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1

چکیده
یکی از مسائل مهمی که جوامع کنونی با آن مواجه هستند گرایش گرروههرای سرنی ملت ره بره

رای

مجازی و عالیت و گذران وقت در آن است ،دانش آموزان نوجوان نیر در ایرب براره مسرتننی نیسرتندب بنرابر
مطالعات انجام شده یکی از مقولههای موثر بر شکل گیری شلصیت و بروز ر تار نوجوانان
می باشد ،اما

رای مجرازی

ای مجازی دارای محاسب و معایبی است که موجب تأثیرات منبت و منفی در کاربران خود

از جم ه نوجوانان می شودب ایب پژوهش به روش اقدام پژوهی انجام شرده و تراثیر کارگراههرای آموزشری برا
شیوه تفکر خ اق دانش آموزان و والدیب بر آسیب های ناشی از

ای مجرازی در یرن نمونره آمراری 33

نفره از دانش آموزان ششم ابتدائی یکی از مدارس دخترانه دولتی تهران در سال تحصی ی  19-19انجام شده
استب در ایب پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه شواهد  9جمع آوری و پس از تج یه و تح یرل و انتلرا
راهکار و اجرای آن ،شواهد  2نی به روش مشاهده و مصاحبه و نظر سنجی جمع آوری شده و مورد بررسی
قرار گر ته استب پژوهشگر با بررسری شرواهد دوم دریا تره اسرت رترایت نسربی والردیب و دانرش آمروزان
ازا ایش آگاهی و تاثیر راهکارها بر پیشگیری از آسیب های

ای مجازی کسرب شرده اسرت ،هرم نریب

مشاهدات پژوهشگر نشان داده پس از برگ اری کارگاههای والدیب و دانرش آمروزان برا شریوه تفکرر خ راق
تغییرات منبتی در ر تار دانش آموزان در

ای مجازی ایجاد شده استب میتوان با برگر اری کارگراههرای

آموزشی والدیب و دانش آموزان با رویکرد تفکر خ اق در جهت پیشرگیری از آسریبهرای
اقدام نمود ،آغاز آموزش های لازم درباره ر تار در

رای مجرازی

ای مجازی از همان دوره تحصی ی ابتردائی ترروری

به نظر میرسدب پیشنهاد می شود صل آشنایی با آسیب های

ای مجازی به صل های کتا درسری کرارو

ناوری پایه ششم ابتدائی اتا ه گرددب
واژهگان کلیدی :پیشگیری ،آسیب ها،

ای مجازی ،تفکر خ اق ،والدیب ،دانش آموزانب
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مقدمه
ما در عصر شبکهها زندگی می کنیمب عصری که در آن شکل گیری شبکههای گوناگون
اجتماعی آن ایب ،شیوه های ارتباطی و اط اع رسانی نوینی به عرصه گسترده ارتباطات
اجتماعی معر ی کرده استب() 9

ای مجازی دنیای وسیع و پیچیده ای است که گروه ها

و ا راد ملت ه با گرایش ها ،باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگی می کنندب واژه
زندگی در ایب

ا به اشتباه به کار نر ته است را که توأماً و همگام با دنیای واقعی و شاید

بیشتر بر وجود آدمی و باورهایش اثر می گذارد

ای مجازی مکانی ست که رد می

تواند عالیت های دنیای واقعی خود را به آن وارد کندب از خصوصیات بارز ایب

ا بی

مکانی و بی زمانی آن استب( )2شناخت صورت مسئ ه و یستی رسانه های نویب اجتماعی
و شبکه های مجازی می تواند در بهره مندی از اب ارهایی که آثار منبت و منفی آنها به
گونگی تربیت و می ان آگاهی کاربران بر می گردد ،مؤثر ا تدب(« )9آموزش و ارتقای
مدیریت خانواده در استفاده مناسب از اب ار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام
تع یم تربیت رسمی عمومی» راهکار  3-9هدف عم یاتی  3سند تحول بنیادیب آموزش و
پرورش استب( ) 3با توجه به مفهوم رهنگ مشارکتی مد نظر هنری جینکین  2331در واقع
دانش آموزان باید در مدرسه ایب توانایی را بیابند که مهارت مشارکت را در رهنگ دنیای
کنونی به دست آورندب منظور جنکین از رهنگ مشارکتی رهنگی است که همه ما و حتی
کودکان با وجود راهم شدن بستری به نام اینترنت در ساختب آن نقش داریمب او اعتقاد
دارد که رهنگ اکنون مش ارکتی است و نقش همه کسانی که به اب ار انتشار محتوا در
اینترنت دسترسی دارند در ساختب ایب رهنگ مهم استب( )3کری ب لگت ( cary

 )bazalgetنویسنده کتا

"آموزش رسانه در مدارس ابتدائی" می گوید بر طبق نظریه

پیاژه اکنر بچه های دبستانی در مرح ه عم یات عینی پیاژه هستند که رشد شناختی آن ها و
یادگیری شان به تجربیات عم ی آنان بستگی دارد و تفکر آنان را به واسطه تجربه های
عم ی می توان به سمت تفکر منطقی و عم یات صوری بردب کری می گوید آنچه به طور
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ک ی در آموزش سواد رسانه ای لازم است و در منشور اروپایی سواد رسانه ای نی درباره
هر گونه آموزش رسانه توصیه شده است ایب است که هر نوع آموزش رسانه سه اصل با سه
لایه مساوی را در خود داشته باشدب رهنگی باشد ،انتقادی باشد و خ اقیت را در نظر
بگیردب( ) 5به طور ک ی می توان دو رویکرد به آموزش سواد رسانه ای شرح داد (باکینگهام
 :)2333رویکرد نلست صر اً بر ملاطب تح یل گر تمرک می کند و می خواهد او را از
آسیب های رسانه ای مصون بدارد و نگاهی حمایتگرانه به ملاطب منفعل دارد ،اما رویکرد
دوم ملاطب را عال می داند و نه قط اعتقاد دارد که ملاطب باید تح یل گر باشد  ،ب که
باید تولید کننده هم باشد و بدون تولید محصول رسانه ای نه منتقد خوبی خواهد شد و نه
توانایی ایب را خواهد داشت که در رهنگ مشارکت کندب( )3برخی محققان سواد رسانه
ای را مجموعه دانش ها و آگاهی ها می دانند که ا راد را در بهره وری بهینه از رسانه های
جمعی هدایت می کند تا بدون تعارض شلصیتی و ر تاری برنامه ها و محتوای رسانه های
جمعی را کنترل کنندب سواد رسانه ای در جامعه ما با شکاف بسیار ب رگی مواجه بوده و نه
تنها عامه مردم که بسیاری از نلبگان و دانشگاهیان کشور نی همچنان با سواد رسانه ای
بیگانه اند ،و با توجه به ایب که در ین محیط رسانه ای و در ین سپهر اط اعاتی به سر می
بریم و تحت نفوذ امواج ملت ه رسانه ای قرار داریم لذا دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و
آسیب پذیری خانواده ها و دنبال کردن راهی برای کاهش اثرات ملر

رسانه ها به ویژه

برای ملاطبان جوان و نوجوان که بیشتریب مصرف کنندگان رسانه ها هستند همواره مورد
توجه بوده است بنابرایب با آموزش سواد رسانه ای به خانواده ها از اثرات ملر رسانه ای
کاسته تا در ایب حرکت پرشتا

رسانه ها و ناوری اط اعات مناسبی انتلا

کردب()9

دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی و انتشار محتوای غیر اخ اقی ،تصاویر
مستهجب ،رعایت نشدن گروه های سنی ،سوء استفاده های جنسی و غیره موجب شده
بسیاری از باورهای تربیتی نادیده گر ته شود و الگوی تربیتی ای در خانواده شکل گیرد که
خانواده در ایجاد آن کمتریب سهم را دارد()9

ای مجازی محدودیت های زمانی و
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مکانی را از بیب می برد و تعامل موازی را امکان پذیر می کند و اساساً یکی از پروتکلهای
ای اینترنت ،امکان دسترسی های هم مان به ین

ا و یا

اهای متفاوت استب()8

برخی محققان ون کریس س معتقدند ،شبکه های اجتماعی باعث تقویت تجربه ی زندگی
کاربران نوجوان و جوان می شودبآن ها می آموزند در نقطه ی دیگر از جهان همسالان وی
گونه به پدیده ها کر می کنند و گونه آن تفکر را در زندگی بازنمایی می کنندب ایب
در صورتی است که آن ها نابهنجاری های همسالان خود را نی از ایب طریق می آموزندب()9
عدم توجه کا ی والدیب به رزندانشان می تواند یکی از دلایل روی آوردن آن ها به شبکه
های مجازی باشدب " از میان  39می یون استفاده کننده از اینترنت در آمریکا  2تا  5می یون
د ار اعتیاد اینترنتی شده اند و با مع ات زیادی گریبان گیر هستندب()1در ایران هم با
توجه به جوانی جامعه و ا ایش استفاده از تجهی ات ناورانه و تریب نفوذ اینترنت در
کشور شاهد رشد اینده استفاده از اینترنت در بیب جوانان و نوجوان هستیمب کشور ما از
نظر بهره مندی از اینترنت در بیب  989کشور جهان رتبه  89را دارد که بر اساس طبقه بندی
اتحادیه جهانی ملابرات ج کشورهای متوسط به شمار می رودب  35درصد استفاده
کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل می دهند و میانگیب صرف شده برای اینترنت 52
دقیقه در هفته استب()93شبکه های دوست یابی در کشور ما به سرعت در میان جوانان
ایرانی محبو شده است و ایرانی ها رتبه سوم را در ایب شبکه ها کسب کرده اندب( )99در
شبکه های اجتماعی شرایط راهم می شود که حریم خصوصی و اط اعات کاربران را
تهدید می کند ،گاه با رأی دادن در گروه ها مورد شناسایی مدیران گروه ها و ا راد و
سازمان ها قرار می گیرند و سپس با برقراری ارتباطاتی امکان تسهیم اط اعات شلصی به
وجود می آید و بدیب وسی ه اط اعات شلصی ایب کاربران در منابع که مورد قبول نیست
ذخیره و منتشر می شودب همیب امر تهدید کننده حریم خصوصی کاربران می باشدب()92
شبکه های اجتماعی از طریق کاهش زمان ارتباط والدیب با رزندان و ایجاد ا ایش زمان
ارتباط با دوستان ،زمینه تأثیرپذیری بیشتری از همسالان در نوجوانان ایجاد می کند؛
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مدیریت و کنترل مناسب در خانواده گونگی ارتباطات رزندانشان و همچنیب برقراری
تعامل سالم و دوستانه با آن ها به ویژه در نوجوانی در برخورد با تأثیر منفی ایب شبکه ها
حائ اهمیت استب()93
اقدام پژوهی ،یعنی ایب که مع م با ذهنیت پژوهشگرانه با موقعیت های عینی که با آن
سروکار دارد ،رو به رو شودب ( )93پژوهش در عمل نوعی رویکرد پژوهشی است که در
آن ا راد مشغول در کاری برای بهسازی و اص اح وتع نامط و

کار خود ،با مشارکت

ا راد ذینفع در آن به پژوهش و مطالعه می پردازندب()95در ایب پژوهش پژوهندگان ت اش
می کنند وتعیت نا مط و

یانامعیب موجود را به وتعیت مط و

یا معیب تغییر دهندب

هدف از ایب کار بهسازی امور و اثربلش کردن آن استب در پژوهش عمل ،موتوع های
تحقیق همه م موس و عینی و مربوط به عالیت های روزمره است بنابرایب در ایب پژوهش
منل پژوهش های مرسوم و دانشگاهی هدف پی بردن به روابط پدیده ها یا به اصط اح
متغیرها نیست ،ب که بررسی موتوع هایی است که رد یا ا راد در محیط کار و در
خصوص شغل شان با آن درگیر هستند و می خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یا
کاهش دهندب پس ایجاد تغییر در وتع موجود هدف عمده در ایب تحقیق استب()99
پژوهش در عمل دارای سه مرح ه عمده استب تشلیص ،تغییر ،ارزیابیب به ایب معنا که
پژوهشگر عمل  ،مسئ ه ای را تشلیص می دهد ،ت اش می کند وتع ناط و را (مسئ ه را)
تغییر دهد و ایب تغییر را ارزیابی ع می کندب()99
روش :
ایب مطالعه به روش پژوهش در عمل یا همان اقدام پژوهی انجام شده استب پژوهشگر
بعد از جمع آوری اط اعات و شواهد  9برای توصیه وتع موجود ،به مطالعه درباره
موتوع پرداخته و سپس برگ اری کارگاه های آموزشی به شیوه تفکر خ اق برای والدیب
و دانش آموزان را به عنوان راهکار انتلا

نموده و به طراحی رآیند اجرای اقدام پژوهی
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پرداخته است ،پس از اجرای راهکارها شواهد دوم گردآوری و با شواهد اولیه مقایسه
شده تا ن دین شدن به شرایط مط و

بررسی گردد سپس تفسیر و نتیجه گیری صورت

گر ته استب
گردآوری شواهد1
جمع آوری شواهدی اولیه ع اوه بر ایب که نشان دهنده مسئ ه است ایب امکان را می
دهد که اقدام پژوه بعد از یا تب راه حل و اجرای آن کارآمدی یا عدم کارآمدی و می ان
تأثیر راه حل را مورد بررسی قرار دهدب شواهد اولیه در ایب اقدام پژوهی به دو روش مشاهده
و مصاحبه با اولیای دانش آموزان جمع آوری شده استب
 -1-1مشاهدات
بر اساس مشاهدات مع م
-9تصاویر پرو ایل دانش آموزان با پوشش عمومی دانش آموزان تناسبی نداشت و گویی
در

ای مجازی در ین محیط خصوصی هستندب

 -2دانش آموزان صبح ها در مدرسه اکنر ًا خمیازه می کشیدند و کسل بودند و در برابر
سوال مع م که را خوا

آلود هستند ،ابراز نمودند که شب ها در اینترنت مشغولند و

زمانی به خود می آیند که دیر شده و در نتیجه دیر می خوابندب
 -3برخی مطالب درسی مکمل که از

ای مجازی بارگیری کرده و گاهی در ک اس ارائه

می کردند یا به مع م نشان می دادند از سایت ها یا کانال های غیر معتبر بود و مبنای ع می
نداشتب
 -1-0مصاحبه با والدین
نظر والدیب در کل حاکی از ایب بود که رزندانشان به بهانه های ملت ه از جم ه
جستجوی مطالب درسی و گفتگو با دوستان خود مدت زمان زیادی را در

ای مجازی

به سر می برند و شب ها تا دیر وقت آن ایب هستند و در صورتی که والدیب اعتراض کنند با
پرخاشگری و عدم حرف شنوی بچه ها روبه رو می شوندب از طر ی والدیب ابراز نمودند
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وقتی رزاندانشان از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی با دوستان و همک اسی هایشان در
ارتباط هستند د ار نگرانی های ملت ه می شوندب
همچنیب یکی دیگر از بحث های والدیب که عمدت ًا بر آن اتفاق نظر داشتند ایب بود که
مشغول بودن رزندان در

ای مجازی آن ها را از

ای واقعی و تحرک و مطالعه درسی

و غیر درسی دور کرده استب
تجزیه و تحلیل و تفسیرداده ها 1
با توجه به آن ه در شواهد  9بیان شد دانش آموزان ک اس در معرض آسیب های
ای مجازی بودندب به نظر می آمد ج وگیری از ورود دانش آموزان به

ای مجازی

امری غیر ممکب است لذا باید راهکاری پیش بینی و اقدام می شدب پژوهنده با بررسی
مشاهدات خود در شواهد ( )9و نتیجه مصاحبه عمومی با والدیب و مطالعات و جستجوها به
ایب نتیجه رسید که مشک ات نامبرده در ایب اقدام پژوهی می تواند از سه موتوع زیر ناشی
شود:
-9دانش آموز با مفهوم اخ اق در

ای مجازی آشنا نیستب

-2دانش آموز آسیب های احتمالی در

ای مجازی را نمی داندب

-3دانش آموز راه های مراقبت از خود در برابر آسیب های

ای مجازی را نمی شناسدب

از طر ی آگاهی والدیب نی برای مواجهه صحیح با ایب مسئ ه و ایفای نقش صحیح الگویی
آن ها نقش مهمی در مصونیت رزندان از آسیب های

ای مجازی داردب

انتخاب راهکار موقت
در ایب مرح ه از اقدام پژوهی می بایست راه حل مناسبی جهت ر ع یا کاهش مسئ ه پیدا
و اجرا می شدب
تجربه ی مدیر آموزشگاه و دیگر همکاران ،اط اعات وتجربیات گذشته ی پژوهنده،
آنچه که در مطالعه منابع موجود بدست آمده بود منبع خوبی برای پیدا کردن راه حل
بودندب
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پژوهنده با توجه به آن ه در تج یه و تح یل و تفسیر داده ها بیان شد ،راهکار را در
هار مرح ه زیر طراحی و به اجرا گذاشت:
-9آشنایی دانش آموزان با تعریه و مفهوم اخ اق در

ای مجازی با کارگاه آموزشی به

روش تفکر خ اقب
 -2آشنایی دانش آموزان با آسیب هایی که از طریق

ای مجازی متوجه کاربران است

به روش تفکر خ اق ب
-3آموزش برخی روش های پیشگیری از آسیب های

ای مجازی به روش تفکر خ اق ب

 -3آشنایی والدیب با ابعاد ملت ه مسئ ه و روش های کاربردی صحیح برای مواجهه با آن
به روش تفکر خ اقب
اجرای راهکار و نظارت بر آن
اجرای مرحله  1راهکار:
برای اجرای مرح ه اول راهکار ،آشنایی دانش آموزان با مفهوم اخ اق در
موتوع انشای "مرام نامه اخ اقی نوجوانان برای استفاده از

ای مجازی

ای مجازی " ارائه شد ،اما

برای ایب منظور در ک اس ج سه ای بصورت بارش مغ ی و تفکر خ اق درباره ایب موتوع
برگ ار شد و دانش آموزان پس از ایب که در من ل انشای خود را به صورت ردی نوشتند
در ین ج سه درس ارسی در گروه های ک اسی انشاهای خود را مورد بررسی قرار داده و
از آن ها متب درس آزاد ارسی خود را استلراج نمودند در ادامه برای درگیری بیشتر ذهب
دانش آموزان با مسئ ه ،موتوع انشای "در

ای مجازی به ه نکاتی باید توجه داشت؟ "

ارائه شد سپس در هر گروه دانش آموزان پس از بررسی بهتریب انشای گروه را انتلا
کردند و در ک اس قرائت شدب
اجرای مرحله  0و  3راهکار:
برای آشنایی دانش آموزان با آسیب های

ای مجازی و روش های مراقبت از خود در

ای مجازی کارگاه های آموزشی (  9کارگاه  35دقیقه ای ) تشکیل شدب موتوع هر

تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از02 / ...

کارگاه به تفکین تأثیر
و نبایدها در

ای مجازی بر س امت جسمی ،ارتباط در

ای مجازی ،مدیریت زمان در

ای مجازی ،بایدها

ای مجازی ،تعهدات اخ اقی در

ای

مجازی و پرو ایل های شلصی ه می گویند ،بودبدر ایب کارگاه ها ابتدا موتوع طرح
شد و در  33دقیقه اول با روش بارش کری و مباحنه ک اسی دانش آموزان به بیان نظرات
خود در رابطه با موتوع طرح شده پرداخته و نظرات یکدیگر را مورد تح یل و نقد قرار
دادند و برخی از آنان خاطره و تجربیات خود را مطرح نمودند و پژوهشگر در نقش هدایت
گر نکات تکمی ی را بیان نموده و بحث را هدایت می نمود و سپس در  95دقیقه پایانی هر
کارگاه برای تکمیل رآیند یادگیری پژوهشگر کاربرگه های (درج در پیوست) از پیش
طراحی شده را در اختیار دانش آموزان قرار داد تا دانش آموزان به شکل مشارکت
گروهی و همفکری با یکدیگر به تکمیل آن بپردازند ،لازم به ذکر است در ایب کاربرگه ها
موقعیت تفکر و خ ق هنری برای دانش آموز راهم بوده و تشکیل نمایشگاه ک اسی از
کاربرگه های تکمی ی و توتیح و تفسیر آن توسط دانش آموز و نقد آن بوسی ه همک اسی
ها مرح ه نهائی کارگاه ها بوده استب
اجرای مرحله  2راهکار
در ایب مرح ه کارگاه والدیب برگ ار شد ایب کارگاه با عنوان " کارگاه تفکر خ اق
پیشگیری از آسیب های

ای مجازی بر دانش آموزان" با هدف همسوئی خانواده ها با

مدرسه در ارتباط با استفاده هد مند و قانونمند دانش آموزان از

ای مجازی و با دادن

آگاهی و رویکرد تفکر خ اق برگ ار شد ،البته برای مطالعه و ا ایش اط اعات والدیب منابع
مقالات و نوشتارهای منتشر شده بر سایت شورای عالی

ای مجازی معر ی شدب در ایب

کارگاه والدیب ع اوه بر بیان مشک ات و تجار خود در رابطه با استفاده رزندان از
مجازی  ،با توجه به الگو پذیری والدیب قواعدی نی برای خود تعییب کردندب

ای
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گردآوری شواهد 0
شواهد دوم می توانست حاکی از مو قیت یا عدم مو قیت راه حل ها باشدب شواهد دوم
نی ع اوه بر اینکه به روال شواهد اولیه یعنی از طریق مشاهده ی پژوهنده و مصاحبه با
والدیب جمع آوری گشت ،بوسی ه پرسشنامه از والدیب و دانش آموزان نظر سنجی نی به
عمل آمدب
 -0-1مشاهدات
مشاهدات پژوهنده نشان از تغییرات زیر داشت:
-9تصاویر پرو ایل اغ ب دانش آموزان تغییر کرده و از تصاویر شلصی متناسب با موازیب
رهنگی یا تصاویر مناظر طبیعی و ببب استفاده کرده بودندب
-2خوا آلودگی دانش آموزان در ک اس کاهش پیدا کرده بودب
-3مطالب درسی تکمی ی که دانش آموزان ارائه می کردند اغ ب از سایت های ع می
معتبر بودب
-2-2مصاحبه
گفتگو با والدیب نشان می داد که:
 -9اغ ب دانش آموزان برای استفاده از

ای مجازی برنامه ری ی نموده اندب

 -2با همکاری و نظارت اغ ب والدیب از ساعات  93شب به بعد دانش آموزان آن ایب
نبودندب
 -3ارتباطات مجازی دانش آموزان برای والدیب آشکار بوده و بلاطر عدم پنهان
کاری و عدم خصوصی کردن ارتباطات ،تردید والدیب نسبت به امکان استفاده
رزند از

ای مجازی کاهش یا ته بودب

 -3ابراز نگرانی های والدیب کاهش یا ته بودب

تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از01 / ...

نتایج حاصل از نظر سنجی اولیا:
ردیه

سوال

گ ینه ها
خی ی زیاد

زیاد

متوسط

کم

9

برگ اری کارگاه با موتوع ذکر شده قدر تروری بود؟

29

3

3

3

2

از روش برگ اری کارگاه قدر راتی هستید؟

25

5

3

3

3

محتوای ارائه شده در کارگاه ه می ان با اط اعات مورد

23

5

2

3

نیاز شما درباره موتوع تناسب داشت؟
مطالب بیان شده در کارگاه قدر کاربردی بود؟

3

29

9

2

3

نتایج حاصل از نظر سنجی دانش آموزان:
ردیه
9

گ ینه ها

سوال
ه می ان از بحث های گروهی در کارگاه های ذکر شده

خی ی زیاد

زیاد

متوسط

کم

29

3

3

3

راتی هستید؟
2

ه می ان از عالیت های گروهی در کارگاه های ذکر شده

29

3

9

3

راتی هستید؟
3

مطالب بیان شده در کارگاه قدر برای شما و دیگر دانش

29

3

9

3

آموزان تروری است؟
3

برگ اری کارگاه ها با موتوع ذکر شده قدر برای آشنائی
شما با ر تارهای پرخطر در

29

2

2

3

ای مجازی تأثیر داشت؟

با بررسی پاسخ سؤالات باز پژوهشگر به ایب نتیجه رسید که اولیا و دانش آموزان
خواستار برگ اری ج سات مرتبط با

ای مجازی به طور مداوم ( ج سات ماهانه) بودند،

همچنیب آنان خواسته بودند از کارشناسان و اساتید خارج از آموزش و پرورش نی در ایب
ج سات دعوت شودب
از مشاهدات پژوهشگر در پرو ایل های دانش آموزان نی تغییرات منبت پیدا بودب

 /32فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال دوم ،شماره  ،5تابستان 1318

نتیجه دیگر ایب پژوهش در کارگاه تفکر خ اق والدیب تعیییب قواعدی برای والدیب با
توجه به نقش الگو پذیری آنان بود که خود ملاطبیب اشاره نمودند و به رعایت آن توا ق و
تهعد نشان دادند:
 -9خودمان در استفاده از

ای مجازی الگوی رزندان باشیمب

 -2زمانی که رزندان وارد من ل می شوند و یا می خواهند بلوابند ما را غرق در
ای مجازی نبینندب
 -3هنگام استفاده رزندان از

ای مجازی سعی کنیم در کنار آنان ح ور داشته و

بدون ایجاد اتطرا به آنان آموزش ها و هشدارهای لازم را بدهیمب
 -3یادمان باشد اگر آن ه به کودکان می گوییم مطابق آن ه عمل می کنیم نباشد
تأثیری نلواهد داشتب
 -5حریم خصوصی رزندان را رعایت کرده و از عکس رزندان برای تصاویر پرو ایل
خود استفاده نکنیم و عکس های شلصی رزندان را در شبکه های اجتماعی منتشر
نکنیمب
 -9به رزندان بیاموزیم که نباید اط اعاتی از خود منتشر کنند که ندیب سال دیگر
هنگام استلدام در برابر همکاران و کار رمای خود خجالت زده شوند و زمینه
تصورات نادرست در رابطه با خود ایجاد نمایندب
 -9کسب اط اعات لازم درباره خشونت های اینترنتی و ارائه آگاهی لازم به رزندانب
از دیگر نتایج حاص ه تغییر در ر تار خانواده در رابطه با

ای مجازی بود بنا بر اظهار

دانش آموزان در بع ی خانواده های آن ها برای استفاده از اینترنت ساعاتی مشلص شده
استب
تجزیه تحلیل داده ها و تفسیر آن 0
مقایسه شواهد  9و  2نشان می داد تغییرات منبتی در راستای ر ع مسئ ه بوجود آمده
استب همچنیب رتایت نسبی دانش آموزان و والدیب از رآیند اجرا شده در نتایج آماری
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حاصل از نظر سنجی پیدا بودب از طر ی تمایل والدیب به ادامه کارگاه ها نشان از مو قیت و
مفید بودن ایب کارگاه ها داشتب
ارزشیابی تأثیر اقدامات جدید و تعیین اعتبار آن
 -9نانچه در شواهد ( )2بیان شد تاثیر راه حل ها در راستای ر ع مسئ ه پیدا بوده استب
 -2طبق نتایج پرسشنامه (نظرسنجی) توزیع شده بیب دانش آموزان و والدیب تاثیر نسبی راه
حل ها مشهود بوده استب
 -3مدیر و معاون پرورشی دبستان تمب نظارت بر اجرای راه حل ها از کاربرگ های
طراحی شده ،کارگاه های برگ ار شده برای والدیب دانش آموزان ،کارگاه های برگ ار
شده برای دانش آموزان ،تغییرات ایجاد شده در جهت کاهش آثار مسئ ه طرح شده
رتایت داشته و رآیند ایب اقدام پژوهی را مفید ،تروری ،خ اقانه می دانستند و برای همه
دانش آموزان پایه ششم مدرسه پیشنهاد نمودندب
نتیجه ارزیابی و یافتهها
با مقایسه شواهد  9و 2مؤثر بودن راه حل ها و مو قیت نسبی آن مشهود بوده ،باید توجه
داشت که دست یا تب به مو قیت صد درصد در موتوعات تربیتی رآیندی ب ند مدت
است و در ند ماه به طور کامل اتفاق نمی ا تدب از طر ی با بررسی نتایج آماری پرسشنامهها
نی تاثیر قابل توجهی را نشان می دهدب
از نتایج حاص ه مو قیت نسبی کارگاه ها در رسیدن به اهداف مربوطه بوده استب پس از
کارگاه تعدادی رم نظر سنجی بیب اولیا و دانش آموزان توزیع شد که در  3سؤال  3گ ینه
ای اثر بلشی کارگاه را ارزیابی می کرد و در سه سؤال باز ،رصت بازگوئی نقاط قوت و
نقاط تعه و پیشنهادات مربوط به طرح را می دادب نتیجه آماری ایب ارزیابی از سؤالات
هارگ ینه ای در جدول ذیل آمده است:
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نتیجه گیری
موتوع

ای مجازی وسیع و عمیق بوده و تحقق مصونیت کودکان و نوجوانان نیازمند

همت و وحدت روی ه سازمان های ملت ه مرتبط و همسوئی خانواده ها و مدارس را می
ط بد ،لذا نیاز به سرعت عمل در سیاستگ اری و اجرای راه حل ها در ایب زمینه است،
سرعت سیاست گ اری ها و اجرای عم یاتی آن ها باید با سرعت پیشر ت تکنولوژی های
مرتبط با

ای مجازی تناسب داشته باشدبلازم هست مسئولیب امر نسبت به ر ع نواقص

شبکه م ی اط اعات و ارتباطات ( اینترانت) و ایجاد

ای امب مجازی برای کودکان و

نوجوانان همت نمایندبآموزش سواد رسانه ای در تمام مقاطع تحصی ی و از پایه اول ابتدائی
تروری استب ایب آموزش در مدارس هوشمند اولویت بیشتری داردبدر راستای تداوم و
ارتقای سواد رسانه ای در برنامه ری ی سالانه مدارس ساعاتی بطور منظم و مداوم به ایب
موتوع اختصاص داده شودب و ه بسا لازم هست کتابچه های آموزشی ملتص دانش
آموزان با همکاری کارشناسان شورای عالی

ای مجازی و کارشناسان آموزش و

پرورش تهیه و تدویب گرددب در کتا کارو ناوری پایه ششم اص احاتی صورت پذیرد و به
رعایت نکات اخ اقی و استفاده هد مند و قانونمند نی پرداخته شودب

تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از33 / ...

منابع
 )9اکبری ،ابوالقاسم و اکبری مینا ()9313ب آسیب شناسی اجتماعی ،تهران ،انتشارات رشد و
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