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 به : تقدیم
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 :تشکر و قدردانی

 

 

   

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

ده ده ده با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كربا راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كربا راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كر   پژوهشپژوهشپژوهشكه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين 

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

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

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

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

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

 فناوري و دانش نو می باشد آموزش و پرورش است . 
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و مسئولین شكل گرفته كه ان معلماين واقعیت به صورت امري مقبول و پذيرفته شده در اذهان والدين ، مربیان ، 

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

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

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

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

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

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

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

چگونه فرزندانمان را مجاب كنیم كه اصول اخالقی همراه  يها یگوشبا وجود جذابیت هاي فراوان محیطی مانند 

 را در همه ي مراحل ترقی و كسب دانش بكار بگیرد .

  

 

 

 

 مقدمه:

داشته است كه هر  یقابل توجه يها یشرفتاطالعات و ارتباطات پ يفناور ینهكشورمان در زم یراخ يدر سال ها

كه در چشم بر هم  يو وزارت ارتباطات دانست به نحو یماسال يجمهور یقاتاز توف يتوان برگ سبز یرا م يك

 ینرشد صنعت و شتابان بودن آن در ع اينشو دو  یمنتقل م يگرد يبه جا يیاطالعات، خدمات و....... از جا یزدن

 .تواند در بر داشته باشد یجامعه م يهم برا یمثبت بودن آفات  صدمات
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 يمجاز  يار فضاها یريبهره گ يجوان برا يدر نسل ها یشتاب زدگتوان  یراستا را م ينموضوع در ا ينتر اصلی

 يمآموزش و حر يدقبل از استفاده از امكانات گسترده و جد یدر رسانه ها مشاهده نمود. معموال رد هر جامعه ترق

ته در نظر گرف یجانتجربه و ه ینسل جوان، ب ايرد جامعه خصوصا بر يدآفات آن با یزو ن ياستفاده از تكنولوژ

 يدارا يخانواده ها يرانیو یهتك حرمت اففراد و حت یزشاهد سوء استفاده و ن یراخ يشود. اما متاسفانه در سالها

 .يمفرزند بوده ا

طرف  يكداشته و دارند. از  يا يدهمدارس خصوصا در دوره اول و دوم متوسطه پسرانه و دخترانه مشكالت عد لذا

 یهته یدارند به سخت یمشكالت مال یارخانواده ها بعضا بس يبرا یمتقحساس و گران  یارتباط یلهوس ينا يدخر

 یكند..... آفت یاو را پر م یدتمام ساعات مف ايد.... جوان كه ش یو اجتماع یعاطف یوابستگ يگرشود و از طرف د یم

 .كشور یرسم یتو ترب یمامر تعل يشده برا

شوند و  ینوجوانان رو به رو م يكنند با پنهان كار یريمدارس بخواهند و از آوردن آن جلو گ یناگر مسئول 

مدرسه و سر كالس بودن  يمتفاوت باشند كه حر یشود و اگر بخواهند ب یمورد مشاهده م ينتخلفات فراوان در ا

درون مدرسه بوده  يرر شاهد انتشار تصاویاخ يشود. در سال ها یبه مسخره گرفته م یو حقوق یقیافراد حق یحت

به نحوه  یمعضل اجتماع ينافراد با ا یتو ترب يو محكم و با فرهنگ ساز یو قانون یمشكل اساس يد. پس بايما

 .یمبرخورد كن يستهشا

 یدقرار داده شده است كه كل يدرب مدرسه باكس ها يدخترانه در جلو یمجموعه آموزش يندر ا یلدل ینهم به

 یامر درون ينو دانش آموزان ا یاءاوان با اولفر يها یمیتو صم يباشد و با فرهنگ ساز یآن دست دانش آموز م

 ینمسئول یهكل يابزار برا ينا يباال یمتحال ق ینندارد اما در ع یدر ساعات كالس گوش يدانش آموز یچشده و ه

 .باشد یم یمدرسه باعث دغدغه ذهن
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 ينهكه هستند نهاد  یسنافراد در هر  یهكل يحدود استفاده از هر ابزار برا یمل يبا فرهنگ ساز ينكهبه ا یدام با

 شود.

 بیان مسئله:

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

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

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

می   گوشی هاي همراهاستفاده صحیح دانش آموزان از حاضر قصد تحلیل و پژوهش در مورد آن را دارم مربوط به 

آموزان و است و دانش  .....كه مدرسه اي است  ........مدرسه الزم به ذكر است كه مدرسه محل خدمت من  باشد.

ان و پرسنل آموزشگاه همه با رايانه و كاربردهاي فراوانش درگیر هستند. آنچه باعث شد من موضوع نحوه ي معلم

 توسط دانش آموزان را براي اقدام پژوهی انتخاب نمايم...  گوشی هاي همراهاستفاده صحیح از 

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

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

ر را د دانش آموزاندر مورد تحوالت رخ داده در كتابها و نوع تدريس بودم به خوبی تغییرات، چالش ها و نگرانی 

انجام كارها و تكالیف محوله می ديدم آنها براي گردآوري مطالب جديد و رقابت با دوستانشان بهترين راه را همین 

و درياي بیكران اطالعات تشخیص داده بودند. پس از گذشت مدتی سؤاالتی را در مورد استفاده   گوشی هاي همراه

 رسیدم:از رايانه و تأثیر آن در درسهايشان از دانش آموزان پ

 چیست؟ حمل گوشی همراه در مدرسهنظرتان در مورد  -1

 ؟آيا با مضرات گوشی هاي همراه آشنايی داريد -2

 دسترسی داريد؟  گوشی هاي همراهچند نفر از شما مستقیماً به  -3
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 جستجو كنید؟  گوشی هاي همراهبه جز موارد علمی چه مطالب ديگري دوست داريد در  -4

اي در معرض خطر گشت هاي جذاب اما  فهمیدم كه عده به اين سؤاالت دادند وزاندانش آماز پاسخی كه 

به دنبال دستیابی به جواب سؤاالت  دانش آموزانهستند   گوشی هاي همراه  گوشی هاي همراهخطرناک در 

ه والدين درسی و انجام يك تحقیق ساده پا به عرصه اي جديد از كاملترين منبع دانستنی ها می گذراند جائی كه ن

ان نمی توانند همیشه حاضر و ناظر به آن باشند و خطرات جدي و بسیاري در كمین دانش آموزان است معلمو نه 

گوشی كه با ذهنی جويا مستعد هر نوع آموزشی هستند اين زنگ خطر باعث شد كه راههاي صحیح استفاده از 

 را مورد پژوهش قرار دهم.آنبی انو خطرات ج  هاي همراه

 :اهداف

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

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

 را داشته باشیم.  ی هاي همراهگوشادعاي حل كامل مشكالت استفاده از 

 به دانش آموزان  گوشی هاي همراهآموزش صحیح استفاده از  هدف کلی:

  گوشی هاي همراهافزايش سطح آگاهی والدين در مورد مزايا و معايب استفاده از  اهداف جزئی:

 فیش آموزان در مواجهه با جاذبه هاي منآموزش خويشتن داري و تقويت فطرت نیكوي درونی دان -

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

  گوشی هاي همراهاتخاذ برنامه هاي مدون و قابل قبول براي فرزندان در مورد استفاده از رايانه و  -
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 توصیف وضعیت موجود:

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

با گذشت چند هفته اول سال تحصیلی و رونق گرفتن سیر صعودي   در ارتباط هستند.  گوشی هاي همراهبا 

تدريس و امور آموزشی در مدرسه مراجعاتی توسط والدين داشتیم و اعتراض آنان را در اين مورد شنیديم كه بچه 

در اولین جلسه ي انجمن اولیاء كه تشكیل شدد همه  ذرانندوقت زيادي را با گوشی هاي همراه خود می گي آنها 

ي اين موارد توسط والدين بازگو شده و به شكل جديد در برابر ما مجسم شد. شواهد حاكی از آن بود كه برخی از 

وري حسابی كالفه و شاكی بودند. ما بدون هیچ پیش داو تأثیرات آن  موبايلاز میزان استفاده فرزندانشان از والدين 

و   گوشی هاي همراهاولین و بارزترين موضوع مرتبط با اين بحث را  دانش آموزاندر مورد دلیل تغییر رفتار 

به عنوان اقدام پژوه بايد  اچگونگی استفاده از آن را شالوده ي اصلی مشكل بوجود آمده دانستیم. بنابراين م

 اطالعاتی را براي بررسی وضعیت موجود جمع آوري می كردم.

 ردآوری اطالعات:گ

 میزان سطح سواد والدين -

 لیسانس و باالتر ديپلم تا لیسانس ديپلم كم سواد

12% 34% 29% 15% 

  

    گوشی هاي همراهمیزان دسترسی به رايانه و  -

 گوشی همراهافرادي كه به 

 دسترسی ندارند

 گوشی همراهافرادي كه فقط به 

 دسترسی دارند

گوشی هاي افرادي كه دائم به 

 دسترسی دارند  اههمر

47% 19% 34% 
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براي گردآوري داده هاي بیشتر در زمینه ي شاخص هاي كیفی وضع موجود پرسش نامه اي تدوين كرده و در 

 اختیار دانش آموزان قرار دادم.

 پـــرســـــش هـــا
 پاسخ دانش آموزان

 خیر بله

 د است؟بهترين منبع بدست آوردن مطالب جدي موبايلبه نظر شما  -1

 به پیشرفت تحصیلی شما آسیب می رساند؟ موبايلآيا نداشتن  -2

 دسترسی دارند موفق تر از ديگرانند؟  گوشی هاي همراهآيا كسانی كه به  -3

و استفاده از آن لذت می   گوشی هاي همراه اينترنت آيا شما از ورود به فضاي -4

 بريد؟

 أثیر دارد؟در موفقیت تحصیلی شما ت شما موبايلبه نظر  -5

بهترين منبع براي پاسخگويی نیازهاي علمی   گوشی هاي همراهشما به نظر  -6

 شماست؟

 درس گوشی خود را كنار بگذاريد ؟آيا تمايل داريد هنگام  -7

 از گوشی همراه بهره می بريد ؟آيا براي سرگرمی و تفريح  -8

 

  

جه به اينكه می دانستم مدرسه و كالس درس و يادگیري قبل از آنكه بخواهیم راه كار جديد را انتخاب كنیم با تو

دانش آموزان تحت تاثیر اين مسئله خواهد بود به فكر اين افتادم كه از دبیران و دانش آموزان خوب در هر كالسی 
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مطالب را جويا شوم و از راندمان و بازدهی نمرات در هر كالس با توجه به داشتن موبايل توسط دانش آموزان با 

 شوم تا بتوانم بهتر درباره راهكار تصمیم بگیرم. خبر

طوري كه اين راهكار توسط خود دانش آموز پیشرفت داشته باشد و عملی گردد و همچنین به پیامدهاي آن هم 

فكر كردم كه بعد از عملی شدن اين راهكار چه مسائل و اتفاقاتی رخ خواهد داد و چه اندازه همه می توانند در 

دن اين راهكار ها به ما دونفر كمك كنند و اين گردآوري شواهد به غیر از عوامل داخل مدرسه به بهتر و عملی ش

كمك  و مساعدت اولیاء دانش آموزان هم بستگی داشت. كه آنها هم تمهیدات الزم و همكاري خوبی با عوامل 

 مدرسه و عملی شدن راهكار داشته باشند.

 روش ها و ابزار های گردآوری مطالعات:

روش میدانید: كه ما دو همكار خودمان به بررسی موضوع پرداختیم و دانش آموزانی كه همراه خود موبايل  -1

 به مدرسه می آوردند را رصد كرديم چه از نظر رفتاري ، نمرات درس و انضباط كالسی

 از چه ابزاري استفاده كرديم:

حواس جمع  -دن نمرات كالسیپايین بو -بی نظمی در كالس -مشاهده: آوردن موبايل داخل مدرسه -1

 جمع شدن و جمع كردن دانش آموزان به صورت گروهی و توده اي -نداشتن سر كالس ومدرسه

مصاحبه : به صورت مستققیم و هم غیر مستقیم با كسانی كه مشكل داشتند و همچنین صحبت كردن و  -2

ن با دانش آموزانی كه پرسش و پاسخ با دانش آموزان خوب كالس و دبیران و ناظم مربوطه و هم چنی

موبايل می آوردند به مدرسه ولی به صورت غیر مستقیم، طوري كه آنها به من و همكارم اعتماد كامل 

 داشته باشند و حرف دلشان را بزنند.

اسناد و مدارک: پس از شنیدن نظرات دوستان و دانش آموزان و معاون انضباطی مدرسه توانستیم با  -3

نش آموزان پر می شد تا حدودي به آنچه می خواستم را به صورت غیر پرسش نامه اي كه توسط دا
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مستقیم به آنها بفهمانم و از مضرات آوردن و استفاده موبايل در زمان مدرسه و حتی در خانه و كوچه 

مشكالتی را در پی دارد گوشزد كنم. وحتی براي رسیدن به بهتر عملی شدن راهكارمان جلسه مشاوره اي 

 با به چالش كشیدن موضوع نظرات دانش آموزان را هم جويا شديم  تشكیل دادم و

 

 یافته های تحقیق :

و كامپیوتر به خاطر غرق شدن در دريايی از ارتباطات و اطالعات است   گوشی هاي همراهجذابیت استفاده از 

ودكان، نوجوانان و جوانان دنیايی رويائی كه تنها با فشردن چند دكمه به آرامی به ان قدم می گذاريم در اين بین ك

یاي جديد هستند و ترديدي نیست كه ذهن پوياي دنبیش از دوره سنی ديگر شیفته جستجو و برقراري ارتباط با 

قرار گرفت چگونگی برخورد  شاهدآنان مستعد گرايش به سوي مشكلی كه اساس اقدام پژوهی من در مدرسه 

مطالب قديمی و ايستاي ي است كه پلی میان  وشی هاي همراهگدانش آموزان با همین پديده ي جذاب ارتباطات 

ي توسط  گوشی هاي همراهاز شبكه هاي  كتابهاي درسی و دنیاي نوظهور اطالعات علمی می باشد در استفاده

مشكالتی پیش می آيد كه به آنها اشاره می نمائیم. البته مزايايی هم مورد بحث است كه ذكر می  دانش آموزان

 گردد.

 : گوشی های همراهای استفاده از مزای

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

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

  امكان ايجاد محیطی براي دادن اطالعات دلخواه با فضاي بسیار جذاب  -

 اعت از شبانه روزامكان يادگیري آسان در هر س -

 استفاده از كتابخانه هاي الكترونیكی -
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 : گوشی های همراهمعایب استفاده از 

 بروز مشكالت فیزيكی: مانند ضعف بینايی، صدمات سیستم اسكلتی بدن، چاقی، تشنج اپیلپتیك -

 گوشی هايبروز مشكالت اجتماعی: كاهش روابط خانوادگی و دوستانه، افسردگی و تنهايی، اعتیادهاي  -

 ي همراه

، كاهش اعتماد به  گوشی هاي همراهبروز مشكالت روانی: اعتیاد به روابط عاطفی و دوستانه، وسواس به  -

 نفس دوري از اولیاء و مربیان، اعتیاد به روابط جنسی، پريشانی و اختالل در خواب

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

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

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

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

 ، به وجود آمده است. گوشی هاي همراهآموزان نسبت به 

 پیشینه ی پژوهش:

در ارائه راهكارمان و عملی شدن آن موفق تر باشیم و رجوع به كتاب ها و منابعی كه بتواند به ما كمك كند تا 

حتی به اين فكر كنیم كه عملی شدن آن چه نتیجه اي در مدرسه خواهد داشت و چقدر از جانب دانش آموزان و 

اولیاء مورد توجه قرار خواهد گرفت. و در نظر گرفتن سخنان روانشناسان و متخصصان اين امر كه يك متخصص 

ه طوالنی مدت از اينترنت مشكالت زيان بار روانی بر روي افراد دارد كه باعث انزوا و جدايی می گويد: استفاد

مدارس و حمعیت دانش آموزي يكی از وسیع ترين طیف  اعضاي خانواده از يكديگر از مهم ترين عوارض آن است.

قرار دارند. لذا   ي همراهگوشی هاهستند و به طبع در معرض آثار مثبت و منفی  گوشی هاي همراههاي مراجعین 

بررسی و تحلیل هاي علمی توسط صاحبنظران در اين مقوله بسیار انجام گرفته كه به برخی از آنها اشاره می 

 نمايیم:
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 الف( مبانی نظری:

 ناصر محمدي زاده – 2014دسامبر  31 –در دنیا   گوشی هاي همراهتازه هاي آماري كاربرد  -

  20/8/95ماهنامه ره آورد نو  –جهانگیر عیسی  -  هاي همراهگوشی آسیب هاي فرهنگی پژوهشی  -

 ترجمه عباس گیلوردي و علی رادباوه -و جامعه  گوشی هاي همراه( 1394اسلوين جیمز ) -

حسام  -بررسی راهبردهايی براي جمهوري اسالمی ايران –و امنیت فرهنگی سیاسی   گوشی هاي همراه -

 الدين آشنا

  -اعضاي هیئت علمی دانشگاه تهران -ع يابیطالبر رفتار ا  وشی هاي همراهگمطالعه تأثیر استفاده از  -

1393  

حبیب صبوري  – 1389 -آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، چالش ها و راهبردهاي مواجهه با آن -

 خسروشاهی

 ب( پیشینه ی علمی: 

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

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

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

  1392 –و پیامدهاي فناوري و اطالعات  خانواده –انجمن اولیاء و مربیان  -

 سید علیرضا حجازي –میترا ديلمقانی  –بر اخالق كاربران   گوشی هاي همراهتأثیر سازنده  -

 میر حمید هاشمی اصل –بر نوجوانان علی مصطفی نژاد   گوشی هاي همراهتأثیرات  -

مجله  -حمدمهدي موسويسیدم -ابزار غرب در بردگی نوين  گوشی هاي همراهيك آمار و يك هشدار،  -

 ديدار آشنا
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روزنامه  -مترجم احیا احمدي -در میان كودكان، نوجوانان، جوانان  گوشی هاي همراهنگاهی به استفاده از  -

 همشهري

سمینار استاد دانشگاه فاطمه  -براي نوجوانان جذاب اما خطرناک  گوشی هاي همراهگشت هاي شبانه در  -

 خبرگزاري فارس –حصیب 

 

 

 لیل اطالعات و شواهد: تجزیه تح

شناسايی عوامل و علت هاي ايجاد كننده: كه علت اصلی كنجكاو بودن جوانان و نوجوانان است دنیايی بی حد و 

مرز اينترنت چیزي كه هرچه بیشتر بدانی انگار با كالس و پیشرفته هستی كه طبق آمار از هر سه نفر، يك نفر 

 اندازه آب و هوا و غذا و سرپناه است. تصورش اين است كه استفاده از موبايل به

 راهکار برگرفته از پیشینه ی تحقیق : که چطور عملی می شود

راهكارهاي متخصصان: طبق گفته متخصصان دانش آموزانی كه مداوم از موبايل استفاده می كنند به آن معتاد 

بی خوابی وبد خوابی دانست. درست غذا شده اند و در معرض افسردگی قرار دارند كه می تواند يكی از داليل آن را 

نخوردن، ارتباط نداشتن  با بقیه و منزوي بودن، كه هر چه بیشتر از موبايل و فضاي مجازي استفاده كنند، از زمانی 

كه در محیط اجتماعی می خواهند صرف كنند كاسته می شود كه باعث اعتیاد اينترنتی  و كم خودكار آمدي است 

 نی است.كه از آسیب هاي روا

اسناد و مدارک: ارزيابی پرسشنامه، جواب دادن به سواالت چالش انگیز جلسات مشاوره،شنیدن راهكارها توسط 

 اولیاء و دبیران مدرسه و حتی اولیاء دانش آموزان كه باعث شدما و همكار اسناد ومداركی را ه دست آورديم.



 این فایل برای مشاهده است . 

د .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنی  

 

17 
 

 ارائه راهکار:

اولیاي دانش آموزان، كمك از دانش آموزان  خوب و  جستجوي راه حل: برگرفته از كمك همكاران، -1

 منضبط مدرسه، استادان مربوط به هر درس و معاون انضباطی

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

الب بدست آمده براي حل مشكل، راههاي مختلفی انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندي مط

 ارائه گرديد كه عبارتند از:

 اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

  گوشی هاي همراه معايبآگاهی كامل اولیاء از  -

 Historyاستفاده شده از طريق  گوشی هاي همراهآگاهی از راههاي دستیابی اولیاء به سايت هاي  -

 ر گونه رمز عبور يا قفل گذاري بروي فايل ها و قسمت هاي دستگاهجلوگیري از قرار دادن ه -

 در مكان مناسب و در معرض ديد والدين گوشیقرار دادن  -

 كنترل نامحسوس و غیر مستقیم دانش آموز توسط والدين -

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

 برگزاري جلسات آموزشی و مشاوره براي والدين  -

 به دانش آموزان در كالسهاي فوق برنامه  گوشی هاي همراهآموزش نحوه صحیح استفاده از   -

 شناسايی محدوده دوستی و روابط در دنیاي مجازي  -

 معرفی سايت هاي مفید براي استفاده نوجوانان  -

  گوشی هاي همراهمعرفی موتورهاي جستجوي مناسب در   -
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 ت اهمیت اجرا:انتخاب راه حل ها بر اساس اولوی

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

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

ابتداي ورد به مدرسه گوشی هاي خود را تحويل می دادند و در نهايت ايجاد باكسی كه دانش آموزان در  -1

 تحويل می گرفتند.

آموزش و آگاهی والدين، آموختن نحوة برخورد صحیح والدين در مواردي كه خطايی از فرزند آنان در استفاده  -2

 سر می زند.  گوشی هاي همراهاز 

 موقعیت هاي خاص در دنیاي مجازي براي دانش آموزان فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي مواجهه با -3

 انمعلمهدايت درست و قرار دادن اصولی دانش آموزان در مسیر استفاده از تكنولوژي و ارتباطات جديد توسط  -4

 پیشنهاد اقدام پژوه:

هیم و بستري را آموزش د  گوشی هاي همراهسعی كنیم هرچه زودتر فرهنگ صحیح استفاده از رايانه و            

استفاده بهینه كرده و لذت   گوشی هاي همراهرا فراهم سازيم تا فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از دنیاي ارزشمند 

 ببرند.

 به والدین توصیه می شود:

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

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

 تمام اطالعات نامناسب بدون اطالع كاربر در اولین فرصت پاک شود. )از طريقHistoryوInternet 

options) 
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 آگاهی داريم.  گوشی هاي همراهارائه گردد كه از موقعیت فرزندانمان در استفاده از  شواهد و قرائنی 

 دن به فرزندانگفتگوي صمیمانه و هشدار دا 

 گرد آوری شواهد دو 

ان در تدريس هر درس و دادن فعالیت معلمبرداشتیم .  مدرسهقدم اول را در بررسی وضعیت جديد در              

هم اشاره نمايند كه حتماً مورد  به تاثیرات منفی تلفن همراه هاي خارج از كالس به اين نكته توجه می كردند كه 

فرا   گوشی هاي همراه. والدين هم آموزش و اطالعات كافی را در مورد كار با پیچیدگی هاي استفاده قرار گیرند

 گوشی هاي همراهگرفتند. آن دسته از والدينی كه به خاطر كم بودن سطح تحصیالت توانايی الزم را براي كنترل 

. از دانش آموزان نظرسنجی به ي نداشتند راههاي قابل اجراي ديگري را براي كنترل فرزندان خود انتخاب نمودند

را نوشتند با بررسی آن   گوشی هاي همراهزمان مراجعه به عمل آمد و بدون قید نام بر روي برگه هايی لیست 

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

به آرامی در  دانش آموزاندين بسیار كمتر شده و روال عادي انجام تكالیف برخوردهاي كالمی بین فرزندان و وال

  مدرسه و منزل طی می شود. 

 نتیجه گیری:

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

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

برسیم يكی از حساس ترين عرصه ها كه درگیر علم و   گوشی هاي همراهباشیم و تن به سیل هجوم تكنولوژي و 

 دانش تكنولوژي جديد است آموزش و پرورش می باشد كه عنصر اساسی و حیاتی آن فرزندانمان هستند.

شناسايی شده است و اين تعداد در ي  گوشی هاي همراهمیلیون كاربر  580الدي در حدود می 2002در سال 

میالدي به يك میلیارد نفر افزايش يافته است. قابل پیش بینی است كه در چند سال بیشتر فعالیتهاي  2004سال 
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د بايد خیلی زود بر خواهد بود پس ضروري است كه هر فر  گوشی هاي همراهانسان با استفاده از كامپیوتر و 

 ي مسلط و توانا گردد. گوشی هاي همراهعملیات 

مانند هر نوآوري ديگري به ايجاد دگرگونیهاي عظیمی در جنبه هاي مختلف زندگی شده است.   گوشی هاي همراه

فاده ويژگی منحصر به فرد آن محتواي تحريك پذير، سهولت دسترسی، آلودگی كار با رايانه، هزينة پايین باعث است

ي فراوان از آن شده است اما همین ويژگی ها امكان استفاده ي نابجا را براي كاربران مخصوصاً كودكان، نوجوانان 

  گوشی هاي همراهو جوانان می شود بطور قطع دانش آموزان ما در معرض ناهنجاري هاي استفاده نادرست از 

زان اين مرز و بوم حس تعهد ن همه در قبال دانش آموهستند و الزم است كه والدين، اولیاء و مربیان و مسئولی

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

بیكران اما خطرناک ارتباطات سوق دهیم و افق روشنی را در برابر ديدگان فرزندانمان كه سرمايه هاي انسانی اين 

 بوم هستند بگشائیم. مرز و

 

 

 پیشنهادات

كه به  يیاز اطالعات است و با توجه به جاذبه ها و تنوع ها یمیعظ -نوجوان  یتیاصول ترب  گوشی هاي همراه

و گشت و گذار در  یدناز اوقات خود را صرف چرخ یمیاز شما نوجوانان و جوانان بخش عظ یاريهمراه دارد بس

و تنها اطالعات  یستندن فیدشما با ارزش و م ياطالعات برا يناما مسلماً تمام ا. یدكن یم  گوشی هاي همراه يفضا

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

به زبان ساده  د؟يآور یتان بدست م یزندگ يبرا یديمف یزچ یدكن یصرف م  گوشی هاي همراهاستفاده از  يبرا
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دارد؟ در  یدده یرا كه از دست م یارزش زمان یدخوان یآن را م يا یريدگ یم  گوشی هاي همراهكه از  یزيچ ياتر آ

 .یمارائه ده  گوشی هاي همراهاستفاده سودمندتر از زمان حضور در  يبرا يیراه ها يمقصد دار يادداشت ينادامه ا

زمان را  یتدارند اهم یقحساب شده و دق يزيخود برنامه ر یزندگ يبرا كه یمنظم و كسان یدافرادمنظم باش -1

فهرست داشته  يا يمتقو يك ي گوشی هاي همراه يكارها يبهتر است همواره برا ينكنند بنابرا یبهتر درک م

است و فردا امروزتان ناتمام مانده  هايچقدر از كار یدتا بدان یندازيدبه آن ب ینگاه یدنو هر شب قبل از خواب یدباش

 .یدانجام ده يچه كار يدبا

را به   گوشی هاي همراهتواند زمان حضور شما در  یكه م يیجمله كارها یدازكن يبند يترا اولو يتانكارها -2

ممكن است به   گوشی هاي همراه ياست وگرنه به محض ورود به فضا يبند يتكند داشتن اولو يلتبد یدزمان مف

 شما نداشته باشند. صلیبه كار ا یارتباط یچكه در زمان حال ه يدبرو يیها يتسا سراغ آن دسته از اطالعات و

به آن  ینگاه یدنو هر شب قبل از خواب یدفهرست داشته باش يا يمتقو يك ي گوشی هاي همراه يكارها براي

 یدانجام ده يچه كار يدامروزتان ناتمام مانده است و فردا با يچقدر از كارها یدتا بدان یندازيدب

هر چند وقت  یدكن یچطور زمان خود را تلف م يدآنكه بهتر متوجه شو يبرا یدكن يادداشترا  يتانها یتفعال -3

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

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

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

تواند با  یباشد اما استفاده از آن نم یدكار مف یو حت یآموزش یلهوس يكتواند  یم  گوشی هاي همراهآنكه  علیرغم

از گذشت  یكه افراد هنگام استفاده از آن درک درستمشكالت آن است  يناز ا يكیمشكالت همراه نباشد.  یبرخ

 یساعت از وقت شان را از دست داده اند. گاه 6 يا 5شوند  یمتوجه م يكدفعهزمان ندارند و به قول خودشان 
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اتالف وقت  ياو  یسرگرم یلهوس يكبعنوان   گوشی هاي همراهاز افراد از  یشود و برخ یهم بدتر م يناز ا يطشرا

 كنند. یه مآزاد استفاد

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

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

 روش ها عبارتند از: يناز ا یبرخوردار است. برخ يیبسزا یترا كاهش دهد از اهم  گوشی هاي همراه يدر فضا

خود را همراه  يیغذا ي. وعده هایدكن يخوددار  گوشی هاي همراهتنقالت هنگام استفاده از  يااز خوردن غذا  -1

 يهنگام غذا خوردن به جا یدكن یم ی. چنانچه تنها زندگیدكن یلخانواده و به صورت رودررو م ياعضا يگربا د

 . يدلذت ببر يتانتنها از خوردن غذا یوتركامپاستفاده از 

 یقهدق 15-10ساعت به مدت  يكهر یدكن ی. سعیداستفاده نكن  گوشی هاي همراهاز  یوستهبه طور مداوم و پ -2

كتف، كمر،  ي یهدرد در ناح ياتا دچار چشم درد و  یدانجام ده یكشش يشده و نرمش ها یوتربلنداز پشت كامپ

را تا ساعتها به   گوشی هاي همراهو  یوتركار ممكن است استفاده مجدد شما از كامپ ينانجام ا. يدمچ دست و... نشو

 .یندازدب یرتأخ

 یدبزن یتان چرخ یلمحل تحص يامحل كار  يااوقات اگر در كتابخانه خودتان  ی. گاهيدبرو يتانسراغ كتاب ها -3

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

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

 .یابیدب  گوشی هاي همراهاستفاده روزانه از 

را به بار  یتواند مشكالت یم یزن يزيوناز تلواز حد  یش. هر چند استفاده بینیدبب یلمف ياتماشا كرده و  يزيونتلو -4

مشاهده  ياو  يزيونكنند سرگرم شدن به تلو یاستفاده م  گوشی هاي همراهاز حد از  یشكه ب یكسان يآورد اما برا

با  يسهدر مقا يزيونو تلو یلمف يداز فوا يكی مثالداشته باشد به عنوان  يتواند اثرات مخرب كمتر یم یلمف ي
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مسابقه را با هم  يك یدتوان یاز آنها وجود دارد. مثالً م یاست كه امكان استفاده گروه ينا  راهگوشی هاي هم

 .يدبپرداز يكديگرو به بحث با  یددر مورد آن اظهار نظر كن ینید،بب

و تنها  یدكن یینتع يخودتان ساعت كار يبرا یدكن یاستفاده م یخانگ  گوشی هاي همراهكارتان از  ياگر برا -5

 يگرد يیدر جا یدتوان یو م يد. اگر لپ تاپ داريدمشغول شو  گوشی هاي همراهساعت ها به كار كردن با  ينادر 

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

 .یددوستان خود باش ياخانواده  يبا اعضا یركاريغ

 یدبگذران  گوشی هاي همراهرا در  ینیكه هر روز مدت زمان مع یدكن ید. خود را مقیدكن یمنظساعت خود را ت -6

 .يدمشغول شو يگريد یتو به فعال يدخارج شو  گوشی هاي همراهزنگ ساعت خود، از  يصدا یدنو با شن

 يددوستان جد افتني يبرا  گوشی هاي همراهاز افراد از  ی. برخیدباش یقیحق يدوست در فضا يافتنبه دنبال  -7

است و با  يرامكان پذ یبه راحت یقیحق یايموضوع در دن ينكه ا یدداشته باش يادكنند. همواره به  یاستفاده م

است  ينكار ا ينا ی. خوبیدكن یداپ وستاند يناز ا يتعداد قابل مالحظه ا یدتوان یم یگروه يها یتشركت در فعال

 یبا او دوست م يلو در صورت تما یدكن یم يابیرفتار و كردارش را ارزو  ینیدب یكه شخص مورد نظر را با چشم م

 بود. یددر امان خواه یزن ي گوشی هاي همراه يها یاز خطرات دوست یبترت ين. به ايدشو

از روش ها كارساز نشد و دوباره به  یچیك. اگر هیدخودتان ممنوع كن يرا برا  گوشی هاي همراهاستفاده از  -8

  یدترک كن یماه آن را به كل يك ياهفته  يكمدت  يبرا یدرفت  گوشی هاي همراهاز  يهرو یطرف استفاده ب
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