ارائه کردهبندی  جمع

غیرمستقیم  طور بهمستقیم و بیش از دویست پژوهش را  طور بهمطالعه را ها  حاصل از دههای  یافته

 اند.  مورد اشاره قرار داده

  

 اجتماعی فضای مجازی و حمایت

شود که در آن  می اعتیاد به اینترنت شناختههای  اجتماعی به عنوان یکی از شکلهای  اعتیاد به شبکه

(. 2000، 1اجتماعی تمایل دارد )گریفیتسهای  به استفاده افراطی از رسانهای  وسواس گونه طور بهفرد 

اجتماعی/ شخصیتی از قبیل -های روانیمطالعات متعددی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و متغیر

)مانند اند  خواهی، تجربه لذت، تنهایی، افسردگی و اختالالت شخصیتی را مورد بررسی قرارداده هیجان

(. 2019و سروسی،  ، یافی2016، ، ون زالک2010، هانگ، 2005، چو، کاندرون، بلند، 2002کاپالن، 

اجتماعی و متغیرهای روان شناختی به ای ه به همین ترتیب، مطالعات متعددی درباره اعتیاد به شبکه

، 2017ول، لیمن، ترامپسوچ، اوسبورن و لیس،  کل، ب2011انجام رسیده است )کاس و گریفیتس، 

، هو، ایکسیانگ، 2019، رولرو، دنیل، تارتاگلیا، 2017کاالنیک، ایوینگ، ناردوسی، هورگان، خالدخان، 

  (.2019، 2، لی2019جیانگ، سانگ و ونگ دیگران، 

، 4، اونز3در بین این مطالعات مفهوم حمایت اجتماعی نیز مورد تاکید قرارگرفته است )الگتوی

های اجتماعی اشاره دارد که افراد وقتی به  (. حمایت اجتماعی به منابع اجتماعی یا کمک2015، 5بیکر

شامل خانواده، کنند. اجتماع مورد بحث  کمک، مشورت، تأیید یا محافظت نیازمندند، آن را دریافت می

 تجربه یک فردشود. به عبارت دیگر حمایت اجتماعی،  دوستان، اقوام، همکاران و اطرافیان مهم می

دهند و او را بخشی از  کنند، به او حرمت و ارزش می را دوست دارند، از او مراقبت می از اینکه او است

 .آورند ها و تعهدات به شمار می یک شبکه اجتماعی با مساعدت

های اجتماعی تأثیر دارد.  لعات حاکی از آن است که حمایت اجتماعی بر اعتیاد به شبکهمطا

( رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت را نشان 2006) 8و بانیارد 7، گریفث6برای نمونه نیمز
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طریق  ( نیز نشان دادند که افرادی که حمایت اجتماعی زیادی را از2007) 2و تی 1هاردیاند.  داده

( 2014) 3کنند. نتایج پژوهش لوینگستون می کنند، بیش از حد از اینترنت استفاده می اینترنت دریافت

های گیری آنها را نسبت به شبکه کند که تغییر روابط همساالن و والدین با کودکان، جهتنیز بیان می

ی را بین حمایت اجتماعی و روشن ارتباط معنادار طور به( 2018) 4دهد. اوزتوسان اجتماعی تغییر می

 اعتیاد به اینترنت در بین بزرگساالن مشاهده کرد. 

تواند به استفاده بیشتر از  اند که فقدان حمایت اجتماعی می ها نشان داده برخی از پژوهش

طی پژوهشی در رابطه ( 2015و همکاران ) 5اینترنت و فضای مجازی منجر شود. برای نمونه آرگریس

دبیرستانی در یونان، گزارش کردند  آموزان دانشمیان  اینترنـت و احسـاس تنهـایی در با اعتیـاد بـه

رسد  اینترنت و احساس تنهایی وجود دارد. به نظر می که همبسـتگی مثبـت بـاالیی میـان اعتیـاد بـه

اجتماعی  اینترنت با هراس اجتماعی و کاهش روابط بین اسـتفاده مفـرط از اینترنـت و یـا اعتیـاد بـه

( نیز نشان دادند که شبکه اجتماعی فردی، به 2019و همکاران ) 6. جانگارتباط وجود داشته باشد

در زندگی روزمره، مانع از بروز اختالل استفاده از  7خوبی کیفیت حمایت اجتماعی دریافتی ادراک شده

 شود. می اجتماعی[ در افرادهای  ]یا اعتیاد به شبکه 8اینترنت

تواند به نوعی به عنوان یک  های اجتماعی به معنای خاص می ه معنای عام و شبکهاینترنت ب 

های ارضاکننده،  مکانیزم جبران عمل کند. اگر برخی نیازهای اجتماعی، از جمله حس تعلق و ارتباط

تواند جایگزین آنها شود. از  در جهان واقعی تحقق پیدا نکند، ارتباطات شکل گرفته در فضای سایبر می

ترى  ( نشان دادند که افراد وابسته به اینترنت سطوح پایین2009و همکاران ) 9ینروست که چی هونگا

. از نظر  بود  پریشى در مقایسه با گروه کنترل در آنها باالتر دهند و سطح روان گرایى را نشان می برون  از  

گرمى نداشتند و بسیار طردکننده و  افراد معتاد به اینترنت، والدین آنها به اندازه کافی با آنها رابطه

تواند  حمایت همساالن مى  یا  نبود حمایت والدینى قوى  در واقع. گر )خصوصا مادر( توصیف شدند تنبیه

ی که افراد به اینترنت به عنوان راه فرارى طور بهمنجر بـه احـساس عدم شایستگى و ارزشمندى شود 

 کنند. از واقعیت استفاده مى

 

                                                 
1
 Hardie, E. 

2
 Tee, Ming. 

3
 Livingstone 

4
 ÖZTOSUN 

5
 Argyris v. 

6
 Jung, S. 

7
 perceived quality of social support received 

8
 Internet use disorder  

9
 Chih-Hung 
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 ای و سواد رسانهفضای مجازی 

دهد،  های اجتماعی و اعتیاد به آنها را تحت تأثیر قرار می مفهوم دیگری که میزان استفاده از شبکه

ای و اطالعاتی را اینگونه تعریف  ( سواد رسانه29، ص2013است. یونسکو ) 1ای مفهوم سواد رسانه

یابی، تحلیل، ارزیابی، نیاز برای دستها و تجربیات مورد ها، مهارتها، نگرشترکیبی از دانش»کند:  می

صورت خالقانه، قانونی و اخالقی با تاکید بر  استفاده، تولید و برقراری ارتباط با اطالعات و دانش به

های  تر از مفهومِ سواد رسانه طور اختصاصی ( به2017) 4و وانوینسبرگ 3دانیلز«. 2ها استحقوق انسان

های فنی و شناختیِ مورد نیاز  ای از شایستگی کنند: مجموعه اجتماعی با تعریف زیر استفاده می

ای که تعامالت و ارتباطات اجتماعی در بستر وب  های اجتماعی به گونه کاربران برای استفاده از شبکه

های خلق کردن،  های فنی ناظر به دانش و مهارت کارآمد و اثربخش باشد. در این تعریف، شایستگی

 .5اجتماعی استهای  لید و به اشتراک گذاری محتوای رسانهرهیابی، سازماندهی، تو

ها منابع و مجراهای اطالعاتی، در توانند از انواع رسانهای میبا هر تعریف، افراد با سواد رسانه

و مورگن  7، هانوینکر6های والترنتایج پژوهش زندگی خصوصی، شغلی و عمومی خود استفاده کنند.

 11(؛ واندراکوا و گابرهلیک2015) 10(؛ مان و لی2015) 9پا و دوناتو(؛ تورل موتا2014) 8استرن

ای در پیشگیری از اعتیاد اینترنتی ( همگی به نقش سواد رسانه2018) 12( و کینگ و همکاران2016)

 تاکید دارد. 

 

 

 

                                                 
1 Media literacy 
2
 MIL is defined as a set of competencies that empowers citizens to access, retrieve, understand, evaluate 

and use, to create as well as share information and media content in all formats, using various tools, in a 

critical, ethical and effective way, in order to participate and engage in personal, professional and societal 

activities. 
3
 Daneels, R. 

4
 Vanwynsberghe, H. 

5
 “the technical and cognitive competencies users need to use social media in an effective and efficient 

way for social interaction and communication on the web”. In this definition, technical competencies 

refer to knowledge and skills to create, navigate, organize, produce, and share social media content. 
6
 Walther, B. 

7
 Hanewinkel, R. 

8
 Morgenstern, M. 

9
 Turel, O., Mouttapa, M., & Donato, E. 

10
 Mun, S. Y., & Lee, B. S. 

11
 Vondráčková, P., & Gabrhelik, R. 

12
 King, D. L. et al. 
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 فضای مجازی و هویت

و بیش از نسلهای نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده بندی  بنابر یک تقسیم

گیرند. فارغ از  دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت، از جمله مسائل هویتی و بحران هویتی قرار می

های نوین، شکاف نسلی موجود ناشی از تحوالت  های به وجود آمده ناشی از فرایند رسانه شکاف

ها در قالب سنت از نسلی به  ها و آموزه ساختاری و جمعیتی جامعه ایران باعث شده است انتقال ارزش

رساند و از  نسل دیگر با اختالل رو به رو شود. این پدیده از یک سو، به روند انتقال فرهنگ آسیب می

سازد و بدین ترتیب، انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی  سوی دیگر، حافظه تاریخی را مختل می

، به نقل از 165-166، ص. 1388بیعی، شود )ر های پیشین به زمان حاضر با دشواری انجام می دوره

 (. 169، ص1391معمار، عدلی پور، خاکسار، 

 -های اجتماعی به تشکیل و تقویت ابعاد مختلف هویت در رابطه با اینکه آیا استفاده از شبکه

های  هایی صورت گرفته است که بعضاً یافته انجامد یا تضعیف آن پژوهش می -. .. دینی، ملی، فرهنگی

اند.  های اجتماعی را مثبت و برخی منفی ارزیابی کرده برخی نقش شبکهاند.  را به دست داده متناقضی

در یک پژوهش جدیدتر که در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی به انجام رسید، محققان استفاده از 

ف بر خال»بوک را نسبت به هویت ملی مثبت ارزیابی کردند. آنها معتقدند که  شبکه اجتماعی فیس

پیشین نتایج این مقاله نشان داد نوعی رابطه دیالکتیک و هم افزایی میان هویت ملی و های  پژوهش

جهانی وجود دارد. ملی گرایی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به تقویت خوداظهاری ملی نیز منجر شده و 

، 1394تحی، )نجف زاده، انتظاری، و ف« های جهانی را بیشتر کرده است.  همزمان توجه به هویت

 (. 80ص

بررسی تأثیر فضای مجازی »( در تحقیقی تحت عنوان 1394همچنین حاجیانی و محمدزاده )

، نشان دادند که بین مدت استفاده از اینترنت با بعد رفتاری و «)اینترنت( بر هویت ملی دانشجویان

که اگر نوع اند  هشناختی هویت ملی کاربران همبستگی مثبت وجود دارد. با وجود این، توضیح داد

های ارتباطی و  استفاده از اینترنت اطالعاتی باشد، با هویت ملی همبستگی مثبت و اگر برای استفاده

 سرگرمی باشد این همبستگی منفی خواهد بود. 

های پژوهشی متعددی وجود دارد که حاکی از ارتباط منفی بین استفاده از  در مقابل، یافته

( در تحقیقی 155،ص1391است. برای نمونه معمار، عدلی پور و خاکسار )فضای مجازی و انواع هویت 

اظهار « های اجتماعی مجازی و بحران هویت: با تأکید بر بحران هویتی ایران شبکه»تحت عنوان 

کنند که افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت، دچار تعلیق )به معنی معلق  می
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شوند. از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی  بودن و سردرگمی( می

بینند و دچار  های هویت خود را متزلزل می آشکاری دارد. افراد در مواجهه با این فضای دوم، بنیان

توانند دارای  های اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات می شوند. اگرچه شبکه تردید و اضطراب می

های بحران زای این فرایند تأکید کرده است  بت و منفی باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبهتأثیرات مث

ای اجتماعی را در جوامع، به خصوص جوامع درحال گذار، ایجاد  و یکی از آثار فضای مجازی شبکهه

 داند.  بحران هویت ملی و دینی می

، نسل سوم بیشترین نسلیبندی  دهد که براساس یک تقسیم های پژوهش نشان می یافته

های  کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسلهای دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه

فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گستردهای از جوانان به اند.  اجتماعی مجازی

سبب شده و به نحوی های هویتی را  های فردی ناهمگونی وجود آورده و این بحران هویت در زمینه

های اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در  تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. همچنین شبکه

 اند.  و عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییر نمودهاند  شدهساز  نهادهای هویت

های اجتماعی مجازی در  دهد که شبکه ( نشان می5، ص2012) 1های پژوهش تیلر یافته

که این حرکت اند  یب با نفوذ قدرتهای غربی، حرکتی را به سوی همگن سازی جهان آغاز کردهترک

ها به سوی شکست و تضعیف هویت ملی و  سبب ایجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی ملت

های اجتماعی مجازی افراد  سنت هایشان شده است. همچنین وی معتقد است که به واسطه این شبکه

و با فرهنگ و عقاید بیگانه رو به رو اند  ی در سراسر دنیا در تعامل با یکدیگر قرار گرفتهقابل توجه

 اند.  های ملی و دینی شان احساس خطر کرده و در خصوص از دست دادن هویتاند  شده

های اجتماعی مجازی همچون در تضعیف بعد دیگر هویت  همچنین در تحلیل نقش شبکه

ویژه در جوامع در  بهها،  بران باید گفت که با گسترش روزافزون این رسانهفرهنگی یعنی هویت ملی کار

های اجتماعی اینترنتی  انجامد. این شبکه حال گذار، روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی می

ها و رفتار شهروندان تأثیر گذارده و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و  توانند در نگرش می

شوند. اینگلهارت با طرح مفهوم انقالب خاموش، بر این نظر است که ورود سریع  انسجام اجتماعی

های جدی  تواند گسست های نوین اطالعاتی و ارتباطی می های جدید از طریق تکنولوژی ارزشها و ایده

در مبانی هویتی جامعه ایجاد کند. هم چنان که کاستلز بیان کرده است ماهواره و اینترنت با دگرگون 

ها و هویت ملی  ای در تغییر و شکل دهی فرهنگ ختن بنیادین ماهیت ارتباطات، نقش تعیین کنندهسا

                                                 
1 Tyler, T.  
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، به نقل از عدلی پور، قاسمی، میرمحمدتبار، 383-384، 1389کند )کاستلز،  شهروندان ایفا می

 (. 24، ص1393

ی شبکه اجتماع»( در پژوهشی تحت عنوان 162، ص1392عدلی پور، قاسمی و کیانپور ) 

های اجتماعی مجازی  در تحلیل نقش شبکه»که اند  ، اظهار کرده«بوک و هویت ملی جوانان فیس

ها و  توانند در نگرش ها می بوک در تضعیف هویت ملی کاربران باید گفت که این رسانه همچون فیس

. رفتار شهروندان تأثیر گذارده و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند

های جدید از  اینگلهارت با طرح مفهوم انقالب خاموش، بر این نظر است که ورود سریع ارزشها و ایده

های جدی در مبانی هویتی جامعه  تواند گسست های نوین اطالعاتی و ارتباطی می طریق تکنولوژی

 «. ایجاد کند

و میزان مشارکت و در این تحقیق نشان داده شد که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده   

بوک رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی هرچه مدت زمان عضویت، میزان  فعالیت کاربران در فیس

بوک افزایش پیدا کند هویت ملی کاربران ضعیف  استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس

کنند هویت ملی آنها تقویت بوک را بیشتر واقعی تلقی  شود. و هرچه کاربران محتوای فیس تر می

 شود.  می

توان استنباط کرد که میزان استفاده، مدت زمان  بر اساس نظریه کاستلز در مورد نتایج پژوهش می

های اجتماعی اینترنتی عاملی تأثیرگذار در تضعیف هویت  عضویت و واقعی تلقی کردن محتوای شبکه

های اجتماعی اینترنتی  ت زمان عضویت در شبکهملی کابران است. در واقع هرچه میزان استفاده و مد

شود. و بر عکس هرچه  کند احتمال تأثیرپذیری کاربران بیشتر می از سوی کاربران افزایش پیدا می

یابد حتمال تأثیرپذیری  های اجتماعی مجازی کاهش می میزان استفاده و مدت زمان عضورت در شبکه

های اجتماعی حضور یابند،  و غیرمشارکت جویانه در شبکهشود. هرچه کاربران منفعالنه  شان کمتر می

 یابد )همان(.  شوند و احتمال تأثیرپذیری هویت ملی شان کاهش می کمتر در تولید معنا سهیم می

تأثیر شبکه »( در تحقیق مشابهی تحت عنوان 1393عدلی پور، قاسمی و میرمحمدتبار ) 

نتایج نتایج قبلی را تقریباً تکرار کردند. « اصفهاناجتماعی فی سبوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر 

پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و 

فعالیت کاربران در فی سبوک و هویت فرهنگی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی 

ی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی هر کردن محتوای مطالب فی سبوک و هویت فرهنگ

چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فی سبوک از سوی 

 کند هویت فرهنگی کاربران کابران افزایش پیدا می
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 ضعیفتر می شود. 

  شناختی فضای مجازی و مسائل روان

های اجتماعی در هم تنیده و به یکدیگر مرتبط  ای مجازی یا شبکههای ناشی از فض اگرچه تمام آسیب

ها را جداگانه مورد بررسی قرار داد. از  توان برخی آسیب طور مشخص تر می هستند، با وجود این، به

های اجتماعی  جمله آنها انزوای اجتماعی است. ماهیت اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی و شبکه

ه افراد را به یکدیگر پیوند دهند. این پیونددهی اساساً نباید با انزوا رابطه طور خاص این است ک به

توانند خود عاملی برای  ها می دهد که بر خالف انتظار اولیه شبکه داشته باشد. اما تحقیقات نشان می

 انزوای اجتماعی باشند. 

حضور در شبکه ( با عنوان تحلیل رابطه 1393زاده اقدم و همکاران ) در پژوهشی که رسول

بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز به انجام رساندند، نشان دادند که  اجتماعی فیس

پژوهش حاکی از آن های  تواند به انزوای اجتماعی منجر شود. یافته ها از این فضا می برخی استفاده

، استفاده هدفمند از است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت

فیسبوک و انزوای اجتماعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ اما بین استفاده غیرهدفمند )انجام 

های آنالین و دیدن صفحات غیراخالقی در فیسبوک( از فیسبوک و انزوای اجتماعی، همبستگی  بازی

مان عضویت، میزان استفاده، میزان مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش مدت ز

مشارکت و فعالیت، انگیزه هدفمند کاربران در استفاده از فیسبوک، انزوای اجتماعی افراد کاهش پیدا 

بوک، میزان انزوای اجتماعی کاربران افزایش پیدا  کند. و با افزایش استفاده غیرهدفمند از فیس می

بوک بر انزوای  توان گفت که شبکه اجتماعی فیس آمده میکند. در واقع، با توجه به نتایج به دست  می

پژوهش محسنی و همکاران های  ها در راستای یافته گذارد. این یافته اجتماعی کاربران تأثیر می

( سایر پژوهشهایی است 1393(، عبداللهیان و شیخ انصاری )1392(، ربیعی و محمدزاده یزد )1385)

 نترنت و انزوای اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد. که نشان دادند بین استفاده از ای

بوک بیش از آن که میزان ارتباطات اجتماعی  رسد استفاده از شبکه اجتماعی فیس به نظر می

مبتنی بر های  را تغییر داده باشد، نوع و سبک آن را دگرگون کرده است. به این معنا که تعامل

های  مبتنی بر ویژگیهای  و قومیت را به سمت تعامل انتسابی مانند سن، جنسیت، نژادهای  ویژگی

 اکتسابی نظیر سبک زندگی، هنجارهای مشترک و عالئق داوطلبانه سوق داده است. 

( نشان دادند که استفاده اجتماعی از اینترنت دارای 1392همچنین ربیعی و محمدزاده یزد )

یه دریفوس افراد هرچه بیشتر از شبکه تأثیر مستقیم بر انزوای اجتماعی دانشجویان دارد. طبق نظر
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استفاده کنندف گرایش بیشتری به خزیدن در دنیای واقعی و تنهایی دارند، چراکه استفاده از 

دهد. ساعات  های اجتماعی اینترنت درگیری فرد در دنیای فیزیکی و اجتماعی را کاهش می شبکه

ا انزوای اجتماعی دارد. همانطور که همستگی معکوسی ب -16. 0استفاده از اینترنت با ضریب مسیر

( نشان داده است، میان زمان استفاده از اینترنت در طول 1385نتایج پژوهش محسنی و همکاران )

 . معنادار و معکوس وجود داردشبانه روز و انزوای اجتماعی رابطه 

ی ای درباره چگونگ بوک و روابط: مطالعه ( در پژوهشی با عنوان: فیس2013) 1فاروجیا

های  به دنبال یافتن ارتباط بین مولفه های اجتماعی بر روابط، تأثیرگذاری استفاده درازمدت از رسانه

نشان داد که بین استفاده  این پژوهش رضایت، نظارت و حسادت. نتایج بوک، : استفاده از فیسبودزیر 

بوک استفاده  از فیسارتباط معنادار برقرار است. افرادی که در سطوح باال  حسادتبوک و  از فیس

های  دهند. دلیل این امر این است که شبکه کنند در سطح باالتری عالئم حسادت را از خود بروز می می

معموالً اند.  اجتماعی ارتباطات بیشتر و فراتر از منطقه جغرافیایی را برای کاربران خود فراهم کرده

رتی در یک شبکه مشترک عضو هستند رخ شناسند و به عبا حسادت در بین افرادی که همدیگر را می

های اجتماعی آنها عضو  و به عبارتی در شبکه -شناسند دهد. معموالً افراد نسبت به کسانی که نمی می

رخ . .. کنند. احساس حسادت در بین دوستان، فامیل، همکالسی و احساس حسادت نمی -نیستند

رای خود افشایی و جلب توجه دیگران است. های اجتماعی محل مناسبی ب دهد. از طرف دیگر شبکه می

و اند  های خود، وسایلی که خریده اند، سفرهایی که رفته افراد از طریق به اشتراک گذاری توانمندی

توانند زمینه حسادت ورزی بیشتر را  کنند، می هایی که دریافت می مانند آن و همچنین تعداد الیک

 فراهم کنند. 

 

 داخلیهای  پژوهشهای  : یافتهآموزان فضای مجازی و دانش

به زبان فارسی اگرچه تعداد مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر فضای مجازی بر کودکان و 

های  گزارشی از پژوهشاند.  به همراه داشتهای  اندک است اما برخی از آنها نتایج ارزنده آموزان دانش

  ، خالصه شده است.1-2دهه نود شمسی، در جدول 

میالدی که در مجمع  1989نامه حقوق کودک مصوب سال  ادآوری است که پیمانالزم به ی 

عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و تمامی کشورهای عضو به غیر از آمریکا به آن پیوسته اند، یکی 

دارد: از نظر این کنوانسیون، منظور  می است که در ماده یک خود اشعارالمللی  بیناز معتبرترین اسناد 

                                                 
1 Farrugia, Rianne C.  
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سال است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن  18ودک افراد انسانی زیر سن از ک

(. غرض اینکه تحقیقاتی که در اینجا با قید 2، ص1399بلوغ کمتر تشخیص داده شود )رکنی، 

و « 2نوجوانان»، «1کودکان»مشخص شده است، در ادبیات پژوهشی دنیا، معموالً با قید  آموزان دانش

 شود. می شناخته« 3راد جواناف»

 آموزان و دانش در خصوص فضای مجازی دهه نود داخلیهای  پژوهش مرور: 1-2جدول: 

 توصیه ها یافته ها روش عنوان پژوهش پژوهشگران

کیخا، 

مرتضوی، 

 (1396کیان )

ادراکات و تجارب 

 آموزان دانشزیسته 

ابتدایی در زمینه 

اجتماعی های  شبکه

و فضای مجازی و 

نگ استفاده از فره

 آن

 پدیدارشناختی

دختران پایه اول تا 

 ششم

آشنایی از طریق اعضای 

های  خانواده با شبکه

 اجتماعی در سنین پایین.

والدین برای سرگردم کردن 

آنها را وارد فضای ها،  بچه

 کنند. می مجازی

ها  عکسها،  مواجه آنها با فیلم

و مطالب نامناسب در سنین 

 شبکهباالتر که خود کاربر 

 شوند. می

اول، دوم و سوم  آموزان دانش

معموالً دیدگاه مثبتی نسبت 

به شبکه اجتماعی دارند، اما 

در سنین باالتر دیدگاه منفی 

 کنند.  می تری پیدا

به ای  آموزش رسانه

همه بخصوص 

کودکان و نوجوانان و 

 والدین

قنبری برزیان 

(1396) 

تأثیر فراغت مجازی 

ای  رایانههای  و بازی

ر هویت دینی ب

 نوجوانان

 3800 -پیمایشی

نفر از دختران و 

پسران دبیرستانی 

ساله  17تا  15

تهران، اصفهان، 

تبریز، اهواز، مشهد، 

 شیراز، کرج و رشت

 128نوجوانان تهرانی با 

دقیقه در روز بیشترین 

استفاده، ارتباط بین محتوای 

مصرف فضای مجازی با 

هویت دینی، ارتباط بین 

مصرف با  میزان ساعات

هویت دینی، دختران بیشتر 

 کنند. می از پسران استفاده

طراحی و ساخت 

برآمده از های  بازی

ساختار فرهنگی و 

-اجتماعی جامعه

 اسالمی-ایرانی

توزیع سیم کارت  -

 پاک

استفاده مشترک  -

                                                 
1
 children 

2
 teenagers 

3
 Young people 
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والدین و فرزندان از 

و ها  دستگاه

 مشترکهای  رسانه

فراهم کردن  -

شرایط مطلوب برای 

وجوانان در حضور ن

حوزه عمومی و 

 جامعه

مرادحاصلی، 

منطقی 

(1396 ) 

شناسایی فرایندهای 

مرتبط با تحول 

تصویر بدنی در 

نوجوانان دختر 

کاربر فضای مجازی 

در ایران: یک 

 مطالعه کیفی

پژوهش کیفی، 

 16مصاحبه با 

 13تا  8دانش آموز 

 ساله

فضای مجازی در دوران 

معاصر هنجارهای فرهنگی را 

ه تعریف از جنسیت و دربار

بدن تغییر داده است، 

همرنگ شدن با هنجارهای 

ساخته شده در فضای 

مجازی در زمینه تصویر 

بدنی، تحول طبیعی تصویر 

 کند. می بدنی را مختل

 اثرپذیری از افراد -1

کم رنگ شدن عقاید  -2

 مذهبی

 ناآگاهی -3

افراطی های  اثر روش -4

 در زیبایی )عمل جراحی(

 اثر تبلیغات -5

 فرهنگیاثر تفاوت  -6

فراگیر شدن فضای  -7

 مجازی

 

دهقانپور، 

مسیحی، 

ترانس 

(1397.) 

پیش بینی میزان 

استفاده از 

مجازی های  شبکه

بر اساس سازگاری 

اجتماعی و کنترل 

کمّی، هبستگی، 

دانش آموز  350

دوره متوسطه اول و 

 دوم شهر کرج

رابطه منفی معنادار بین 

ازی مجهای  استفاده از شبکه

و سازگاری اجتماعی و 

کنترل عواطف. لذا پیش 

 بینی کننده یکدیگر نیستند.
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 عواطف در نوجوانان

لطفی ماهر، 

ناهید، درتاج، 

فریبرز 

(1390 ) 

میزان توجه به سواد 

اطالعاتی در 

های  درسنامه

بخوانیم و بنویسیم 

 دوره ابتدایی

روش کمّی، تحلیل 

 محتوا

به ای  به مفهوم سواد رسانه

از  صورت صریح در هیچ کدام

اشاره نشده است ها  درسنامه

و سازماندهی محتوای 

بر این اساس صورت ها  کتاب

نگرفته است. به مسائل 

حقوقی و اخالقی و اقتصادی 

استفاده از اطالعات توجهی 

 نشده است.

 

زاده،  رازی

موسوی 

گیالنی، 

مینایی 

(1394 ) 

فضای مجازی 

و ای  رایانههای  بازی

امکان انتخاب 

 قیاخالهای  گزینه

کاربر نباید به خاطر انتخاب  توصیفی تحلیلی

گزینه اخالقی تشویق و 

گزینه غیراخالقی تنبیه شود، 

انتخاب اخالقی نباید تاثیری 

در جذابیت بازی داشته باشد 

فقط حس خوب را به همراه 

 داشته باشد.

 

خلج آبادی 

فراهانی 

(1398 ) 

مواجهه با محتوای 

خارج عرف جنسی 

پورنوگرافی( در _

ینترنت و فضای ا

مجازی و تأثیر آن 

بر رفتار جنسی و 

روابط بین فردی 

 نوجوانان در تهران

کیفی اکتشافی با 

رویکرد تفسیری 

بنیادی، نوجوانان 

 سال تهران 15-18

تأثیرات: تشویق روابط 

جنسی قبل از ازدواج، 

تضعیف روابط والد فرزندی، 

تسهیل گفتمان جنسی، 

کاهش میل به ازدواج و 

 زدواجکیفیت ا

افزایش سواد 

و سواد ای  رسانه

 سالمت جنسی

سجادی 

(1395 ) 

فضای مجازی و نو 

مفهوم پردازی در 

تربیت های  مولفه

دینی: چالش و 

ضرورتی مغفول در 

های  نظریه پردازی

 تربیتی

فناوری در ایجاد و تحول در  

معنی و مفهوم دانش نقش 

کند. فناوری  می بنیادی ایفا

ابل مجازی در اینده غیرق

کنترل است. در این بستر 

باید به نومفهوم پردازی دینی 

پرداخت، این بستر را فرصت 
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 مثبتی بدانیم.

زندوانیان، 

حیدری، 

باقری، 

عطارزاده 

(1392) 

آسیبهای فضای 

مجازی بین 

 دختر آموزان دانش

استفاده از فضای مجازی در  توصیفی پیمایشی

ابعاد خانوادگی، تحصیلی، 

عبادی و -یسازگاری، اعتقاد

تأثیر  آموزان دانشروانی 

منفی دارد. تلفن همراه 

ای  رایانههای  بیشترین و بازی

 کمترین آسیب را دارد.

تقویت ارتباطات 

منطقی و عاطفی در 

خانواده و جایگزین 

کردن تفریخات سالم، 

درگیر کردن افراد در 

و ها  فعالیت

مثبت، های  برنامه

بیشترین تأثیر و 

فیلترینک کم 

راه کار ترین  تاهمی

 کاهش آسیب است.

حبیبی، 

بهنامی فرد 

(1395 ) 

جایگاه فضای 

مجازی اینترنت و 

فضای باز شهری در 

الگوی فراغتی 

نوجوانان امروزی 

)مطالعه موردی: 

نوجوانان محله 

 رجایی شهر کرج(

پیمایشی، -توصیفی

 نوجوانان

% در 47% در اینترنت و 88

فضاهای شهری حضور دارند. 

% در ساعات 59 در مجموع

عصر که بهترین بخش از 

اوقات فراغتشان برای حضور 

 در فضاهای شهری تلقی

شود، مشغول اینترنت  می

هستند، هرچه حضور در 

فضای مجازی بیشتر باشد، 

گرایش به حضور در فضاهای 

 شهری کمتر است.

 

قاسمی، عدلی 

پور، کیانپور 

(1392) 

تعامل در فضای 

های  مجازی شبکه

ینترنتی و اجتماعی ا

تأثیر آن بر هویت 

دینی جوانان؛ 

مطالعه موردی 

و جوانان  بوک فیس

 شهر اصفهان

پیمایشی، کاربران 

 بوک فیسجوان 

 اصفهان

هرچه مدت زمان عضویت، 

میزان استفاده و میزان 

مشارکت و فعالیت کاربران 

، بوک فیسدر استفاده از 

افزایش یابد از برجستگی 

 هویت دینی نزد آنها کاسته

 شود. می
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 خطرهای آنالینبندی  طبقه

 شوند. این سه دسته خطر عبارتند از: می خطرهای آنالین عموماً به سه دسته تقسیم

قرار دارند. این ای  : در فضای مجازی، کودکان در معرض توزیع محتوای گستردهخطر محتواییالف( 

انگیز، خشونت و حتی  های نفرتگرایی، گفتار امر آنها را در معرض مضامین نامناسب مانند افراط

 دهد. می پورنوگرافی قرار

 کنند. این نوع از خطر می : کودکان در فضای مجازی در یک وضعیت تعاملی شرکتخطر رفتاریب( 

تواند شامل قلدری، پرخاشگری و بداخالقی باشد. همچنین تقلید رفتارهای خطرناک و یا ترویج  می

دزنی و همچنین استفاده از مواد مخدر، از جمله خطرهای های مضر، مانند خودگشی و خو رفتاری

گذاری آن با  رفتاری هستند. همچنین رفتار شخصی کودک به دلیل شیوه غلط تربیتی او و اشتراک

 باشد.زا  سیبتواند آ می دیگران نیز

ات شود. از جمله آنکه با قرار مالق می : در خطر تماسی، کودک قربانی وضعیت تعاملیخطر تماسیج( 

گیرد. با هک شدن حساب کاربری آنها، تصاویر خصوصی شان  می مورد آزار و اذیت قرارها،  با غریبه

شود و با مشخص شدن دقیق آدرس آنها به وسیله سرقت اطالعات، تهدیدات و سوء  می منتشر

 (.4، 1399شود. )رکنی،  می مستقیما متوجه آنهاهایی  استفاده

کند اما در برخی  خطرات آنالین یا فضای مجازی کمک می فوق به فهم ما ازبندی  تقسیم 

به شکل دقیقتری ارائه شده است. از آنجا که سن کودکان یکی از عوامل بندی  ها، این تقسیم پژوهش

در گزارشی که برای مرکز مراقبت از  1تأثیرگذار بر تجربیات آنالین آنها است، دکتر انگلهارد رودکین

سنی کودکان زیر هیجده سال را به چهار های  ن تهیه کرده است، گروهامنیت کودکان در انگلستا

 دسته تقسیم کرده و برای هر گروه خطرات خاص خود را مشخص کرده است.

 

 سال 5تا  3الف( گروه سنی 

خورند. با پیروی از قوانین اجتماعی، شروع به  می این گروه سنی، عموماً فریب ظواهر فضای مجازی را

کنند، فشار گروه همساالن بر روی آنها کم است. در این گروه سنی، از هر ده کودک  یم ایجاد دوستی

کنند. آنها معموال از طریق رایانه لوحی در  می انگلیسی، حدود سه تا چهار نفر از اینترنت استفاده

ترنت کنن. به دیلیل درک بسیار محدود، تهدیدات استفاده از این می یوتیوب ویدئوهای مختلف را تماشا

                                                 
1
 Angharad Rudkin 
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کنند. یک نگرانی رایج در خصوص این گروه سنی، اشتراک گذاری  می را به شکل مبهمی احساس

 تصاویر خصوصی والدینشان است.

 

 سال 9تا  6ب( گروه سنی 

 آفرینی حرکت با توجه به درک اهمیت پذیرش گروه همساالن، این گروه سنی عموماً به سمت نقش

سن در حال یادگیری نحوه مدیریت تفکر و احساسات خویش کنند. از آنجایی که کودک در این  می

آموزشی و تربیتی قادر به انجام این مدیریت نباشد، امکان بروز های  است؛ چنانچه به دلیل ضعف

ساله  7تا  5رفتارهای پرخاشگرانه، زورگویی و حیت منزوی شدن در آنها وجود دارد. دوسوم کودکان 

میانگین  طور بهیابد که  می نفر افزایش 9سالگی به  10تا  8ن نرخ در در انگلستان، آنالین هستند و ای

مورد های  و تماشای فیلم، فعالیتها  کنند. بازی می ساعت در هفته از فضای مجازی استفاده 13تا  9

عالقه این گروه سنی است. این گروه سنی در مقایسه با گروه سنی بزرگتر از خود با خطرات کمتری 

 شوند. می و مستهجن دچار ناراحتی و تشویشآمیز  اما در مواجهه با محتوای خشونت مواجه هستند،

 

 سال 13تا  10ج( گروه سنی 

گیری  توانند تصمیم نمی روند اما هنوز همانند آنها می آنها به سمت تفکر به شیوه بزرگ ساالن پیش

 ایجاد تکنند. در خود تغییرا می کنند. با توجه به اینکه از انتظارات و فشارهای اجتماعی آگاهی پیدا

کنند. در این  می کنند تا مورد قبول همساالن خود باشند و دوستان برای آنها اهمیت بیشتری پیدا می

شوند. این  می گروه سنیف دختران، به دیلیل مقایسه بیشتر خود با همساالن، دچار کاهش عزت نفس

ملکردهای خود دارد، دست به دانجام رفتارهای گروه سنی، ده دلیل آنکه انتظار پاداش فوری برای ع

کنند و عالوه بر تماشای  می متوسط، بیست ساعت در هفته از اینترنت استفاده طور بهزند.  می پرخطر

ویدئوهای آنالین، میل بیشتری نسبت به گفتگوی اینترنتی با دوستان و اعضای خانواده خود دارند. 

بیشتری های  ی در استفاده از فضای مجازی، دست به جستجواین گروه به منظور ایجاد تغییر اساس

یابد. اغلب به دلیل نیازهای عاطفی، اقدام به  می زده و امکان انجام رفتارهای پرخطر در آنها افزایش

 کنند. می اشتراک گذاری تجربیات خود

 

 سال 18تا  14د( گروه سنی 

 ت خوش تغییرات روحی و روانی عمیقیبه دلیل طی دوران بلوغ جسمی و فکری، این گروه سنی دس

های  توانند دیدگاه می شوند که در تعامل آنها موثر است. همچنان درک این موضوع که دیگران می
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 متفاوتی داشته باشند، برای آنها مبهم است و در نتیجه، در حل مشکالت بین فردی دچار سختی

کنند و برای ارضای حس استقالل  می داشوند. به دلیل وابستگی شدیدی که به گروه همساالن پی می

کنند. تمایل شدید به منحصر به فرد بودن، اهمیت  می مختلفهای  خود، سعی در عضویت در گروه

دهد. عضویت در گروه  می و تعداد دنبال کنندگان را در آنها بسیار افزایشها  الیک و بازدید پست

درصد این گروه سنی، از اینترنت  98کند.  یم همساالن، آنها را گرفتار معادله خطر بیشتر پاداش

ترین  اجتماعی اصلیهای  هوشمند برای آنها در اولویت است. شبکههای  کنند و گوشی می استفاده

کند. نوع اینترنتی  می عالقمندی آنهاست. با توجه به افزایش سن، خطرات بسیار جدی آنها را تهدید

قبلی دارد و در آن خصومت، نفرت، خطرات های  گروه شوند، جنس متفاوتی با می که آنها درگیر آن

سوء مصرف مواد مخدر و روابط جنسی و سایر مشکالت، رایج است. همچنین اختالالت سالمت روان، 

 (.World Health Organisation, 2019کند ) می جدیهای  ساز آنها را دچار بحران مشکل

  

 مسائل جنسی

موضوعات ، یا فضای مجازی های اجتماعی در استفاده از شبکهساز  برانگیز و مشکل از مسائل چالش

کاری همراه باشد. در های اجباری تبدیل شود و اغلب با مخفیاست که ممکن است به حالتجنسی 

زیر گزارش شده است. مشابه چنین تحقیقی در های  تحقیقی که در انگلستان انجام شده است، یافته

 یافت نشد.داخل کشور 

ر مستهجن را ساله، در طول یک سال تصاوی 16تا  9% کودکان 24: حدود تهجنتصاویر مس 

و اند  ساله تصاویر جنسی را به صورت برهنگی کامل دیده 16تا  11% از کودکان 8کنند.  می مشاهده

را مشاهده آمیز  % تصاویر رابطه جنسی خشونت2اند.  % نیز تصاویر رابطه جنسی را مشاهده کرده6

 % بی اطالع هستند.29% والدین از این اقدام کودکان خود مطلع هستند و 30نهایت در اند.  کرده

% 2از اند.  جنسی دریافت کردههای  ساله، پیام 16تا  11% از کاربران 12: جنسیهای  پیام 

% آنها نیز خود مبادرت 5آنها خواسته شده در خصوص اعامال جنسی به صورت آنالین گفتگو کنند و 

 اند. جنسی کردههای  مبه ارسال پیا

اند.  انالین قرار گرفتههای  % از کودکان انگلیسی مورد آزار و اذیت قلدری21: قلدری آنالین 

 طور به% کودکان، 2مضر و زننده برای کودکان است. نزدیک به های  شیوه، ارسال پیامترین  متداول

 اند. آنالین کرده% از آنها نیز خود مبادرت به قلدری 11و اند  آنالین تهدید شده
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% کودکان انگلیسی با کسی که مالقات 29: مالقات مخاطبین آنالین در فضای حقیقی 

% از آنها با شخصی که به صورت انالین در 4و اند  حضوری نداشته اند، به صورت آنالین در تماس بوده

ساله بسیار  16تا  13احتمال مالقات حضوری در نوجوانان اند.  تماس بوده اند، مالقات حضوری داشته

 بیشتر است.

ساله، یک یا چند نوع از محتواهایی که به صورت  16تا  11% از کودکان 19: سایر موارد 

محتواها ترین  متداولاند.  را مشاهده کردهاند  بالقوه مضر هستند و توسط کاربران بزرگ سال تولید شده

ی یا پرخوری عصبی و اشتراک گذاری هستند که به بی اشتهایهایی  و سایتآمیز  نفرتهای  پیام

 (.Ofcom, 2017کنند. ) می تجربیات مصرف مواد مخدر، تشویق

 

 سالمت روان

و  1(PSUاز تلفن همراه )زا  استفاده مشکل وعیشارتباط بین  در یکی از مطالعات فراتحلیلی اخیر،

 نیعناو، جستجو یژاسترات کبا استفاده از ی .مورد بررسی قرار گرفت سالمت روانارتباط آن با 

 ییمطالعه شناسا 924از مورد بررسی قرار گرفتند.  2017تا  2011ی از بانک اطالعات 8 در یپزشک

یعنی سالمت روان های  . در این مطالعات برخی مولفهدنگنجانده شد یبررس نیمورد در ا 41، شده

بررسی قرار گرفته و  موردخواب؛ و کاهش پیشرفت تحصیلی  نییپا تیفیاضطراب؛ فشار؛ ک ؛یافسردگ

 ٪55 کودک و نوجوان مشارکت داشتند که 41871 مورد تحلیل قرار گرفتند. در مجموع این مطالعات

از تلفن زا  % است. استفاده مشکل23.3 (PSUاز تلفن همراه )زا  شیوع استفاده مشکل زن بودند.آنها 

ه و کیفیت خواب ضعیف تر اضطراب، استرس ادارک شد یاحتمال افسردگ شیبا افزا (PSUهمراه )

کودک و نوجوان در یک کودک هر چهاراز  باًیتقر (PSUاز تلفن همراه )زا  همراه است. استفاده مشکل

 ,Sohn, Rees, Wildridge) سالمت روان همراه استضعف در احتمال  شیو با افزا شود می مشاهده

Kalk & Carter, 2019.) 

مطالعه به صورت سیستماتیک مورد تحلیل  14ایج در مطالعه دیگری از نوع فراتحلیلی، نت

از  یخطرات ناشاز تلفن همراه، زا  قرار گرفت. در این فراتحلیل نیز مشخص شد که استفاده مشکل

این تحقیق های  افتهدهد. ی می شیافزا یقابل توجه طور بهو اضطراب را  یافسردگ، خواب نییپا تیفیک

 (.Yang, Fu, Liao, & Li, 2019کند ) می شمند را برجستههوهای  استفاده از تلفن تیریضرورت مد

                                                 
1
 problematic smartphone use 
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نارسایی بازی اینترنتی و مشکالت المللی  بینمقایسه »با عنوان المللی  بیندر یک پژوهش 

نفر از بین  58834پژوهش با حجم نمونه  84، «کشور 20روان شناختی درمقابل سالمت: فراتحلیل 

نشان داد که در همه کشورها ارتباط مثبت قوی بین ها  کشور مورد مطالعه قرار گرفت. یافته 20

 (.Cheng, Cheung, & Wang, 2018نارسایی بازی اینترنتی و مشکالت روان شناختی برقرار است )

 

 پاداش مغز

پاداش در مغز نوجوانان به احتمال زیاد هنگامی که های  ( دریافتند که سیستم2013) 2و میشل 1تامیر

بوک،  اجتماعی مانند فیسهای  دهند فعال خواهد شد. رسانه می خودشان پاسخدرباره هایی  به پرسش

خواهند که تصاویر  می خوانند و از کاربران می شخصی را فراهای  چت، داستان اینستاگرام و اسنپ

مستقیم به واکنش  طور بهزندگی شخصی خود را منتشر کنند؛ لذا های  یا روایتها  شخصی، ویدئو

(. همین سیستم پاداش مغزی وقتی که یک تصویر Kennedy, 2019شود ) می یلذتبخش مغز منته

 Sherman, Pyton, Hernandez, Greenfieldشود ) می کند نیز فعال می تعداد زیادی الیک دریافت

& Dapretoo, 2016اجتماعی و دریافت پاداش است که با افزایش های  (. این جنبه از اعتیاد به شبکه

 (. Anderson & Jiang, 2018در طول روز در ارتباط است )ها  وانان به این شبکهمراجعه مکرر نوج

 

 حواس پرتی دیجیتال

شود که آنها  می کنند، این امر باعث می اجتماعی صرفهای  وقتی نوجوانان زمان زیادی را در شبکه

مه، تماشای و روزناها  مفید از جمله مطالعه کتاب، مجلههای  وقت کمتری را برای دیگر فعالیت

 Twenge etغیرنشسته و گفتگوی چهره به چهره داشته باشند )های  تلویزیون، مشارکت در فعالیت

al., 2017 کسانی که در طول غذا خوردن با یک دوست یا اعضای خانواده، سرشان به تبلت گرم .)

 ین وسایل را کناردهند و در مقایسه با آنها که ا می تری از لذت و ارتباط را نشان است، سطح پایین

تحقیقات دیگری (. Luna, 2018دهند ) می گذارند، سطح باالتری از دلزدگی و حواس پرتی را بروز می

باعث حواس پرتی در طول ها  هم وجود دارد که حاکی از آن است که استفاده از این دست فناوری

 (.Berdik, 2018شود ) می درس یا آزمون
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2
 Mitchell 



 44                                                                                                    پژوهش                                  پیشینه: دومفصل 

 

  

 سالمت مغز

اجتماعی خطر افسردگی را های  سرگرمی در شبکهو ها  روم متوجه شد که چت( 2014) 1استریکلند

گذاری عکس، رفتار خودشیفتگی و در نتیجه بیماری مغزی را  دهد، در حالی که به اشتراک می کاهش

 دهد. می افزایش

معناداری با تعداد عالئم افسردگی و سطح  طور بهاجتماعی های  زمان صرف شده در شبکه

 Lin et al., 2016; Twenge etکند، رابطه مثبتی دارد ) می کاربر شبکه اجتماعی ادراک اضطرابی که

al., 2017; Woods, 2016اجتماعی با های  (. این امر بدین معناست که صرف زمان بیشتر در شبکه

(، نشان داد که 2016) 2مشخص، وودز طور بهعالئم افسردگی و سطوح باالی اضطراب همراه است. 

کند.  می اجتماعی در بین نوجوانان، نقش میانجی را در عالئم اضطراب ایفاهای  به رسانه دسترسی

( نشان دادند که اگر میزان استفاده آنالین از دو ساعت در روز فراتر 2017) 3همچنین تونگ و دیگران

عده از کند. در یک مطالعه اخیر،  می معناداری احتمال خطر خودکشی نیز افزایش پیدا طور بهرود، 

را کنار گذاشتند. نتایج  بوک فیسداوطلبانه به مدت یک ماه استفاده از  طور بهافراد گروه آزمایشی، 

حاکی از این بود که سطح بهزیستی )خوب بودن(، سطح شادی و رضایت زندگی این افراد به مقدار 

سطح افسردگی و اضطراب  کم اما معنادار افزایش پیدا کرد؛ عالوه بر آنکه همین افراد گزارش دادند که

 Allcott, Braghieri, Eichmeyer, andآنها در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود )

Gentzkow, 2019.) 

اجتماع نیز در میزان آسیب به مغز اهمیت دارد. گشت زنی و تورق های  نوع استفاده از شبکه

آسیب زاست. از این جهت است که مرور مشخص برای مغز  طور بهاجتماعی های  منفعالنه در شبکه

 ؛منفی از زندگی را افزایش دهدهای  تواند مقایسه می دهد که استفاده از اینستاگرام می نشانها  پژوهش

تواند پروفایل  می فرمی است که نیازمند اشتراک دوسویه نیست )یعنی کاربر چراکه اینستاگرام، پلت

وی فرد مورد نظر دنبال شود(. نوجوانان که در سن خاصی دیگری را دنبال کند بدون آنکه خود از س

حاصل از های  قرار دارند و در حال تعریف هویت خود هستند، بیش از دیگر سنین در معرض مقایسه

(. دنبال کردن افراد غریبه از سوی نوجوانان در اینستاگرام Weinstein,2017اینستاگرام قرار دارند )

 & Lup, & Trubم افسردگیِ گزارش شده از سوی کاربرد در ارتباط است )مثبتی با تعداد عالئ طور به

Rosenthal, 2015.) 
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 اعتماد به نفس

دهد. بخشی از این هویت از رهگذر  می دوران نوجوانی دورانی است که فرد، به هویت فردی خود شکل

ستاگرام چنین بستری و این بوک فیساجتماعی مانند های  گیرد. رسانه می مقایسه خود با دیگران شکل

شود. در مقایسه روبه باال  می کنند. این مقایسه به دو شکل از روبه باال و روبه پایین انجام می را فراهم

 بینند و در روبه پایین، کاربر، خود را بهتر و پیشروی دیگران می نوجوانان خود را پایین تر از دیگران

 نفس شاگردان افزایش یافته و سطح اضطراب آنها کاهشبیند. در مقایسه رو به پایین، اعتماد به  می

آید  می یابد اما در مقایسه روبه باال شماره عالئم افسردگی باال رفته و سطح اعتماد به نفس پایین می

(Burrow & Rainone, 2017 .) 

، منفعالنه باشد، صرف نظر از میزان بوک فیساگر گشت و گذار و تورق صفحات اینستاگرام و 

توانند  می اجتماعی همهای  گذارد. رسانه می بدن اثر منفی به جا-روی تصویرها،  اده از این رسانهاستف

اجتماعی به های  تتأثیر مثبت و هم منفی بر اعتماد به نفس افراد به جا بگذارند. عرضه خود در رسانه

یا ها  از روی یادداشت توان می پذیرش از سوی همساالن و میزان تعلق به آنها بستگی دارد. این امر را

 (.Wright, White & Obst, 2018گذارند، تشخیص داد ) می که در ذیل هر پستهایی  الیک

 

 تصویر بدن

و  بوک فیستصویر محور مانند های  دهد که استفاده زیاد از رسانه می تحقیقات متعدد نشان

دهد. برخی از این  می نان افزایشمربوط به تصویر بدن را هم در مردان و هم زهای  اینستاگرام، نگرانی

دانند و برخی هم نوع استفاده و تعامل با  می را مهمها  تحقیقات زمان صرف شده در این گونه رسانه

های  ( متوجه شدند که میزان زمان صرف شده در رسانه2018و همکاران ) 1را. مارانگوها  این رسانه

و همکاران  2به تصویر بدن رابطه دارد. در مقابل کوهنو عالئم درونی شده مربوط ها  اجتماعی با نگرانی

کنند نه مدت  می را عامل بروز تأثیرات منفی بر تصویر بدن قلمدادها  ( شیوه استفاده از رسانه2017)

و مانند آن، اندام الغر را در مخاطب ها  ورزشکاران، مدلها،  زمان استفاده را. دنبال کردن سلبرتی

کنند کمتر در  می که افرادی که صفحاتی مانند سفر و گردشگری را دنبالکند در حالی  می درونی

 معرض این عارضه هستند. 
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 ترس از جاماندن )از دست دادن(

شوند، با  ها می اجتماعی باعث ارتقاء سطح روابط و تقویت دوستیهای  و شبکهها  بسیاری از رسانه

شوند. این ترس اینطور  1از جاماندن باعث افزایش ترسها  وجود این ممکن است در برخی حالت

شود: نوعی دلهره نسبت به اینکه دیگران ممکن است خوش بگذرانند یا تجربه جالبی را از  می تعریف

خبر بمانید،  توانید حضور داشته باشید یا بی نمی اید، سر بگذرانند در حالی که شما دعوت نشده

دهند  می انده تا در جریان آنچه دیگران انجامکنید همیشه باید متصل م می که احساسای  گونه به

تواند احساس  می ( دریافت که ترس از جاماندن،2014) 2استریکلند(. Kennedy, 2019باشید )

از هایی  محرومیت و مقایسه روبه باال را تقویت کند و به سطوح پایین شادی منجر شود و نشانه

د و همچنین به افزایش احساس قربانی بودن بویژه در ناعادالنه بودن زندگی را در ادارک فرد آشکار کن

و ها  کنند که از گروه می بیانجامد. نوجوانان بیشتر از دیگر سنین احساس بوک فیساینستاگرام و 

آورند که اگر به پیام  می شوند لذا به زبان می دوستانه که به آن تعلق دارند، کنار گذاشتههای  جمع

جایگزین « بهتر»اسخ به اندازه کافی سریع نباشد، توسط یک دوست دوستان پاسخ ندهند یا این پ

های  دقیقه یکبار رسانه 15شود که برخی نوجوانان هر  می (. این امر باعثShafer, 2017خواهند شد )

اجتماعی خود را چک کنند و اگر نتوانند حساب کاربری خود را چک کنند، دچار اضطراب خواهند 

 (.Strickland, 2014شد )

 

 خواب

 گزارشها،  شوند. یک چهارم این بچه می % نوجوانان با وسایل دیجیتال خود وارد رختخواب86تقریباً 

(. نوجوانانی که با Woods, 2016شود ) می کنند که با صدای دریافت پیام، خواب آنها دچار اختالل می

خواهند داشت روند هم کمّیت و هم کیفیت خواب پایینی  می تبلت یا موبایل به رختخواب

(Chassiakos et al., 2016اختالل خواب ناشی از رسانه .)  اجتماعی در طول شب بیشتر از های

شود و  می چراکه نور آبی ساطح شده از صفحه نمایشگر باعث تحریک و فعال ماندن مغز ؛روز است

 ,Stricklandکند ) می کاهش پیدا خواب دهد و لذا کیفیت می سطح مالتونین را تحت فشار قرار

2014.) 
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، افسردگی زیاد را 2008کنند که نوجوانان به نسبت سال  می ( اشاره2019تونگ و همکاران )

، ارتباطات دیجیتال و هوشمندهای  کنند که با افزایش مالکیت آنها بر تلفن می % بیشتر تجربه52

 کاهش مدت خواب در ارتباط است. 

نتی و مشکالت خواب: یک مرور سیستماتیک و اعتیاد اینتر»در یک پژوهش مروری با عنوان 

و اختالالت  نترنتیبه ا ادیدر مورد ارتباط اعت یشواهد متناقضداد که  می ، نتایج اولیه نشان«فراتحلیل

 فراتحلیلحاصل از  جینتاارتباط روشن شده باشد.  نیشدت ا بدون آنکه خواب گزارش شده است،

دار مدت زمان خواب در افراد  یکالت خواب و کاهش معنمش ینقابل توجه بارتباط  کینشان داد که 

مختلف صادق است های  و قومیتها  . این رابطه در کشورها، فرهنگوجود دارد نترنتیمعتاد به ا

(Alimoradi, Z. & et al. 2019). 

از تلفن هوشمند و خواب در زا  ارتباط بین استفاده مشکل»در پژوهش دیگری تحت عنوان 

خواب و  تیفیکدر این فراپژوهش دریافتند که  پژوهشگران« یک مرور سیستماتیک بین نوجوانان:

بندی  با وجود این، جمع .بوده استکاهش رو به نوجوانان در سه دهه گذشته  نیمدت زمان خواب در ب

 تیخواب و کم تیفیک نبیتا متوسط  فیضع یهمبستگمتعدد نشان از این دارد که های  پژوهش

 ,Mac Cárthaighاز سوی دیگر وجود دارد )هوشمند  یگوشنامناسب از و استفاده از یک سو  خواب

S., Griffin, C., Perry, J. 2020.) 

مطالعه را مورد بررسی قرار داده بود نشان داد که اعتیاد اینترنتی  30یک مطالعه مروری که 

 2015تا  2006ت از سال در ایران در سطح متوسط است. همین تحقیق نشان داد که اعتیاد به اینترن

 ,Modara, Rezaee-Nour, Sayehmiri, Maleki, Aghakhani, Sayehmiriدر حال افزایش است )

K., et al. 2017.) 

 

 خشونت

در خصوص ای  آمیز، موضوعات مهم عمده خشونتهای  و قرارمالقات گذاشتن 1خشونت شریک صمیمی

تواند به  می به همراه دارد و در برخی موارد شوند و پیامدهای منفی می سالمت جسم و روان محسوب

شود، خشونت از سوی شریک  می قتل منجر شود. تقریبا از هر دو زنی که قربانی این نوع خشونت

 فعلی یا قبلی. 
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پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. که در آن مشخص شد خشونت شریک  33در این تحقیق 

ست که در طول رابطه یا بعد از پایان آن در بین نوجوانان صمیمی در فضای سایبر یک پدیده فراگیر ا

مستقیم صورت گیرد )مثال ارسال  طور بهتواند  می شود. این نوع خشونت می و بزرگساالن مشاهده

غیرمستقیم و به واسطه دوستان و اقوامی که قربانی طور بهمکرر برای قربانی( یا  طور بهپیامک نامطلوب 

هند تا کاری را انجام دهد )مثال انتشار تصاویر خصوصی در اینترنت، و د می را تحت فشار قرار

 ,Fernet, Lapierre, Hebert) درخواست از دیگ دوستان پسر که دختر مورد نظر را از خود برانند(

Cousineau, 2019) 

میلیون  200شود که ساالنه  می ( تخمین زدهWHOبه گزارش سازمان بهداشت جهانی )

فزاینده شمار زیادی از این آزارها در فضای  طور بهو گیرند.  می جنسی مورد آزار قرارکودک به لحاظ 

کند )یونسکو،  می کشی را فراهم . در این مورد، اینترنت امکان آزار یا بهرهدده می مجازی و آنالین رخ

2019 ،10 .) 

سکو این است در مورد ایمنی آنالین کودکان در یون 1هدف اصلی کارگروه کمیته پهنای باند

که هشیاری و آگاهی نسبت به خطرات و تهدیدات نسبت به کودکان را افزایش دهد. در این راستا، 

از رهنمودها را برای کاهش این خطرات و تهدیدات ارائه کرده است. در عین حال از ای  مجموعه

عه آگاه است مزایای گسترش استفاده از اینترنت در بین کودکان بویژه در کشورهای در حال توس

سازی  ایمنی آنالین کودک؛ کمینه»تحت عنوان ، یونسکوهای  یکی از گزارش (.52، 2019)یونسکو، 

انواع مشکالتی که فضای منتشر شده است که در آن « کشی آنالین آزاری و بهره خطر خشونت، کودک

 بندی شده است. طبقهآورد  می مجازی یا اینترنت برای کودکان بوجود

 

 صیلیپیشرفت تح

دیجیتال امروز، نسلی را به وجود آورده است که به راحتی های  % معلمان نیز معتقدند که فناوری85

که کودکان و اند  نشان دادهها  همچنین پژوهش (.Purcell, & et al.2012شود ) می حواسش پرت

کنند  می تفادهسرگرم کننده در هنگام کار کردن اسهای  کنند یا از رسانه می جوانانی که خیلی بازی

(. در یک بررسی آنالین Saunders, et al.2017)اند  در عملکرد تحصیلی خود نواقصی را تجربه کرده

الکترونیکی ارتباط های  در بین دانشجویان سال نخست دانشگاه مشخص شد که استفاده از رسانه

(. در مطالعه دیگری Saunders, et al, 2017; Jacobsen, & Forste, 2011منفی با نمرات آنها دارد )

                                                 
1
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ساعت  2که در موسسه ملی سالمت به انجام رسید مشخص شد که کودکان و نوجوانانی که بیش از 

 گذارند، نمرات پایین تری را در آزمون زبان و تفکر کسب می صفحه نمایشگر وقتدر روز بر روی 

ن دانشجویان عملکرد آنها هوشمند در طول امتحاناهای  دور کردن تلفن (. ,2019Pompilioکنند ) می

ضعیف تری دارند و آنها که های  دهد؛ این اثر برای دانشجویان آسیب پذیر که زمینه می را بهبود

 (. Carrier, Rosen, Cheever & Lim, 2015تحصیلی پایینی دارند، بسیار باالست )های  موفقیت

کودکان دو تا پنج سال  یک پژوهش مروری درباره تأثیرات وسایل همراه بر یادگیری در بین

مطالعه مورد بررسی قرار گرفته بودند نشان داد که تأثیرات شناختی وسایل همراه بر  19که در آن 

 (.Herodotou, 2018ریاضی، علوم و زبان تا حد زیادی مثبت است )

 

 کیفیت زندگی

و عالئم  یاسترس روانمانند  یشناخت را با مشکالت روان نترنتیاستفاده نامناسب از ا، مطالعات مختلف

، یمشکالت رفتار، (2009Fargues, Chamarro, Graner & Carbonell-Beranuy ,) یاختالالت روان

 El) مرتبط کرده است فیضع یو سالمت جسم یافسردگ، روزمره یها تیبر فعال ریتأث، یفعال شیب

Asam, Samara & Terry, 2019.) از  مناسبتفاده ناکه اساند  دادهشان ن پژوهشگران نیز گرید

ادراک  یِاجتماع تیکاهش حما نیهمچنبا نمرات کم در کیفیت زندگی مبتنی بر سالمت، و  نترنتیا

 ,Takahashi and et al. 2018 & Müllerدر ارتباط است ) شتریباینترنتی شده و دوستان 

Glaesmer, Brähler, Woelfling & Beutel, 2014.) 

دت استفاده از اینترنت یافت شد. پژوهش نشان داد که بین نوع عاچهار در یک پژوهش اخیر 

ویژه نوجوانانی که  طور بهمصرف اینترنت و کیفیت زندگی مبتنی بر سالمت رابطه منفی وجود دارد. 

مصرف بیشتری داشتند، از کیفیت زندگی مبتنی بر سالمت کمتری برخوردار بودند 

(Machimbarrena, & et al, 2019این پژوهش ک .)5دهد که  می ه در اسپانیا انجام شده است نشان %

از کاربران نوجوان اینترنت دچار مشکالت شدید هستند. همچنین این پژوهش نشان داد که نوع 

و  1زاست. این عدد با میانگین کل اروپا یکسان است. الکونی % از نوجوانان اسپانیایی مشکل23استفادة 

% تا 14.3استفاده از اینترنت در بین نوجوانان اروپایی بین  ( نشان دادند که مشکالت2018دیگران )

 % است.54.9
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دهد  می زا از اینترنت، تحقیقات نشان در مشکالت مربوط به مسائل جنسی و استفاده مشک

(. و در عوض Lopez-Fernandez, 2018, Laconi, et al. 2018پذیرتر هستند ) که دختران آسیب

 ,Fusterبینند ) می ویدئویی از این ناحیه بیشتر آسیبهای  با بازی پسرها به خاطر درگیری بیشتر

Carbonell, Pontes & Griffiths, 2016.) 

 

 جمع بندی

نتایج پژوهشی مربوط به تأثیرات فضای مجازی/اینترنت/صفحات بندی  و طبقهبندی  اگرچه جمع

توان  می پژوهشی راهای  یافته شود، اما کلیات می نمایشگر کار دشواری است و ابعاد مختلفی را شامل

( 2019) 1و در گزارش پارک DQکرد. برای نمونه موسسه بندی  مختلف تقسیمهای  به شکل

بندی  تقسیم« آتی»و  «آنی»پیامدهای نامطلوب استفاده مفرط از صفحات نمایشگر را در دو بخش 

ایی بیشتر، افسردگی بیشتر، : نمرات پایین، سالمتی کمتر، شادمانی کمتر، تنهپیامدهای آنی کند: می

تر،  تر، آمادگی شغلی پایین : بهزیستی پایینپیامدهای آتی خشونت بیشتر، مشکالت خانوادگی بیشتر.

 های اقتصادی کمتر. فرصت

 داد: ارائهتوان تحت عناوین کلی زیر  می راها  یکی دیگر از تقسیم بندی

 ماعی کمترتغییرات رفتاری: خواب کمتر، خواندن کمتر و روابط اجت .1

که تماشای بیش از حد صفحه نمایشگر، اثرات جانبی زیادی به اند  بسیاری از مطالعات نشان داده

همراه دارد. کودکانی که به وسایل دیجیتال خود وابستگی بیشتری دارند، از کیفیت و کمیت خواب 

ز این است که کمتری برخوردارند. نتایج مشابهی در بین نوجوانان به دست آمده است که حاکی ا

 ,Woods, & Scottشود ) می اجتماعی منجر به کیفیت پایین تر خوابهای  استفاده شبانه از رسانه

مانند تلویزیون یا تلفن همراه هایی  (. به ویژه، هنگامی که کودکان در اتاق خواب به فناوری2016

مهمی های  ری هایی، فعالیتدسترسی دارند، به دلیل تمایل بیش از حد آنها در استفاده از چنین فناو

 (.Gentile, Berch, Choo, Khoo, & Walsh, 2017شوند ) می مانند خواندن و خوابیدن کمرنگ

تحقیقات نشان داده است که تماشای صفحه نمایشگر بیش از سه ساعت در روز مانع از 

دیجیتالی های  شود. وقتی نوجوانان چند روز از فناوری می اجتماعی در کودکانهای  پیشرفت مهارت

دادند. با این  می عملکرد بسیار بهتری از خود نشانها  کردند، در تشخیص احساسات غریبه نمی استفاده

                                                 
1
 Park 
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و اینترنتی، جایگزین تعامالت چهره ای  هستیم که در آن ارتباطات رایانهای  حال، ما شاهد روند فزاینده

 (.Ali, 2016شود ) می به چهره

 ردگی بیشتر و پرخاشگری بیشتر.تغییرات ذهنی: تنهایی، افس .2

هنگامی که کودکان خواب کمی دارند، سالمت جسمی و روحی آنها تحت تأثیر قرار میگیرد. خواب بد 

 ,Woods, & Scottکودک با عزت نفس پایین و همچنین افزایش افسردگی و اضطراب همراه است )

کنند، در برقراری  می بیشتر استفادهاجتماعی های  کودکانی که از رسانهاند  (. محققان دریافته2016

آورند  می اجتماعی کمتری را نیز به دستهای  روابط اجتماعی تجربه کمتری داشته لذا سرمایه

(Burke, Marlow, & Lento, 2010 همچنین مشخص شده است که وقتی کودکان بیشتر از .)

 نند. هنگامی که کودکان سعیک می کنند، تنهایی بیشتری را تجربه می اجتماعی استفادههای  رسانه

های  اجتماعیِ تصویر محور، به دنبال تأیید همساالن باشند، احتماالً پیامهای  کنند از طریق رسانه می

کنند و این به ظرفیت آنها برای ایجاد پیوندهای محکم با دوستانشان  می دوستی سطحی دریافت

(. عالوه بر این، داشتن Bergman, Fearrington, Davenport, & Bergman, 2011رساند ) می آسیب

تواند عالئم بالینی مربوط به خودشیفتگی و اختالل شخصیت  می بوک فیسدوستان بیشتر در 

 (.Rosen, Whaling, Rab, Carrier & Cheever, 2013هیستریونیک را پیش بینی کند )

، اوضاع فوق اگر کودکان در معرض زورگویی سایبری یا سایر خطرات سایبری قرار بگیرند

شود. ارتباط معنی داری بین زورگویی سایبری، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن سایبری از یک  می بدتر

(. Van Geel, Vedder & Tanilon, 2014سو و افسردگی و خودکشی از سوی دیگر وجود دارد )

شی هستند. قربانیان زورگویی به ویژه مستعد افسردگی و در بسیاری موارد مستعد افکار خودک

خودکشی و های  بیشتر درگیر ایده ٪120مطالعات نشان داده است که قربانیان زورگویی سایبری 

 ,Gámez-Guadix, Orue, Smith, & Calveteبیشتر در معرض اقدام به خودکشی قرار دارند ) 160٪

غوطه وری در  کلی و تمایالت پرخاشگرانه در نتیجه طور به(. عالوه بر این، افزایش پرخاشگری 2013

 ,Bushmanصرف نظر از سن، گزارش شده است )آمیز  خشونتهای  ویدئویی خشن و رسانههای  بازی

Gollwitzer & Cruz, 2015.) 

 مت کمتر، شادی کمترنتایج: نمرات پایین، سال .3

شود که کودکان نمرات پایین تری کسب کرده، سالمت کمتری داشته باشند و  می این تغییرات باعث

دهند که صرف وقت بیش از حد بر روی  می متری را تجربه کنند. بسیاری از مطالعات نشانشادی ک

 ,Rosen, Carrierشود ) می صفحه نمایشگر به خواندن کمتر و پیشرفت تحصیلی پایین تر منجر

Miller, Rokkum, & Ruiz, 2016( و )Rosen, Whaling, Rab, Carrier & Cheever, 2013 عالوه .)
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کلی با تجارب تحصیلی ضعیف همراه است که با  طور بهاجتماعی های  ستفاده زیاد از شبکهبر این، ا

(. Vernon, Barber, & Modecki, 2015عادات نامناسب خواب و دیگر عوامل مرتبط، ارتباط دارد )

اجتماعی های  مطالعات نشان داده است که وقتی دانشجویان بیشتر با تلفن همراه خود در رسانه

 (.Al-Menayes, 2014آید ) می فعالیت هستند، میانگین نمرات آنها پایین مشغول

همچنین مطالعاتی در خصوص اثرات نامطلوب تماشای زیاد صفحه نمایش بر سالمتی وجود 

با سطح پایین سالمت روحی و جسمی و همچنین سطح پایین روابط ها  دارد: استفاده زیاد از رسانه

سال  13شبختی همراه است. این امر به ویژه در بین کودکان زیر بین فردی و همچنین احساس خو

(. در Rosen, et al. 2014اجتماعی هستند رواج دارد )های  ویدیویی و رسانههای  که درگیر بازی

حقیقت، تقریباً هر نوع استفاده از فناوری توسط نوجوانان، پیش بینی کننده مشکالت روانشناختی، 

 طور بهاین امر (: Rosen, et al. 2014) الت توجه و مشکالت جسمی آنهاسترفتاری، مشکهای  نگرانی

 اجتماعی استفادههای  ساعت در روز از شبکه 2کلی برای سالمت ذهنی نوجوانانی که بیش از 

دهند؛ از جمله سطوح باالتری از  می کنند، مضر است. این دسته سالمت ذهنی بدتری را گزارش می

و  Gámez-Guadix, Orue, Smith, & Calvete, 2013کنند ) می ی را گزارشپریشانی و افکار خودکش

Bushman, Gollwitzer, & Cruz, 2015.)  
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 مقدمه

گیرد. سپس،  می پردازد. ابتدا، طرح پژوهش مورد بررسی قرار می فصل حاضر به تشریح روش پژوهش

گردد. در ادامه به  می اجرای پژوهش توصیفو گیری  جامعه آماری، نمونه، روش نمونههای  ویژگی

معرفی ابزارهای پژوهش و بررسی روایی و پایایی آنها پرداخته شده است. در نهایت، این پژوهش با 

 رسد. می به پایانها  توضیح اطالعات کلی مربوط به تحلیل داده

 طرح پژوهش

بستگی رابطه میان های همپژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. در پژوهش

(. همچنین این 1389گردد )سرمد، بازرگان و حجازی، متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می

ها و پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش

ن تحقیق جزء تحقیقات شود، لذا ایابزارهای مورد استفاده در سازمان آموزش و پرورش انجام می

 کاربردی است.

 جامعه آماری

آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در دوره دوم ابتدایی  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش

دهند. به استناد آمار اتخاذ شده از سالنامه آماری اداره کل  می تشکیل 99-98خراسان شمالی در سال 

دانش آموز در مقطع  102123این استان دارای  ،1399-1398آموزش و پرورش خراسان شمالی سال 

 49151اول، دوم، سوم( و تعداد های  نفر در دوره اول ابتدایی )پایه 52972باشد که تعداد  می ابتدایی

، توزیع 3-1چهارم، پنجم و ششم( مشغول تحصیل هستند. جدول های  نفر در دوره دوم ابتدایی )پایه

 دهد. می تفکیک پایه و جنسیت را نشانفراوانی جامعه آماری به 
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 . توزیع جامعه آماری به تفکیک پایه و جنسیت1-3جدول

 کل پسر دختر 

 16901 8757 8144 پایه چهارم

 16454 8353 8102 پایه پنجم

 15796 8103 7693 پایه ششم

 49151 25213 23938 جمع کل

نفر  16901ابتدایی استان خراسان شمالی،  دوره دوم آموزان دانشدهد از مجموع  می نشان 1-3جدول 

نفر در پایه ششم مشغول تحصیل هستند که از  15796 نفر در پایه پنجم و 16454در پایه چهارم، 

 نفر پسر هستند. 25213نفر دختر و  23938بین آنها 

 

 نمونه و روش نمونه گیری

شود به  می هدفمند استفادهگیری  از روش نمونه با توجه به هدف و نحوه اجرای پژوهش، در مرحله اول

شوند که امکان استفاده از  می ی به عنوان نمونه در نظر گرفتهآموزان دانشاین صورت که تنها 

آموزشی و دیگر ابزار فضای مجازی مثل موبایل، تبلت وکامپیوتر دارند. در مرحله بعد از های  اپلیکیشن

شود. به ترتیب که ابتدا  می اب نمونه آماری استفادهبرای انتخای  چند مرحلهای  خوشهگیری  روش نمونه

از هر شهرستان به تصادف دو آموزشگاه ابتدایی )یک آموزشگاه دخترانه و یک آموزشگاه پسرانه( 

 شود. می چهارم، پنجم و ششم انتخابهای  سپس از هر آموزشگاه سه کالس در پایهشود  می انتخاب

براساس جدول  نفر(، و 49151به حجم جامعه آماری ) الزم به ذکر حجم نمونه آماری با توجه

برآورد گردید. همچنین جهت اطمینان از کفایت حجم نمونه نفر  380(، 1970)1کرجسی و مورگان

و توان  α 05/0آماری انتخاب شده، از نرم افزار جی پاور نیز استفاده شد. نتایج نشان داد با میزان 

1آزمون ) − 𝛽 )80/0 دست پیدا کنیم. بنابراین 15/0نفر نمونه داریم تا به اندازه اثر  346، ما نیاز به 

 2-3جدول نفر برای اینجام این پژوهش کافی هست.  380توان با اطمینان بیان کرد حجم نمونه می

 دهد. می توزیع فراوانی نمونه پژوهش را به نسبت تفکیک پایه و جنسیت نشان

 ایه و جنسیت. توزیع نمونه آماری به تفکیک پ2-3جدول 

 کل پسر دختر 

 131 68 63 پایه چهارم

 126 64 62 پایه پنجم

                                                 
1
 Krejcie & Morgan 
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 123 63 60 پایه ششم

 380 195 185 جمع کل

 131دهند،  می ی که نمونه پژوهش حاضر را تشکیلآموزان دانشدهد از مجموع  می نشان 2-3جدول 

مشغول تحصیل هستند که از بین نفر در پایه ششم  123 نفر در پایه پنجم و 126نفر در پایه چهارم، 

 نفر پسر هستند. 195نفر دختر و  185آنها 

 

 پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از فضای مجازی

 33توسط پژوهشگران ساخته شد از  برای اولین برای استفاده در پژوهش حاضر این پرسشنامه که

بود، پژوهشگران به دنبال  ی مجازیفضاهای  آسیباز آنجائیکه هدف شناسایی گویه تشکیل شده است. 

بودند. برای این منظور در اولین گام برای گردآوری ها  آسیبای جهت سنجش این  ساخت پرسشنامه

فضای مجازی و کند، به متون مربوط به گیری میکه سازه مورد نظر را اندازه گویهتعداد زیادی 

 فضای مجازی درهای  آسیبعنوان  مختلفی که بههای  گویهمراجعه شد و  اجتماعیهای  شبکه

نظران مختلف خواسته شد با توجه به  مطالعات مختلف وجود داشتند، استخراج شدند. سپس از صاحب

دیگری را معرفی کنند. همه این موارد با هم ترکیب و یک های  گویهتجاربی که در این زمینه دارند، 

ای که از جامعه  ها در بین گروه نمونه سشنامهساخته شد. در مرحله آخر، پرای  گویه 33پرسشنامه با 

 بخش بود که که عبارتند از: 4پرسشنامه ارائه شده شامل  تحقیق انتخاب شده بود، توزیع شد.

گان )شامل کنندسوال است که در آن به مشخصات عمومی شرکت 11بخش اول شامل  .1

دهنده، شغل پدر جنسیت، پایه تحصیلی، نوع مدرسه، شهر محل سکونت، تحصیالت پاسخ 

 و مادر و تعداد فرزند( اشاره شده است. 

سوال است که اطالعات عمومی در مورد استفاده از فضای مجازی  13بخش دوم شامل  .2

دانش آموز در فضای مجازی، نوع های  مثل سن استفاده از تبلت یا موبایل، نوع فعالیت

شود.  می ... از والدین پرسیده مجازی مورد استفاده وهای  کامپیوتری، نوع شبکههای  بازی

این  سؤاالت از نمونه شیوه نمره گذاری این پرسشنامه برای هر سوال متفاوت است. دو

کامپیوتری را تهیه های  فرزند شما در اغلب موارد چگونه بازی "پرسشنامه عبارتند از: 

  "کند؟ فرزند شما اغلب اوقات در اینترنت چه می "،"کند؟ می

سؤال مربوط به سنجش میزان ساعات استفاده از 5ی این پرسشنامه شامل بخش سوم و اصل .3

تقریباً »و  8نمره « هشت ساعت و بیشتر»باشد. در این سواالت به گزینه  می فضای مجازی
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فرزند شما در "این پرسشنامه عبارتند از:  سؤاالت از نمونه شود. دو می داده 0 نمره« صفر

یبی چند ساعت در روز با موبایل/تبلت/کامپیوتر مشغول تقر طور بهدوران قرنطینه کرونا 

تقریبی چند  طور بهفرزند شما در دوران قرنطینه کرونا  "، "بازی کامپیوتری )گیم( است؟

ساعت در روز به خاطر درس و تکالیف درسی با موبایل/تبلت/کامپیوتر سروکار دارد؟ )مثالً 

 ."درسی و ...(کار با اپلیکیشن شاد، دریافت و ارسال تکالیف 

سوال دارد.  4. این بخش بخش چهارم از برخی از خطرات فضای مجازی سوال کرده است .4

های  دریافت پیام و زورگویی آنالین، تبادل تصاویر جنسی محتوای سواالت عبارتند از

، دریافت یا دیدن صحنه ها و پیام های خشن، دیدن تصاویر برهنه و انگیز و نفرتآمیز  تهدید

 نسی.رابطه ج

برای بررسی . شداستفاده  روایی صوری، محتوایی و سازهاز  پرسشنامهاین  رواییجهت محاسبة 

ی پژوهش استفاده شد و  در حوزه اننظر و صاحب ینمتخصصت روایی صوری و محتوای کیفی، از نظرا

ه از استفادبندی، قرارگیری عبارات در جای مناسب،  ها تقاضا شد رعایت دستور زبان، جمله از آن

های مناسب، سـطح دشواری )دشواری درک عبارات و کلمات(، میـزان تناسب )تناسب و ارتباط  واژه

های اشتباه از عبارات و یا وجود  احتمال وجود برداشت)مطلوب عبارات با ابعاد پرسشنامه( و ابهـام 

این اصول، را برای هر گویه بررسی نمایید و در صورت عدم رعایت  نارسایی در معانی کلمات(

 کنند.   ها ذکر پیشنهادهای خود را برای بهبود گویه

از روایی سازه  میزان ساعات استفاده از فضای مجازی همچنین جهت بررسی روایی خرده مقیاس

استفاده شد. به منظور بررسی روایی سازه، روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار 

AMOS-23 از یک سازه  میزان ساعات استفاده از فضای مجازیمقیاس ، به کار برده شد. خرده

میزان ساختار عاملی متغیر مکنون خرده مقیاس  3-1مکنون با چهار گویه تشکیل شده است. نمودار 

، نشانگرها و ضرایب/ بارعاملی استاندارد آن را در پژوهش حاضر نشان ساعات استفاده از فضای مجازی

 می دهد. 
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نشانگرها و ضرایب/ بارعاملی ، ار عاملی متغیر مکنون میزان ساعات استفاده از فضای مجازی. ساخت3-1نمودار 

 استاندارد

(. >0001/0Pها از بار عاملی مطلوبی برخوردار هستند )نشان می دهد که کلیه ماده 3-1نمودار 

ای میزان ساعات استفاده از فضخرده مقیاس  الگوی تحلیل عاملی تأییدیهای  همچنین شاخص

برازندگی نزدیک است و های  به مالکها  در پژوهش حاضر نشان می دهند که مقادیر شاخص مجازی

برازندگی الگوی های  شاخص 3-3الگوی تحلیل عاملی تاییدی دارای برازش قابل قبولی است. جدول 

را در پژوهش حاضر نشان می  میزان ساعات استفاده از فضای مجازیتحلیل عاملی خرده مقیاس 

 هد.د

برازندگی الگوی تحلیل عاملی خرده مقیاس میزان ساعات استفاده از فضای مجازی در های  . شاخص3-3جدول 

 پژوهش حاضر

 𝒙𝟐  𝒙𝟐/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

312/0 156/0 1 99/0 1 1 1 98/0 001/0 

ازندگی الگوی تحلیل عامل برهای  استنباط می گردد شاخص 3-3همانطور که از مقادیر جدول 

تأییدی خرده مقیاس میزان ساعات استفاده از فضای مجازی، در پژوهش حاضر در حد مطلوبی می 

میزان ساعات استفاده از نشان دهنده تک بُعدی بودن سازه  CFIدر شاخص  1باشند. همچنین مقدار 

 باشد.  می فضای مجازی

از  میزان ساعات استفاده از فضای مجازی در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی خرده مقیاس

استفاده شد. روش همسانی درونی در مطالعات  براون -تنصیف اسپیرمنآلفای کرونباخ و های  روش

(. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای خرده 1951، 1باشد )کرونباخ می پرکاربردهای  مقطعی یکی از روش

 37/0براون،  -سپیرمنو مقدار ضریب تنصیف ا 35/0، میزان ساعات استفاده از فضای مجازیمقیاس 

 به دست آمد.

                                                 
1
. Cronbach 
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 (CBCL) نسخه والدین -سیاهه رفتاری کودک آخنباخ

بوده و مشکالت   ASEBAهای موازی آخنباخاز مجموعه فرم 1آخنباخ کودک رفتاری سیاهه

های جسمانی، مشکالت عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت 8کودکان و نوجوانان را در 

کند. اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می

های تحصیلی و اجتماعی ها و شایستگیرفتاری و همچنین توانمندی -این سیاهه مشکالت عاطفی

دقیقه  25الی  20دهد و نوعاً در دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می سال را از 6-18کودکان 

توان به صورت خودگزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد. این ابزار را هم میشود. تکمیل می

گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان توان به منظور اندازهرا می CBCL همچنین

 .(1384ی، )مینای ر دادمورد استفاده قرا

-می 2تا  0ای از گزینه 3به صورت لیکرت  سیاهه رفتاری کودک آخنباخ پاسخ به سواالت

گیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره به مواردی تعلق می” 0“باشد. بدین ترتیب که نمره 

نیز به ” 2“شود و نمره می شود که گاهی اوقات در کودک مشاهدهبه حاالت و رفتارهایی داده می” 1“

 .شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود داردمواردی داده می

 :گیرد که عبارت است ازمی رفتاری را اندازه -مشکل یا سندرم عاطفی 8این فرم، 

 اضطراب/ افسردگی (AD)  91، 71، 52، 50، 45، 35، 33، 32، 31، 30، 29، 14، 12)شامل مواد 

 (؛112و 

 گیری/ افسردگیگوشه (WD)  (؛111و 103، 102، 75، 69، 65، 42، 5)شامل مواد 

 شکایات جسمانی (SC)  (؛56و  54، 51، 49، 47)شامل مواد 

 مشکالت اجتماعی (SP)  (؛79و  64، 62، 48، 38، 36، 34، 27، 25، 12، 11)شامل مواد 

 مشکالت تفکر (TP)  85، 84، 83، 80، 76، 70، 66، 60، 59، 58، 46، 40، 18، 9)شامل مواد ،

 (؛100و  92

 (فعالیمشکالت توجه )مربوط به اختالل نارسایی توجه/بیش (AP)  13، 10، 8، 4، 1شامل مواد ،

 (؛80، و 78، 61، 41، 17

 رفتار قانون شکنی (RB)  96، 90، 82، 81، 73، 72، 67، 63، 43، 39، 28، 26، 2)شامل مواد ،

 (؛106و  105، 101، 99

 تار پرخاشگریرف (AG)  88، 87، 86، 68، 57، 37، 27، 23، 22، 21، 20، 19، 16، 3)شامل مواد ،

 (.104و  97، 95، 94، 89

                                                 
1
. Child Behavior Checklist 

https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
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و با استفاده از اعتبار بازآزمایی  97/0با استفاده از آلفای کرونباخ  CBCL هایضرایب کلی اعتبار فرم

و استفاده از تحلیل کالس یک سؤاالت(،  گزارش شده است. روایی محتوایی )انتخاب منطق سؤاالت 94/0

( و روایی  CSI-4مقیاسروایی مالکی )با استفاده از مصاحبة روان پزشکی با کودک و نیز همبستگی با 

ها مطلوب گزارش شده است )آخنباخ و ها و تمایزگذاری گروهی( این فرمسازه )روابط درونی مقیاس

 (.2001رسکورال، 

ها با استفاده از فرمول آلفای امنه ضرایب همسانی درونی مقیاس( د1385در پژوهش مینایی )

بازآزمون با  -ها با استفاده از روش آزمونگزارش شده است. ثبات زمانی مقیاس95/0تا  63/0کرونباخ از 

به دست آمده  67/0تا  32/0هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از  5-8یک فاصله زمانی 

تا  90/0دهندگان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که دامنه این ضرایب از افق بین پاسخاست. همچنین تو

( این نتیجه حاصل شده است که این 1385کلی در تحقیق مینایی ) طور بهنوسان داشته است.  67/0

ش توان از آن برای سنجپرسشنامه از اعتبار و روایی مطلوب و باالیی برخوردار است و با اطمینان می

( 1390ساله استفاده کرد. یزدخواستی و عریضی ) 6-18رفتاری کودکان و نوجوانان  -اختالالت عاطفی

، 90/0ضریب اعتبار آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه در سه فرم والدین، معلم و کودک به ترتیب 

خش مشکالت های بمقیاسدند و در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده به دست آور 82/0و  93/0

، 62/0-88/0هیجانی با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب  -رفتاری

ها با نمره کلی این بخش در سه های بخش مهارتمقیاسو همبستگی خرده 51/0-85/0و  91/0-44/0

 .اندردهگزارش ک 64/0-87/0و  77/0-93/0، 24/0-82/0نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب 

آن از های  و خرده مقیاس سیاهه رفتاری کودک آخنباخدر پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی 

استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی پایایی این  براون -تنصیف اسپیرمنآلفای کرونباخ و های  روش

 آمده است. 3-4پرسشنامه در جدول 

 آن در پژوهش حاضرهای  و خرده مقیاس نباخسیاهه رفتاری کودک آخ. ضرایب پایایی مقیاس 3-4جدول 

 ضرایب پایایی

 خرده مقیاس ها 

 براون -تنصیف اسپیرمن آلفای کرونباخ تعداد گویه ها

 709/0 745/0 14 اضطراب/ افسردگی

 507/0 518/0 8 گوشه گیری/افسردگی

 551/0 550/0 12 شکایات جسمانی

 634/0 650/0 11 مشکالت اجتماعی

 704/0 727/0 16 مشکالت تفکر

 770/0 757/0 10 مشکالت توجه
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 634/0 667/0 17 رفتار قانون شکنی

 822/0 875/0 19 رفتار پرخاشگری

 889/0 945/0 112 کل مقیاس

آن در های  و خرده مقیاس سیاهه رفتاری کودک آخنباخمقیاس  3-4با استناد به مقادیر جدول 

 پژوهش حاضر از پایایی مناسبی برخوردارند.

 

 روش اجرای پژوهش

برای انجام این پژوهش ابتدا پژوهشگر مجوزهای الزم برای انجام پژوهش و همچنین آمار تعداد 

افراد جامعه را از اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی اخذ نمود. در گام بعدی براساس 

شد. با توجه به اینکه هدف  جامعه آماری و با در نظر گرفتن ریزش احتمالی، حجم نمونه آماری تعیین

تنها  هدفمندگیری  فضای مجازی بود، در ابتدا با استفاده از روش نمونههای  شناسایی آسیب پژوهش

آموزشی و دیگر های  ی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند که امکان استفاده از اپلیکیشنآموزان دانش

گیری  ند؛ سپس در مرحله بعد از روش نمونهابزار فضای مجازی مثل موبایل، تبلت وکامپیوتر داشت

برای این منظور و با توجه به شرایط به  برای انتخاب نمونه آماری استفاده شد.ای  چند مرحلهای  خوشه

که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند اتخاذ نمود ای  پژوهشگر لیست تلفن مدیران مدرسه وجود آمده

های پرسشنامه و ی موضوع پژوهش، گویهات الزم دربارهسپس در یک تماس تلفنی و دادن توضیح

گرفت تا به وسیله مدیر یا  می مقصود از ارزیابی نظرات آنها، لینک پرسشنامه در اختیار آنها قرار

مذکور های  کالس آموزان دانشچهارم، پنجم و ششم ابتدایی برای یکی از والدین های  معلمان در پایه

گشت.  می باید توسط پدر یا مادر دانش آموز به صورت الکترونیکی تکمیل ارسال گردد. این پرسشنامه

 خواست. در صورت ضرورت به والدین اطمینان داده می دقیق زمان 20تکمیل این پرسشنامه حداکثر 

شود و همه اطالعات و  نمی شد که پرسشنامه بدون نام است و مشخصات تکمیل کننده ثبت می

 اهد ماند.آنها محرمانه خوهای  پاسخ

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفی نظیر: فراوانی، درصد فراوانی، های  از روشها  در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع -میانگین، انحراف معیار و همچنین آزمون کلموگرف

و باطی از ضریب همبستگی پیرسون ستندر بخش آمار اهمچنین . متغیرهای پژوهش استفاده گردید
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 SPSSتحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. برای انجام عملیات آماری مذکور از نرم افزار 

 .استفاده گردید 23نسخه  AMOSها از نرم افزار و در مرحله اعتباریابی پرسشنامه 23نسخه 
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 مقدمه

توصیفی مربوط به های  پردازد. ابتدا یافته می صل از این پژوهشحاهای  فصل حاضر به بررسی یافته

توصیفی مربوط به های  شوند. سپس یافته می جمعیت شناختی نمونه بازنگریهای  برخی از ویژگی

شود. در ادامه، راجع به  می باشد، ارائه می متغیرهای پژوهش که شامل میانگین و انحراف معیار

 پژوهش بحث خواهد شد.های  های مربوط به فرضیه یافتهین و همچن ضریب همبستگیمفروضه 

 

 جمعیت شناختیهای  یافته

دوره دوم ابتدایی استان خراسان شمالی  آموزان دانش نفر از 500گروه مورد مطالعه در پژوهش حاضر 

های حذف داده پژوهش حاضر را تکمیل نمودند؛ که در مرحله پایانی پس ازهای  بودند که پرسشنامه

وضعیت  2-4و  1-4نمودار های. قرار گرفت نهایی مورد تجزیه و تحلیل پرسشنامه 470، تعداد تپر

 دهد. می اعضای نمونه را از نظر جنسیت به صورت فراوانی نشان

 
 . فراوانی اعضای نمونه براساس جنسیت1-4نمودار 
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 . درصد فراوانی اعضای نمونه براساس جنسیت2-4نمودار 

%( از شرکت کنندگان را 3/61نفر ) 288بیانگر این هستند که تعداد  2-4و  1-4های  نمودار

 دهند. می %( از شرکت کنندگان را پسران تشکیل7/38نفر ) 182دختران و تعداد 

وضعیت اعضای نمونه را از نظر پایه تحصیلی، به صورت فراوانی و درصد  4-4و  3-4های  نمودار

 دهد. می نشان

 
 ی اعضای نمونه براساس پایه تحصیلی. فراوان3-4نمودار 
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 . درصد فراوانی اعضای نمونه براساس پایه تحصیلی4-4نمودار 

%( از شرکت کنندگان را در پایه 7/34نفر ) 163هند که تعداد  می نشان 4-4و  3-4های  نمودار

  ل بودند.%( در پایه ششم مشغول به تحصی9/30نفر ) 145%( در پایه پنجم و 5/34نفر ) 162چهارم، 

وضعیت اعضای نمونه را از نظر نوع مدرسه، به صورت فراوانی و درصد  6-4و  5-4های  نمودار

 دهد. می نشان

 
 . فراوانی اعضای نمونه براساس نوع مدرسه5-4نمودار 
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 . درصد فراوانی اعضای نمونه براساس نوع مدرسه6-4نمودار 

%( از شرکت کنندگان در مدارس 83نفر ) 390 دهند که تعداد می نشان 6-4و  5-4های  نمودار

 %( در مدارس غیر انتفاعی مشغول تحصیل بودند. 17نفر ) 80تعداد  دولتی و

وضعیت اعضای نمونه را از نظر نوع منطقه به صورت فراوانی و درصد  8-4و  7-4نمودارهای 

 دهد. می نشان

 
 . فراوانی اعضای نمونه براساس نوع منطقه7-4نمودار 
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 . درصد فراوانی اعضای نمونه براساس نوع منطقه8-4نمودار 

%( از شرکت کنندگان در 9/24نفر ) 117بیانگر این هستند که تعداد  8-4و  7-4نمودار 

 %( در مناطق شهری مشغول تحصیل بودند. 1/75نفر ) 353تعداد  مناطق روستایی و

ل سکونت به صورت فراوانی و وضعیت اعضای نمونه را از نظر شهر مح 10-4و  9-4نمودار 

 دهد. می درصد نشان

 
 . فراوانی اعضای نمونه براساس شهر محل سکونت9-4نمودار 
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 . درصد فراوانی اعضای نمونه براساس شهر محل سکونت10 -4نمودار 

%( از شرکت کنندگان در 3/24نفر ) 114بیانگر این هستند که تعداد 10-4و  9-4نمودار 

%( 7/5نفر ) 27%( در شهر شیروان، 8/22نفر ) 107%( در شهر اسفراین، 8/12نفر ) 60شهر بجنورد، 

%( 9/17نفر ) 84%( در شهر آشخانه و 3/11نفر ) 53%( در شهر گرمه، 3/5نفر ) 25در شهر جاجرم، 

 در شهر فاروج سکونت داشتند.

 نی و درصد نشانوضعیت اعضای نمونه را از نظر شغل مادر به صورت فراوا 12-4و  11-4نمودار 

 دهد. می

 
 . فراوانی اعضای نمونه براساس شغل مادر11 -4نمودار 
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 . درصد فراوانی اعضای نمونه براساس شغل مادر12 -4نمودار 

%( از شرکت 1/81نفر ) 382بیانگر این هستند که شغل مادر تعداد 12-4و  11-4نمودار 

%( 4/0نفر ) 2%( کارگر، 4/0نفر ) 2%( کارمند، 2/13نفر ) 62%( آزاد، 1/2نفر ) 10کنندگان خانه دار، 

 %( سایر موارد بود.6/2نفر ) 12بازاری و 

 وضعیت اعضای نمونه را از نظر شغل پدر به صورت فراوانی و درصد نشان 14-4و  13-4نمودار 

 دهد. می

 
 آموزان فراوانی شغل پدر دانش .13-4نمودار 
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 آموزان درصد شغل پدران دانش .14-4نمودار 

%( از شرکت کنندگان 2نفر ) 8بیانگر این هستند که شغل پدر تعداد 14-4و  13-4نمودار 

 17، %( بازاری2نفر ) 11%( کارگر، 21نفر ) 97%( کارمند، 27نفر ) 128%( آزاد، 37نفر ) 175بیکار، 

 %( سایر موارد بود.7نفر ) 34 %( بازنشسته و4نفر )

%( پدر دانش 8/19نفر ) 93%( مادر و 2/80نفر ) 377دهنده، نفر پاسخ  470از مجموع در ضمن 

 نمودند. لیپژوهش حاضر را تکمهای  آموز بودند که پرسشنامه

 

 توصیفیهای  افتهی

%( دارای موبایل هوشمند یا تبلت شخصی 5/21نفر ) 101دانش آموز مورد بررسی،  470از مجموع 

نفر  212تاپ( بودند. هچنین موبایل هوشمند یا تبلت %( دارای کامپیوتر )یا لپ5/41نفر ) 195بودند و 

توانستند از طریق  می %(07/24نفر ) 116( نفر دارای سیم کارت فعال بود، 1/45)

%( برای بازی در منزل دستگاه پلی 2/7نفر ) 34موبایل/تبلت/کامپیوتر به اینترنت متصل شوند و 

 استیشن یا ایکس باکس داشتند. 

%( در دوره اول 6/26نفر ) 125%( قبل از مدرسه، 9/18نفر ) 89ن داد نشاها  همچنین یافته

نوع  1-4کردند. جدول  می %( در دوره دوم ابتدایی از موبایل یا تبلت استفاده5/54نفر ) 256ابتدایی و 

 دهد. می را با استفاده از موبایل و یا تبلت نشان آموزان دانشهای  فعالیت
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 با استفاده از موبایل و یا تبلت آموزان انشدهای  . نوع فعالیت1-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع فعالیت

 7/48 229 دانم نمی

 8/16 79 بازی کردن

 2/10 48 گوش دادن به آهنگ

 2/6 29 دیدن فیلم

 2/6 29 چرخیدن در اینترنت

 7/5 27 دیدن برنامه آموزشیِ غیردرسی

 2/6 29 زنگ زدن به دوستانش یا فامیل

 100 470 ع کلج

%( از نوع فعالیت کودکان خود با استفاده از موبایل و 7/48دهد اکثر والدین ) می نشان 1-4جدول 

 دیدن برنامه آموزشی غیر درسی آموزان دانشیا تبلت اظهار بی اطالعی کردند و کمترین فعالیت 

در اینترنت و فضای  وزانآم دانشنوع فعالیت  2-4%( با استفاده از موبایل و تبلت بود. جدول 7/5)

 دهد. می مجازی را نشان

 در اینترنت و فضای مجازی آموزان دانشهای  . نوع فعالیت2-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع فعالیت

 1/38 179 نداشتن دسترسی به اینترنت

 3/2 11 دانم نمی

 6/19 92 دانلود بازی

 7/7 36 دانلود فیلم یا عکس

 9/17 84 جستجوی مطالب درسی

 1/86 38 صحبت در فضای مجازی با دوستان و یا فامیل

 0 0 مجازی مثل اینستاگرامهای  آپلود کردن عکس در شبکه

 9/4 23 دیدن فیلم

 5/1 7 بازی آنالین با دوستان

 100 470 جمع کل

%( به اینترنت و فضای مجازی دسترسی 1/38) آموزان دانشدهد اکثر  می نشان 2-4جدول 

تند. همچنین هیچ کدام از آنها فعالیتی مثل گذاشتن عکس در فضای مجازی مثل اینستاگرام را نداش

 در اینترنت و فضای مجازی نشان آموزان دانشکامپیوتری های  نوع بازی 3-4گزارش ندادند. جدول 

 دهد. می
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 در اینترنت و فضای مجازی آموزان دانشکامپیوتری های  . نوع بازی3-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی کامپیوتری نوع بازی

 4/13 63 دانم نمی

 7/11 55 هیجانی )بزن بزن و تیراندازی(

 2/13 62 ماشین بازی

 6/10 50 ورزشی )مثل فوتبال(

 2/16 76 معمایی

 7/1 8 استراتژی

 8/12 60 امتیازی

 3/5 25 جورچین

 4 19 ماجراجویی

 6/3 17 شبیه سازی

 4/7 35 سرگرمی )مثل تخته نرد(

 100 470 جمع کل

دهند،  می انجام آموزان دانشکامپیوتری که های  دهد، بیشترین نوع بازی می نشان 3-4جدول 

 %(7/1استراتژی )های  کامپیوتری، بازیهای  %( است و کمترین نوع بازی2/16معمایی )های  بازی

 باشد.  می

%( 4/20نفر ) 96( بازی ایرانی و %33نفر ) 155شرکت کننده،  آموزان دانشهمچنین از مجموع 

 آموزان دانش%( اظهار بی اطالعی نمودند. از میان 6/46دهند و سایر افراد ) می بازی خارجی را ترجیح

 گروهی را ترجیحهای  %( بازی4/13نفر ) 63کامپیوتری تک نفره و های  %( بازی4/36نفر ) 171نیز 

کامپیوتری های  نحوه تهیه بازی 4-4نمودند. جدول  %( اظهار بی اطالعی2/50دهند و سایر افراد ) می

 دهد. می در اینترنت و فضای مجازی نشان آموزان دانش

 آموزان دانشکامپیوتری های  . نحوه تهیه بازی4-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع فعالیت

 6/43 205 دانم نمی

 4/37 176 تهیه توسط پدر و مادر

 2/3 15 و یا تهیه از سایر دوستاندانلود توسط خود دانش آموز 

 2/13 62 خریدن بازی کامپیوتری )از بیرون یا اینترنت(

 6/2 12 تهیه بازی بعد از دیدن تبلیغ آن توسط خودش

 100 470 جمع کل
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کامپیوتری توسط فرزندان های  %( از نحوه تهیه بازی6/43دهد اکثر والدین ) می نشان 4-4جدول 

% از والدین اظهار کردند که فرزند آنها بعد از دیدن تبلیغ بازی 6/2مچنین خود اطالع نداشتند. ه

با مسائل جنسی را در اینترنت  آموزان دانشارتباط  5-4رود. جدول  می کامپیوتری خودش دنبال بازی

 دهد. می و فضای مجازی در دوران قرنطینه نشان

 . خطرات فضای مجازی در دوران قرنطینه5-4جدول 

 خیر بله نمی دانم ی.....مجاز یکرونا فرزندم در فضا وعیشدر دوران 

درص فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 د

 5/88 416 5/5 26 6 28 .زنان و مردان برهنه برخورد کردهای  لمیف ایریبا تصاو

 7/94 445 3/1 6 4 19 .برخورد کرد یرابطه جنسهای  لمیف ایریبا تصاو

 2/97 457 0 0 8/2 13 قرار گرفت دیدمورد ته گرانید یاز سو

 6 451 6/0 3 4/3 16 ارسال کرد. دریافت یامضر و زننده های  امیپ

 97 456 0 0 3 14 ارسال کرد. ای افتیدر یجنس یها امیپ

 90 423 5/4 21 5/5 26 بود. زیآم خشونت یها امیپ ایها  لمیف ر،یشاهد تصاو

با خطرات فضای مجازی، به ویژه دریافت و ارسال  انآموز دانشدهد، اکثر  می نشان 5-4جدول 

 اند. جنسی و همچنین تهید شدن از سوی دیگران، برخورد نداشتههای  پیام

 

 پژوهشهای  مربوط به فرضیههای  افتهی

های آماری مانند میانگین، انحراف معیار، حداکثر و های توصیفی پژوهش حاضر شامل شاخصیافته

 اند.ارائه شده 6-4باشند، که در جدول گان در متغیرهای پژوهش میکنندحداقل نمرات شرکت

 کنندگان در متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره شرکت. 6-4جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین 

 18 0 95/2 76/7 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی

 22 0 22/4 05/6 یاضطراب/ افسردگ

 10 0 07/2 83/2 گوشه گیری/افسردگی

 6 0 36/1 11/1 شکایات جسمانی

 14 0 71/2 29/3 مشکالت اجتماعی

 15 0 78/2 83/2 مشکالت تفکر

 16 0 40/3 14/4 مشکالت توجه
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 12 0 25/2 45/2 رفتار قانون شکنی

 26 0 21/5 93/5 رفتار پرخاشگری

 103 0 63/18 66/28 سیاه رفتاری کودک

شود میانگین و انحراف معیار در متغیر میزان ساعات مشاهده می 6 -4طور که در جدول همان

کنندگان های شرکتباشد. همچنین میانگین نمرهمی 95/2و  76/7استفاده از فضای مجازی به ترتیب 

)در  05/6ا )در دسترسی شکایات جسمانی( ت 11/1های سیاهه رفتاری کودک بین مقیاسدر خرده

های کنندگان در خرده مقیاسهای شرکتاضطراب/ افسردگی( است. همچنین انحراف معیار نمره

)در رفتار پرخاشگری( است. جدول  21/5)در شکایات جسمانی( تا  36/1سیاهه رفتاری کودک بین 

فاده از کنندگان در میزان ساعات است، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره شرکت4-7

 دهد. می فضای مجازی در دوران قرنطینه کرونا را نشان

کنندگان در میزان ساعات استفاده میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره شرکت. 7-4جدول 

 از فضای مجازی در دوران قرنطینه کرونا

حداکثر 

 نمره

حداقل 

 نمره

انحراف 

 معیار

 رونا.....فرزند شما در دوران قرنطینه ک میانگین

 کند؟ تقریبی چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می طور به -1 61/3 82/1 0 8

تقریبی چند ساعت در روز با موبایل/تبلت/کامپیوتر  طور به -2 06/1 26/1 0 6

مشغول کارهایی غیر از بازی کامپیوتری است )مثل تماس صوتی 

 ...(؟ و تصویری با دوستان، جستجو در اینترنت، دیدن فیلم،

تقریبی چند ساعت در روز با موبایل/تبلت/کامپیوتر  طور به -3 92/0 09/1 0 5

 مشغول بازی کامپیوتری )گیم( است؟

تقریبی چند ساعت در روز به خاطر درس و تکالیف  طور به -4 16/2 17/1 0 6

درسی با موبایل/تبلت/کامپیوتر سروکار دارد؟ )مثال کار با 

 و ارسال تکالیف درسی و ...(.اپلیکیشن شاد، دریافت 

 جمع کل 76/7 95/2 0 18

( از 82/1) ساعت 61/3دوره اول ابتدایی به متوسط  آموزان دانشدهد،  می نشان 7-4نتایج جدول 

( صرف کارهایی غیر 26/1ساعت ) 06/1وقت خود را در دوران قرنطینه کرونا صرف تماشای تلویزیون، 

تی و تصویری با دوستان، جستجو در اینترنت، دیدن فیلم، ...( با از بازی کامپیوتری )مثل تماس صو

( 17/1ساعت ) 2/ 16( صرف بازی کامپیوتری )گیم( و 09/1) ساعت 92/0موبایل/ تبلت/ کامپیوتر، 

انجام تکالیف درسی با استفاده از موبایل/ تبلت/ کامپیوتر )مثال کار با اپلیکیشن شاد، دریافت و ارسال 
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کنند. پیش از گزارش ماتریس همبستگی، مفروضه بهنجار بودن مورد بررسی  می ...( تکالیف درسی و

 گیرد. می قرار

  بررسی مفروضه بهنجار بودن

کنندگان در مهم ضریب همبستگی، بهنجار بودن توزیع پراکندگی نمرات شرکتهای  یکی از مفروضه

دارد. در پژوهش حاضر جهت متغیرهای پژوهش است. جهت بررسی بهنجار بودن چندین روش وجود 

 3پیشنهاد شده به وسیله فرگوسن و کوکس 2و ضریب کشیدگی 1بررسی بهنجار بودن از ضریب کجی

 را نشانها  ، تخطی از بهنجار بودن داده3شود. قدر مطلق ضریب کجی بزرگتر از  می ( استفاده1993)

است و قدر مطلق ساز  مسئله 4در تحلیل داده ها، 10دهد. قدر مطلق ضریب کشیدگی بزرگتر از  می

، به نقل از 1996 ،5تاباچینیک و فیدلکند ) می مشکل جدی ایجاد 20ضریب کشیدگی بزرگتر از 

در پژوهش حاضر، برای بررسی بهنجار بودن متغیرها از ضریب کجی و (. 2004، 7و فرنچ 6پولسن

 دهد. می رها را نشاننتایج آزمون بهنجار بودن متغی 8-4کشیدگی متغیرها استفاده شد. جدول 

 . نتایج آزمون بهنجار بودن متغیرهای پژوهش8-4جدول 

 توصیفیهای  شاخص

 مقیاس ها

انحراف معیار  کجی

 کجی

انحراف معیار  کشیدگی

 کشیدگی

 225/0 238/0 113/0 345/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی

 225/0 281/0 113/0 727/0 اضطراب/ افسردگی

 225/0 787/0 113/0 898/0 سردگیگوشه گیری/اف

 225/0 872/1 113/0 448/1 شکایات جسمانی

 225/0 142/1 113/0 061/1 مشکالت اجتماعی

 225/0 912/1 113/0 308/1 مشکالت تفکر

 225/0 226/0 113/0 839/0 مشکالت توجه

 225/0 770/1 113/0 242/1 رفتار قانون شکنی

 225/0 116/2 113/0 360/1 رفتار پرخاشگری

 

                                                 
1
. skewness 

2
. kurtosis 

3
. Ferguson & Cox 

4
. Tabachnick & Fidell 

5
. tabachnick & fidell 

6
 Pulsen 

7
 French 



 77                                                                                                                              پژوهش های یافته: چهارمفصل 

  

که با توجه به معیار نرمال بودن، متغیرهای پژوهش همگی  دهند می نشان 8-4مندرجات جدول 

هستند و لذا  10و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  3دارای قدر مطلق ضریب کجی کوچکتر از 

گی پیرسون ها قابل مشاهده نیست. لذا شرط الزم جهت استفاده از همبستتخطی از بهنجار بودن داده

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاضر گزارش شده است. 9-4جدول وجود دارد. 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاضر9-4جدول

  متغیرهای پیش بین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 میزان ساعات-1

 استفاده 

-          

         - 169/0 اضطراب/ افسردگی-2

        - 528/0 096/0 افسردگیگوشه گیری/-3

       - 462/0 536/0 199/0 شکایات جسمانی-4

      - 445/0 361/0 663/0 172/0 مشکالت اجتماعی-5

     - 562/0 462/0 437/0 561/0 103/0 مشکالت تفکر-6

    - 569 616/0 490/0 400/0 538/0 154/0 مشکالت توجه-7

   - 523/0 440/0 573/0 375/0 283/0 394/0 172/0 رفتار قانون شکنی-8

  - 624/0 671/0 588/0 690/0 408/0 351/0 544/0 222/0 رفتار پرخاشگری-9

 - 859/0 688/0 811/0 763/0 828/0 629/0 588/0 803/0 215/0 سیاهه رفتاری کودک-10

در دهد ضریب همبستگی بین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی  می نشان 9-4جدول 

معنی دار  P >0001/0باشد که در سطح  می 215/0و نمره کل سیاهه رفتاری کودک  آموزان دانش

و اضطراب/ افسردگی  است. همچنین ضریب همبستگی بین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی

(0001/0< P ،169/0 =r( گوشه گیری/ افسردگی ،)038/0< P ،096/0 =r شکایات جسمانی ،)

(0001/0< P، 199/0 =r( مشکالت اجتماعی ،)0001/0< P ،172/0 =r( مشکالت تفکر ،)026/0< 

P ،103/0 =r( مشکالت توجه ،)001/0< P ،154/0 =r( رفتار قانون شکنی ،)0001/0< P ،172/0 

=r( و رفتار پرخاشگری )0001/0< P ،122/0 =r مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که ،)

بیشتر باشد، میزان مشکالت رفتاری  آموزان دانشاستفاده از فضای مجازی در هرچه میزان ساعات 

بیشتری توسط والدین گزارش شده است. همچنین ضریب همبستگی نشان داد بین میزان ساعات 

استفاده از فضای مجازی و رفتار پرخاشگری بیشترین ارتباط و بین میزان ساعات استفاده از فضای 

 فسردگی کمترین ارتباط وجود دارد.مجازی و گوشه گیری/ ا
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  الگویابی معادالت ساختاری

در این پژوهش به منظور بررسی میزان واریانس تبیین شده هر کدام از مشکالت رفتاری توسط متغیر 

در این شود.  می مکنون میزان ساعات استفاده از فضای مجازی از الگویابی معادالت ساختاری استفاده

مشکالت رفتاری به عنوان  و پیش بین متغیراستفاده از فضای مجازی به عنوان میزان ساعات پژوهش 

برازندگی مورد های  برازندگی الگوی پیشنهادی با استفاده از شاخصاند.  متغیرهای پیامد وارد الگو شده

برازندگی مدل ساختاری بین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی و های  شاخص بررسی قرار گرفت.

   آورده شده است. 10-4ت رفتاری در جدول مشکال

برازندگی مدل ساختاری بین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی و مشکالت های  . شاخص10-4جدول 

 رفتاری

 𝒙𝟐  𝒙𝟐/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

90/255 73/4 912/0 872/0 897/0 873/0 896/0 873/0 089/0 

Xدهد، نسبت مجذور کای به درجه آزادی ) می نشان 10-4جدول  همانطور که در
2
/df )

، 87/0 (AGFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته GFI) )91/0، شاخص نیکویی برازش 73/4

، شاخص برازندگی تطبیقی 87/0 (TLI)لویس -، شاخص توکر89/0 (IFI)برازندگی افزایشی  شاخص

(CFI )89/0ه ، شاخص برازندگی هنجار شدNFI) )87/0 هستند که نشان از  1، که همگی نزدیک به

دهد. همچنین شاخص مجذور برآورد واریانس خطای  برازندگی مطلوب الگوی نهایی می

باشد که الگوی پیشنهادی از برازندگی  باشد که حاکی از این می می 089/0 (RMSEA)تقریبی

 مناسبی برخوردار است. 

چک غیر معنی دار از مجذر کای، حاکی از برازش خوب الزم به ذکر است که یک مقدار کو

به اندازه نمونه بسیار حساس است، بسیاری از  هاست. از آنجا که مجذور کای نسبت الگو داده

تا  2سنجند )مجذور کای نسبی(، نسبت بین  پژوهشگران مجذور کای را نسبت به درجه آزادی آن می

حاکی از برازش خوب  0/ 90مقادیر باالتر از  GFIدهد. برای  ها نشان می برازش خوب الگو را با داده 5

باشد. در  ها می نمایشگر برازش خوب با داده AGFIبرای  95/0هاست. مقادیر نزدیک به  الگو با داده

IFI،CFI ،TLI ،NFI شود. در ارتباط با جذر  معموالً به عنوان برازش نیکو تلقی می 90/0مقدار

یا کمتر نشان دهنده برازش خوب الگو  08/0( مقدار (RMSEAیبیمیانگین مجذورات خطای تقر

-4ها و جدول  الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر و ضرایب مسیر موجود میان متغیر 1-4است. شکل 

 دهد.  ها را نشان میضرایب استاندارد و مجذور آن 11
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 ها . الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر و ضرایب مسیر موجود میان متغیر1-4شکل 

 . ضرایب استاندارد، تبیین و سطح معنی داری11-4جدول 

 داری سطح معنی ضریب تبیین  مسیر

 0001/0 55/0 74/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به اضطراب/ا فسردگی

 0001/0 28/0 52/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به گوشه گیری/ا فسردگی

 0001/0 36/0 60/0 مجازی به شکایات جسمانی میزان ساعات استفاده از فضای

 0001/0 67/0 82/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به مشکالت اجتماعی

 0001/0 52/0 72/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به مشکالت تفکر

 0001/0 61/0 78/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به مشکالت توجه

 0001/0 44/0 66/0 ت استفاده از فضای مجازی به رفتار قانون شکنیمیزان ساعا

 0001/0 67/0 82/0 میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به رفتار پرخاشگری

% از واریانس 67دهد، متغیر میزان ساعات استفاده از فضای مجازی  می نشان 1110-4جدول  

کند. همچنین میزان ساعات استفاده از  می تبیین متغیرهای رفتار پرخاشگری و مشکالت اجتماعی را

% از واریانس مشکالت توجه، اضطراب/ 28% و 36%، 44%، 52%، 55%، 61فضای مجازی به ترتیب 

 افسردگی، مشکالت تفکر، رفتار قانون شکنی، شکایات جسمانی و گوشه گیری/ افسردگی را تبیین

 کند. می
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 جانبیهای  یافته 

دختر و پسر از لحاظ میزان  آموزان دانشبین مطرح گردید که  پژوهشی این سواالتبا توجه به پیشینه 

از ساعات استفاده از فضای مجازی و مشکالت رفتاری چه تفاوتی وجود دارد؟ برای بررسی این سوال 

 13-4و  12-4استفاده گردید که نتایج آن در جداول  1آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری

 ه است.گزارش شد

 . تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات متغیر وابسته و ابعاد آن12-4جدول 

 سطح معنی داری خطا Df فرضیه F Df ارزش  

 

 گروه

 001/0 460 9 110/3 057/0 اثر پیالیی

 001/0 460 9 110/3 943/0 المبدای ویلکز

 001/0 460 9 110/3 061/0 اثر هتلینگ

 001/0 460 9 110/3 061/0 زرگترین ریشه رویب

دهد سطوح معنی داری همه  می نشان 12-4های معنی داری چندمتغیری در جدول نتایج آزمون

شمارند. این امر بیانگر این است  می قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری را مجازها  آزمون

ی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج دختر و پسر از لحاظ یک آموزان دانشکه بین 

مقایسه میزان ساعات استفاده از فضای مجازی و  منظور در متن مانکوا، به 2طرفهتحلیل کوواریانس یک

 ارائه شده است. 13-4دختر و پسر در جدول  آموزان دانشمشکالت رفتاری در 

نگین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی و مشکالت . نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میا13-4جدول 

 دختر و پسر آموزان دانشرفتاری در 

مجموع  میانگین گروه متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  مقدار

 احتمال

 دختر میزان استفاده از فضای مجازی

 پسر

77/7 

96/7 

76/3 1 76/3 42/0 517/0 

 دختر اضطراب/ افسردگی

 پسر

27/6 

70/5 

92/35 1 92/35 01/2 156/0 

 دختر گوشه گیری/افسردگی

 پسر

00/3 

57/2 

29/20 1 29/20 74/4 030/0 

 دختر شکایات جسمانی

 پسر

180/1 

00/1 

41/3 1 41/3 82/1 177/0 

                                                 
1
. Multivariate analysis of variance 

2
. Analysis of variance 
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 دختر مشکالت اجتماعی

 پسر

28/3 

31/3 

09/0 1 09/0 01/0 912/0 

 دختر مشکالت تفکر

 پسر

79/2 

90/2 

17/1 1 17/1 15/0 698/0 

 دختر مشکالت توجه

 پسر

01/4 

33/4 

26/11 1 26/11 97/0 325/0 

 دختر رفتار قانون شکنی

 پسر

22/2 

81/2 

67/39 1 67/39 93/7 005/0 

 دختر رفتار پرخاشگری

 پسر

50/5 

60/6 

52/136 1 52/136 07/5 025/0 

از لحاظ مشکالت دختر و پسر فقط  آموزان دانشدهد بین  می نشان 13-4همانطور که جدول 

 < F ،005/0=  39/7(، رفتار قانون شکنی )F ،030/0 > P=  74/4رفتاری گوشه گیری/ افسردگی )

P( و رفتار پرخاشگری )07/5  =F ،025/0 > P تفاوت معنی دار وجود دارد. میزان مشکالت رفتاری )

ن رفتار قانون شکنی و پسر و میزا آموزان دانشدختر از  آموزان دانشگوشه گیری/ افسردگی در بین 

 دختر است. آموزان دانشپسر بیشتر از  آموزان دانشرفتار پرخاشگری در بین 
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 مقدمه

سازگاری و های پژوهش مرور شده است. در ادامه  اهم یافتهابتدا فصل حاضر شامل چند بخش است. 

المللی مورد بررسی قرار گرفته  العات بینمط های اصلی و فرعی پژوهش حاضر با نتایج ناسازگاری یافته

است. در انتها بخش پیشنهادات آمده است که در بخش نخست والدین و در بخش دوم مربیان را 

های  و دستورالعملها  خطاب قرار داده است. آنچه در ذیل پیشنهادات آمده است، در واقع راهنمایی

ودکان در فضای مجازی/اینترنت و همچنین ک« امنیت»و « ایمنی»کلی است که رعایت آنها برای 

های حاصل از استفاده نامتعادل یا افراطی از فضای مجازی با اینترنت الزم است. این  کاهش آسیب

فصل شاید از برخی جهات به شکل متفاوتی تنظیم شده است. دلیل این امر در جای خود توضیح داده 

 شده است.

 

 ها مرور یافته

ساله( دارای موبایل یا تبلت شخصی،  12-10چهارم تا ششم ابتدایی ) آموزان دانش% از 21.5 -

% از آنها نیز از طریق 24% دارای سیم کارت فعال و 45.5% دارای کامپیوتر )یا لپتاب(، 41.5

 موبایل/تبلت/کامپیوتر به اینترنت متصل هستند.

دانند که فرزند  نمی %50. کنند می دانند فرزندانشان با موبایل یا تبلت چه نمی % از والدین48.7 -

دانند که فرزند  نمی %43.6دهد )ایرانی یا خارجی، تک نفره یا گروهی( و  می آنها چه نوع بازی انجام

 کند. می آنها چگونه بازی هایش را تهیه

های  ساله( با تصاویر یا فیلم 12-10چهارم تا ششم ابتدایی ) آموزان دانش% از 5.5در دوران کرونا  -

برخورد کردند. هیچ کس از آمیز  خشونتهای  یا پیامها  % با تصاویر، فیلم4.5ان برهنه و زنان و مرد
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های جنسی نیز دریافت یا ارسال نکرد. درصد بسیار  سوی دیگران مورد تهدید قرار نگرفت و پیام

 %(.0.6مضر و زننده دریافت یا ارسال کردند )های  کوچکی نیز پیام

ساعت در  1.98کنند؛  می ساعت در روز تلویزیون تماشا 3.6تدایی، چهارم تا ششم اب آموزان دانش -

ساعت در روز برای موضوعات درسی با تبلت/موبایل  2.16روز سرگرم تبلت/موبایل/کامپیوتر هستند؛ 

 سروکار دارند. 

هرچه میزان ساعات استفاده از فضای مجازی افزایش یابد، اضطراب، افسردگی، گوشه گیری،  -

، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، رفتار قانون شکنی، و رفتار شکایات جسمانی

 یابد. می پرخاشگری نیز به شکل معناداری افزایش

بین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی و رفتار پرخاشگری بیشترین ارتباط و بین میزان  -

 باط وجود دارد.ساعات استفاده از فضای مجازی و گوشه گیری/ افسردگی کمترین ارت

 را پیش بینی آموزان دانشمتغیر میزان ساعات استفاده از فضای مجازی به ترتیب زیر مشکالت  -

( 4( اضطراب/افسردگی، 3( مشکالت توجه، 2( رفتار پرخاشگری و مشکالت اجتماعی، 1کند:  می

 ( گوشه گیری/افسردگی.7( شکایات جسمانی، و 6( رفتار قانون شکنی، 5مشکالت تفکر، 

در اکثر متغیرها بین پسر و دختر تفاوتی وجود ندارد؛ با وجود این، میزان مشکالت رفتاری گوشه  -

پسر و میزان رفتار قانون شکنی و رفتار  آموزان دانشدختر از  آموزان دانشگیری/ افسردگی در بین 

 دختر است. آموزان دانشپسر بیشتر از  آموزان دانشپرخاشگری در بین 

حقیق بین مناطق شهری و روستایی، غیرانتفاعی و دولتی، و مناطق چندگانه تهای  در یافته -

 استان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

 های اصلی( ها با مطالعات جهانی )یافته سازگاری یافته

پژوهش حاضر نشان داد که هرچه های  همانطور که در فصل چهارم و بندهای قبلی گذشت، یافته

مجازی یا صفحات نمایشگر باالتر رود، میزان اضطراب، افسردگی، گوشه میزان استفاده از فضای 

گیری، شکایات جسمانی، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، رفتار قانون شکنی و 

یابد. این یافته از هر جهت با  می نیز به شکل معناداری افزایش آموزان دانشرفتار پرخاشگری در بین 

تحقیق حاضر های  کامالً همراستاست. در واقع یافتهالمللی  بینپژوهشی در سطح ی ها انبوهی از یافته

توان گفت  می به آن رسیده است. از این جهتالمللی  بینتأییدی است بر آنچه ادبیات تحقیق در سطح 
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که کودکان ایرانی، در قبال فناوری، رفتاری مشابه دیگر کشورها داشته و به همان اندازه در معرض 

 ثیرات آن قرار دارند.تأ

قبلی یکسان است از آن میان و برای های  پژوهش حاضر با نتایج انبوهی از پژوهشهای  یافته

ول، لیمن، ترامپسوچ، اوسبورن و  ، بک2011توان به موارد زیر اشاره کرد: کاس و گریفیتس،  نمونه می

، 2019رولرو، دنیل، تارتاگلیا، ، 2017، کاالنیک، ایوینگ، ناردوسی، هورگان، خالدخان، 2017لیس، 

 .2019، لی، 2019هو، ایکسیانگ، جیانگ، سانگ و ونگ دیگران، 

( با افزایش PSUاز تلفن همراه )زا  که استفاده مشکلاند  متعدد نشان دادههای  پژوهش 

احتمال افسردگی اضطراب، استرس ادارک شده و کیفیت خواب ضعیف تر همراه است. استفاده 

شود و با  می ( تقریباً از هر چهارکودک و نوجوان در یک کودک مشاهدهPSUتلفن همراه )از زا  مشکل

 ,Sohn, Rees, Wildridge, Kalk & Carterافزایش احتمال ضعف در سالمت روان همراه است )

مطالعه به صورت سیستماتیک مورد تحلیل قرار  14(. در یک مطالعه از نوع فراتحلیلی، نتایج 2019

از تلفن همراه، خطرات ناشی از کیفیت زا  این فراتحلیل نیز مشخص شد که استفاده مشکل گرفت. در

 ,Yang, Fu, Liao, & Liدهد ) می قابل توجهی افزایش طور بهافسردگی و اضطراب را ، پایین خواب

2019.) 

معناداری با تعداد عالئم افسردگی و سطح  طور بهاجتماعی های  زمان صرف شده در شبکه

 Lin et al., 2016; Twenge etکند، رابطه مثبتی دارد ) می ابی که کاربر شبکه اجتماعی ادراکاضطر

al., 2017; Woods, 2016اجتماعی با های  (. این امر بدین معناست که صرف زمان بیشتر در شبکه

(، نشان داد که 2016) 1مشخص، وودز طور بهعالئم افسردگی و سطوح باالی اضطراب همراه است. 

 کند. می اجتماعی در بین نوجوانان، نقش میانجی را در عالئم اضطراب ایفاهای  دسترسی به رسانه

، افسردگی زیاد را 2008کنند که نوجوانان به نسبت سال  می ( اشاره2019تونگ و همکاران )

و ، ارتباطات دیجیتال هوشمندهای  کنند که با افزایش مالکیت آنها بر تلفن می % بیشتر تجربه52

روزمره،  یتهایبر فعال ری، تأثیفعال شی، بیمشکالت رفتارکاهش مدت خواب در ارتباط است. 

( از جمله پیامدهای استفاده El Asam, Samara & Terry, 2019) فیضع یو سالمت جسم یافسردگ

 های هوشمند یا تبلت است. از تلفن

ی بازی اینترنتی و مشکالت نارسایالمللی  بینمقایسه »با عنوان المللی  بیندر یک پژوهش 

نفر از بین  58834پژوهش با حجم نمونه  84، «کشور 20روان شناختی در مقابل سالمت: فراتحلیل 

                                                 
1
 Woods 
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نشان داد که در همه کشورها ارتباط مثبت قوی بین بازی ها  کشور مورد مطالعه قرار گرفت. یافته 20

 (.Cheng, Cheung, & Wang, 2018اینترنتی و مشکالت روان شناختی برقرار است )

های  های پژوهش حاضر با یافته توان به همراستا بودن یافته می داخلی نیزهای  از بین پژوهش

(، عبداللهیان و شیخ انصاری 1392(، ربیعی و محمدزاده یزد )1385کلی محسنی و همکاران )

اشاره  (1397س )تران ،یحیدهقانپور، مسو  (1392عطارزاده ) ،یباقر ،یدریح ان،یزندوان(، 1393)

 کرد. البته جامعه پژوهشی، مطالعات مذکور الزاماً با جامعه پژوهشی پژوهش حاضر یکسان نیست.

 

 های فرعی( ها با مطالعات جهانی )یافته ناسازگاری یافته

فضای مجازی است، تماماً با های  اصلی تحقیق که مربوط به آسیبهای  همانطور که اشاره شد، یافته

معتبر خارجی هماهنگ و همراستاست. اما در برخی موارد از جمه میزان های  وهشهای پژ یافته

دسترسی و میزان استفاده از فضای مجازی یا صفحات نمایشگر و همچنین خطرات فضای مجازی 

 پردازیم. می جداگانه به بررسی آنها طور بهشود که در ادامه و  می هایی مشاهده ها و تفاوت مغایرت

 

 دیجیتالهای  ر میزان استفاده از فناوریالف( تفاوت د

پیش از این و در ابتدای فصل دوم به برخی آمارهای جهانی در خصوص میزان دسترسی و میزان 

نسبت به تلفن هوشمند و یا ها  استفاده از صفحات نمایشگر اشاره کردیم. یکی از آنها به مالیکت بچه

ساله  12-8از کودکان  DQ (2018 ،)50٪ ی موسسهتبلت بود. بر اساس آمار جهانی اعالم شده از سو

پژوهش حاضر های  . این در حالی است که یافتهاز طریق تلفن همراه خود به اینترنت دسترسی دارند

سال( از تلفن  12تا  10چهار تا ششم )تقریباً های  پایه آموزان دانش% از 21.5دهد که  می نشان

ن عدد از نصف میانگین جهانی کمتر است. این عدد برای هوشمند یا تبلت اختصاصی برخوردارند. ای

 % درصد است.52% و 39ساله انگلستان به ترتیب تلفن هوشمند و تبلت،  11-8 آموزان دانش

پژوهش حاضر، و بنا به های  آمار بعدی مربوط به تماشای تلویزیون است. بر اساس یافته 

 میانگین طور بهدر طول شبانه روز،  آموزان دانشگزارش والدین، 

 ساعت در هفته(. 25.5ساعت به تماشای تلویزیون مشغول هستند )حدود  3.6 -

 ساعت در هفته(. 14ساعت در روز سرگرم تبلت/موبایل/کامپیوتر هستند ) حدود  1.98 -

ساعت در  15ساعت در روز برای موضوعات درسی با تبلت/موبایل سروکار دارند )حدود  2.16 -

 هفته(.
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 6.5)حدود  ( استمی)گ یوتریکامپ یمشغول باز وتری/تبلت/کامپلیبا موباز ساعت در رو 92/0 -

 ساعت در هفته(.

به صفحه نمایشگر  -ساعت در روز به خاطر سرگرمی یا درسی 5کلی حدود  طور به -

 ساعت در هفته(. 35کنند )حدود  می موبایل/تبلت/کامپیوتر نگاه

ساله خراسان شمالی،  12-10 آموزان دانشبر اساس این آمار میزان تماشای تلویزیون در بین 

است  37.5ساله  11-8 آموزان دانشساعت در هفته است، در حالی که در انگلستان و در بین  25.5

(Ofcom, 2017 با لحاظ کردن اینکه تحقیق حاضر در دوران قرنطینه کرونا به انجام رسید، به .)

شینی بیشتر، بیشتر از تلویزیون استفاده کرده باشند، به خاطر خانه نها  رود، بچه می که انتظارای  گونه

 خراسان شمالی باال نیست.های  تفاوت این عدد معنادار است و میزان تماشای تلویزیون در بین بچه

ساعت در  1خراسان شمالی )کمتر از های  توان میزان بازی کامپیوتری بچه می به همین ترتیب

 -انگلستان در روزهای عادیهای  رزیابی کرد. این عدد برای بچهساعت در هفته( را پایین ا 6.5روز و 

کودکان  DQالمللی  موسسه بین. بنا به گزارش (Ofcom, 2017)ساعت در هفته است  10 -نَه قرنطینه

(. بر این DQ, 2018) کنند می ساعت به صفحات نمایشگر تنها برای سرگرمی نگاه 32در هفته 

 خراسان شمالی، تقریباً یک پنجم میانگین جهانی است. اساس میزان ساعت گزارش شده در

در مورد پایین بودن میزان بازی )گیم( ممکن است بتوان استدالل کرد که سطح درآمد پایین 

از تجهیزات شخصی کمتری ها  مردم خراسان شمالی بویژه مناطق روستایی باعث شده است که بچه

تبلت یا موبایل شخصی  آموزان دانش% از 21.5گذشت  برخوردار باشند. همانطور که در بندهای قبلی

دهد. اما این استدالل را در مورد  می % را نشان50در اختیار دارند در حالی که میانگین جهانی عدد 

توان به کار برد، چراکه با وجود پایین بودن درآمد، یک  نمی پایین بودن میزان تماشای تلویزیون

 وجود دارد. ای  ر خانوادهدستگاه تلویزیون تقریباً در ه

به هر ترتیب، اگر واقعاً میزان استفاده از فضای مجازی و همچنین تلویزیون در بین 

تواند خبر  می خراسان شمالی کمتر از میانگین جهانی باشد، از جهات مختلف، آموزان دانش

ا وجود پایین بودن میزان باشد. اما این امیدواری ما خیلی پایدار نخواهد بود، چراکه بای  امیدوارکننده

حاصل از فضای مجازی در جامعه های  کنند، آسیب می برای صفحات نمایشگر صرفها  ساعتی که بچه

هدف مشاهده شد. این گفته به این معناست که اگرچه میزان استفاده از فضای مجازی )حداقل 

ین است، اما این پایین بودن تماشای تلویزیون، گیم( در قیاس با برخی کشورها یا میانگین جهانی پای

نباشد؛ چراکه اگر اینگونه بود، نتایج قسمت اول تحقیق زا  در حدی نیست که به هیچ وجه آسیب

شد. به عبارت دیگر معناداری رابطه بین میزان ساعات استفاده از فضای مجازی و  نمی معنادار
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مشکالت اجتماعی، مشکالت اضطراب، افسردگی، گوشه گیری، شکایات جسمانی، مختلف )های  آسیب

حاوی این پیام است که استفاده از این  تفکر، مشکالت توجه، رفتار قانون شکنی، و رفتار پرخاشگری(

 رسیده است. زا  فناوری به حد آسیب

 

 ب( تفاوت در میزان خطرات فضای مجازی

اشتند. در های فضای مجازی، مختصر نگاهی هم به خطرات آن د پژوهشگران عالوه بر سنجش آسیب

توان آنها را در یک چشم انداز واحد مورد  می یک نگاه وسیع، آسیب و خطر هر دو از یک جنس بوده و

مطالعه قرار داد. با وجود این، در ادبیات پژوهشی، متغیرهایی مانند افت تحصیلی، افزایش خشونت، 

های فضای مجازی  سیبانزوا، پایین آمدن اعتماد به نفس، افزایش خشونت و پرخاشگری از جمله آ

از تلفن همراه، استفاده افراطی از صفحه نمایشگر و زا  )فضای سایبر، اعتیاد به اینترنت، استفاده مشکل

های  های آزاردهنده، پیام های پیام رود. از سوی دیگر، ارسال و بویژه دریافت می مانند آن( به شمار

مستهجن، زورگویی و مانند آن، از جمله های  لممضر، برخورد با تصاویر یا فیهای  تهدید آمیز، پیام

 شود. می خطرات فضای مجازی محسوب

. خطرات فضای مجازی در دوران قرنطینه نشان داده 5-4جدول در فصل چهارم و در جدول 

% 80-شده است. بر اساس محتویات جدول مذکور، و بر اساس گزارش والدین )عموماً مادران

زنان و مردان های  لمیف ای ریبا تصاوبا  آموزان دانش% درصد از 5.5( شد ها توسط مادران پر پرسشنامه

مضر و های  امیپ% 0.6اند.  روبرو شده یرابطه جنسهای  لمیف ایریبا تصاو% با 1.3اند.  هبرهنه برخورد کرد

. اند هبود زیآم خشونت یها امیپ ایها  لمیف ر،یشاهد تصاو% 4.5و اند  هارسال کرد دریافت یازننده 

 دیمورد تهد گرانید یاز سوارش والدین، هیچ دانش آموزی بخش آمار این است که به گزترین  جالب

 %(.0جنسی دریافت یا ارسال نکرده است )های  %( و هیچ دانش آموزی پیام0نگرفته است )قرار 

د. های حاصل از بسیاری از مطالعات تفاوت بسیار دار های جهانی و داده با آمارها  این یافته

المللی اشاره شد. بر اساس گزارش اخیر  های بین پیش از این و در فصل دوم به برخی از گزارش

%، برای 47% کودکان جهان در معرض خطر سایبری قرار دارند. این عدد برای ترکیه DQ ،56موسسه 

 % است. 71% و برای مصر 78%، برای عمان 58قطر 

که کودک آنها قربانی زورگویی اند  بیان کرده% والدین 17یک مطالعه اخیر نشان داد که 

در گزارش  (.Comparitech, 2019رسد ) می % هم37سایبری بود است. در برخی کشورها این عدد به 

ناخواسته مطالب جنسی  طور بهسال یک نفر  17تا  9دیگری آمده است که از هر پنج کودک بین 



 89                                                                                                                                   پژوهش نتایج: پنجمفصل 

 

  

 ,.Madigan & et al)اند  رس زیاد را گزارش داده% آنها تجربه ترس یا است25بیند و  می آنالین را

سال به نوعی زورگویی سایبری  12تا  8% کودکان DQ (2018 ،)47(. بر اساس گزارش موسسه 2018

همه اینها در حالی که درصد تجمعی همه انواع خطرات سایبری در بین اند.  را تجربه کرده

 % گزارش شده است.11.5حدود سال خراسان شمالی،  12-10یا کودکان  آموزان دانش

سوالی که در این خصوص پیش روی ماست این است که چرا ارقام گزارش شده از سوی  

های جهانی است. پژوهشگران چند فرض  تر از میانگین والدین در خصوص خطرات سایبری بسیار پایین

 را در این خصوص مطرح کرده اند:

ی بیش از آن چیزی است که توسط والدین تواند این باشد که عدد واقع می نخستین فرض -

گزارش شده است. نه اینکه والدین در این مورد قصدی داشته و حقایق را پنهان کرده باشند، 

تعبیر کرده « نبودن»خود را بر « ندانستن»آنها ممکن است اساساً بی اطالع بوده باشند و 

% 48.7اینکه در همین تحقیق باشند. پژوهشگران در این زمینه دالیلی دارند. مهمترین آن 

فرزندان خود با استفاده از موبایل و یا تبلت های  از نوع فعالیتوالدین گزارش دادند که 

ها  % گزارش کردند که در مورد ایرانی یا خارجی بودن بازی46.6(. 1-4اطالعی ندارند )جدول 

استفاده فرزندان و مورد های  % در مورد فردی یا گروهی بودن بازی50.2بی اطالع هستند. 

(. این اعداد 4-4تا  1-4% در مورد نحوه تهیه آنها اظهار بی اطالعی کردند )جداول 43.6

های  والدینی نیستند که کامالً به فعالیت -بویژه مادران -دهد که والدین مورد تحقیق می نشان

 ا فرزندانفرزندان خود اشراف داشته باشند، حتی در دوران قرنطینه که وقت بیشتری را ب

بی ها  گذراندند. همانطور که چهل تا پنجاه درصد آنها از مسائل مربوط به بازی گیم بچه می

اطالع هستند، ممکن است در مورد خطرات فضای مجازی نیز بی اطالع باشند اما از آنجا که 

حساسیت موضوع در مورد مسائل جنسی، زورگویی و مانند آن بیشتر از گیم است، آنها بی 

 اند. عی خود را کتمان کردهاطال

برخی مطالعات نیز حاکی از بی اطالعی والدین از خطرات سایبری یا اینترنتی است. 

% والدینی که فرزندان آنها یکی از خطرات 40برای نمونه در یک مطالعه مشخص شد که 

دان آنها % از والدینی که فرزن40اینترنت را تجربه کرده اند، از این موضوع بی اطالع هستند. 

آنها چنین چیزی را ندیده اند، های  کنند که بچه می اذعاناند  تصاویر جنسی را مشاهده کرده

معتقدند که اند  تهدید کننده یا زننده دریافت کردههای  % از والدینی که فرزند آنها پیام56

از  %52)بی اطالعی از زورگویی به فرزند(. اند  فرزندان آنها چنین چیزی دریافت نکرده

% 61گویند چنین چیزی نیست؛  میاند  جنسی دریافت کردههای  والدینی که فرزندان آنها پیام
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که فرزندان آنها از طریق آنالین با کسی آشنا شده و او را مالقات کرده اند، هایی  والدین بچه

 (.,2011Ólafsson and Görzig, Livingstone, Haddon ,معتقدند که چنین چیزی نیست )

دوم این است که فرزندان به دالیل مختلف خطرات پیش آمده در فضای مجازی را به فرض  -

اطالع والدین نرسانده باشند. ممکن است فقدان یا ضعف رابطه صمیمی، حمایتی و معتمدانه 

سنتی های  بین فرزندان و والدین و همچنین حساسیت باالی موضوعات جنسی در خانواده

 زندان این دست مسائل را با والدین در میان گذاشته باشند.مانع از آن بوده باشد که فر

قبلی همین پژوهش معنادار است. های  فرض سوم این است که این یافته در راستای یافته -

های  جهانی ناسازگار است اما با یافتههای  اخیر با میانگینهای  یعنی درست است که یافته

ونه که در خراسان شمالی، میزان دسترسی و قبلی همین تحقیق سازگار است. چگونه؟ بدینگ

از فضای مجازی از میانگین جهانی کمتر است و لذا، کمتر نیز در معرض  آموزان دانشاستفاده 

، ارتباط بین استفاده از صفحه نمایشگر و خطرات 3-2گیرند. شکل  می این دست خطرات قرار

ستفاده باالتر باشد، خطرات هم هرچه میزان ا DQداد. بر اساس گزارش  می سایبری را نشان

 کمتر است.

 

 پیشنهادات

معموالً فصل پنجم به نسبت دیگر فصول از حجم کمتری برخوردار است. در قسمت پیشنهادات نیز 

شود. اگر پژوهشگران در  می کلی و بعضاً کاربردی اکتفاهای  غالباً به ارائه مجموعه مختصری از توصیه

های پژوهشی خود عبور کنند، و  ذارند، یعنی از محدوده یافتهپیشنهادات خود پا را فراتر بگ

خارج از چارچوب پژوهش ارائه کنند، احتماالً به خاطر این کار از  -ولو درست اما –رهنمودهایی را 

دانیم و معتقدیم که پژوهشگر  می گیرند. ما نیز این نقد را بجا می سوی داوران و ناظران مورد نقد قرار

 را رعایت کرده و محصولی را عرضه کند که دستاورد خود اوست.ا ه باید چارچوب

با علم به موضوعی که در بند قبلی مطرح شد، پژوهشگران در ذیل پیشنهادات مطالبی را  

مستقیم به تحقیق پیش رو مربوط نیست. دلیل این اتفاق این است که  طور بهکه بعضاً اند  آورده

پیش از این توسط محققان و صاحب نظران دنیا به دست آمده  های اصلی این پژوهش با آنچه یافته

ای از  المللی خالصه بر اساس رصدها و مطالعات بین DQاست یکسان است. برای نمونه موسسه 

خالصه  1-5های فضای مجازی )یا به تعبیر آنها استفاده افراطی از صفحه نمایشگر( را در شکل  آسیب

 کند.  می های پژوهش حاضر، یکسان بودن این دو را هویدا ر و یافتهکرده است. مرور محتوای این تصوی
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راستا  های هم با عنایت به توضیحات بند فوق، چرا نتوان از پیشنهادات حاصل از دیگر پژوهش

گوید که رفتار  استفاده کرد؟ وقتی نتایج پژوهش آشکارا به ما می -ترجیحاً به صورت گزینشی –

پذیرند از بسیاری جهات مشابه دیگر نقاط دنیاست،  ی و تأثیراتی که از آن میفرزندان ما در قبال فناور

لذا چرا رهنمودهای آنها نتواند به حل مشکل ما کمک کند. البته که این گفته به معنای این نیست که 

الزاماً مشکل مشترک، راه حل مشترک دارد. همانطور که در فصل دو به تفصیل بحث شد، بدون شک، 

تأثیر دارند. ها  فرهنگی، معرفتی و ارزشی هم در مقام تولید و هم در مقام کاربرد، بر فناوری بسترهای

فضای های  برای کاهش آسیبالمللی  بینو راه کارهای ها  بر این اساس، ترجیح داده شد که از توصیه

 مجازی )اینترنت، موبایل، تبلت، صفحه نمایشگر و ...( استفاده شود. 

 
 DQ (2018)حه نمایشگر. منبع: مدهای آنی و آتی استفاده افراطی از صف: پیا1-5شکل 

 کنیم: قبل از پرداختن به جزئیات، پیشنهادات کلی حاصل از این پژوهش را در چند محور خالصه می

های فضای مجازی برای  والدین بویژه مادران بیشتری نقش را در کاهش خطرات و آسیب -

 فرزندان دارند.

و برای فرزندان خود نتوانند  ودهویژه مادران از دانش و مهارت الزم برخوردار نباگر والدین و ب -

عمالً امید چندانی برای کاهش الگوی خوبی برای استفاده متعادل از فضای مجازی باشند، 

 های فضای مجازی وجود ندارد. خطرات و آسیب

ستند. این موضوع فرصت دار ه چهارم تا ششمِ استان، خانه آموزان دانش% مادران 80بیش از  -

 خوبی برای آموزش آنها و در نهایت کاهش و کنترل تأثیرات منفی فضای مجازی است. 
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الزم، و از طریق آموزش های  تواند با فراهم کردن زمینه آموزش و پرورش در این خصوص می -

 را در این خصوص آموزش دهد. آموزان دانشوالدین، 

ها از جمله  یا دیگر پیام رسان« شاد»ز طریق اپلیکیشن تواند ا اداره کل آموزش و پرورش می -

 آپ، به والدین آموزش دهد. تلگرام و واتس

های کودکان  ها و تبلت تواند در موبایل هایی که می افزارها و اپلیکیشن تهیه فهرستی از نرم -

نصب و رفتارهای آنها را در فضای مجازی کنترل کند، کار دشواری نیست. بسیاری از 

فرض تنظیماتی را برای امنیت و ایمنی بیشتر کودکان  پیش طور بهها و ...  ها، پیام رسان سایت

 اند. طراحی و تعبیه کرده

بهتر است از خرید موبایل یا تبلت شخصی برای فرزندان ها  تا آنجا که مقدور است خانواده -

ن باشد تا خود . در صورت خرید نیز بهتر است که مالکیت آن در اختیار والدیخودداری کنند

 کودک.

اجتماعی با نام های  والدین باید تا آنجا که مقدور است از عضویت فرزندان خود در شبکه -

 کنند.به نام فرزندان خودداری کاربری 

 ،المللی استخراج شده است از منابع معتبر بین نکات کلیدی که در ادامه این فصل آمده است -

ای،  ی آموزشی در قالبِ بروشور، کتابچه، چندرسانهتوااند مبنای خوبی برای تهیه محتو می لذا

 کارگاه یا محتوای الکترونیکی باشد. 

 

 برای والدینپیشنهادات 

دانند  نمی % از والدین48.7در فصل چهارم به تفصیل و در ابتدای همین فصل به اختصار گفته شد که ا

دهد  می فرزند آنها چه نوع بازی انجام دانند که نمی %50کنند.  می فرزندانشان با موبایل یا تبلت چه

 دانند که فرزند آنها چگونه بازی هایش را تهیه نمی %43.6)ایرانی یا خارجی، تک نفره یا گروهی( و 

کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی و سنجش میزان آگاهی و مهارت والدین در زمینه فناوری،  می

قیق چیز دیگری بود، با وجود این به فراخور نیاز و فضای مجازی نبود. هدف اصلی این تحها  رسانه

 سواالت مشابهی از والدین پرسیدهها  چند سوال در این زمینه مطرح شد. اگر در دیگر ابعاد و زمینه

آمد و این خیلی از دور از انتظار نیست. چراکه بحث سواد  می بسا نتایج مشابهی به دستای  شد، می

تفکر و سواد »گذشته آشنایی چندانی با آن ندارند. کتاب های  بحث جدیدی است که نسلای  رسانه

تألیف و وارد برنامه درسی دوره اول متوسطه کشور شد. لذا  1395برای اولین بار در سال « رسانه ای
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والدین کنونی با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارند. همانطور که در صفحات قبل اشاره شد، برخی 

 .اطالعی والدین محدود به ایران نیست ست که این بیتحقیقات حاکی از آن ا

، در سطح اروپا 1رسد می اندکی قدیمی به نظر است اما تحقیق دیگری که مشابه مورد قبلی

دهند  می نچه در اینترنت انجامآدهد در اروپا اکثر والدین با کودکان خود درباره  می انجام شده و نشان

%(. اما بنا به 58ایستند ) می آنالین هستند کنار آنهاها  چه%( و هنگامی که ب70کنند ) می صحبت

رسد که هیچ نقشی در این زمینه  می %( به نظر13شده است، یک هشتم والدین )ها  پرسشی که از بچه

 (.,2011Ólafsson and Görzig, Livingstone, Haddon ,ندارند )

ها  آگاهی والدین، خانواده این است که با فرض تمعضالبر اساس تحقیق جدیدتر، یکی از 

توانند که چگونه فرزندان خود را از صفحات نمایشگر جدا کرده یا مدت زمان آن را  دانند و نمی نمی

 به صفحه نمایشگر نگاهها  دهند که برای مدیریت زمانی که بچه می والدین گزارشمدیریت کنند. 

% از والدین سه 12دهد که  می زارش( گOfcomکنند، دچار کشمکش هستند. برای مثال، آفکام ) می

توانند  می ساله به سختی 15-12% والدین 41ساله و  11-8% والدین 33% والدین پنج ساله، 19ساله، 

 (.Ofcom, 2017مدت زمان صرف شده کودکان خود را کنترل کنند )

وهله  ها باید در گذاری دهد که والدین نقش اساسی دارند و سیاست همه این موارد نشان می 

 نخست متوجه خانواده و والدین باشد.

 

 الف( راهنمای والدین

 به خاطر داشته باشید

 دهد که استفاده نامتعادل و افراطی از تلفن همراه  می های متعدد نشان نتایج پژوهش

گذارد از  می هوشمند/تبلت/لپتاپ، تأثیرات نامطلوب فراوانی بر جسم و روان کودکان به جا

خوابی، پرخاشگری، افزایش وزن، اضطراب، افسردگی، افت تحصیلی، بد خوابی و جمله: بی

 . شیفتگی، انزوا و ...دخو

  اینکه فرزند شما در منزل به اینترنت وصل است به معنای آن نیست که هیچ خطری او را

کند. فضای مجازی ممکن است برای کودک شما خطراتی را به همراه داشته  نمی تهدید

کن است از دید شما مخفی بماند، مانند: زورگویی، رد و بدل تصاویر باشد؛ خطراتی که مم

                                                 
های چندسال گذشته، والدین اروپایی را در سطح باالتری  ها و آموزش لمه قدیمی استفاده شد که ممکن است آگاهی بخشیاز این جهت از ک 1

 قرار داده باشد.
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تهدیدآمیز، گذاشتن قرار مالقات با های  مستهجن، دریافت پیامهای  جنسی، دیدن فیلم

 افراد غریبه، کودک آزاری و مانند آن. 

 راحتی در فضای آنالین پرداخته شود، برای مثال در هنگام خرید گیم،  پول به سرعت و به

 آنالین و یا پرداختن داروها و مواد مخدر غیرقانونی.بندی  شرط

 وری هستند، اما شواهدی وجود دارند که نشانآ اگرچه شواهد بیشتر در حال جمع 

زنی و تصویر -توانند بر وزن، خلق و افکار خودکشی و خود می دهند فناوری دیجیتال می

 بدن تأثیر داشته باشند.

  پذیرتر  ممکن است در برابر تأثیر فناوری دیجیتال آسیببرخی کودکان و افراد جوان

مربوط به سالمت روان مانند استرس، اضطراب و های  باشند. برای نمونه افراد با آسیب

 . ADHDرشدی مانند های  موقعیت

 بینند  می را تشویق کنید که درباره محتوایی که به صورت آنالینها  بچهیین از سنین پا

 بحث کنند.

 قش فعالی داشته باشید، منعطف باشید و زمان درست را برای بحث درباره فناوری کامالً ن

سنتر باشند،  با کودکان خود انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید که هرچه فرزندان کم

بطه با اخوب در رابطه با استفاده از فناوری، برای نمونه در رهای  ایجاد کردن عادت

 تر است. رخت خواب، راحتصفحات نمایشگر در استفاده از 

  در رابطه با عادات خوب، یک رویکرد مثبت را برای فرزندان ایجاد کنید برای نمونه

کند تا اینکه درباره  می بگویید که خواب خوب شبانه به پوست زیبای شما کمک

 پیامدهای منفی خواب کم بحث کنید.

  دانند اما به  می فناوریممکن است احساس کنید که فرزندان شما بیشتر از شما درباره

دانید، و  می یادداشته باشید که شما درباره نقش خود به عنوان پدر یا مادر، مطالب زیادی

والدگری خود استفاده کنید. برخی های  فضای مجازی فرصت دیگری است که از مهارت

 توانند در رابطه با والدگری و فناوری به شما کمک کنند. می منابع اینترنتی

 کنید بیاندیشید و به یاد داشته باشید که  می خود ارسالتصاویری که از فرزندان  درباره

آتی ببینند. درباره اینکه قبل از ارسال تصاویر های  آنها ممکن است آن تصاویر را در سال

 از آنها اجازه بگیرید بیاندیشید.

 اگر فرزند  .باشید بازی داشته باشید و به دنبال گرفتن مشاوره خود ذهنِها  درباره نگرانی

 شود. می آنالین درگیر شده است و بیشتر منزویهای  شما در حد زیادی با فعالیت
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 محدودیت دارد صفحه نمایشگراستفاده از 

  به نیازهای رشدی فرزند خود فکر کنید. آیا سن فرزند شما به حدی رسیده است که برای

ند شما از تلفن همراه هوشمند خودش تلفن همراه هوشمند یا تبلت داشته باشد. اگر فرز

او به محتوای مناسب کند، اطمینان حاصل کنید که  می شما یا تبلت شما استفاده

 دسترسی دارد.

 دور ها  ایشگر باید از اتاق خواب بچهمخواب یکی از عوال مهم سالمتی است. صفحات ن

تا بتوانند یک ساعت قبل از خواب باید از هرگونه فناوری دور باشند ها  باشند و بچه

 بخش قبل از خواب را انجام دهند. آرامهای  فعالیت

 تعادل برقرار کنید بین فعالیت ها

  آفالین )غیراینترنتی( را افزایش دهید برای مثال درباره بازی کردن های  فعالیتسعی کنید که

رای تواند وجوه مثبتی ب می با یکدیگری صحبت کنید. به خاطر داشته باشید که فناوریها  گیم

ا تماشا توانید یک برنامه آموزشی و تربیتی ر می برای مثال .والدگری پدر و مادر داشته باشد

 اید با فرزند خود صحبت کنید. کرده و درباره آنچه دیده

 دانیم  می توانند زمان بسیار زیادی را به صحفه نمایشگر نگاه کنند. با وجود این، ما می کودکان

جسم و روان آنها، بسیار مهم  کودکان و افراد جوان برای سالمت فیزیکی برایهای  که فعالیت

به منظم  طور بهسعی کنید فرزندان را قانع کنید که صفحه نمایشگر را کنار بگذارند و  است.

 .بپردازندحرکات ورزشی انجام 

 دهد، به رشد  می را با خانواده و دوستان افزایشها  از آنجا که ورزش روابط آفالین بچه

تواند مسیر مهمی برای ارتباط با  می کند. ارتباطات آنالین می اعی و عاطفی آنها کمکاجتم

زندگی های  دوستان و خانواده باشد اما ارتباطات چهره به چهره برای رشد اجتماعی و مهارت

 حیاتی هستند.

 تلویزیون، موبایل،ها  اطمینان حاصل کنید که فرزند شما در ساعاتی از روز بدون دستگاه(  )...

 برد؛ مثال زمان غذا خوردن. می به سر

 باشید ی فرزندانالگو

 توانید الگویی برای استفاده درست از صفحه نمایشگر باشید؛ شما باید در  می خود شما

خاصی استفاده از تلفن هوشمند خود را کنار بگذارید؛ برای مثال در طول غذا های  زمان

 خوردن یا در مکالمات چهره به چهره.

 ها باشید ان بچهنگهب
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  درباره سالمت آنالین فرزند خود بیاندیشید، برای مثال: با مرور تنظیمات حریم خصوصی؛ به

اشتراک گذاری موقعیت آنها؛ به اشتراک گذاری اطالعات شخصی و تصاویر؛ و بحث درباره 

 ناخواسته را قفل کنند.های  توانند پیام ها می اینکه چگونه بچه

  تعامل ایمن در محیط آنالین فراهم کنید؛ برای هایی  اینترنت و شیوهراهنمای کلی درباره

آنالین و مالقات با افرادی که های  مثال درباره به اشتراک گذاری بیش از حد اطالعات، هویت

 شناسید. نمی آنها را به صورت آفالین

  گر اتفاقاتی مضر و دیهای  تأثیرات بالقوه یادداشت دربارهحامی فرزندان جوان خود باشید تا

باشد، مانند دیدن محتواهای پریشان کننده، مقایسه خود با دیگران، زا  که ممکن است استرس

 ,Dubicka & Theodosiou) یادبگیرند جا ماندن از ثیر ترسِأنگرانی درباره تصویر بدن و ت

2020, 13-15.) 

 مرزبندی ها را آموزش دهید

 توانند  ها راحتتر می ، احتماالً بچهن اعمال شوددر سنین پاییها  ها و محدودیت اگر مرزبندی

 های خوب را در خود شکل دهند. عادت

 در سنین پایین حداقل استفاده از صفحه نمایشگر را داشته باشند: ها  کاری کنید که بچه

ساله نباید به صفحه نمایشگر دسترسی  1های  کند که بچه می سازمان بهداشت جهانی توصیه

ساله حداکثر یک ساعت در شبانه روز از صفحه نمایشگر  4تا  2های  داشته باشند و بچه

 «.کمتر بهتر»استفاده کنند و اگر 

 تلویزیونی استفادههای  و برنامهها  گیمها،  از اپلیکیشنها  اطمینان حاصل کنید که بچه 

 کنند که مناسب سن آنهاست. می

 یابد. تداوم  می آنها اهمیت بیشتری های گفتگو درباره مرزبندیها،  به موازات بزرگتر شدن بچه

کند که در  می فراهمها  چراکه فضایی را برای بچه کودک خیلی مهم است؛-بطه مثبت والدرا

آن راحت باشند و درباره هرگونه نگرانی خود در رابطه با استفاده از فناوری با شما صحبت 

 مناسب، نگرانی درباره جا ماندنناخواسته، تصاویر ناهای  مانند زورگویی اینترنتی، پیام ؛کنند

شما فرصت آنگاه خود بحث کند، های  . اگر کودک شما بتواند درباره نگرانی)یا از دست دادن(

را ها  حمایت کنید تا در استفاده از صفحه نمایشگر مرزبندیرده و از او به او کمک کدارید 

 رعایت کند.

 از صفحات توانند  تی و برای چه مدت مییاد بگیرند در چه اوقاهایتان کار کنید تا  با بچه

را تشویق ها  مدیریتی، بچه-خودهای  از طریق بکارگیری اپلیکیشناستفاده کنند.  نمایشگر
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؛ یعنی خودشان زمان و مدت زمان استفاده را در نظر داشته و گر باشند مشاهده-کنید که خود

 .(Theodosiou, 2020 Dubicka &) رعایت کنند

 

 ن در اینترنتایمنی کودکاب( 

حتی اگر پدر و مادر همیشه در خانه باشند، بازهم امکان اینکه هر ثانیه به کودک سر بزنند و مراقب 

موثر و درازمدت این های  اجتماعی باشند، وجود ندارد. یکی از راههای  رفتار او در اینترنت یا شبکه

مان تفکر انتقادی و توانایی آنها درباره است که با آنها در زمینه ایمنی آنالین صحبت شود تا به مرور ز

نکته کلیدی برای والدین جهت حفاظت فرزندان در  10که دارند رشد پیدا کند. در ادامه هایی  انتخاب

هایی از مطالب زیر با آنچه تاکنون آمده است، همپوشانی  . بخشآنالین آورده شده استهای  محیط

 خواهد داشت:

: همیشه ی قابل اعتماد بین خود و فرزندان ایجاد کنیددر رابطه با تکنولوژی یک فضا .1

که آنها اطمینان حاصل کنند که ای  باشید به گونهها  فضای گفتگو را باز بگذارید و حامی بچه

اگر مشکلی در فضای مجازی برایشان پیش آمد یا حس کردند که چیزی اشتباه است آن را 

 بالفاصله با شما در میان بگذارند.

: با فرزندان خود در فضای مجازی همراه باشید. این کار د و باهم بازی کنیدباهم ببینی .2

باعث خواهد شد که فهم بهتری از آنچه در این فضا در جریان است داشته باشید و بهتر 

بتوانید کمک کنید. با این کار متوجه خواهید شد که چرا از یک اپلیکیشن، یک بازی یا یک 

یک فرصت عالی برای شروع مکالمه با فرزندان خود درباره  برند؛ ضمن آنکه می سایت لذت

 امنیت اینترنت پیدا خواهید کرد.

: عادات خوب ایجاد کنید و به فرزندان کمک کنید تا هوش عادات خوب ایجاد کنید .3

مانند احترام، همدلی، تفکر انتقادی،  -اجتماعی و عاطفی آنها رشد کندهای  دیجتالی، مهارت

 و تمرین کنند که شهروندان آنالین خوبی باشند.  -پذیری انعطاف رفتار مسئوالنه و

: هر وقت که مقدور بود، به آنها کمک کنید که برای خود کودک خود را نیرومند بارآورید .4

تصمیمات عاقالنه بگیرند تا آنکه دائم به آنها بگویید که چه کنند. سعی کنید راهبردهایی را 

چگونه با تجارب منفی آنالین برخورد کنند. این کار به اعتماد به آنها آموزش دهید که بتوانند 

 کند. می به نفس آنها کمک
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کند که آگاهی  می : این کار به شما کمکرا در فضای عمومی منزل قرار دهیدها  دستگاه .5

بازی و دیگر ابزارهای ارتباطی های  و مدیریت بیشتری بر تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، کنسول

 داشته باشید. خودده فرزند مورد استفا

شود که صرف زمان بر روی صفحه  می : این کار باعثمحدودیت زمانی تعیین کنید .6

توانید یک برنامه خانوادگی برای استفاده  می خارج از آن متعادل شود.های  نمایشگر با فعالیت

نشان دهید که ها  کند تا به بچه می داشته باشید. این برنامه به شما کمکها  از این نوع فناوری

توانید از  می راها  از این برنامههایی  توانند از این وسایل استفاده کنند. نمونه می کی و کجا

 طریق جستجو در اینترنت پیدا کنید.

مورد استفاده فرزند را های  اجتماعی و سایتهای  رسانهها،  بازیها،  اپلیکیشن .7

. بررسی مناسب سن فرزند شما هستند موارد گفته شده: اطمینان حاصل کنید که بشناسید

مثل  ،ارسال و دریافت پیام یا گفتگوی آنالین یا دیگر عملکردهاتوانید  کنید که چگونه می

کنید. کند را محدود  می مشخصها  یا بازیها  ر اپلیکیشنهایی که موقعیت کاربر را د گزینه

ناخواسته یا افشای اطالعات  های شما از این طریق باید بتوانید فرزند خود را از دریافت تماس

مربوط به موقعیت، مصون بدارید. برای نمونه شما باید بدانید که چگونه یک نفر را در 

 یک نفر را گزارش دهید یا آنفالو کنید.های  اینستاگرام بالک کنید، مزاحمت

مورد استفاده فرزند های  و اپلیکیشنها  : در بازیتنظیمات حریم خصوصی را چک کنید .8

تنظیمات حریم خصوصی را چک کنید و مطمئن شوید که این تنظیمات در سخت ود، خ

با فرزند شما در  ، بتواندخواهد می ی کههرکسطوری نباشد که حالت آن قرار دارد. ترین  گیرانه

از فرزند خود بخواهید که قبل از پذیرش یک فرد به  . عالوه بر اعمال تنظیمات،تماس باشد

 ما هماهنگ کند.دوست با ش کعنوان ی

های  گزینه توانید ها می با استفاده از برخی فناوری: موجود استفاده کنیدهای  از فناوری .9

توانید  می مختلف تنظیم کنید. بدین ترتیبهای  مربوط به کنترل والدین را در دستگاه

ده یا محتوای مضر را فیلتر کنید، استفاده فرزند خود را تحت نظر داشته باشید و امکان استفا

محدود کنید )مثالً امکان استفاده ها  زمان استفاده او را از وسایل یا برخی عملکردهای دستگاه

 یا اپلیکیشن خرید آنالین را محدود کنید(. موبایل یا تبلت از دوربین

: بعد از دریافت برخی عالئم که حاکی از مراقب عالئم استرس و ناراحتی کودک باشید

بیشتر به کجا های  و کمکها  ، باید بدانید که برای دریافت مشاورهرنج و اضطراب کودک است
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)مثال مشاوران آموزش و پررش یا در  (Theodosiou, 2020 Dubicka &) مراجعه کنید

 صورت نیاز تماس با پلیس فتا(.

نکات کلیدی مربوط به ایمنی و امنیت کودکان در اینترنت )مفید برای والدین، پرستاران : 1-5جدول 

 (International Telecommunication Union, Second Edition, 2016 ) مربیان( و

 والدین، پرستاران و مربیان

 توضیحات نکات کلیدی 

 ایمنی وامنیت رایانه شخصی و تلفن همراه شما

وصاً وقتی رایانه یا لپ تاپ را در هال یا اتاق عمومی قرار دهید و مخص .رایانه را در اتاق عمومی قرار دهید 1

د؛ این نکته خیلی یکنند در محل حاضر باش می از اینترنت استفادهها  بچه

یا در محل حاضر باشید حتما راهی ها  توانید کنار بچه نمی مهم است. اگر

در اینترنت نظارت داشته باشید مثال از ها  پیدا کنید که بر فعالیت بچه

رگتر با چند کامپیوتر، ممکن بزهای  در خانواده طریق ابزارها و نرم افزارها.

وجود داشته باشد و شما نتوانید همه وقت هایی  است در عمل محدودیت

نظارت داشته باشید، بویژه اگر بزرگتر شوند تا ها  انالین بچههای  بر فعالیت

. به موازات افزایش خرید خواهند بودحدی به حریم خصوصی نیازمند 

رفتن وایرلس در منازل، استفاده لپتاپ برای کودکان و در دسترس قرار گ

 از این قانون دشوارتر خواهد بود.

نتی ویروس آافزار فایروال و  اطمینان حاصل کنید که در کامپیوتر شما نرم .نصب کنید نتی ویروسآفایروال و  2

اصول اولیه امنیت اینترنتی را ها  شود. به بچه می نصب بوده و روزآمدسازی

 آموزش دهید.

مخصوص والدین را های  اپلیکیشن 3

در موبایل خود نصب کنید، از 

افزار کنترل والدین که توسط  نرم

همراه تهیه شده تولیدکننده تلفن 

 .است استفاده کنید

 

 قوانین

برای استفاده از اینترنت و وسایل  3

شخصی دیجیتالی قوانینی در منزل 

وضع کنید، به موضوعاتی مانند 

سب نامناهای  حریم خصوصی، سایت

از لحاظ سنی، زورگویی اینترنتی و 

به تنهایی از اینترنت استفاده کردند، درباره وضع ها  به مجرد آنکه بچه

قوانین با آنها گفتگو کرده و به توافق برسید. این قوانین باید زمان استفاده 

  شود. ن را نیز شاملآو چگونگی استفاده از  از اینترنت
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خطرهای عجیب توجه ویژه داشته 

 باشید. 

برای استفاده از موبایل، تبلت و  4

وسایل دیجیتال قابل حمل، قوانینی 

 وضع کنید. 

از تلفن همراه استفاده کردند، درباره وضع قوانین با ها  به مجرد آنکه بچه

آنها گفتگو کرده و به توافق برسید. این قوانین باید مشخص کند که آیا 

مراه به اینترنت متصل شوند یا نه توانند از طریق تلفن ه می فرزندان شما

توانند از تلفن همراه استفاده کنند و اینکه چه  می و اینکه آنها چه اندازه

توانند خریداری یا دانلود کنند، و اینکه اگر با موارد  می نوع مطالبی را

در ها  نامناسب مواجه شدند چگونه باید برخورد کنند و اینکه سطح هزینه

 چه حد است. 

 ای والدین و مربیانراهنم

والدین، پرستاران و معلمان باید با  5

اینترنتی که از سوی های  سایت

 فرزندان مورد استفاده قر ار

گیردند اشنا بوده و متوجه باشند  می

چگونه وقت خود را در ها  که بچه

 گذرانند. می زمان آنالین

دهید و به کنند مورد ارزیابی قرار  می استفادهها  را که بچههایی  سایت

دقت سیاست حریم خصوصی ذکر شده در سایت، اصطالحات مربوط به 

لعه قوانین رفتاری و همچنین صفحه اختصاصی مروبط به والدین را مطا

مرتب، محتواهای  طور بهیا سایت آکنید. همچنین بررسی کنید که 

کودک شما در صفحه خودش را های  ارسالی از سوی کودکان یا یادداشت

 کند. می کنترل

برای کسب اطالعات بیشتر منابع  6

اینترنتی را جستجو کنید تا درباره 

استفاده های  ایمنی آنالین و راه

 مثبت از اینترنت بیشتر بدانید.

ارزش استفاده مثبت و ایمن از اینترنت هرساله در سراسر جهان ]تحت 

گیرد. در این مهم،  می مختلف[ مورد توجه قرارهای  عنوان جشنواره

کنند  می دکان، مدارس محلی، صنایع و مراجع ذیصالح، با هم همکاریکو

تواند تجارب مثبت  می کههایی  تا به آگاهی بیشتری نسبت به فرصت

استفاده از اینترنت را ارتقاء دهد دست یابند. برای اینکه در این زمینه به 

اطالعات روزآمدی دست پیدا کنید، اصطالحات زیر را در اینترنت جستجو 

  کنید: جشنواره اینترنت امن + نام کشور.

والدین، پرستاران و معلمان باید  7

چکونه از دیگر ها  بدانند که بچه

وسایل شخصی مانند تلفن همراه، 

بازی، ام پی تری پلیر های  کنسول

(MP3( پدها ،)PDA و غیره )

 کنند. می استفاده

 موبایل/تبلت() امروزه اینترنت از طرق مختلف و از طریق وسایل شخصی

ها  در دسترس است، مسائل مروبط به ایمنی و امنیت در این گونه محیط

 نیز مطرح است.

 اینترنتیهای  مرور مشخصات سایت

 گیا فیلترینآدقت داشته باشید که  8

 کنترلهای  و بالکینگ یا برنامه
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توانند از استفاده ایمن کودکان از  می

انترنت و وسایل شخصی )مثل 

اگر از چنین  یبانی کنند.تبلت( پشت

کنید توضیح  می افزاری استفاده نرم

کند و  می افزار چه دهید که این نرم

 اینکه چرا برای کودک خود استفاده

گذرواژه مربوط به این  کنید. می

 برنامه را محرمانه نگه دارید.

اساس آنها  رند که برابرخی از کشورها مانند اسپانیا و آمریکا قوانینی د رضایت والدین 9

اطالعات  در هنگام ثبتکه سن کاربران را  ندموظفها  ها و سایت شرکت

شخصی سوال کنند و در صورت نیاز رضایت نامه والدین را مطالبه کنند. 

 سال.  13سال است و در آمریکا  14در اسپانیا این سن 

استفاده از کارت بانکی و دیگر  10

پرداخت الکترونیکی را های  شیوه

 .کنید کنترل

 از تلفن ثابت یا تلفن همراه برای خرید مجازی استفادهها  وقتی بچه

کنند مراقب باشید. کارت اعتباری خود را و رمز آن را در جای  می

 مطمئنی قرار دهید.

اطمینان حاصل کنید که هنگام  11

سیستم  ،نالینآخرید کاال و خدمات 

 شناسایی سن بکار گرفته شده است.

در  یهای سیستم ،رید کاال سن اهمیتی ندارد، با وجود اینمعموال هنگام خ

کنند. در هر حال،  می دسترس هستند که هنگام خرید، سن را شناسایی

 کردهای اینترنتی کودک خود را دنبال کنید. هزینه

چک کنید که آیا سایت اینترنتی از  12

 کند. می میانجی استفاده

کند، در  می میانجی استفاده اطمینان حاصل کنید که سایت از گفتگوهای

انسانی های  گر آل هم از فیلترهای خودکار و هم از کنترل هحالت اید

شود را  می که ارسالهایی  و ویدئوها  کند. آیا سایت تمام عکس می استفاده

 کند؟  می چک

دسترسی به محتوا یا خدمات  13

 نامطلوب را بالک کنید.

 یها کنند که دسترسی به وبسایتتوانند به شما کمک  ابزارهای فنی می

شود را بالک  ها و گفتگوها نظارتی نمی نامطلوب از جمله آنها که بر محتوا

کنید یا دسترسی به خدمات یا محتواهای نامناسب از طریق تلفن همراه 

 را بالک کنید.

ا حذف کرد، حتی توان یک حساب کاربری ر بررسی کنید که چگونه می .پذیری سایت را کنترل کنید انعطاف 14

های قبلی شما از بین برود. اگر شما اجازه حذف حساب  اگر پرداخت

کاربری را نداشته باشید از این خدمات یا سایت استفاده نکنید یا آن را 

 توانید به مراجع ذیصالح اطالع دهید. بالک کنید. چنین مواردی را می

  .به مجموعه خدمات نگاه کنید 15

صالح اطالع  باشید و موارد زیر را به مراجع ذچشمی به تبلیغات داشته ه کنید و موارد به تبلیغات نگا 16
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 دهید: .نامناسب را گزارش دهید

سازی بیش از حد موضوعات پیچیده که باعث سوء برداشت  ساده .1

 شود. می کودکان

های  تشویق کودکان که با افراد غریبه صحبت کنند یا به مکان .2

 خطرناک بروند.

دهند یا به  می که چیزهای خطرناک انجامهایی  راد یا بچهنمایش اف .3

 اند. چیزهای خطرناک نزدیک شده

 یمن یا اعمال خطرناک.اتشویق تقلید نا .4

 تشویق به زورگویی. .5

 ها. اخالقی و ترس در بچههای  ایجاد آسیب .6

 تشویق به استفاده از غذاها یا عادات غذایی بد. .7

 برداری از اعتماد کودکان. بهره .8

 کودکان تربیت

 آموزش دهید.ها  به بچه 17

 

 

بسیار مهم است. قوانین و اصول جهان مجازی را ای  تربیت و سواد رسانه

ها  به این قوانین و راهنماییها  ا توضیح دهید. معموالً بچهه برای بچه

کنند. به بچه بگویید که  می پایبند هستند و به دیگران نیز آنها را یاداوری

صورت آنالین  جنسی بههای  بانه پاسخ ندهند و از صحبتاد بیهای  به پیام

اجتناب کنند. به آنها آموزش دهید که هیچ فایل پیوستی را باز نکنند و 

کنند کلیک  می که هنگام گفتگو با دیگران دریافتهایی  روی لینک

 چراکه ممکن است مطالب مضری داشته باشد. ؛نکنند

توضیح دهید که ها  برای بچه 18

برای دیدن کسی که برای  هیچگاه

اولین بار در اینترنت با او آشنا 

 نروند.بیرون اند،  شده

اگر اند  شنا شدهآولین بار از طریق آنالین با کسی کودکانی که برای ا

در خطر  واقعاً ،بخواهند قرار مالقات حضوری با فرد مورد نظر بگذارند

ق اینترنت تنها با را تشویق کنند که از طریها  هستند. والدین باید بچه

اند.  که هیچگاه ندیدههایی  دوستان و آشنایان در تماس باشند نه غریبه

با دهند نباشند.  گویند یا نشان می ها ممکن است، کسی که می غریبه

خواست که  می آنالین قوت گرفت و فرزند شما وجود این اگر دوستیِ

رار مالقات را در مالقات حضوری داشته باشد، حتما با او همراه شوید و ق

 یک مکان عمومی که افراد دیگری هم حضور دارند بگذارید.

گذاری اطالعات  جلوی اشتراک 19

 خصوصی را بگیرید.

کمک کنید تا یاد بگیرند که چه نوع اطالعاتی باید خصوصی ها  به بچه

توانند اطالعاتی را ارسال  می توضیح دهید که آنها فقطها  بماند. به بچه

شود. یادآوری کنید که اگر  نمی گر دیگران ببینند باعث ناراحتیکنند که ا

 اطالعاتی را ارسال کنند، دیگر قابل بازگشت نیست.



 103                                                                                                                                   پژوهش نتایج: پنجمفصل 

 

  

وقتی ها  مطمئن شوید که بچه 20

از  مثالًکنند  می را ارسالهایی  عکس

طریق وبکم یا تلفن همراه، آنها 

 دانند. می را این کارمعنی 

د اطالعات زیادی را منتقل نتوان ها می توضیح دهید که عکسها  برای بچه

د. کودکان نباید اجازه داشته باشند از وبکم یا دوربین تلفن همراه نکن

استفاده کنند یا بدون اجازه والدین، پرستاران یا یک بزرگتر عکسی را 

بارگذاری کنند. به کودکان توضیح دهید که تصاویر خودشان یا 

اره خیابان محل زندگی، شماره پالک دوستانشان را که شامل جزئیاتی درب

 داری کنند.یا پیراهنی با نام مدرسه است خودخودرو، 

هشدار دهید که احساسات ها  به بچه 21

 نگویند.ها  خود را به غریبه

به شکل آنالین صحبت کنند. ها  مستقیم با غریبه طور بهنباید ها  بچه

هرکسی در همان  تواند توسط می نویسند می توضیح دهید که آنچه آنها

سایت یا شبکه خوانده شود، از جمله توسط شکارچیان یا کودک آزاران 

جدید  اندوست خواهند میگردند که  می که اغلب به دنبال کودکانی

 .پیدا کننداینترنتی 

 اینترنتیهای  مرور چگونگی استفاده امن از سایت

صفحه یا پروفایل کودک را چک  22

 کنید.

یا پروفایل کودک را چک کنید. وارد حساب کارگری منظم صفحه  طور به

کودک شوید و اگر نیاز شد تاریخچه آن را نگاه کنید. حالت چت 

خواهید. برخی  می )گفتگو(ی کودک را در سطحی قرار دهید که

دهند که عمیقاً  می اند، به شما اجازه که خوب طراحی شدههایی  سایت

ز رعایت قوانین سایت درگیر تجارب کودک شوید. اگر کودک شما ا

کند، با مدیران سایت تماس بگیرید و از آنها بخواهید  می خودداری

حساب کاربری فرزند شما را ببندند. در بین دیگر چیزها این کار شما به 

عواقب شکستن آنها چقدر مهم  کودک خواهد فهماند که رعایت قوانین و

 است.

در ها  اطمینان حاصل کنید که بچه 23

های  محدودیتها  سایت ورود به

 کنند می سنی را رعایت

. آنها شوید استفادهمانع اگر در مواردی کودکان زیر سن قانونی هستند، 

توانند  می خواهند یا می از این جهت کهها  پدر و مادر نباید به سایت

 شوند، اطمینان کنند. ها  شرایط سنی را اعمال کرده و مانع ورود بچه

از ها  ید که بچهاطمینان حاصل کن 24

 خود استفادهیا درست نام کامل 

 کنند. نمی

 

باید از اسم مستعاری خود یا اسم مخفف ها  هرجا که ممکن است، بچه

باشد ای  خود استفاده کنند. انتخاب اسم استعاری یا مخفف نباید به گونه

اجازه ندهید که در فضای ها  را به خود جلب کند. به بچهها  که توجه

دوستان خود را بنویسند یا اطالعات دیگری خود یا کامل  مجازی اسم

مثل اسم خیابان محل زندگی، مدرسه یا شماره تلفن، باشگاه ورزشی و 

 مانند آن را منتشر کنند یا در اختیار دیگران قرار دهند.

 ارتباط

فضای مجازی کجا رفتند و با چه  ها درباره اینکه در منظم با بچه طور بهبا آنها صحبت ها  درباره تجارب بچه 25
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ها را تشویق کنید که اگر در  کسی صحبت کردند گفتگو کنید. بچه .کنید

روبرو ای  اینترنت یا فضای مجای با مورد ناخوشایند یا تهدیدکننده

اند، آن را با شما درمیان بگذارند. به آنها یاداور شوید که هرگاه با  شده

آن فضا خارج شوند. به آنها  چنین مواردی برخورد کردند بالفاصله از

دهند، از  اطمینان دهید که وقتی چنین مواردی را به شما گزارش می

افتند. شما به عنوان والدین نیز در اینگونه  سوی شما به دردسر نمی

ها نباید واکنش تندی داشته باشید. آرامش خود را حفظ کنید و  موقعیت

الزم است  که آنچه را ها همه چیز را بگویند و سپس اجازه دهید بچه

ها به شما، آنها را تشویق کنید و پاداش  انجام دهید. به خاطر اعتماد بچه

ها گزارش آزارها را به شما ارائه  دهید. اطمنان حاصل کنید که بچه

 خواهند کرد.

 

 

 مربیانپیشنهادات به 
 

 (ایمنی و امنیتمربیان )الف( راهنمای 

 از یک فناوری خاص در  آموزان دانش اجازه ندهند که آموزان دانشس به این نکته مهم است که حتی اگر مدار

استفاده  مدارس ضروری است کهبدین معنی نیست که در قبال آن مسئولیتی ندارند. مدرسه استفاده کنند، 

 را به شاگردان آموزش دهند.ها  و تأثیرات رسانهو خطرات فناوری صحیح از 

 و صرفاً بر اساس ذهنیات مدیران و معلمان  در این خصوص مدارس باری به هرجهت

یا ها  سیاست، قوانینها،  توانند کار کنند، الزم است که در این خصوص، دستورالعمل نمی

 با همراه اولیاء تدوین کنند.را هایی  مشی خط

 و زمینه مدرسه هماهنگ باشد. شرایطباید با  فوق قوانین ها یا دستورالعملکه  یننکته مهم ا 

 شدمدارس هماهنگ  گریدتوان با  می ها یمش خطها و  دستورالعمل در تهیه.  

  ،طور که در  آموزان همراه بود. همان دانشبا باید در فضای مجازی تا آنجا که مقدور است

ها را برای مدت طوالنی به حال خود رها کرد، در فضای مجازی  توان بچه کالس و اردو نمی

 های آنها باشید. ر جریان رفتارها و فعالیتدنیز باید آنها را همراهی کرد تا 

 شان با شماست از خطرات بالقوه آگاهند و  اطمینان حاصل کنید که نوجوانانی که مسئولیت

دانند که چگونه ایمن بمانند و رفتار مسئوالنه داشته  هر زمان و هرجا که آنالین هستند، می

 باشند.
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 رها وجود ندارد و یا محافظت فناورانه وجود به نوجوانان اجازه دهید زمانی که نظارت بزرگت

 ندارد، راهبردهای محافظتی خود را بکارگیرند.

 دیکن قیرا تشو ها بیدرباره آس یو افشاگر یریپذ تیمسئول.  

 که آنها را تحت فشار قرار  گرانیتا بفهمند که آنها مسئول اعمال د دیبه نوجوانان کمک کن

باید مسئولیت آن شوند،  یعمل نامناسبخود مرتکب  یمجاز یاما اگر در فضا ستندین دهد یم

 را بپذیرند و ممکن است پیامدهایی برای آنها داشته باشد.

 منظم مورد بازبینی قرار  طور بههای فناورانه  حل ها و راه اطمینان حاصل کنید که سنجش

 الکترونیکی تضمین شود.-شوند تا اثربخشی برنامه ایمنی گیرند و روزآمد می می

 های فضای مجازی نیازمند  نیز همانند والدین در خصوص خطرات و آسیبمعلمان د خو

 آموزش هستند.

  ایمنی و امنیت اینترنتی دارای دانش و مهارت الزم باشند، از این در رابطه با باید معلمان

 آموزان کمک کنند. توانند به دانش توان امیدوار بود که آنها می طریق می

  که اطالعات شخصی )مثل نام کامل، نشانی، نشانی الکترونیکی، شماره  یدبگوی آموزان دانشبه

 ها قرار گیرد. تلفن، مدرسه و غیره( نباید در ارتباطات آنالین در اختیار غریبه

  بخواهید که در جستجوها، فقط به دنبال اطالعات خاص باشند، برعکس  آموزان دانشاز

ها استفاده کنند  های سایت ند. آنها باید از نشانیزن حالتی که اهلل بختکی در اینترنت چرخ می

(URL.) 

 یا کانال مورد وبسایت ،قبل از ارسالخواهید لینکی را برای شاگردان ارسال کنید،  اگر می ،

 را بررسی کنید.محتویات کلی آن ببینید و نظر را 

 ینه تجربه در موارد مختلف از کارشناسان پلیس فتا یا کارشناسان دادگستری که در این زم

 دارند، کمک بگیرید.

 

 ب( آموزش و ارتقاء هوش دیجیتال

ای و یا هوش  های آموزشی دنیا به دنبال آن هستند، ارتقاء سواد رسانه یکی از کارهای مهمی که نظام

های زبانی و مفهومی که در این خصوص در جریان است، آنچه مهم  صرف نظر از بازیدیجیتال است. 

آموزان در قبال فناوری باید از دانش و مهارت الزم برخوردار باشند.  ت که دانشو روشن است، این اس

های آموزشی روشن  شاید در این زمینه با مفاهیم متعدد و بعضاً مبهم روبرو باشیم اما تکلیف نظام
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ای جدیدتر است، یکی از مفاهیم مورد توجه در  است. مفهوم هوش دیجیتال که نسبت به سواد رسانه

پردازیم. آنچه در ادامه آمده است،  های این هوش می ای اخیر است. در ادامه به معرفی مؤلفهه سال

 های آموزشی و درسی در این زمینه باشد. ریزی تواند راهنمای کلی برای برنامه می

و  یفراشناخت، یشناخت، یفنهای  یستگیشا از جامعای  ( مجموعهDQ) تالیجیهوش د

های  سازد با چالش می دارد و افراد را قادر یاخالق جهان یدر ارزشها یشهر که است یعاطف - یاجتماع

بندی  (. ساختار کلی و طبقهPark,2019,14آن سازگار شوند )مقتضیات  و هروبرو شد تالیجید یزندگ

های  نیز توضیحات مربوط به هر یک از مؤلفه 3-5است. جدول آمده  2-5هوش دیجیتال در شکل 

 با اصل هادی آن را ارائه کرده است.هوش دیجیتال همراه 

 
 هوش دیجیتالبندی  : ساختار و طبقه2-5شکل 
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 (Park,2019,14)هوش دیجیتال های  : مؤلفه3-5جدول 

 .نیو آفال نیآنالهویت سالم  کیساختن  ییتوانا

 .: احترام به خودادیه اصل

 متعادل، سالم و مدنی.ای  وهتوانایی استفاده از فناوری به شی

 اصل هادی: احترام به زمان و محیط.

توانایی شناخت، کاهش و مدیریت انواع خطرات سایبری از طریق 

 کاربرد ایمن، مسئوالنه و اخالقی از فناوری.

 اصل هادی: احترام به زندگی.

مختلف تهدیدات  توانایی شناسایی، اجتناب و مدیریت سطوح

و ها  وسایل دیجیتال، شبکهها،  سایبری برای حفاظت از داده

 سیستم ها.

 اصل هادی: احترام به اموال.

توانایی تشخیص، هدایت کردن، و بیان عواطف در تعامالت 

 دیجیتالی درون فردی و بین فردی.

 اصل هادی: احترام به دیگران.

 و همکاری با دیگران با استفاده از فناوری. توانایی برقراری ارتباط

 اصل هادی: احترام به اعتبار و روابط با دیگران.

توانایی خواندن، ارزیابی کردن، تحلیل کردن، خلق کردن، روزآمد 

 و فناوری.ها  کردن و به اشتراک گذاری اطالعات، رسانه

 م به دانشاصل هادی: احترا

توانایی شناخت و حمایت از حقوق بشر و حقوق قانونی هنگام 

 استفاده از فناوری.

 اصل هادی: احترام به حقوق

یک به نوعی  های هوش دیجیتال سطوحی نیز در نظر گرفته شده است. سطح برای مولفه

ه ترتیب سطوح باالتر و ب 3و سطح  2شود. سطح  می سطح، و سطح عمومی محسوبترین  پایین

شوند. آن چیزی که برای مربیان و نظام آموزشی بیشتر از بقیه  موضوعات پیچیده تری را شامل می
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یادگیری ظهور و بروز داشته -یاددهیهای  تواند در برنامه درسی و دیگر فعالیت می حائز اهمیت بوده و

 است؛ یعنی شهروندی دیجیتال. 1باشد، همان سطح 

 وندی دیجیتال: شهر1سطح 

 شهروند کی مثابهسالم به  تیهو کی تیریساخت و مد ییتواناهویت شهروند دیجیتال:  .1

 صادق. تالیجید

 ،متعادل یروش به نیو آفال نیبصورت آنال یزندگ تیریمد ییتوانااستفاده متعادل از فناوری:  .2

 تعامل، چندگانه فای، وظگرشینما صرف شده در زمان تیریمد یبرا یبا اعمال خودکنترل

 .تالیجیدهای  و دستگاهها  شخص با رسانه

 یبریسا خطرات تیریکاهش و مد، ییشناسا ییتوانامدیریت خطر رفتاری در فضای سایبر:  .3

 .شود می به رفتار آنالین فرد مربوط( که تیو اذ تیآزار و اذ، یبریسا زورگویی)به عنوان مثال 

)به عنوان مثال، ی بریسا داتیتهد صیتشخ یی: تواناشخصی طور بهی بریسا تیامن تیریمد .4

 راهبردهااز  و دستگاه و استفاده یشخصهای  و بدافزار( در برابر داده یکالهبردار، هک کردن

 شخصی.های  و دادهها  و ابزارهای مناسب جهت محافظت از دستگاه

 احساسات، نیازها و عالیقاز  تیحساس بودن و حما، یآگاهکسب  یی: تواناتالیجید یهمدل .5

 ود و دیگران به صورت آنالین.خ

 یزندگ ی آنها درامدهایو پ تالیجید یردپاها تیدرک ماه یی: تواناتالیجید یردپا تیریمد .6

 مثبت. یتالیجیدکسب اعتبار آنها و  مسئوالنه تیریمد ی، برایواقع

 وها  رسانهی ابیو ارز لیو تحل هیتجز، یسازمانده، افتنی یی: توانایو اطالعاتای  سواد رسانه .7

 .یانتقاد تفکربا  اطالعات

 نیصورت آنال بهی که همه اطالعات شخصمدیریت شایسته  یی: توانایخصوص میحر تیریمد .8

 .گرانیشخص و د یخصوص میمحافظت از حر یبرا شود، می به اشتراک گذاشته

 . خالقیت دیجیتال2سطح 

زیست بوم رشد یک فرد به عنوان همکار در و  ییشناسا یی: تواناتالیجیدهویت مشترک  .9

 دیجیتال.

فرد  یو جسم یبر سالمت روح یو مضرات فناور دیدرک فوا یی: توانایاستفاده سالم از فناور .10

 .و رفاه یدادن به سالمت تیاولو نیدر ع یو استفاده از فناور
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 یمحتواخطرات  تیریکاهش و مد، ییشناسا یی: توانایبریسا خطرات محتوای تیریمد .11

، شده جادیکاربر ا ی که توسطمضر هایمحتوا، نوان مثال)به ع نیبه صورت آنال یبریسا

 (.ریبر تصو یاستفاده مبتن سوء، زینژادپرستانه / نفرت انگ یمحتوا

مربوط به ی، بریساتهدیدات  تیریو مد یریجلوگ، ییشناسا ییشبکه: توانا تیامن تیریمد .12

 .رایانش ابری بر یمبتن یمشارکت تالیجید یطهایمح

وانایی تشخیص و مدیریت اینکه چگونه نظام ارزشی فرد با خودآگاهی و مدیریت: ت .13

 کند. می دیجیتال او با محیط دیجیتال تطبیق پیداهای  شایستگی

ارتباط و همکاری آنالین: توانایی استفاده اثربخش از فناوری برای برقراری ارتباط و همکاری  .14

 جمعی، از جمله از راه دور.

یی تحلیل، تولید و خلق اطالعات، رسانه و فناوری به تولید محتوا و سواد محاسباتی: توانا .15

 خالقانه و نوآورانه.ای  شیوه

مدیریت حقوق مالکیت فکری: توانایی شناخت و مدیریت حقوق مالکیت فکری )برای مثال،  .16

 حق تالیف، نشان تجاری، و حق اختراع( هنگام استفاده و تولید محتوا و فناوری.

 پذیری دیجیتال : رقابت3سطح 

یت تغییرساز دیجیتال: توانایی شناسایی و توسعه فردی به عنوان یک فرد شایسته هو .17

 تغییرساز در اقتصاد دیجیتال.

مدنی برای رفاه و رشد جوامع های  استفاده مدنی از فناوری: توانایی درگیری در مشارکت .18

 محلی، ملی و جهانی برای استفاده از فناوری.

 کاهش و مدیریت خطرات، ییشناسا یی: توانایبریسای و اجتماع یتجار خطرات تیری. مد .19

 یبهره بردار یبرا یافته سازمانهای  تالشمانند ، نیبصورت آنال یبریسای و اجتماع یتجار

 و قمار(. نیآنال غاتیتبل، نهفته یابیبازار، )به عنوان مثال ی یا عقیدتی از افرادمال

یی، برنامه ریزی و بکارگیری مدیریت امنیت سایبری به لحاظ سازمانی: توانایی شناسا .20

 امنیتی سایبری در سطح سازمانی.های  دفاع

مدیریت روابط: توانایی مدیریت ماهرانه ارتباطات آنالین یک فرد از طریق مشارکت، مدیریت  .21

 اقناع. تعارض و

ها،  روابط عمومی و جمعی: توانایی برقراری ارتباط موثر با مخاطبان آنالین برای تبادل پیام .22

 وسیعتر تجاری و اجتماعی مطرح هستند.های  و عقاید که در گفتمانا، ه ایده
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ها  سواد داده و هوش مصنوعی: توانایی ایجاد، پردازش، تحلیل، و ارائه اطالعات معنادار از داده .23

( و ابزارهای الگوریتمی مربوطه و راهبردها، AIو توسعه، استفاده و بکارگیری هوش مصنوعی )

 آگاهانه، بهبودیافته و وابسته به زمینه.گیری  ندهای تصمیمبه منظور هدایتِ فرای

مدیریت حقوق مشارکت کنندگان: توانایی درک و بکارگیری نیروهای یک فرد و رعایت حق  .24

شخصی، ازادی بیان، یا نادیده گرفته های  مشارکت آنالین )مثالً حقوق افراد در حفظ داده

 شدن(.

 
 (Park,2019,14) پذیری سه شهروندی، خالقیت و رقابت هوش دیجیتال درهای  : مولفه3-5شکل 

 

 شهای پژوه محدودیت

همانطور که پیش از این اشاره شد، شیوع ویروس کرونا، روند تحقیق را باالجبار تغییر داد. اگرچه، این 

آموزان  رخداد خود یک فرصت بود، اما مانع از آن شد که پژوهشگران بتوانند مستقیم با والدین، دانش

معلمان، به صورت رو در رو مصاحبه های عمیق انجام دهند. و
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های ارزشی جوانان و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه  گیری (. بررسی جهت1393کاظمی ) ،کاظم ،اسکندری، حسین -

 .98-81، ص. 22یست و دوم، دوره جدید، شماره بپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

، (. رابطه فضای مجازی )اینترنت( با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران1392اظمی، نازنین )تاجیک، محمدرضا، ک -

 .17-30(، 4)7مدیریت فرهنگی، 

 های اجتماعی نوپدید فضای مجازی. ای زمینه کاهش آسیب (. ارتقای سواد رسانه1391زاده، عباس ) تقی -

تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. های اجتماعی نوپدید،  نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب

nopadid01_030.html-nopadid01-http://www.civilica.com/paper 
دانشجویان دانشگاه های اجتماعی مجازی در  (. الگوی استفاده از شبکه1392نیا، سیدعلیرضا و همکاران ) جوادی -

 . 39-44، ص2، شماره 22علوم پزشکی بیرجند، فصلنامه طب و تزکیه، دوره 

 ملی هویت بر( اینترنت) مجازی فضای تأثیر (. بررسی1394حاجیانی، ابراهیم، و محمدزاده، حمیدرضا ) -

 . 67-84، ص1، سال شانزدهم، شماره 61دانشجویان، فصلنامه مطالعات ملی، 

(. جایگاه فضای مجازی اینترنت و فضای باز شهری در الگوی فراغتی 1395بهنامی فرد، فائزه )حبیبی، میترا،  -

(، 20) 6نوجوانان امروزی )مطالعه موردی: نوجوانان محله رجایی شهر کرج(، مطالعات جامعه شناختی شهری، 

130-99. 

نوگرافی( در اینترنت و فضای (. مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی )پور1398خلج آبادی فراهانی، فریده ) -

(، 57)15مجازی و تأثیر آن بر رفتار جنسی و روابط بین فردی نوجوانان در تهران، فصلنامه خانواده پژوهشی، 

153-127. 

مجازی بر اساس های  (. پیش بینی میزان استفاده از شبکه1397دهقانپور، نورا، مسیحی، فرحناز، ترانس، غزاله ) -

 .49-40، ص13ترل عواطف در نوجوانان، مطالعات رسانه ای، سال سازگاری اجتماعی و کن

و امکان ای  رایانههای  فضای مجازی بازی (.1394رازی زاده، علی، موسوی گیالنی، سیدرضی، مینایی، بهروز ) -

 .20-7(، 29)7پژوهشی پژوهش نامه اخالق، -اخالقی، فصلنامه علمیهای  انتخاب گزینه

بر  نترنتیاستفاده از ا ریتأث یبررس ؛یمجاز یفضا یشناس بیآس(. 1392) فرشته ،زدیمحمدزاده  ی وعل ،یعیرب -

 .60-43، 6شماره  ،بهار، راهبرد اجتماعی فرهنگی، انیدانشجو یاجتماع یانزوا

(. تحلیل رابطه حضور در شبکه 1393رسول زاده اقدم، صمد، احیایی، پویان، عدلی پور، صمد، و سهرابی، مریم) -

ک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره هشتم، شماره بو اجتماعی فیس

 .133-154، ص 4

های  (. تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه1393محمدرضا، و بندگی منفرد، سعیده )  رسولی، -

 . 67-86ص  59شماره بوک و جوانان شهر تهران(. سال پانزدهم،  اجتماعی )مورد پژوهش: فیس

 فیلم چند مورد در پژوهشی اجتماعی: های ارزش تغییر و جمعی ارتباط وسایل(. 1375) فرامرز، پور رفیع -

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت پژوهشی معاونت، تهران، تبلیغات و روزنامه، ویدئو، تلویزیونی سریال و سینمایی

آن )مطالعه موردی کشور انگلستان(، های  نترنت و چالش(. دسترسی کودکان به ای1399رکنی، امیرعباس ) -

 ، تهران: مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشگاه فضای مجازی.25گزارش شماره 

http://www.civilica.com/Paper-NOPADID01-NOPADID01_030.html
http://www.civilica.com/Paper-NOPADID01-NOPADID01_030.html
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(. آسیبهای فضای مجازی بین 1392زندوانیان، احمد، حیدری، مریم، باقری، ریحانه، عطارزاده، فاطمه ) -

 .216-195(، 23)4دختر، مطالعات فرهنگ ارتباطات،  آموزان دانش

تربیت دینی: چالش و ضرورتی های  (. فضای مجازی و نو مفهوم پردازی در مولفه1395سجادی، سیدمهدی ) -

 .32-23(، 2)4تربیتی، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، های  مغفول در نظریه پردازی

 ، تهران: آگهیلوم رفتاردر ع قیتحقهای  روش(. 1389سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه ) -

(. برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی: مورد 1393سفیری، خدیجه، و ذاکری هامانه، راضیه ) -

 . 1-30مطالعه زنان ساکن شهر یزد. فصلنامه زن و جامعه، سال پنجم، شماره دوم، ص 

رضا دهقان، تهران : انتشارات دانشگاه های ارتباطات، ترجمه: علی (، نظریه1388سورین، ورنر؛ جیمز تانکارد. ) -

 تهران، چاپ چهارم.

(. ارتباط عفیفانه در 1393شرف الدین، سید حسین، علم الهدی، سیدعبدالرسول، و نوروزی، محمدجواد ) -

 .7-35ارتباطات، سال پانزدهم، شماره بیست و هفتم، ص -های اجتماعی سایبری، مطالعات فرهنگ شبکه

(. کودکان و تلفن همراه، پژوهشی درباره رفتارهای مصرفی کودکان، مرکز 1396شش جوانی، حمیدرضا ) -

 صنایع فرهنگی و خالق.های  پژوهش

 خرد. مبنای: تهران تربیت، و تعلیم و اطالعات فناوری فلسفه(. 1388) سعید ضرغامی، -

ن: نگرشها و های مجازی و دی (. رویکرد دوفضایی به اسیب1391عاملی، سعیدرضا، و حاجی جعفری، مجتبی ) -

 .95-127(، صص41ها، دوفصلنامه دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول )پیاپی  تجربه

 . 1-58، ص 24ارغنون، شماره ها،  نظریه و مفاهیم: شدنها (. جهانی1383عاملی، سیدسعیدرضا ) -

 کاربران میان در روزمره زندگی تحول در بوک فیس نقش (. تحلیل1393انصاری،مهین ) شیخ عبداللهیان،حمید؛ -

 .137 -160 ، ص60 شماره ملی، ایرانی، مطالعات

بوک و هویت ملی جوانان،  (. شبکه اجتماعی فیس1392عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، و کیانپور، مسعود ) -

 .141-164، ص. 4، سال چهاردهم، شماره 56فصلنامه مطالعات ملی، 

 هویت بر بوک فیس اجتماعی شبکه (. تأثیر1393یداحمد )عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، و میرمحمدتبار، س -

 .1 – 28 ص ص ،1 شماره هفتم، دوره ایران، فرهنگی تحقیقات اصفهان، فصلنامه شهر جوانان فرهنگی

اجتماعی اینترنتی های  (. تعامل در فضای مجازی شبکه1392قاسمی، وحید، عدلی پور، صمد، کیانپور، مسعود ) -

و جوانان شهر اصفهان، فصلنامه دین و ارتباطات،  بوک فیسنی جوانان؛ مطالعه موردی و تأثیر آن بر هویت دی

19(2 ،)5-36. 

بر هویت دینی نوجوانان، مطالعات ای  رایانههای  (. تأثیر فراغت مجازی و بازی1396قنبری برزیان، علی ) -

 .120-97(، 39)18ارتباطات، -فرهنگ

بر هویت دینی نوجوانان، مطالعات ای  رایانههای  مجازی و بازی(. تأثیر فراغت 1396قنبری برزیان، علی ) -

 .120-97ارتباطات، دوره هجدهم، شماره سی و نهم،  -فرهنگ
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دوره ابتدایی در  آموزان دانشادراکات و تجارب زیسته (. 1396)مرجان  ،کیان، جمال ،مرتضوی، کیخا مریم -

 بیفرهنگ، آسالمللی  بینکنفرانس  نیاول، ه از آناجتماعی و فضای مجازی و فرهنگ استفادهای  زمینه شبکه

 نجمن روانشناسی ایران، دانشگاه الزهراا ، تهران:تیو ترب یروان یشناس

در  ییآموزان دوره ابتدا دانش ستهی(. ادراکات و تجارب ز1396مرجان ) ان،یجمال، ک ،یمرتضو م،یمر خا،یک -

 بیفرهنگ، آسالمللی  بینکنفرانس  نیاده از آن، اولو فرهنگ استف یمجاز یو فضا یاجتماعهای  شبکه نهیزم

 .اء، تهران، دانشگاه الزهر1396 بهشتیارد 14و  13 ت،یو ترب یروان یشناس

 میان گو و گفت بر اطالعاتی ارتباطاتیهای  فناوری (. گفت و گو دنیای مجازی: تأثیر1386محمدی، احمد ) گل -

 .165-177، صصها. پژوهش علوم سیاسی، شماره در چهارم فرهنگ

های نوین )اینترنت و ماهواره( در از هم گسیختگی خانوادگی در  (. بررسی نقش فناوری1392گنجی، محمد ) -

 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان.1392شهرستان شهرکرد در سال -استان چهارمحال و بختیاری

بر آن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  های جوانان و عوامل مرتبط (. تغییر ارزش1389) دیسع ی،گودرز -

 .39سال دهم، شماره 

بخوانیم و بنویسیم های  (. میزان توجه به سواد اطالعاتی در درسنامه1390لطفی ماهر، ناهید، درتاج، فریبرز ) -
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 والدین محترم سالم؛

 لیکرده است. تکم یرا طراح یآموزان پژوهش بر دانش یمجاز یفضا راتیتأث یاداره کل آموزش و پرورش با هدف بررس

. پرسشنامه بدون دیبه سواالت پاسخ ده ییبایاست که با شک نیبرد. خواهش ما ا یزمان م قهیدق 20پرسشنامه حدود 

 شما و خانواده مکرم شما. یسالمت و سعادت برا یرمانه است. با آرزونام و مح

 خواند. ابتدایی درس می ششمیا  پنجم، چهارمتوجه: این پرسشنامه ویژه فرزند شماست که در کالس 

 سن شما: ..... .1

 پدر  مادر  پاسخ دهنده:  .2

 پسر  دختر فرزند مورد نظر:   .3

 ششم   پنجم   چهارم پایه تحصیلی فرزند مورد نظر:  .4

 غیرانتفاعی   دولتی نوع مدرسه:  .5

 شهری روستایی  منطقه: .6

 فاروج آشخانه گرمه     جاجرم      شیروان     اسفراین    بجنورد شهر محل سکونت:  .7

 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی  کاردانی  دیپلم زیر دیپلمسطح تحصیالت:  .8

 ریسا  یبازار  کارگر بازنشسته کارمند غل آزادش خانه دار: مادرشغلِ  .9

 ریسا  یبازار  کارگر بازنشسته کارمند شغل آزاد بیکار: پدرشغلِ  .10

 چهار فرزند و بیشتر سه فرزند دو فرزند یک فرزند تعداد فرزند:  .11

 فرزند مورد نظر، از چه امکاناتی برخوردار است؟ .12

a) د.  یا تبلت شخصی دار هوشمند موبایل      بله خیر 

b) کند. یا تبلت شخصی ندارد اما از موبایل یا تبلت پدر و مادرش استفاده می هوشمند موبایل بله خیر 

c) کند. خواهرش استفاده می/یا تبلت شخصی ندارد اما از موبایل یا تبلت برادر هوشمند موبایلبله خیر 

d) م کارت فعال است.یا تبلت مورد استفاده فرزند، دارای سی هوشمند موبایل  بله خیر 

e) .در منزل کامپیوتر )یا لپتاپ( برای استفاده او وجود دارد    بله خیر 

f) تواند از طریق موبایل/تبلت/کامپیوتر به اینترنت متصل شود. در منزل می  بله خیر 

g) .در منزل دستگاه پلی استیشن یا ایکس باکس برای بازی او وجود دارد   بله خیر 

 کند؟ تقریبی چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می طور بهما در دوران قرنطینه کرونا فرزند ش .13

  کند. اصالً تماشا نمی 

   یک ساعت 

  دو ساعت 

  سه ساعت 

  چهار ساعت 

  پنج ساعت 

  ساعت شش 

  ساعت هفت 
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  و بیشتر ساعت هشت 

ساعت در روز با موبایل/تبلت/کامپیوتر مشغول کارهایی غیر تقریبی چند  طور بهفرزند شما در دوران قرنطینه کرونا  .14

 از بازی کامپیوتری است )مثل تماس صوتی و تصویری با دوستان، جستجو در اینترنت، دیدن فیلم، ...(؟

  تقریباًً صفر 

   یک ساعت 

  دو ساعت 

  سه ساعت 

  چهار ساعت 

  پنج ساعت 

  ساعت شش 

  ساعت هفت 

  و بیشتر ساعت هشت 

تقریبی چند ساعت در روز با موبایل/تبلت/کامپیوتر مشغول بازی  طور بهفرزند شما در دوران قرنطینه کرونا  .15

 کامپیوتری )گیم( است؟

  تقریباًً صفر 

   یک ساعت 

  دو ساعت 

  سه ساعت 

  چهار ساعت 

  پنج ساعت 

  ساعت شش 

  ساعت هفت 

  و بیشتر ساعت هشت 

تقریبی چند ساعت در روز به خاطر درس و تکالیف درسی با  طور بهر دوران قرنطینه کرونا فرزند شما د .16

 موبایل/تبلت/کامپیوتر سروکار دارد؟ )مثال کار با اپلیکیشن شاد، دریافت و ارسال تکالیف درسی و ...(.

  تقریباًً صفر 

   یک ساعت 

  دو ساعت 

  سه ساعت 

  چهار ساعت 

  پنج ساعت 

  ساعت شش 

  ساعت هفت 

  و بیشتر ساعت هشت 

 باکس بازی تقریبی چند ساعت در روز با پلی استیشن یا ایکس طور بهفرزند شما در دوران قرنطینه کرونا  .17

 ؟دهد کامپیوتری انجام می
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  باکس در اختیار ندارد. اصالً پلی استیشن یا ایکس 

  تقریباًً صفر 

   یک ساعت 

  دو ساعت 

  تسه ساع 

  چهار ساعت 

  پنج ساعت 

  ساعت شش 

  ساعت هفت 

  و بیشتر ساعت هشت 

 کند؟ فرزند شما از چه سنی به بعد از تبلت یا موبایل استفاده می .18

 از قبل از مدرسه 

 از دوره اول ابتدایی 

 از دوره دوم ابتدایی 

 کند؟ د، بیشتر چه کار میگیر فرزند شما به غیر از کارهای درسی، وقتی موبایل یا تبلت را در دست می .19

   دانم. نمی 

 کند. بازی می 

 کند. به آهنگ ها گوش می 

 بیند. فیلم می 

 چرخد. توی اینترنت می 

 بیند. برنامه آموزشیِ غیردرسی می 

 زند. به دوستانش یا فامیل زنگ می 

 کند؟ فرزند شما اغلب اوقات در اینترنت چه می .20

 .اصالً اینترنت در اختیار ندارد 

 دانم. نمی 

 کند. بازی دانلود می 

 کند. فیلم یا عکس دانلود می 

 گردد. دنبال مطالب درسی می 

 کند. با تلگرام، واتس آپ و ... با اقوام و دوستانش صحبت می 

 گذارد. توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و ... عکس می 

 بیند. فیلم می 

 کند. به صورت آنالین با دیگران یا دوستانش بازی می 

 کند؟ های کامپیوتری استفاده می شما بیشتر از کدام نوع بازیفرزند  .21

 نمی دانم 

 هیجانی بزن بزن و تیراندازی 

 ماشین بازی 

 ... ورزشی مثل فوتبال و 



 129                                                                                                                                                        ها پیوست

  

 بازی های معمایی 

 استراتژی 

 امتیازی 

 جورچین 

 ماجراجویی 

 شبیه سازی 

 .. سرگرمی مثل تخته نرد و 

 کند؟ استفاده می فرزند شما از چه نوع بازی های کامپیوتری بیشتر .22

 نمی دانم 

 بازی ایرانی 

 بازی خارجی 

 دهد؟ فرزند شما کدام نوع بازی کامپیوتری را ترجیح می .23

 نمی دانم 

 بازی های تک نفره 

 بازی های گروهی 

 دهد؟ فرزند شما کدام نوع بازی کامپیوتری را ترجیح می .24

 دارد.در اختیار ن )مثل تبلت، موبایل، کامپیوتر ...( اصالً چنین امکاناتی 

 نمی دانم 

 )بازی های بدون نیاز به اینترنت )آفالین 

 )بازی های اینترنتی )آن الین 

 کند؟ فرزند شما در اغلب موارد چگونه بازی های کامپیوتری را تهیه می .25

 نمی دانم. 

 کنیم. ما به عنوان پدر و مادر آنها را تهیه می 

 گیرد. چه ها میکند یا از بقیه ب خودش آنها را به صورت رایگان دانلود می 

 خرد. خرد یا از اینترنت می سی دی آن را می 

 رود. بیند، دنبال تهیه بازی می بعد از آنکه تبلیغ آن را می 

 کند؟ هایی استفاده می از چه برنامهکند،  اگر فرزند شما از شبکه های اجتماعی استفاده می .26

 کند یاستفاده نم یاجتماع یها اصال از شبکه. 

 نمی دانم 

 تلگرام 

 اتس آپو 

 اینستاگرام 

 سروش 

 ...سایر 

تقریبی در طول شبانه روز چند ساعت از فضای مجازی استفاده  طور به. خود شما در دوران شیوع ویروس کرونا، 27

 آپ، اینترنت و ....(؟ های اجتماعی، تلگرام، واتس کنید )شبکه می

  تقریباًً صفر 
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   یک ساعت 

  دو ساعت 

  سه ساعت 

  چهار ساعت 

  پنج ساعت 

  ساعت شش 

  ساعت هفت 

  و بیشتر ساعت هشت 

 زنان و مردان برهنه برخورد کرد یها لمیف ای ریبا تصاو یمجاز یکرونا فرزندم در فضا وعی. در دوران ش28

 دانم ینم 

 بله 

 ریخ 

 ورد کردبرخ یرابطه جنس یها لمیف ای ریبا تصاو یمجاز یکرونا فرزندم در فضا وعی. در دوران ش29

 دانم ینم 

 بله 

 ریخ 

 قرار گرفت دیمورد تهد گرانید یاز سو یمجاز یکرونا فرزندم در فضا وعی. در دوران ش30

 دانم ینم 

 بله 

 ریخ 

 ارسال کرد. ای افتیمضر و زننده در یها امیپ یمجاز یکرونا فرزندم در فضا وعی. در دوران ش31

  دانم نمی 

 بله 

 ریخ 

 ارسال کرد. ای افتیدر یجنس یها امیپ یمجاز یکرونا فرزندم در فضا وعین ش. در دورا32

 دانم ینم 

 بله 

 ریخ 

 بود. زیآم خشونت یها امیپ ایها  لمیف ر،یشاهد تصاو یمجاز یکرونا فرزندم در فضا وعی. در دوران ش33

 دانم ینم 

 بله 

 ریخ 
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فرزند مورد  مورد در آنها از کدام هر چنانچه است شده آورده مختلف حاالت و رفتارها از فهرستی زیر در

 .نمایید مشخص)×(  عالمت با را آن است، داشته وجود گذشته ماه 6 طول در یا حاضر حال رنظر، د

  سواالت خیر بعضی مواقع بله

 1     .کند می رفتار خود سن از تر گانه بچه   

 2 .دارد( آلرژی) حساسیت   

 3 .کند می بحث و جر زیاد   

 4 .دارد نفس تنگی یا آسم   

 کند. مثل جنس مخالف رفتار می   

 کند و بالعکس( )یعنی اگر دختر است مثل پسرها رفتار می

5 

 تف) اندازد می را دهانش آب مکانی هر در. کند می مدفوع توالت از بیرون   

 (کند می

6 

 7 .کند می تعریف خودش از و است مغرور   

 نگه طوالنی مدت برای را اش توجه تواند نمی کند، جمع را حواسش ندتوا نمی   

 .دارد

8 

 9 .(وسواسی فکر) کند خارج ذهنش از تواند نمی را فکرها بعضی   

 10 .است فعال زیاد یا است قرار بی بنشیند، آرام تواند نمی   

 11 .است وابسته آنها به خیلی یا چسبد، می بزرگساالن به   

 12 .کند می شکایت نهاییت از   

 13 .رسد می نظر به سردرگم یا گیج   

 14 .کند می گریه زیاد   

 15 .است رحم بی حیوانات با   

 16 .دهد می آزار را دیگران و است زورگو است، رحم بی دیگران به نسبت   

 17 .شود می غرق خودش افکار در یا کند می پردازی خیال   

 18 .دارد را خود بردن بین از قصد یا زند می صدمه خودش به عمداً   

 19 .کنند توجه زیاد او به خواهد می دلش   

 20 .کند می خراب را وسایلش   

 .کند می خراب را دیگران وسایل یا اش خانواده به متعلق وسایل   

  

21 

 22 .(دهد نمی گوش حرف) کند می نافرمانی خانه در   

 23 .(دهد نمی گوش حرف) کند می ینافرمان مدرسه در   

 24 .خورد نمی غذا خوب   

 25 .ندارد سازگاری دیگر های بچه با   

 26 .شود نمی پشیمان خود، بد رفتار از   

 27 .است حسود   

 28 .کند می نقض جاهای در و مدرسه خانه، در را قواعد و قوانین   

 29 ترسد. ( میمدرسه از غیر) صخا جاهای بعضی یا ها موقعیت حیوانات، از   



 132                                                                                                                                                        ها پیوست

  

 30 .ترسد می مدرسه به رفتن از   

 31 .ترسد می دهد، انجام بدی عمل یا بزند سرش به بدی فکر که این از   

 32  .باشد نقص و عیب بی جهت هر از باید که کند می احساس   

 33 .ندارد دوست را او کس هیچ که کند می احساس   

 34 .هستند نیافتنی دست راندیگ کند می احساس   

 35  .پندارد می هست آنچه از کمتر را خودش کند، می ارزشی بی احساس   

 36 .است دیدن آسیب مستعد زند، می صدمه خود به زیاد   

 37 .کند می دعوا و جنگ زیاد   

 38 .گذارد می دیگران سر به سر زیاد   

 39 .کنند می رستد دردسر، که گردد میهایی  بچه بر و دور   

آنها  شنیدن به قادر دیگران) ندارند خارجی وجود که شوند می صداهایی   

 نیستند(
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 41 .کند می عمل فکر بدون   

 42 .دارد دوست را تنهایی   

 43 .زند می گول را دیگران کند، می تقلب و گری حیله گوید، می دروغ   

 44 .دارد جویدن ناخن به عادت   

 45 .شود می زده هیجان و عصبی زود است، حساس ادزی   

 46 .دارد خود بدن اندام در غیرارادی های پرش و حرکات   

 47  .بیند می وحشتناک های خواب   

 48 .ندارند دوست را او دیگر های بچه   

 49 .دارد یبوست   

 50  .شود می مضطرب و ترسوست بسیار   

 51 .کند می سرگیجه احساس   

 52 .کند می گناه احساس زیاد   

 53 .(است پرخور) خورد می غذا زیاد   

 54 .کند می خستگی احساس اندازه از بیش   

 55  .دارد وزن اضافه   

 نظر دارد در حالی که از شکایت زیر جسمی های ناراحتی و مشکالت از   

  :دارد عصبی علت و نبوده جسمی پزشکان

    بدن لفمخت نقاط در درد (الف

    سردرد (ب

    خوردن هم به حال احساس تهوع، حالت (ج

 شود(-نمی برطرف عینک با اگر) چشمی ناراحتی (د

    پوستی مشکالت دیگر یا جوش (ه

    پیچه دل یا درد دل (و

    آوردن باال یا استفراغ (ز

56 
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 ها ناراحتی سایر (ح

 57  .کند می کاری کتک دیگران با دلیل بی   

 58 .کند می زخم را آنها و رود می ور بدنش های قسمت دیگر یا پوست بینی، با   

 59 .کند می بازی و رود می ور دیگران حضور در خود تناسلی آلت با   

 60 .کند می بازی زیاد خود تناسلی آلت با   

 61 .است ضعیف خواندن درس در   

 62 .است چلفتی پا و دست   

 63 .باشد خودش از بزرگتر های بچه اب دهد می ترجیح   

 64 .باشد خود از کوچکتر های بچه با دهد می ترجیح   

 65  .کند می خودداری غریبه افراد با کردن صحبت از   

 66 .(وسواسی اعمال) بیند می اعمال بعضی به مجبور را خودش   

 67 .کند می فرار منزل از   

 68 .کشد می جیغ زیاد   

 69 .دارد می نگه خودش توی را مطالب است، تودار و زمرمو   

 آنها دیدن به قادر دیگران) ندارند خارجی وجود که بیند می را چیزهایی   

 .(نیستند
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 71    .است خجالتی و کمرو   

 72 .کند می افروزی آتش   

 73 .دارد جنسی مشکالت   

 74 .کند می بازی دلقک یا خودنمایی   

 75 .شود می ترک زهر که طوری ترسوست حد از بیش   

 76 .خوابد می دیگر های بچه از کمتر   

 77 .خوابد می ها بچه دیگر از بیشتر شب یا و روز طول در   

 78  .شود می پرت حواسش راحتی به یا است توجه بی   

 79 .(دارد زبان لکنت مثالً) دارد مشکل کلمات بیان در و کردن صحبت در   

 80 .شود می خیره جایی به هدف بدون   

 81 .(کند می دزدی) دارد برمی را وسایل اجازه بدون منزل در   

 82 .(کند می دزدی) دارد برمی را وسایل اجازه بدون منزل از خارج   

 83 .کند می جمع ندارد احتیاج که را چیزهایی   

 84 .دارد غریب و عجیب رفتارهای   

 85 .دارد غریب و یبعج های ایده   

 86 .است زودرنج و عبوس دنده، یک و شق کله   

 87 .دارد ناگهانی تغییرات احساساتش یا و خلق در   

 88  .است اخمو و کند می قهر زیاد   

 89 .است شکاک و بدگمان   
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 90 .برد می کار به وقیحانه و زشت کلمات هایش، صحبت در یا دهد می فحش   

 91 .زند می کننده مأیوس های حرف و است شده سیر زندگی از گوید می   

 92 .کند می صحبت یا رود می راه خواب در   

 93 .کند می صحبت زیاد   

 94 .کند می اذیت و مسخره را دیگری   

 95 .است مزاج تند یا بدخلق   

 96  .کند می فکر زیاد جنسی مسائل به راجع   

 97 .دکن می تهدید را مردم   

 98 .مکد می را خود شست انگشت   

 99  .کشد می بو یا جود می را تنباکو و توتون یا کشد، می سیگار   

 100 .دارد مشکل رفتن خواب در   

 101 کند. می فرار و است گریزان مدرسه از   

 102  .است انرژی کم و فعالیت کم   

 103 .است( افسرده) گرفته دل و ناراحت غمگین،   

 104 .است صدا و سر پر حد از بیش   

 105 .(تنباکو و الکل از غیر به) کند می مصرف مخدر مواد غیردارویی مقاصد برای   

 106 .زند می عمومی اموال تخریب به دست و است ناهنجار اجتماعی نظر از   

 107 .کند می خیس را شلوارش روز در   

 108 .دارد ادراری شب   

 109 .کند می ناله   

 کند که جنسیتش این نبود. آرزو می   

 کند که دختر بود و بالعکس( )یعنی اگر پسر است آرزو می
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 111 .است گیر گوشه و کند نمی برقرار ارتباط دیگران با   

 112 .است نگران   

 آنها نیامده باال فهرست در که دارد دیگری مشکالت نوجوان یا کودک چنانچه   

 .نویسیدب را

1-_____________________________________ 

2-_____________________________________ 

3-  ____________________________________ 
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