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يادگيريميزان روش
(درصد)

10آنچه مي خوانيد
20آنچه مي شنويد
30آنچه مي بينيد

50آنچه مي بينيد و مي شنويد
70آنچه بحث مي كنيد

80آنچه تجربه مي كنيد
90تركيب اين روش ها

جدول ميزان يادگيري با روشهاي مختلف



 90سال گذشته نزديك به 40تحقيقات نشان مي دهد شعاع حركتي كودكان در طول
.درصد كاهش داشته است

در گذشته كودكان ساعت ها در فضاهاي باز و وسيع بازي مي كردند اما امروزه اين
.فضاها به اتاق ها و آپارتمان هاي كوچك محدود شده است

 كودكان بالتبع زمان هاي بيشتري را  به فضاي مجازي و مشاهده برنامه هاي
.تلويزيوني اختصاص مي دهند



خطرات
قصد در فضاي مجازي، امکان برقراري تماس هاي نامناسب كودكان با افرادي كه ممکن است

. اردسوء استفاده، بهره برداري و يا تجاوز به حريم خصوصي آنها را داشته باشند، وجود د
يوه هاي در فضاي مجازي، امکان بروز رفتارهاي نامناسب كودكان به واسطه تاثيرپذيري از ش

ادي به برخورد آنالين ديگران مانند ارائه اطالعات شخصي در مکان هايي كه افراد بسيار زي
بر همين اساس، امکان تبديل شدن كودكان و . آنها دسترسي خواهند داشت، وجود دارد

.  وجود دارد"*زورگيري  سايبري"نوجوانان به عامل و يا هدف 
ب و در فضاي مجازي، امکان دسترسي به محتواي نامناسب مانند فيلم ها، تصاوير، مطال

ي ديگر از نوشته هاي غير اخالقي، نژادپرستانه، خشونت آميز و ديگر موارد مضر و خطرناک يک
. مواردي است كه كودكان و نوجوانان را به شدت در معرض تهديد قرار مي دهد

ر كه در فضاي مجازي، امکان دسترسي كودكان به اطالعات شخصي والدين و يا افراد ديگ
. روي رايانه آنها ذخيره شده اند، وجود دارد

ايانه و يا در فضاي مجازي، استفاده بي دقت و يا ناآگاهانه كودكان مي تواند احتمال آلودگي ر
.دستگاه هاي ديگر به ويروس ها و بدافزارها را افزايش دهد



يستنداكثر برنامه ها و ابزارهايي كه در فضاي مجازي مي باشد بر مبناي فرهنگ ما ن.

ار راه انداز اين حيطه از زندگي ما درست شبيه چاقو است كه هم مي تواند مفيد باشد و ك
!  و هم مي تواند جان كسي را بگيرد و بشود آفت جان

ر بعد اينترنت و ابزار هوشمند در دست ما اگر درست مديريت نشوند بعد منفي آن ب
. مثبتش غلبه مي كند و تهديدي محسوب مي شود براي ما و جامعه ما
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اصول کلی
ايجاد فضاي همدلي و رفاقت در خانه

برقراري نظم و دسپلين در خانه

وضع قوانين با مشاركت كودک و ديگر اعضاي خانواده

ايجاد جوي امن و عاري از قضاوت در خانه

هماهنگي والدين در اجرا و به كارگيري قوانين يا خواسته ها

استفاده از سيستم پاداش دهي و تنبيه به صورت سالم و موثر

2:11:35 PM



شکاف دیجیتالی
ن كودكان و نوجوانان به علت فراغت بيشتر و كنجکاوي زيادي كه براي شناخت جها

تال مسلط اطرافشان دارند، سرعت يادگيري بااليي دارند و سريع تر از والدين به وسايل ديجي
. مي شوند

فراهم نبودن شرايط مناسب براي يادگيري و آشنايي والدين با اين فضاها-1
اعتماد بيش از اندازه به فرزندان-2
بي تفاوتي والدين به اهميت آگاهي بخشي به فرزندان-3
روحيه ي كنجکاوي و شناخت نوجوانان و كودكان-4
عدم اطالع والدين از اهميت و تأثير ات فضاهاي مجازي-5

زينه كنيم زمان هفضاي مجازي جدي بگيريم و براي آشنايي با اين شکاف را پس بهتر است كه 
.و فرهنگ صحيح استفاده از آن را در خانواده نهادينه كنيم
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مقتدر و مهربان
 ايجاد حس دوستي در عين حس مديريت و اقتدار والدين در ميان آن ها و فرزندان باعث

ده نکنند و در مي شود تا در فضاهايي كه والدين نسبت به آن آگاهي ندارند؛ فرزندان سوء استفا
. صورت مشاهده مشکل در فضاي مجازي، آن را با پدر و مادر مطرح كنند

مجازي بلکه شکل گيري رابطه دوستانه ي دوطرفه همراه با اعتماد متقابل نه فقط براي فضاي
ياري از در زندگي روزمره و حقيقي هم گره بسياري از مشکالت را باز مي كند و نمي گذارد بس

. آن ها كور شوند

جاد يك بايد بپذيريم هدف ما مديريت كردن است و نه كنترل كردن، بنابراين قدم اول اي
خواسته ها دوستي و صميميت يعني شناخت دنياي او و. رابطه خوب و دوستانه با نوجوان است

ا او ببينيد چه چيزي مي خواهد و دغدغه هاي ذهني اش چيست؟ دوستي شما ب. و نيازهايش
تا بتوانيد به معناي تسليم شدن در برابر حرف هاي او نيست، بلکه به معناي شناخت اوست

.خواسته ها و نيازهاي معقول او را برآورده كنيد
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باید اول خودمان یاد بگیریم
ان پيشنهاد دهيم بايد ما والدين در زمينه استفاده از اينترنت دست پيش بگيريم و به فرزندان م

. كه از ميان همه سرگرمي ها و جذابيت هاي فضاي مجازي چه چيزي را انتخاب كنند

ته باشد يا برنامه هايي را پيشنهاد بدهيم كه در عين سرگرمي، آموزشي براي آن ها به دنبال داش
. حداقل نسبت به برنامه ها يا بازي هاي ديگر آسيب هايش كمتر باشد

ايد با مطالعه اين حضور در كنار فرزندان بايد فعاالنه باشد نه منفعالنه و برنامه پيشنهادي ب
 ها قرار انتخاب شده باشد تا تحت شعاع جذابيت هاي ساير بازي و سرگرمي هاي انتخابي آن

.نگيرد

اريد، آن را تا وقتي شما خودتان را از دنياي اينترنت و موبايل و شبکه هاي اجتماعي دور نگه د
ردن مانند يك غول بي شاخ و دم مي بينيد و تنها راه حلي كه به ذهنتان مي رسد، منع ك
با منع نوجوانتان از ورود به دنياي مجازي است، اما شك نکنيد اين راه درستي نيست؛ چون

ن او را به سمت پنهان كاري و دروغ گفت-همان طور كه قبال اشاره شد-كردن زياد از حد
ار تبلت، سوق مي دهيد؛ بنابراين سعي كنيد اطالعات مورد نياز را به دست آوريد و با طرز ك

اي اجتماعي از دنياي اينترنت و سايت ها و شبکه ه. رايانه و گوشي همراه فرزندتان آشنا شويد
.باخبر باشيد و تا حد امکان اطالعاتتان را بيشتر كنيد... و
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تجسس ممنوع
اين تجسس كردن تنها بچه ها را به ما حساس كرده و باعث خواهد شد آن ها نسبت به

.  جنس كارهاي ما گارد بگيرند

 ،بايد در همان راه هموار دوستي متقابل با هم به نتيجه رسيد و در مواقع خطر
شيوه هاي نظارت بر خانواده هاي. هشدارهاي الزم را به آن ها بدهيم و آگاهشان كنيم

.مختلف بسته به سبك زندگي هاي مختلف، متفاوت است

ي بايد به فرزندانمان يادآور شويم كه همه محيط ها و همه افراد از سر صدق و دوست
فقط كودكان بايد بدانند هميشه خطر وجود دارد و آگاهي بخشي. شکل نگرفته اند

فيدي بلکه مي تواند يادآوري نکات مثبت و استفاده هاي م. يادآوري خطرات نيست
.باشد كه از اين فضا مي توان داشت



،بي شك اگر مدام به گوشي و رايانه او سرک بکشيد و با حالت تجسس با او برخورد كنيد
ما سعي موجب عصبانيتش مي شويد و او هم به شما پرخاش مي كند يا با دروغ گفتن به ش

رسيد مثال به جاي اين كار مي توانيد از او غيرمستقيم بپ. مي كند همه چيز را مخفي نگه دارد
ي نوشته از فالن سايت چه خبر؟ چ»يا مثال « دوست داري توي كدوم سايت بيشتر باشي؟»

ا و يا شبکه در كنارش بنشينيد و با هم به سايت ه. و در مورد موضوع با او صحبت كنيد« بود؟
ش را بدانيد سعي كنيد دوستانش را بشناسيد و موضوعات موردعالقه ا. هاي اجتماعي سربزنيد

.و در صورت امکان در كنار هم موضوعات مورد عالقه او را جست و جو كنيد

تبلت شان به هر ميزان فعاليت هاي قانومند و برنامه ريزي شده فرزندان از اينترنت و موبايل و
ر و در محدوده خانه انجام شود، نظارتي كه از آن ياد كرديم راحت تر انجام مي شود و آرامش پد

گرفتن از ميان نقاط مختلف خانه بهترين نقطه براي قرار. مادرها هم بيشتر تأمين مي شود
. شاهده باشدكامپيوتر قسمتي از هال يا پذيرايي است به طوري كه مانيتور به راحتي قابل م
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وای فای همیشه روشن ممنوع 
بعد از آن در خانه شما بايد بعضي قوانين حاكم باشد، مثال يك ساعت را مشخص كنيد كه

ب زمان بسيار مثال ساعات پاياني ش. ساعت هيچ كس حق نداشته باشد از اينترنت استفاده كند
تان در مدرسه و نامناسبي براي استفاده از اينترنت است و سبب خواب آلودگي و خستگي نوجوان

يد، زمان عالوه بر اين ساعاتي كه شما در خواب هست. به دنبال آن، افت تحصيلي او خواهدشد
.مناسبي نيست كه به او اجازه استفاده از اينترنت را بدهيد

از آن قوانيني را شما نمي توانيد استفاده از اينترنت را ممنوع كنيد، اما مي توانيد براي استفاده
ه نوجوانتان گوشزد شما بايد ب. داشته باشيد مثال يکي از قوانين، ساعت استفاده از اينترنت است

ين، با تواند از اينترنت استفاده كند؛ عالوه بر اكنيد ساعات محدودي از شبانه روز را مي
ن كه چرا نوجوانتان گفت و گويي جدي داشته باشيد و در مورد آداب استفاده از اينترنت و اي

زهاي صحبت كرده و حد و مر... شما اين امکانات را برايش تهيه كرده ايد و چه هدفي داريد و
كه در با او به توافق برسيد كه انجام تمام كارها و موضوعاتي را. روشني را مشخص كنيد

.دنياي واقعي ممنوع مي دانيد، در دنياي مجازي هم ممنوع هستند
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در صورت بروز اشتباه او را حمایت کنید
رد يا گاهي ممکن است نوجوان شما در دنياي مجازي مورد تهديد افراد سودجو قرار بگي

صد مثال فايل شخصي تصويري از خود را براي فردي ارسال كرده و فرد مورد نظر ق
ز او حمايت در اين وضعيت اگر شما ا. سوءاستفاده و يا تهديد نوجوان شما را داشته باشد

ردن اشتباه هايش نکنيد، ممکن است اتفاقات بدتري بيفتد؛ بنابراين عالوه بر گوشزد ك
.قاطعانه از او حمايت كنيد تا مشکلي پيش نيايد
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حضورتان را پررنگ کنید
در زمان هرچه ق. آخرين نکته اين كه وقت نداشتن و مشغله هاي كاري را بهانه نکنيد

تباط با كمتري با او باشيد، گرايش و تمايلش به دنداليل ياي مجازي و دوستان و ار
ن خيلي از اوقات يکي از دوستي هاي مجازي، همي. افراد ناشناس بيشتر خواهدشد

ي احساس تنهايي است كه همراه با حس كنجکاوي فرد را به سمت كسي كه نم
ي كند؛ شناسد سوق مي دهد زيرا به راحتي پذيرفته مي شود، محبت و توجه دريافت م
ساعات . بنابراين اجازه ندهيد جاي خالي هم صحبتي با شما را يك فرد مجازي پر كند

..با هم بودن و با هم صحبت كردنتان را بيشتر كنيد
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اینجا هم خداست
گ سالي به بايد اين مهم را براي كودكانمان طوري توضيح دهيم و دروني كنيم تا در بزر

ي باشند آن يقين داشته باشند و خودشان نظارت كننده جستجوها و مطالب و تصاوير
.در اين صورت خيلي از مشکالت حل خواهد شد. كه مي خوانند و مي بينند
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دنیای واقعی را برای او جذاب تر از دنیای مجازی کنید

ما افراط درست است استفاده از اينترنت و دنياي مجازي بخشي از زندگي امروزه شده، ا
ي در استفاده از آن سبب دورشدن نوجوان از واقعيت ها و ارتباط هاي دنياي واقعي م

هر چه قدر فعاليت ها، . شود و او را در يك خواب و خيال فانتزي غوطه ور خواهدكرد
مايل ارتباطات و تفريحات لذت بخش در دنياي واقعي كمتر باشد، فرد كشش و ت

در مورد عاليقش بيشتري به سمت دنياي مجازي پيدا مي كند؛ بنابراين سعي كنيد با او
عاليت مثال شركت در كالس هاي ورزشي يا موسيقي و زبان يا هر ف. صحبت كنيد

ك ديگري كه برايش لذت بخش است، به بهبود مهارت هاي او در دنياي واقعي كم
.خواهد كرد
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ارهايي را تهيه بي تحركي بچه ها تا جايي پيش رفته كه متخصصان سالمت كودكان فهرستي از ك
.سالگي آنها را امتحان كرده باشند12كرده اند كه كودكان بايد تا قبل از رسيدن به 

باال رفتن از درخت
چادر زدن در طبيعت
غلتيدن از روي يك تپه سرسبز
دويدن زير باران
ساختن و به هوا فرستادن يك بادبادک
ماهيگيري با تور و قالب
برف بازي كردن
كشيدن نقشه گنج
گل بازي كردن
ساختن سد برابر جريان آب
بازي كردن در شن هاي كنار دريا
 (طناب بازي كردن)پريدن از روي طناب
رفتن به يك جزيره
تماشاي طلوع آفتاب
باال رفتن از يك كوه بلند
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غذا دادن به حيوانات و پرندگان
شکار حشراتي مانند پروانه
ديدن حيوانات وحشي حتي در باغ وحش
رفتن به فضاي سبز و طبيعت هنگام شب
كاشتن يك گل و پرورش آن
شنا كردن در رودخانه
قايق سواري كردن
پيدا كردن مسيرهاي مختلف روي نقشه و استفاده از قطبنما
درست كردن غذا روي آتش
پيدا كردن مختصات مکاني با كمك جي پي اس موبايل
ساختن يك خانه جنگلي
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بازی کلش
به نظر من یه خورده وقت گیره فقط همین.
 نیست با برنامه باید درس ۱۹من کلش دارم ولی درسم رو هم میخنم و تمام نمراتم زیر

خوند و بازی هم جای خودش
رو نوشتین اگه کلش بد هست چرا شما ها که نشستین کلی وقت گذاشتین این مطالب

اسالم توش نرفتین یه بازی بهتر از کلش بسازید که هم ایرانی باشه هم انالین هم نماد
؟؟باشه وقتی کشور کمبود داره ادم باید چی کار کنه منتظر جوابم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جون مادرتون بازی نکنید کلش پر از عالیم شیطان پرستی داره
 عم پاکش کردم چون زندگیم مهم تره ۶۰واقعا ک بازیه وقت گیریه من لول . سالم

میسی از مطالب
پردازید بعد یه به این فکر کنید ک اگه همونقدر که کلش بازی میکنین به حفظ قران ب

ن میخورهمدتی به درجات باالیی از حفظ میرسین که هم بدرد دنیا و هم به درد اخرتتو
زیز بازی سالمه واقعا معتاد این بازی بودم ولی تونستم با کمک شماها دوستان ع۱۳من

اک کنیدرو پاک کنم ممنون از شماها دوستان عزیز امید وارم شما هم بتوانید کلش را پ
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وخیلی معتاد .هستم۵۱من االن خودم لول.سالم وخسته نیاشی خدمت مدیر این سایت
ظرم این بازی به ن. هستم امید وارم با این مطالب خوبتون بتونم دست از سر کلش بر دارم

وشیتون اگه از همین االن گ. چون اون موقع ادم حوصلش سر میره.به درد تابستان میخوره
ولی بعد دیگه رو جمع کنین وکلش بازی نکنین شاید یک هفته اول براتون سخت باشه

مرگ بر سازندگان کلش. چون خودم امتحان کردم.وسوسه نمیشید
ن که خوب به سالم به نظر من باید به اندازه بازی کنیم نه خیلی زیاد تا معتادش بشیم م

وستام رو اندازه بازی میکنم و خیلی معتادش نیستم تا منو از درس بندازه ولی وقتی د
ما اگه بتونین فقط ش.میبینم که از من کمتر شدن میفهمم که اونا زیاد کلش بازی میکنن

.به اندازه بازی کنین مطمئن باشین هیچ وقت شما رو از درس و مسق نمیندازه
 بازی میکردم االن تیزهوشانم هنوز هم ۴۰یکی هم۷۰یکی۱۱۲من با سه تا اکانت یکی

بازی میکنم
موقع امتحاناس مخوام ترکش کنم

ون چیه از بازی پاکش کنین اصن هدفتون از بازی کردنش چیه ؟؟؟ یکم فکر کنید هدفت
اوباهت ، یا از دست دادن زمان من توی تیزهوشانم و به درسام آسیب زده ازتون 

خواهش میکنم پاکش کنید
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ی رو شما را به جان عزیزانتان اگر بچه هاتونو دوست دارید اجازه ندید این باز
.دانلود کنن

.بچه من سیزده سالشه بخدای محمد عین معتادا شده
ر و دیوار میزد امشب ازش گرفتم تبلتشو بخاطر این بازی عین معتادا خودشو به د

.و به همه بد و بیراه میگفت
.جان عزیزانتون اطالع رسانی کنید بقران این بازی اعتیاد آوره

اگه جوونامونو دوست دارید نذارید معتاد شن به این بازی لعنتی
لبته تابستون صد رحمت به خودم که به هیچ چیز وابسته نمیشم منم بازی میکردم ا

اکش بردمش بعدش حذفش کردم االنم هیچ غصه ای واسه این که چرا پ۳۱تا لور
دارن موتادش کردم ندارم اما سرگرم کننده بود برا بیکاری بعضی ها جنبه بازی ن

میشن
ساعت من االن لول هفتاد و شیشم اصالنم معتاد بازی نیستم در روز فوقش یک

بازی کنم 
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متشکرم از توجه شما


