
  فضاي مجازي چيست؟

  فضاي مجازي شامل موارد زير است:

  هاي فيزيكي و ابزار ارتباط راه دور ساختزير  -الف 

  هاي كامپيوتري و ارتباط آنها ( اينترانت)  شبكه -ب

    اينترنت  -ج

اي اجتماعي است. به طور  شود و هم پديده ها استفاده مي فضاي مجازي هم در ارتباط
هاي اينترنتي،  هاي همراه، بازي هاي جديد ارتباطي مانند گوشي كلي، تكنولوژي

  اند.  هاي اجتماعي فراهم كرده اند و شرايط جديدي براي ارتباط با يكديگر و فعاليت ي اجتماعي روش زندگي ما را تغيير دادهها شبكه

شود.  علي رغم تمام امكانات و مزايايي كه تكنولوژي  هاي زيادي مي در دسترس بودن اينترنت مزاياي زيادي دارد و منجر به پيشرفت
شود كه قبل از استفاده از اين  ي نادرست از آن با تبعاتي همراه است. به همين دليل توصيه مي ه است، استفادهجديد ارتباطي فراهم كرد

توان به  ي اين فضا مي ي مزايا و معايب آن گذراند. از خطرات بالقوه هاي ارتباطي ماهيت آن را بهتر شناخت و آموزش الزم را درباره روش
هديد و باج گيري قرار گرفتن، دزدي، مواجهه با محتواي نامناسب (پورنوگرافي، آسيب به خود، خشونت، موارد زير اشاره كرد:  مورد ت

  .هاي كامپيوتري تبعيض نژادي)، اعتياد به اينترنت و بازي

  اعتياد به اينترنت 

افسردگي، مشكالت خانوا دگي، طالق، افت تواند منجر به افزايش انزوا،  استفاده زياد از اينترنت و فضاي مجازي است. اعتياد به اينترنت مي
ي قمار اينترنتي و خريد اينترنتي ايجاد كند.  به همين  تحصيلي، از دست دادن شغل شود و بدهي مالي به خاطر رفتارهاي وسواس گونه

نترنت،  نياز مبرم براي پيشگيري دليل با توجه به افزايش روزافزون كاربران كامپيوتر و اينترنت و افزايش ميزان وابستگان به كامپيوتر و اي
 شود.   و  تشخيص  به موقع آن  احساس مي

  چگونه از اعتياد به اينترنت و كامپيوتر جلوگيري كنيم؟  

 ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اينترنت و كامپيوتر   -

 تعيين مدت زمان مشخص از پيش تعيين شده براي استفاده از اينترنت و كامپيوتر -

 مان علت زمينه اي استفاده از اينترنت و كامپيوتر ( اضطراب يكي از علت هاي شايع استفاده زياد از اينترنت و كامپيوتر  مي باشد).در -

تواند موقع اضطراب و بحران ها به فرد كمك كند كه به جاي استفاده از اينترنت  هاي حمايتي مي داشتن گروه حمايتي (داشتن گروه -
 راموشي مشكالت، از حمايت آنان براي حل مشكالت خود بهره ببرد).و كامپيوتر براي ف

 جايگزين كردن كار با اينترنت و كامپيوتر با فعاليت هاي سالم و تفريحي  -

 صحبت كردن با افراد به جاي فرستادن پيامك  -

 ها  كپي كردن اطالعاتي كه نياز به خواندن دارد و يا چاپ كردن آن -

 استفاده از كامپيوتر در مكان هاي مانند كتابخانه  -

در دسترس بودن اينترنت مزاياي زيـادي دارد و  
شود.  علي رغم  هاي زيادي مي منجر به پيشرفت

تمام امكانـات و مزايـايي كـه تكنولـوژي جديـد      
ي نادرست از  ارتباطي فراهم كرده است، استفاده

 آن با تبعاتي همراه است.



 جمعيت خاص 

هاي  هاي تحصيلي و اجتماعي، انجام تكاليف و پروژه كودكان و نوجوان براي يادگيري مهارت
توانند از كاميپوتر و اينترنت بهره ببرند؛ اما به دليل اينكه ممكن است در معرض  تحصيلي مي

ات منفي اطالعات ناخواسته يا ناامن قرار گيرند، يا از طريق افرادي مورد آزار و اذيت قرار گيرند ،تبع
شود در اين گروه پر رنگتر است. الزم است براي حقوق و ميزان دسترسي اين گروه،  كه ايجاد مي

ريزي كرد. قوانين و حقوق كودكان كه براي استفاده از اينترنت وضع شده است، در همه جاي  برنامه
  دنيا قابل اجراست. صرف نظر از سن و جنس، غني و فقير بودن آنها.

  اده از كامپيوتر و اينترنت براي والدين راهنماي استف

  از چه سني به فرزندم اجازه كار با كامپيوتر، اينترنت و ديگر وسايل الكترونيكي را بدهم؟

افتند و توانايي صحبت كردن را  با توجه به فراگير بودن استفاده از اين ابزار و در دسترس بودن آنها، معموال كودكان به محض اينكه راه مي
شود نيز سن  همچنين نيازهاي آموزشي كه امروزه با اين وسايل برطرف مي .شود كنند استفاده از اين وسايل برايشان جذاب مي مي پيدا

  آورد. استفاده از اين ابزارها را پايين مي

كنولوژي و تغيير سبك براي استفاده از كامپيوتر و اينترنت شايد درست نباشد كه يك قاعده ثابت در نظر بگيريم. به دليل پيشرفت ت
ها، استفاده از موبايل، تبلت و اينترنت، بيشتر از گذشته اهميت پيدا كرده و كودكان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. براي  زندگي خانواده

  .وجه داشتتعيين زمان مناسب استفاده از اين ابزارها بايد به شرايط خانواده، نحوه تربيت خانوادگي، شرايط كودك و ... نيز ت

 قبل از شروع استفاده از كامپيوتر و اينترنت 

  كند آموزش ببينيد.  در رابطه با اينترنت و خدمات اينترنتي كه كودكتان استفاده مي

توانيد بر روي فرزندتان نظارت داشته باشيد و كامپيوتر خانگي خود را  يد با اينترنت كاركنيد، چطور ميتوان براي اينكه بدانيد چگونه مي 
هاي  براي كنترل بيشتر تنظيم كنيد، آموزش ببينيد. الزم است بدانيد كه فرزندتان در چه مكان

مي، خانه ديگري جز خانه، دسترسي به كامپيوتر و اينترنت دارد. مثال در كتابخانه هاي عمو
 ها.  دوستانش و ديگر مكان

 ي امن از اينترنت آموزش دهيد. به كودك براي استفاده

در خانواده راجع به اهميت امنيت اينترنتي صحبت كنيد و اينطور تلقي نكنيد كه فرزندم خودش 
آموزش الزم را در اين زمينه ديده باشد، توان آزادي عمل بيشتري به او داد. اگر از سنين پايين تر  اطالع دارد. متناسب با سن كودك مي

 احتمال آسيب و مشكل در سنين نوجواني و بزرگسالي كمتر خواهد بود.

  دريافت راهنمايي از مشاورين خدمات اينترنتي 

اهم شود. تر خانه تغيير مكان داده شود تا نظارت بهتري فر هاي عمومي تنظيم محل كامپيوتر: اگر كامپيوتر در اتاق خواب است به مكان
 كند كه به اينترنت متصل است، بايد تحت نظارت شما باشد.  همينطور اگر فرزندتان از تلفن يا ديگر وسايلي استفاده مي

 اطمينان از نصب نرم افزار مناسب بر روي كامپيوتر براي تامين امنيت.

ن كودكان و نوجوانان  ممك
است در معـرض اطالعـات   
ــرار   ــاامن ق ــا ن ناخواســته ي
گيرند، يا از طريق افـرادي  
ــورد آزار و اذيــت قــرار    م
ــات   ــين تبع ــد. همچن گيرن

شود در  منفي كه ايجاد مي
 اين گروه پر رنگتر است.

اســتفاده از فضــاي مجــازي 
مقدماتي را نياز دارد. قبل از 
استفاده از آن مـوارد الزم را  

 فرابگيريد.



 مرورگر مناسب براي جستجو در اينترنت .

راي كودك و نوجوان هنگام استفادهوضع قوانين براي استفاده از اينترنت ب

 

به فرزندتان از قبل اطالع دهيد كه به استفاده از اينترنت او . 

هاي آنالين فرزندتان را بدانيد. حتي در ابتداي  نظارت داريد و به صورت مخفيانه اين كار را انجام ندهيد. نام كاربري و رمز ورود حساب
هاي اجتماعي يا ايميل با او همراه باشيد. بخش راهنماي استفاده از  يجاد و استفاده از صفحهاستفاده از اينترنت به عنوان مثال زمان ا

 اينترنت اين بسته را در اختيار فرزندتان قرار دهيد.

مورد  هاي آنالين ي كودك و نوجوان از اينترنت باشيد. با فرزندتان به صورت آنالين وقت بگذرانيد. اجازه دهيد از فعاليت درگير استفاده
عالقه

 

 هاي مثبت اينترنت با او لذت ببريد.  اش با شما صحبت كند. از جنبه  

 به كودك براي ساختن پروفايل كمك كنيد تا مطمئن شويد كه اطالعات بيش از حد شخصي را در آن قرار نمي دهد

دردسر به راحتي با شما مشورت كند بدون آن كه برقراري ارتباط موثر با كودك و نوجوان. كودك يا نوجوانتان نياز دارد كه هنگام ايجاد 
شود.  به عنوان مثال در صورت آشنايي با افراد غريبه و يا هر موردي كه بنظر عادي نبود، با شما  بترسد كه برايش مشكلي ايجاد مي

 ند كه نادرست باشد.صحبت كند و شما را در جريان قرار دهد. برايش توضيح دهيد ممكن است چيزهايي را آنالين ببيند و بخوا

هاي  توانيد نظارت كامل داشته باشيد، بنابراين آموزش به فرزندتان بسيار مهم است. هم درباره جنبه با رعايت همه موارد باز هم شما نمي
ه آن صحبت كنيد، هاي منفي استفاده از اينترنت با فرزندتان صحبت كنيد. صبر نكنيد تا اتفاقي بيافتد و بعد دربار مثبت و هم درباره جنبه

 ها و منابع اطالعاتي الزم را در اختيارش قرار دهيد.   ريزي داشته باشيد و آموزش از قبل براي آن برنامه

  شود كودك در معرض آسيب است چه رفتاري داشته باشيم؟ وقتي احساس مي

  :مراقب برخورد اول باشيد 

رفتار بسيار حائز اهميت است. وقتي براي اولين بار از اين عمل كودك اطالع  برخورد والدين در مقابل مشاهده نخستين بار از انجام اين
كنيد  بايد تالش كنيد تا آرامش خود را حفظ كنيد. رفتارهاي خشن و بسيار تند با كودك كه زمينه را براي ايجاد مشكالتي ديگر  پيدا مي

  .از جمله دروغگويي فراهم مي سازد، نداشته باشيد

  :روش قابل فهم توضيح دهيداشتباهش را با 

  هاي احتمالي ناشي از اين موقعيت را.  بهترين روش آن است كه بد بودن اين كار را به شيوه اي قابل فهم برايش توضيح دهيد و نيز آسيب

  از كودك حمايت كنيد: 

  شرايطي فراهم كنيد تا بدون ترس درباره مسائلش با شما صحبت كند.

  :هش فراهم كنيدشرايط را براي جبران اشتبا

بدون آن كه عزت نفس و شخصيت كودك زير سوال رود شرايط را براي جبران اين اشتباهش فراهم كنيد. به عنوان مثال عذر خواهي كند 
  يا اينكه او را بيش از حد سرزنش نكنيد. 

 بيشتر با او صحبت كنيد و برايش وقت بگذاريد: 



وري كنيد كه نظارت شما براي حفظ امنيت خود اوست. به خصوص با باال رفتن سن كودك تري داشته باشيد، الزم است يادآ نظارت دقيق
و رسيدن به سن نوجواني، فرزندتان نياز بيشتري به آزادي دارد.. سعي كنيد در هر مرحله و هر سني آموزش ها و راهكارهاي الزم را ارائه 

  دهيد تا در اين سنين بتوانيد آزادي بيشتري به او دهيد.

  :دتان الگو باشيدخو

  يكي از راه هاي مناسب براي آموزش رعايت قوانين ،مراعات آنها توسط خود والدين است. 

  در صورت نياز به روانشناس يا روانپزشك مراجعه كنيد:

ضرورت  اگر كودك شما به دفعات از قوانين اطاعت نكرد ه و اين امر موجب آسيب ديدن موقعيت هاي تحصيلي و ارتباطي او شده است،
  .هاي روان شناس يا روان پزشك نيز استفاده كنيد دارد كه از راهنمايي

 راهنماي استفاده از اينترنت و كامپيوتر براي كودكان و نوجوانان

  قبل از ارسال اطالعات به صورت انالين به خوبي فكر كنيد.

 عكسهايتان را بدون اجازه والدين در اينترنت بارگزاري(آپلود) نكنيد .

ي مالقات حضوري يا حتي چهره به چهره (آنالين) از كسي درخواست نكنيد يا درخواست كسي را قبول نكنيد، حتي اگر رابطه اي برا
 شكل گرفته باشد .

 هاي ناشناس عكس دانلود نكنيد، ممكن است روشي براي انتقال تصاوير جنسي باشد. از سايت

ماره تلفن، آدرس يا نام مدرسه را در اختيار افراد غريبه قرار ندهيد و از والدين خود اطالعات شخصي و مورد شناسايي خود از قبيل نام، ش
 قبل از دادن هر گونه مشخصات به افراد در فضاي مجازي راهنمايي بخواهيد

است آنها واقعا  تواند مفرح باشد ولي ممكن كنيد باشيد. پيدا كردن دوستان جديد مي مراقب كساني كه در فضاي مجازي به آنها اعتماد مي
 كنند نباشند. كساني كه ادعا مي

 پسورد خود را به كسي (غير از والدين يا مراقب اصلي خود) نگوييد.

 پروفايل خود را به صورت خصوصي نگه داريد تا اطالعات شخصي شما محفوظ بماند.

 كرده و پاسخ ندهيد . زند يا حس خوبي به او نداريد، چت را ترك هاي نامناسبي مي اگر كسي در چت روم حرف

 هاي نامناسب يا حتي ويروس باشد . شناسيد باز نكنيد. ممكن است حاوي صحبت ها را از جانب كساني كه نمي پيام

 ايد به والدين خود بگوييد. اگر از كالم، تصوير يا هر چيزي در اينترنت ترسيده

 درخواست دوستي افرادي را بپذيريد كه آنها را ميشناسيد. 

 رسند خودداري كنيد. پذيرفتن پيشنهادهايي كه زيادي خوب به نظر مياز 

 خودتان هم در اينترنت به دنبال پرخاش و تمسخر ديگران نباشيد.


