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 مقدمه جلد دوم

 :های آموزشی آنانآموزان دبستانی درباره تحولبا دانش چند مصاحبهکتاب حاضر، جلد دوم کتاب 
 است. آموزان ایرانی با فضای مجازیتأملی دوباره در برخورد آموزشی دانش

های ارتباطی پیشرفته حکایت از آن در مقدمه جلد نخست خاطرنشان گردید، تاریخچه فناوری
شدند و تجربه بشری ها دیده میها و تهدیدصتهای از فرهای ارتباطی از آغاز با آمیزدارد که فناوری

ذیر پها امکانهای ارتباطی جدید، بدانجا انجامید که چون نفی و حذف فناوریدر برخورد با فناوری

یفزاید و به ها بنیست، از این رو با بسترسازی فرهنگی الزم بر میزان کاربری از ابعاد مثبت فناوری
 ها را محدود و محدودتر سازند. های منفی از فناوریاین ترتیب در عمل عرصه کاربری

در ایران برخالف تجربه بشری غرب، بسیاری از مسووالن فرهنگی جامعه به دلیل آن که کاربری 
ها را داشته تر از آن که نگاه مبتنی بر کاربری بهینه از فناوریتواند منفی باشد، بیشها میاز فناوری

یدیو در اند. تجربه ممنوعیت وها زدهگفته، دست به نفی و انکار فناوریباشند، به سبب احتمال پیش
آغاز انقالب و ادامه همین روند در ممنوعیت ماهواره، فیلترینگ سنگین اینترنت، ممنوعیت ورود 

های اجتماعی، در و ممنوعیت برخی از شبکه )تا قبل از فراگیری کرونا( تلفن همراه به مدارس 
ند ها انتخاب نبوده و تحمیل هستفهم هستند. حال آن که باید توجه داشت، فناوری همین راستا قابل

و در شرایط اخیر اولیای امور فرهنگی جامعه باید طبق قاعده فقهی دفع افسد به فاسد، با بسترسازی 

های ارتباطی جدید، در عمل کاربری از های فناوریفرهنگی الزم، تالش کنند تا با افزایش فرصت
 اد منفی آن را محدود سازند.ابع

در مجلس  1373ال ها در ایران از زمان طرح مسأله ماهواره در سنگاه مبتنی بر نفی فناوری
کنون تداوم داشته است و به همین سبب در عمل عرصه را برای بسترسازی شورای اسالمی تا

کرده و بسته است. ها محدود های آنها و کاهش تهدیدهای فناوریفرهنگی جهت افزایش فرصت
های وجوگر ملی یا اینترنت ملی، نشانههایی نظیر تالش برای تهیه موتور جستالبته بروز نشانه

مردم  هایگردند، اما باید دانست که در گذر زمان به سبب آن که برخی از نیازمثبتی ارزیابی می
قشار های اای پاسخ به نیازای براند، فضای مجازی به عرصهجامعه پاسخ مقتضی دریافت نداشته

تر دههای در ایران پیچیمختلف اجتماعی تبدیل شده است و به همین سبب بحث کاربری از فناوری
توان ها میاز آن شده است که تصور شود، تنها با بسترسازی فرهنگی برای کاربری مثبت از فناوری

زمان اسی در این جهت در حال حاضر همها در جامعه ایران نایل آمد و اقدام اسبه حل مشکل فناوری
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با بسترسازی فرهنگی مورد نیاز، انجام برخی از اصالحات جدی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
 سیاسی الزم در سطح جامعه است.

به هر روی نگارنده از آنجا که از سویی با عدم بسترسازی فرهنگی الزم در سطح کاربران 

جه بود و از سوی دیگر شاهد استقبال گسترده اقشار مختلف های ارتباطی پیشرفته موافناوری
های جدید بود، در صدد بر آمد تا با یاری اجتماعی، خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری

های دانشجویانش دست به بررسی چگونگی کاربری کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه از فناوری
ارتباطی  هایهای کاربری آنان از فناوریمایش کشیدن فراز و فرودارتباطی پیشرفته بزند و با به ن

ها کمک کرده، آنان را ی جامعه، به تعمیق شناخت خانوادهجدید، ضمن هشدار به مسووالن فرهنگ
تر و ایفای نقش والدگری الکترونیک واداشته، آنان را نسبت به  ضرورت در جهت نظارت جدی

ته، ترغیب فهای ارتباطی پیشرنشان از فناوریربری بهینه فرزندابسترسازی فرهنگی الزم برای کا
 سازد.

 های زیر درج شدند: در جلد نخست این کتاب پس از مقدمه، در فصل دوم کتاب، مصاحبه

ای که تا حاال به هپینترست یه نرم افزاره و هزاران اید» با عنوانساله  11 مصاحبه با محمدصالح
داریم، بعد نرم LMS » با عنوان ساله 7 مصاحبه با یکتای ؛«دهنشون میت نخورده رو میاره و چشم
 ساله 12 مصاحبه با نفس ؛«کننرو هم باهامون کار می Paint, Word, Scratch Juniorهای افزار

ها زیاده، شاید مثالً رفتم یه ها واسه خانومدوست دارم تکی بخونم، ولی چون محدودیت» با عنوان

اش تو خواب همه» با عنوان ساله 11 محمدحسینمصاحبه با  ؛«اون جا بتونم بخونمکشور دیگه که 
من خودم با عروسکای خواهرم » با عنوان ساله 11 امینمصاحبه با  ؛«ش، منو نکشگفتم، منو نکمی

دیگه اآلن » با عنوان ساله 12 یسینامصاحبه با ؛ «دم!و با شاسخین خودم این کارا رو انجام می
؛ «منزبسایت  ،منم شاید بزرگ شدم. وردنآهم تفریحه و هم پول در  ،زدنبندی شرطیت همه سا

خوام یاد بگیرم، کارای نویسی رو هم میبه جز بازی، برنامه» با عنوان ساله 12امیرمحمد مصاحبه با 
احبه با مص؛ «محتوا و استریمینگ و این چیزا...فتوشاپی و طراحی و این چیزا، توی بازی هم تولید 

ینی از اینترنت یاد گرفتم، کوکو سبزی و سیب زم» با عنوان مهسا )نوجوان مبتال به ناتوانی عقالنی(
نال برای قیمت یه کا» با عنوان ساله 1 نسیممصاحبه با  ؛«سوخاری( درست کنمو مرغ سرخی )

 و ار جعبه ابزار، ترازنرم افززد باکس... » با عنوان ساله 12 احسانمصاحبه با  ؛«سکه و طال هم دارم

من و » با عنوان ساله 11 مصاحبه با امیرعلی ؛«سرعت سنج داره. کرنومتر داره. خیلی چیزا داره
  «میارذمی یآموزشهای ویدیتوش و ،ستیز طیدر مورد حفاظت از مح میدار جیپ هیمامانم 

 با عناوین: کتاب باقی مانده از فصل دوم  در جلد دوم، پس از درج مصاحبه
 زیهای جراحی رو به صورت باتونم عملتازگی یه برنامه روی گوشیم نصب کردم که می»

گه ده میبازی آنالینه، یه لینک می»(؛ ساله 12 ستارهمصاحبه با )« کامپیوتری و آنالین انجام بدم
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ن و باباشون قول اونا به ماما»(؛ ساله 11 مصاحبه با عرفان) «ن لینکشه، برای دوستاتان بفرستینای
 «خونند، مطمئن باش دیگه درس نمیدادن عالی بگیرن تا براشون تبلت بخرن. وقتی هم که خریدن

ها تبلت میارن. بعد عکس روزایی که امتحان داریم یه سری از بچه»(؛ ساله 11 ثریایمصاحبه با )

 روز چند ... وای»(؛ ساله 9 با محسنمصاحبه )  «فرستیم تو گروهگیریم از رو برگه امتحان، میمی

 عباسمصاحبه با )« بفرستید برامون رو عکسش و خیابون کنار کنید دستشویی بود، گفتن عالی که پیش
با لخت بودن خیلی فرق حجاب بودن حجاب برام مهم نیست، اما بی» (-کودک کار-ساله  13
ریزیم که چه طوری برنامه می دوستاموقتی امتحان داریم، با »(، ساله 11 رهایمصاحبه با « )کنهمی

های صورت پذیرفته ارایه بندی مصاحبه(؛ جمعساله 5/11 فرزاممصاحبه با « )مون خوب بشهنمره
 اند: و عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته گردیده

اد ایج ،تحقق یادگیری و آموزش فعال ،های ارتباطی جدیدپایین آمدن سن کاربری از فناوری
ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و ، فردی شدن آموزش ،های کاربرانبستری برای بروز خالقیت

از  کاربری، آموزانارتقای توانایی فنی دانش، آموزان خاصارتقای عملکرد آموزشی دانش ،نوجوانان

 ،ورد عالقههای مافزایش اطالعات کودکان و نوجوانان در زمینه، آموزیزبان، منابع کمک آموزشی
یح ترج ،های دیجیتالهای بینایی و حرکتی در جریان انجام بازیارتقای مهارت ،های آموزشیبازی

 ،اهتقلب کردن در امتحان ، افت آموزشی کودکان و نوجوانان،فرهنگ بصری بر فرهنگ مکتوب
 .والدگری الکترونیک و های غیررسمیآموزش ،ن مدارس رسمیدر بط ایجاد مدارس پنهان

 





 ساله  22ستاره، مصاحبه با  -2-22

ازی به صورت ب های جراحی روتونم عملكردم كه میتازگی يه برنامه روی گوشيم نصب 

 كامپيوتری و آنالين انجام بدم.

 
 سالم خانومی؟ -

 سالم.

 اسمت چیه خانمم؟ -
 ستاره.

 شناسی؟های اجتماعی رو میتو شبکه مبه به، چه اسم قشنگی. ستاره خانو -
ته ها عضو شدم. البشناسم و در بعضی از اونها رو میشه گفت که خیلی از این شبکهبله، می

 کنم ارزش عضو شدن رو دارن.هایی که فکر میاون
 کنی؟ آهان! یعنی قبل از این که عضو بشی، فکر می -

 حتماً!بله، 
 ها آشنا هستی؟چه مدت هست که با این شبکه -

 شه که عضو شدم.تقریباً سه سالی می
 های اجتماعی آشنا شدی؟چه طور با کار و عضویت در شبکه -

 آموزش داده.ی چیزهایی رو که من از کامپیوتر بلدم، بابام به منهمه

 دی؟ انجام می های اجتماعی، چه کارهایی رودرموقع فعال بودن توی شبکه -
دم، یعنی هر موقع کاری دارم، از این ها انجام میمن خیلی از کارهام رو از طریق همین شبکه

 کنم.ها استفاده میشبکه
 ها هستند؟ای عضو این شبکهتوی خانواده شما چه افراد دیگه -

 ترم )که خودم بهش یاد دادم(.پدرم، مادرم و خواهر کوچک
 کنند؟ها نظارت میی تو از این شبکهدر روی استفادهقمامان و بابا، چه -

شه، دم، به مامان و بابام هم مربوط میها انجام میتقریباً خیلی از کارهایی که از طریق این شبکه
ها با هم در ارتباط هستیم که دیگه نیاز به نظارت کردن کنم ما این قدر توی همین شبکهفکر می

 نیست.

 کرد که اطالعات خصوصی آدم رو بقیه نبینند؟شه چه کارهایی می -
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ای هکنم که این جور چیزهایی رو کالً نداشته باشین، اما کالً راه)با خنده( به شما توصیه می
رد شه یه نرم افزار روی گوشی نصب کشه اون فایل رو قفل کنید یا این که میمختلفی هست. می

 ای زیادی هست.هگم روشو بعد فایلت رو پنهان کنی، کالً می

 ها استفاده کردی؟خودت از این روش -
 کنم چیزی داشته باشم که نخوام بقیه ببینن.نه، آخه فکر نمی

 های اجتماعی تلفن همراه، کسی با تو بدرفتاری کرده باشه؟تا حاال شده که توی شبکه -
طور از این  گیرن که چهآره خب، خیلی پیش میاد، مخصوصاً بعضی از افراد که تازه یاد می

ا و هشن، با پیامکنن و باعث آزار دیگران میها استفاده کنن، چیزای زیادی رو رعایت نمیشبکه
 واد.خنشینی فرهنگ خاص خودش رو میها هم مثل آپارتمانهاشون. خب استفاده از این شبکهحرف

 های اجتماعی انجام بدی که هنوز نشده؟دوست داری چه کاری توی این شبکه -
ای، البته بابام قول داده که خیلی زود نویسی رو یاد بگیرم، اونم به طور حرفهدوست دارم برنامه

 بهم یاد بده.

 هایی عضو هستی؟توی چه گروه -
ها تفریحی یا سرگرمی هستن، بعضی های زیادی عضو هستم که بعضی از اوناآلن توی گروه

 دوست دارم در موردشون اطالعات بگیرم. هایی هستن که خیلیادبی و بعضی مربوط به رشته
 های اجتماعی از تلفن همراه برای شما جالبه!هایی از شبکهچه جنبه -

شنا تری آهای زیادی براش پیش میاد که با آدمای بیشخیلی جذابیت داره، باالخره آدم فرصت
ره یت کارم باال متری دریافت کنه. این که سرعتری رو توی مدت زمان کمبشه و اطالعات گسترده

 شه از خیلی چیزا اطالعات گرفت.رو خیلی دوست دارم و می
 های اجتماعی تلفن همراه برخورد داشتی؟ای از طرح مسایل دینی در شبکهتو با نمونه -

ها با یه کتاب یا فیلم که محتوی دینی داشته، تونستم آره، خیلی زیاد. چون خودم خیلی وقت
یارم و مطالبی که توی اینترنت بود، به من خیلی کمک کرده. خیلی از اطالعات خوبی به دست ب

 ها و حکایات مذهبی هم برام جالب هستن.داستان
 تونی یه مثال که برات جالب بوده رو برای من بگی؟می -

آره، مثالً وقتی که من دلیل هر یک از حرکات نماز رو خوندم، برام خیلی جالب بود یا این که 

ها با میدان کنن، میدان مغناطیسی بدن اونم که وقتی آدم ها موقع نماز سجده میبار خوندیک
 ی بدن پیش میاد،ی امواج آسیب زنندهشه و در واقع یه جور تخلیهمغناطیسی زمین هماهنگ می

دونستم. اتفاقاً همین رو برای ها از فواید نماز خوندن هستند که من اصالً نمیبرام جالب بود و این
 ها هم جالب بود. دتا از دوستام فرستادم و برای اونچن
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 ی آموزشی و علمی هم داشتی؟های اجتماعی تلفن همراه استفادهتو از شبکه -
ه ب های جراحی روتونم عملکردم که میآره، خیلی! اتفاقاً تازگی یه برنامه روی گوشیم نصب 

صورت بازی کامپیوتری و آنالین انجام بدم و خیلی خیلی برام جالب بود. هم بازیه و هم این که 
 شه ازش یاد گرفت.چیزای جدید رو می
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 ساله 21عرفان، مصاحبه با  -2-21

  .گه اين لينکشه، برای دوستاتان بفرستينده میبازی آنالينه، يه لينک می
 

 پژوهشگر:تذکر 

عرفان اهل کرمانشاه است و به همین دلیل با لهجه کرمانشاهی و به صورت کتابی صحبت کرده 
 است. 

 
 سالم! -

 سالم. 

 اسمت چیه آقا پسر؟ -
 اسمم عرفانه.

 دی با شما در باره عالیق خودت و دوستان هم سنت چند سوال بپرسم. اجازه می -
 بله.

 کنی؟فضای مجازی استفاده میعرفان اآلن که خونه هستی از  -
 بله. 

 گوشی داری؟ -
فرستیم، معلم فیلم ورزش نویسیمش میده، ما هم میآره، گوشی هم دارم، معلم درس می

 فرستیم. کینم، فیلمش رو میفرسته ما، هم ورزش میمی
 های بازی داری؟جز گوشی دیگه چه وسیله -

 .. .کامپیوتر، پلی دو، پلی سه، بعد... همینا.
چه  کنیم، از گوشیجان یکی یکی همین وسایلی که گفتی رو با هم بررسی میخوب عرفان -

 هایی در اون داری؟کنی و چه برنامههایی میاستفاده

 روبیکا، بازی، شاد، یه بازی فوتبال دارم، یه دانه تفنگی. 
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 شه یک بازی فوتبال و یک بازی تفنگ؟هات میپس بازی -
 مبی کشتن هم دارم. یه زا

 

 
 
 
 

 
 

 های ارتباطی مثل واتساپ و تلگرام رو هم داری یا نه؟شبکه -
 تلگرام دارم، واتساپ نه، تلگرام و روبیکا دارم. 

 گوشی برای خودت هست یا برای مادرت؟ -

 مال خودمه، مادرم اپل داره. 
 گوشی تو چی هست؟ -

 خودم، اس فور دارم... .
 گوشی خودت رمز داره؟جان خوب عرفان -

 آره.
 مامانت رمزش رو بلده؟ -

 کنه. ای یک بار، یک ساعت چکم مینه، ولی هفته
 کنی؟گی و بعد دوباره عوضش میای یک بار رمز رو بهش مییعنی هفته -

 آره، که کسی نفهمه، بره تو گالری و اینام، عکسامه برداره.
 شه؟هات رو برداره، چی میاگر کسی عکس -

 کنه.ای باهاش میذاره پروفایل، به اسم من کارای دیگهمی
تا حاال شده چیزی توی گوشیت داشته باشی که حتی نخوای مامانت هم ببینه، توی اون یک  -

 کنه؟ساعتی که چکش می

 نه.
 گم. کس نمیمونه و من به هیچجان بازم به تو بگم همه حرفای ما بین خودمون میعرفان -

  دانم.آره، می -
 خوب پس چیزی بوده تا حاال توی گوشیت که نخوای مامانت ببینه یا پاکش کنی؟ -

 آره. 
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 چی بوده؟ -
 ویم.یه بار یه دختری آمد پی

 به تو چی گفت؟ -

 کردن. دست دختر داییم بود، سر به سرم گذاشتن که بشه زنم، اذیتم میهم
 چند سالش بود؟ -

 تر.یازده، یه سال از خودم بزرگ
 به تو چی گفت؟آمد  -

 کنی؟آمد گفت، با من ازدواج می
 تو به اون چی گفتی؟ -

 منم گفتم نه، بالکش کردم. 
 خوب این ماجرایی بود که از مادرت پنهان کردی؟ -

خواستم بفهمه، پیامش پاک کردم، ولی اسکرین شات گرفتم، که نگو این رفته تو گالریم، آره، نمی

 مادرم از اون جا دید.
 اسکرین شات گرفتی؟چرا  -

 که برای دختر داییم بفرستم. برای این
 که چی بشه؟ -

خب من دختره رو بالک کردم، این عکسم گرفتم که بفرستم برای دختر داییم، بگم کم سر به 
 سرم بذار. 

 اون دختره چه جوری شماره تو رو پیدا کرده بود؟ -

  با کسی، دختری، دوسته یا نه. دختر داییم بهش داده بود، گفته بود چکش کن ببین مثالً
 خواسته بیاد با تو حرف بزنه، برای دختر داییت اطالعات بگیره؟پس می -

 آره.

 دختره کجا به تو پیام داد؟ -
 تو روبیکا.

 ای هست، من ندارمش!روبیکا چه جور برنامه -

 ویت پیام بده. توانه هکت کنه، بیاد پیایه که هر کس مییه برنامه
 هست؟ هک چی -

 فته دستش. اهات مییه جور بالکه، مثالً همه برنامه
 تونن چه کار کنن؟هات میبه نظرت با برنامه -
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ه دستشان افتویم میوی من بهش بگن، پیدانم، شاید بخوان به کسی حرف بزنن، با پیاِممم نمی
 وی من. توانن به هر کسی حرف بزنن با پیدیگه، مثالً می

 انی که توی روبیکا هک بشی؟آهان پس نگر -

 آره.
 تونی کاری کنی که کسی نتونه هکت کنه؟می -

 نه.
 شه کرد؟هایی میخوب دیگه با روبیکا چه کار -

 زدن، حذفش کردم.های بد میتربیت آمدن، حرفیه گروه داشتم که چندتا پسر بی
 چه جوری توی اون گروه عضو شدی، خودت گروه زده بودی؟ -

 روه ساخته بودم.آره، خودم گ
 چه کسانی رو اَدد کرده بودی؟ -

 دختر داییم و پسر داییم، دوستای پسر داییم آمده بودن.

 پسر داییت کالس چندم هست؟ -
 سن داداشمه، تو یه مدرسه ان.هم
ای هتره، یعنی تو پسر داییت رو آوردی توی گروه، اون هم دوستاش رو آورد که آدمپس بزرگ -

 بودند.تربیتی بی

 آره.
 تربیت بودند؟کنی، بیکردن که فکر میچه کار می -

فت، ویم گدادن، بعد دختر داییم آمد پیوی دخترا، فحش بهشون میرفتن پیحرفای زشت و می
 دن.اینا از این پیاما می

 پس دختر داییت به تو تذکر داد؟ -
 آره، گفت گروه رو حذف کن، منم حذفش کردم. 

 گفتن؟زدن، چه چیزهایی میزشتی میهای چه حرف -
 مثالً خانوادگی، فحش خانوادگی.

 کردن؟به نظرت چرا این کار رو می -

نم کنم یا باهام دوست بشی، ایگه یا هکت میکنم، بترسه، میدوست بشن، مثالً بگه هکت می
 شه دیگه.شم، ولی هکم نکن، هکت کنن خیلی بد میگه دوست میمی

 دن؟ه قبول نکنه، فحش میجا اگر دختراین -
 آره. 

 دن؟همون اولش به هم فحش می -
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 کنن. نه، پسرا یه خشاب فحش هست، نصب می
 چی؟ -

 خشاب فحش.

 این توی روبیکا هست؟ -
زنیش باالی پونصد تا فحشه، ارسالش ای هست میکنی، یه دکمهای نصب میآره، یه برنامه

 کنن برای دخترا، بالک اینا.می
ن و بالک فرستکه به دختره پیشنهاد دادن و قبول نکرد، این خشاب فحش رو مید اینیعنی بع -

 دن؟کنن، فحش میدن، وقتی اونا قبول نمیکنن، پس از اول فحش نمیمی
 گن باش.آره، قبول کنه، می

 تو هم تا حاال از خشاب فحش استفاده کردی؟ -
 نه.
 چرا این کار رو نکردی؟ -

 یه، باید به خدا جواب پس بدی. تربیتچون یه جور بی
 ترسی؟یعنی از خدا می -

 خوانم با مادر بزرگم، هم گناه هست، برم اون دنیا چه جوابی به خدا بدم.آره، چون هم نماز می
 ترسی؟از مادرت نمی -

 چرا.
 کنه گوشیت رو، تا حاال به تو تذکری داده؟گفتی مامانت چک می -

 آره، یک بار.
 کنی؟ماجراش رو تعریف میبرای من  -

آره، من یه عکس با اسنپ چت گرفته بودم، یه کم حالت دخترانم کرده بود اسنپ چته، پسر داییم 
 تم. دانسوی شادم داشت، من نمیپیام داده بود، گفته بود، جوون چه دختر خوشگلی، بعد مادرم پی

 دونستی؟مییعنی مادرت شاد تو رو روی گوشی خودش نصب کرده بود و تو ن -
کردم شاد داداشمه نصب کرده، بعد اونه آره، یعنی نه، چند روز قبلش گفته بود، ولی من فک می

فرستاده بود پسر داییم، مامانم بالکش کرده بود و پیاما رو دید، تذکر داد دیگه با پسر داییم حرف 

 تربیتی کرده.نزنم، چون کار بی
 این حرف چی بود؟کنی منظور پسر داییت از خودت فکر می -

 شن، ای روزا دیگه هست، برای بوس. باهام دوست بشه، واقعاً هست پسر با پسر دوست می
 پسرها با پسرها؟ -

 آره.
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 توی مدرسه چیزی ندیدی؟ -
 نه. 

 عرفان مادرت تا حاال درباره این قضیه با تو صحبت کرده بود که همچین چیزی هست؟ -

 نه.
 ها حرفی بزنن؟هات توضیحی بدن یا بچهبودی، معلمتوی مدرسه چی، چیزی شنیده  -

ا هم هام دوربین گذاشتن، دوتا پسر بآره، دوتا پسر دوربین گرفته بود، چون توی کاسه دستشویی
گیرشان، بعد پسره حالش بد شده بود، رفته بود خانه، مادرش صبح رن تو دستشویی، دوربین میمی

زد زیرش، چیه، بعد دوربین نشان دادن بهش، مادر اون میگفت پسر من زود آمده بود مدرسه، می
 گفت نه این پسر من نیست. می

 ها، یادت هست؟بعد چه کار کردن با این بچه -
 چرا، اخراج. 

 هر دو نفرشون رو اخراج کردن؟ -

 آره. 
 بوسن؟رن توی دستشویی همدیگه رو میها میبه نظر تو اون -

 ویی.رن تو دستشگن بقیه دخالت نکنن، میدعوا بوده، چون میآره، بوسیدن، ولی شایدم برای 
پس یک بار توی زمین خالی دیدی، یک بار هم توی مدرسه، توی گوشیت چی، فیلمی در این  -

 مورد دیدی؟
 نه.

 کسی به تو پیشنهاد نداده که پسر باشه، بگه بیا با من دوست شو؟ -
 رش.آمده، ولی من قبول نکردم، رفتم دادمش دست ماد

 های مدرسه بود؟از بچه -
 های جاده قدیم بود.نه، از بچه

 تو رو داشت؟ چه طور شماره -
شماره نداشت، یه دوستی داشتم، خیلی پسر خوبی بود، آمد جاده قدیم، دیگه اآلن خیلی پسر 

 زدیم، چون از گروه کالسی حذف شده بود، منام داشت، هر روز با هم حرف میداغانی شده، شماره

ال، زنی نوشته ارسزد یه سه نقطه هست باالی او چیزا، اونه میفرستادم، معلم میبراش درسا رو می
ام داشت داده بود به این، دیگه پسره پیام داد، منم اسکرین شات کنی، دیگه شمارهبراش ارسال می

 گرفتم، حذفش کردم. 
 به تو چی گفته بود؟ -
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ادرش شان نشان مکردم، اسکرین گرفتم بردم در خانه دی، منم بالکشآمد گفت به من بوس می
 تر.تا از دوستام رفتم، خیلی مؤدبن از داداشم مؤدبدادم، با سه

 داداشت خیلی مؤدب هست؟ -

 کنه، ولی مؤدبه.آره، یه کم اذیتم می
 بشان بدون اجازه مادرم، ولی خهامان رو برداشتیم، رفتیم در خانهبعد با دوستام رفتیم دوچرخه

 بعداً فهمید، نشان مادرش دادیم عکسه و با شیریت برای مادرش فرستادیم.
 خوب مادر پسره وقتی بهش گفتی، چی گفت؟ -

 کنم. هیچی، گفت بیاد، تنبیهش می
 تر بود؟پسره از تو بزرگ -

 تر بود، کالسه سه.نه کوچیک
 ها چه جوری این چیزها رو یاد گرفتن؟به نظرت این -

 ( از پدر و مادرشان. )پس از کمی فکر

 تر توضیح بدی.شه یک کم بیشیعنی چی؟ می -
ت تربیفهمن، بعد یه نفرشان بیها میکنن، این بچهیعنی خب پدر و مادرشان بوس هم می

 شن.تر میکنه، دیگه زیاد و زیادتربیت میشن، صد نفره بیمی
 کنن؟تربیت میچه جوری بقیه رو هم بی -

 ن.کنگن بیا بوس کنیم یا برای هم تعریف میبه بقیه می ه، میانهمین مثل این پسر
 یعنی از توی فیلم و گوشی این چیزها رو ندیدن، پدر و مادرشون رو دیدن؟ -

 دانم. فیلم و گوشی؟ نه، نمی
 ها هست؟منظورم مثالً ماهواره و این -
 گه بده. کنه، میها ماهواره، آره مادرم به خاطر همین ماهواره نصب نمیآ
 شما ماهواره ندارین؟ -

 نه.
 وقت هم نداشتین؟هیچ -

 خواد. خواست بذاره، من گفتم نمیچرا داریم، ولی برش داشتیم، چند بار مادرم می

 چرا؟ -
 برا فیلما، فیلم بد.

 مثل چه فیلمی؟ -
 کنن.شن، همه بوس میعاشق هم می مثالً یه دختر و پسر

 جور فیلمی یا از جایی شنیدی؟تو دیدی این -
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شون بودم، توی اتاقش ماهواره داشت، یه تره، یه دفعه خونهپسر فامیلمون دو سال از من بزرگ
ماندار کردیم، گفت بیا فیلم ببینیم، فک کنم اسمش کفیلم نشان داد، داشتیم پلی دو بازی بازی می

یصد، چهارصد قسمتی بود، ما یک قسمتش رو دیدیم که یه زن و مرد عاشق هم شدن، بود، س

 خوام ببینم.کردن، منم دیگه گفتم، نمیهمدیگه رو بوس می
 
 
 

 
 

 
 
 

 که دو نفر همدیگه رو بوس کنن، به نظرت کار بدی هست؟خوب این -
 آره.

 ها هم نباید ببینن؟ ترتو نباید ببینی یا بزرگ -
 نباید ببینن، کار اشتباهیه. نه اونام

 ها رو از کجا یاد گرفتن؟دند، اونها رو انجام میبه نظرت افرادی که این کار -
 فضای مجازی.

 از چه چیز فضای مجازی؟ -
 تربیتی. های بیکانال، کانال

 هایی هستن؟ها، چه فیلمتو کنجکاو نیستی ببینی این -
 کنن.ارزش مینه، چون آدم رو بی

 کنن؟ارزش میی چی آدم رو بییعن -
کنن، مثالً فقققط یییک بار رفتم تو گروه، دیدم فیلم یه دختریه داره ادب مییعنی آدم رو بی

 کشه.تریاک می
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 از کجا فهمیدی تریاک هست؟ -
 کشه، خانه اونا دیدم. یکی از فامیالمان تریاک می

 پس یک بار توی گروه رفتی؟ -

زنی های روبیکا هست، میخواستم بدمشان دست پلیس، یه سه نقطه او باال تو پروفایلآره، می
خواستم پلیس بزنم، من گزارش زدم، ولی روش میاره، گزارش مردم یا گزارش به پلیس، من می
 گوشیم خراب شد دیگه، نگرفت، قاطی کرد فک کنم. 

 رو بدی دست پلیس؟ یعنی قصدت این بود ببینی چی توش هست که اون -

 کنن.خواستم بدم دست پلیس، چون اونا دیگه اون گروه رو حذف میآره، دقیقاً می
 کی این گروه رو برای تو فرستاد؟ -

 ویم.آمدن پی
 شناختی؟اون رو نمی -

ه آمد کذارن پروفایل با یه اسم الکی، مثالً ایننه، مثالً عکس یه دختره از اینترنت در میارن، می

 ی من، اسمش عسل خانومی بود.وپی
 و به نظر تو عسل خانومی نبوده؟ -

 نه، عسل خانومی اسم نیست، الکی گذاشتن. 
 خوب؟ -

 دیگه منم رفتم ببینم چیه، چون تا حاال ندیده بودم.
 فقط فیلم بود، تو همین یکی رو دیدی؟ -

گیرن می نویسن، عکسیآره، جوکم شنیدم هست، ولی من نتانستم باز بکنم، مثالً تو دفتر جوک م
 فرستن کانال. می

 های بد؟جوک -
 تربیتیه. اش بیدانستم همهدانم باز نکردم، مینمی

اش حذف کردم، گروهی خاله دیگه بعد از این کانال ترسیدم، هر چه دوست و اینا داشتم، همه
سالمم  هایاو بچه وی بفرسته،ادب حذف کردم، ولی ترسیدم کسی بیاد پیکه داشتم، او آدمای بی

 خراب کنه. 

 خوب عرفان چند ساله که گوشی داری؟ -
 دقیق یک سال، البته قبلش تبلت داشتم، از شش سالگی.

 چه کارش کردی؟ -
 خیلی بازی روش نصب کردم، دیگه هنگ کرد. 

 کی بهت یاد داد با گوشی کار کنی؟ -
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 برادرم. 
 کارت هم روش بود؟سیم -

 مادرم اگر رفت جایی، بشه بهش زنگ بزنم.که آره، به خاطر این

 خوب تلگرام چی؟ -
 شم، کالً در حد دو ساعت باهاش کار کردم،خیلی خیلی وقت پیش آنالین بودم، اصالً آنالین نمی

ان ویم گفته عرفیه دختردایی دیگه دارم، اون گروه داشت، آمد بهم گفت عرفان یه دختری آمده پی
خوام، منم گفتم رِل چیه؟! دیگه یه طور آوردم تو گروه، فقط سه نفر بودیم. من، دختر من رِل می

 تر از داداشمه و هم کالسیش. داییم که چند سال کوچیک
 خوام، منم گفتم رِل چیه.ویم گفت من رِل میدیگه دختره آمد پی

 به تو گفت رِل چی هست؟ -
 ت، او دختره نگفت. نه، دختر داییم گف

 چی گفت؟ -

 گفت یعنی یه دختر با یه پسر دوست بشه. 
 خوب بعدش؟ -

 شانم کردم. شان کردم، بالکمن شدم مدیر گروه، حذف
 چرا با دختره دوست نشدی؟ -

ام رو بسازم، مثالً یه زنی بگیرم دکترا داشته باشه، خودمم مثالً بازیگری، خوام آیندهچون می
 نا. شرکت نفتی، ای

 ها برسی؟گذاره به اینکنی اگر با یک دختر اآلن دوست بشی، نمیو فکر می -
کنن، دوستم با یه دختری دوست شده آره، اآلن دخترا دیگه سالم نیستن، آینده آدم رو خراب می

 بود، اآلن نابوده.
 چرا؟ -

زنه یشه، مبانی میها عصگیزنه، میاخالقی، اخالقش خیلی بد شده، مثالً یه بار یه حرفی می
 زیر چیزی که هست جلوی دستش.

 تر هست؟از تو بزرگ -

تان با سنگ و اینا زنه بهت یا میاد در خانهتره، کالس پنجم، بعد یا مییه سال از من بزرگ 
 ده. فحش می

 که با یک دختر دوست شده؟به نظرت این کارهاش به خاطر این هست  -

 آره.
 قدر اخالقش بد هست؟گه که ایندختر چی میخوب چرا به نظرت، اون  -
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خواد خواد با کسی دوست باشه، میگه با همه عصبانی باش، اصالً او دختر نمیمثالً بهش می
اخالقش رو بد بکنه، اآلن یه دختری تو جاده قدیم بود، رفته بود به دوستم گفته بود من از عرفان 

دم زنه، ترسی، خانه مادر بزرگم دیدم یکی در میخوشم میاد، برو بهش بگو، یازده و نیم شب بود

ها( باشن، دیدم یکی یه موشکی انداخت تو حیاط، بعد دوستم پدر ها )گردینرفتم، گفتم شاید گرتی
مانه، چون اونا بیدارن، دیگه کشن، بعد اینم بیدار میو مادرش گرتین، تا صبح بیدارن، مواد می

 ، منم رفتم در رو باز کنم.مم بیااموشک انداخت، نوشته بود حس
 مادر بزرگت چرا نرفت در رو باز کنه؟ -

 خواب بود.
 مادرت اون جا نبود؟ -

 نه، مادرم نیامده بود، من تنها رفته بودم، فقط خاله این ماجرا رو به مادرم نگی، چون خبر نداره. 
 باشه عزیزم، ادامه بده.  -

من رو  ها باشن، الکی اسم دوستگفتم شاید گرتیکه در رو باز کنم دیگه خاله ترسیدم، قبل این

الم بیا گی حرف بزن، گفت سیاد گرفتن نوشتن حسام تا من برم در رو باز کنم، گفتم اگر راست می
 بیرون. 

ده، گفت تان، چه شدیگه رفتم، گفتم خیر باشه، انداختنت بیرون، گذاشتن دنبالت، دزد زده خانه
خانه، گفته من خوشم از عرفان میاد، بهش بگو، منم یه نامه نوشتم وایسا یه دختری صبح آمده در 

 هم و بهش دادم، دو کلمه بود، گفتم حسام این رو براش ببر، دیگه ازش خبر ندارم، اسم دختره
 ستایش بود.

 چی براش نوشتی؟ -
 گه همین. یشناسم، ددانی، من اسم تو رو نمیکنی و اصالً اسم منو از کجا میخود مینوشتم تو بی

 کنی؟عرفان روزی چند ساعت از گوشی استفاده می -
 کالً چهار ساعت. 

یگه مانم، دوی معلمه مییک ساعت کالسم، ولی نیم ساعت کالسمه، نیم ساعت دیگه هی پی
 مانم. ویش میقدر هی پیعادت کردم این

 ی؟مونات میوی معلمشه، هی پیکه درس تموم مییعنی چی، چرا بعد این -

گم شاید یه درسی بده سرگرم بشم. شاید مثالً بگه، ای درسه غلط داشتی، منم اونا رو دوباره می
 تمرین کنم.

 هاش رو اصالح کنید، بفرستید؟غلط گهکنه، نمیات تکالیف صحیح میمعلم -
نویسم عکسش رو براش خواد باز بفرستین، ولی من میگه شما دیگه سختتانه نمیآره، می

 نویسم. ستم، تازه دو خطم میفرمی
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 ات سر نره؟کنی که حوصلهاین کار رو می -
 آره.

 ره باالتر. ره باالتر، شایدم نره البته، ولی پیش معلم انضباطم میام میهم نمره 

 های اون چهار ساعت رو بگو؟بقیه ساعت -
 اش زامبی بازی، یک ساعت تفنگ بازی، یک ساعتم فوتبال.یک ساعت دیگه

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 چه ورزشی دوست داری؟ -
 فوتبال، والیبال.

 کنی؟خوب چرا بازی نمی -

 کرونا آمده. 
 کردی؟قبالً بازی می -

 آره.
 اینستاگرام هم داری؟ -

 نه. 
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 علتی داره که اینستاگرام نداری؟ -
 تربیتی توشه.چیزهای بی

 تربیتی توی اینستاگرام دیدی؟تو چیز بی -

 خوام.خواد نصب کنی، البته من خودمم نمیگه نمیگن، مادرم همیشه میمی نه، ولی
 چرا؟ -

 گیرم، حتی داداشمم که هجده سالشه نداره. بره، چیزای بد یاد میبسته زیاد می
 تو توی شاد پروفایل داری؟ -

 هام از خودم گرفتم برای عکسش که معلم بفهمه کی بآره، اسم خودمه و یه عکس سلفی ساده
 کیه، البته اسمم با یه برنامه درستش کردم، شکسته نوشته عرفان و فامیلیم. 

 چرا ساده ننوشتی؟ -
 تر باشه. گفتم یه کم باکالس

 کردی؟هات، سه ساعت بازی میخوب برگردیم به بازی -

 آره، یه ساعت تفنگ، یه ساعت فوتبال، یه ساعتم زامبی کشتن.
، بعد یه فرستی، مثالً چهارتا زامبین میانتشه، یه طعمه مییکیش یه آدم کوچولوییه، اسلحه دس

ور با تیر نباال، سریع میای ای فرستی، زامبیا میانپشت سنگه، بعد او طعمه می جاس میانسنگی این
 کشه. زنی. بعد بازی تفنگه هم هست، او یکی، یکی، آدم میزامبیا رو می

 خوب بازی فوتبال رو کامل به من بگو؟ -
 کنم مثالً فقط خودم بلدم، ولی بعدشزنم خیلی شوق و ذوق دارم، حس میفوتباله، وقتی گل می

های هایه، عالیه حتی برای بچکنم، نه بابا همه بلدن، بازی خیلی سرگرم کنندهپیش خودم فکر می
 شه. شان قوی میپنج، شش ساله خیلی مناسبه، هم فوتبال

 شه فوتبال واقعیت بهتر شه؟فوتبال توی گوشی، باعث میکنی بازی یعنی فکر می -
 . گرفتمآره، من خودم فوتبال رو با این بازیا یادگرفتم، اگر این بازیا رو نداشتم، یاد نمی

ای یه ورزش داره، اون کسی که ورزش ایه هفتهگیرم، یه برنامهبعد خاله یه گیگ بسته می
ان پیام دیم، بهمجوری بکنین سی ثانیه، ما هم انجام میاینگه گیره، میکنه، فیلم از خودش میمی
 دیم. فرستم، مثالً قیچی، ما هم انجام میگه مثالً اآلن فیلم میده، میمی

 ای هست؟چه برنامه -
شان قوی نخوان بدکنی، برای کسایی که میبرنامه بدنسازی آنالینه، مثل یه برنامه نصبش می

 شه. 
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 ی چه کاری؟قوی برا -
 شه آدم قوی شه، نه ضعیف باشه.جایی، کمک به کسی، یه کمم باعث میمثالً جابه

 های قوی چه طوری هستن؟آدم -

 ویتامیناشان خیلی زیاده، بدنشان سالمته.
 ها رو از کجا شنیدی؟این -

یگه، قدت دجان نرو رفتم بدنسازی، دوستام گفتن عرفانام، بعد یه مدتم میاز دوستای توی کوچه
 شه، باالی یک میلیونم پودر گرفته بودم. کوتاه می

 پودر بدنسازی؟ -
 آره ویتامین و اینا بود، ویتامین سه، ویتامین ای.

 تر هم هستن؟های قوی خوشگلبه نظرت آدم -
 تره.ربطی به خوشگلی نداره، بدن آدم سالمت باشه از خوشگلی و بدشکلی مهم

 داری، کی به تو معرفیش کرد؟گفتی یک برنامه بدنسازی  -
 کنم. دختر داییم، برای من فرستاد عضو شدم، خیلی خوبه دیگه همیشه باهاش ورزش می

 کنی؟هر روز باهاش ورزش می -
 ای یک بار.نه، هفته

 به نظرت خودت تغییر کردی؟ -
امینه، ویت اشخورم، همههای بدنسازی میکنم، پودرشه، ورزش میتغییر نه، ولی بدنم سالمت می

 ها رو خریدم. همه ویتامین

 ها رو معرفی کرد؟کی بهت این پودر -
رفت پیشش بدنسازی، اونم پودر رفتم، داداشمم میموقع که بدنسازی میصاحاب باشگاه، اون

 خورم. های اونم میخرید، از پودر
 ده از این پودرها بخوری؟مامانت اجازه می -

 اش ویتامینه.آره، کاری نداره، چون همه

 خوب این بازی فوتبال رو کی برای تو نصب کرد؟ -
 خودم.
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 چه جوری؟ -
 توی بازار زدم بازی دو هزارو شونزده. 

 سالش مهم هست؟ -

 آره، خیلی مهمه، مثالً قدیمی باشه، خیلی ضعیفه دوربیناش.
 چرا دو هزار و بیست نگرفتی؟ -

 تر داشتم. ش زیاد بود، من بسته کمببخشید من دو هزار و نوزده نصب کردم، بیست حجم
 پس خودت این بازی رو پیدا کردی؟ -

 آره.
 چه جوری یاد گرفتی باهاش کار کنی؟ -

 خودم یاد گرفتم. 
 تنهایی؟ -

 خوای از مادرمم بپرس، خودم دیشب نصبش کردم.آره، اگر می

 دیشب نصب کردی؟ -
 آره، نه خب قبالً داشتم، قدیمی بود.

 شتی؟پس قبالً هم دا -
 نصب کردم. 19داشتم، اآلن  11آره، یه لول باالترش رو اآلن نصب کردم، مثالً 

 پس کیفیت جدیدها بهتره؟ -
 شه.شه، هم کیفیتش بهتر میشه، هم بازیکنا جدیدتر میتر میآره، هم سرعت بازیکنا بیش

 ز تیم مقابلزدی، توپ اای که میمن دو هزار و هجده داشتم، خیلی کیفیتش بد بود، او دکمه
ی زدی، اآلن نوزده نصب کردم، خیلگرفت، پنج، شش بار باید دکمه میبگیری، خیلی دیر توپ می

 شه. تر نصب میسریع
 زنین؟های خودت هم این بازی رو دارن، در موردش با هم حرف میدوست -

کنین،  م نصبآره، مثالً من نوزده نصب کردم، زنگ زدم دوستام، گفتم خیلی کیفیت داره، شما ه
شناسی های خودت حرف بزنی، مثالً مسی میای او باال داره که بتانی با دوستآنالینه مثالً یه دکمه

مان گوشیامان جمع کن تو یک گوشی، شه، یعنی همهکه، خود مسی منم، یار کناری دوستم می

 شیم.مان جمع میهمه
 شین؟در بازی چه طوری با هم مرتبط می -

گه این ده، میی نصبش کردم، بعد دوستام رو آوردم، مثالً بازی آنالینه، یه لینک میمثالً من باز
 لینکشه برای دوستاتان بفرستین، بعد خاله خیلی عجیبه، این لینک چه جور ساخته ما نفهمیدیم... .
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 زنم صدا برایدیگه خالصه برای دوستام فرستادم، اونام آمدن، بعد خاله یه جوریه، من حرف می
رفت، کالً سه نفریم، زد، صدا برای او یکی دوستم میرفت، او یکی دوستم حرف میدوستم می

 دیشب مثالً من ضبط باز کردم، مثالً گفتم ماهان بیا کنار دروازه، پاس دادم، گلش کن. 

 ره؟ون برای همدیگه میصدات -
شه، چون مثالً اگر من نگم ماهان، ای گله بزن، کی بفهمه با زمان برای همه پخش میآره، هم

 کیم.
 کنید از خودتون که مثالً من گل زدم، من بردم؟شه، تعریف میبعد وقتی بازی تمام می -

ظ، رین خسته نباشید، خداحافگه عرفان، یاسین، آفنه، دوستم یه شوق و ذوقی داره، مثالً میاد می
 همین. 

شی، مثالً کنی، خسته نمیگی که روزی چهار ساعت با گوشی بازی میجان میعرفان -
 هات درد کنه یا گردنت؟چشم

 برمش دور. وقت درد نگرفته، چون مینه، چشمم هیچ

 کسی به تو گفته که به صفحه گوشی نزدیک نشو؟ -
کردم، چشمام سوخت، تبلت داشتم، خیلی نزدیک باش کار مینه خودم، چون دو، سه روزی که 

کردم، آمدم در موردش فکر کردم، گفتم چرا چشمام سوخته، بعد فهمیدم نوری که فوتبال بازی می
که نور نزدیکه، چشمات نزدیک به کرد، بعد افتاد یادم که به خاطر اینرفتن چشام درد میمی

 فته درد.اره، چشات میتند میاد و می بازیکناس، دیگه انگار یه چیزی تند
 ها بگو؟خوب اآلن دیگه از بازی زامبی -

م، کنم باید گوشی رو بشکنشه، حس میرن، اعصابم خراب میزامبیه، هر وقت زامبیا، از دستم می
 شکنه.خوره تو اسکیته، نمیزنم میمثالً یه اسکیت داره، تیر می

 ترسی؟ها نمیعرفان از زامبی -
نه، من خودم کنه، پسر داییم دقیق، دقیق، شش سالشه، یک ساله از پنج سالگی این بازی رو می

یه سه، چهار روزه نصب کردم، سه، چهار روز نیست، ببخشید یک ماه، دو ماهیه نصبش کردم، حاال 
 ترسه، من بترسم. او نمی

 کسی به تو معرفیش کرد؟ -

 آره، از بچگی عاشق این بازی بودم. 
 ز کجا دیده بودی؟ا -

 کرد.دست پسرداییم، خیلی ازش تعریف می
 چرا زودتر نصبش نکردی؟ -

 رفتم مدرسه، وقت نداشتم. چون می
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 مادرت مشکلی نداشت؟ -
 نه، خودم نصب نکردم، چون درس داشتم. 

 ات هم این بازی رو دارن؟دوستان دیگه -

 نه، خبر ندارم. 
 خوب یک بازی دیگه هم گفتی؟ -

 زی. تیراندا
 

 
 

 
 

 
 دی؟آره، اون رو هم توضیح می -

خوای ایرانی باشی یا عراقی، مثالً آره، مثالً من میام، اسلحه و اینا بخرم، مثالً باالش نوشته می

رم، خجی میرم آرپیزنن، بعد من میگم ایرانی، بعد مثالً او داعشیا رو نکشم، با تیر میمن می
 بازم. ها میکشم، ولی خاله بعضی وقتشان رو میهمه
 بازی چه حسی داری؟وقتی می -

 ترم.عصبانیم از همه، چه جوری بگم از همه ضعیف

 تری که باختی؟کنی از همه ضعیفحس می -
 آره.

 این بازی رو چند وقته داری؟ -

 دقیق، دقیق چهار ماه. 
 کنی؟روزی یک ساعت هم گفتی باهاش بازی می -

 نه، یه ربع، بیست دقیقه. 
 دن؟توی این بازی تفنگ و مهمات بهتون می -

 آره، باید بخری، پولی. 
 کنه. جی میهر آدمی بکشی، یک میلیارد پولشه، بعد اون یک میلیارد، یه آرپی

 های خارجی خوب هستن یا ایرانی؟به نظرت بازی -
 ایرانی. 

 چرا؟ -
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 زی کنه. چون هر کسی باید برای کشور خودش با
 تر توضیح بدی؟شه بیشمی -

ه ککنم باید سر وطن خودت باشی، نه اینجوری فکر میکه برای وطن، مثالً من اینآره، برای این

 های وطن خودت رو معروف کنی. بری بازیای کسی دیگه رو معروف کنی، باید بازی
 کسی رو دیدی برای وطنش جنگیده باشه و موفق شده باشه؟ -

ا هردار سلیمانی، عکسش رو داداشم تو گوشیش داره که پا و ایناش قطع شده بود، آمریکاییآره، س
 این کار رو باهاش کردن. 

 
 

 
 
 

 
 توی برنامه شاد تا حاال چیزی خوندی که مطلب علمی باشه؟ 

ن یه که نترسیم از آدمای قدیم، چوفرسته، به خاطر اینفرسته، کارتونیشه میقدر معلم میآره این
 جورین، توی جنگ زخمی شدن، ترسناکه. 

 ها منظورت هست؟امام -
 مان، اونا.نه مثالً پایتخت و اون دشمنای قدیمی

 ها؟گی، مثالً هخامنشیان و ساسانیان و اینتاریخ ایران رو می -
 ک. سازه با عروسکارتونیش میمان میاد آره، آفرین، همین هخامنشیان و ساسانیان و اینا، معلم

 گیره؟ای میهای دیگهها رو از جاسازه یا فیلمخودش می -

گیره می گه، فیلمنه خودش، برای انگشتاش رفته از پیش عروسک درست کرده، با اونا داستان می
 فرسته.و می

 ها بخونی؟جوری تاریخ رو یاد بگیری یا از کتابدوست داری این -
 فهمم.خیلی جذابه، کامل میجوری این

ها تلوزیون دیدی که درباره خدا و پیامبر و امامای توی گوشی یا خوب تا حاال مطلب دیگه -
 باشه؟

 آره، داستان حضرت ابراهیم. 
 این فیلم رو هم معلم با انگشت نمایش داد؟ -

 قه تقریباً. نه، این یه تیکه از یه فیلم بود، از جای دیگه آورده بود برامان، سی دقی
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گه می پرستنش، بعد یه آدم عادی میاد،تا بته، دشمنامان میام فرستاد، چندبعد خاله، یه فیلم دیگه
گی خدا هست، اآلن بگو یه شتری از او کوه گن اگر راست میخدا هست بتا رو بشکنین، اونام می

ه، اگر گواقعی میاد، بعد میگه، خدایا کمک کن، و یه دفعه یه شتری از باالی کوه بیاد، اینم می

یاد گه خدایا کمک بکن یه شتر بیاره دنیا، بعد مگی، همین اآلن یه شتر بیاره دنیا، بعد میراست می
 دنیا.
 ها درباره خدا چه فکری کردی؟تو بعد دیدن این -

 گفتم پس خدا هست. 

 شناسی؟عرفان از مسی گفتی، دیگه چه کسانی رو توی فوتبال می -
 ، استقالل، پرسپولیس. رونالدو

 دار کدوم هستی؟طرف -
 استقالل و رونالدو.

 به نظرت رونالدو آدم بزرگیه یا سردار سلیمانی؟ -

 سردار سلیمانی. 
 چرا؟ -

جان خودش رو داده برای ما، ولی فوتبال چیه، ارزشی نداره،  چون اون برای وطن زحمت کشیده،
جانش سالمته؟! نه، ولی سردار سلیمانی جانش رو  رسه یاکنه، ارثیه بهش میکسی که نگاش می

 به خاطر ما داد، ای همه دشمن کشت. 
ی ورن پیهای دیگه میبا پروفایل ها میانهات که بچهعرفان یک چیزی گفتی بین حرف -

 بقیه، این کار درستیه؟
 نه.
 چرا؟ -

ه، شاید رو به یکی بفرستکار اشتباهیه، چون ممکنه یک آدم بهش بر بخوره، شاید نخواد عکسش 

 که عکسش تبدیل به یک آدم دیگه بشه. خوشش نیاد، ناراحت بشه، یا این
 کنن؟جوری فکر میهای خودت هم ایندوست -

 دانم، تا حاال درباره این قضیه حرف نزدیم. نمی

 ها برام بگو؟بینی، از اونگفتی کارتون هم می -
 بینم. بچه رئیس رو می
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 خری؟بینی یا میتلوزیون میتوی  -
 خرم. کنه، هم میتلوزیون پخش میدوتاش، هم سینمایی توی 

 ای؟چه شبکه -

 شونزده، شبکه پویا.
 تر دوست داری یا خارجی؟کارتون ایرانی بیش -

 ایرانی. 
 شه کارتون ایرانی رو دوست داشته باشی؟چه عاملی باعث می -

زنن، زنن، یه جورین مث میگ میگ که خارجیه و حرف نمییهای خارجی حرف نمچون کارتون
 صدای عجیب دارن، من دوست دارم حرف بزنن. 

 زنن؟تر توش حرف میتر دوست داری، چون بیشپس کارتون ایرانی رو بیش -
سازن، یعنی ها میهایی که خود بچهآره، من خیلی حرف زدن دوست دارم، بعد خاله من کارتون

 تره. قعی توش ان، خیلی برام جذابهای وابچه
 بینی؟هایی میدیگه چه کارتون -

 ها، یه جور ماشینه، کار همه مردم رو راه میندازن.ماشین کوکی
 
 
 
 

 
 

 
 
 ایرانی هست؟ -

 زنن.ایرانی حرف می
 کنی ساخت ایران هست؟زنن، فکر میچون ایرانی حرف می -
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 نویسه ساخت ایران. نه، آخرش می
 تر ازش برای من بگو؟بیشخوب  -

 کنن، گل و ایناش خراب شه، میانخاموش می گیره، اینا میاناش آتیش میمثالً کسی خانه

 سازن.کنن، بعد ساختمان میخوبش می
 چه چیزی توی این کارتون هست که خیلی دوست داری؟ -

 کمک به فقرا.
 کنی؟ دار بشی، دوست داری به فقرا کمکاگر تو هم یک روزی پول -

 آره.
 به نظرت چرا کمک به فقرا کار خوبی هست؟ -

 چون نیازمندن، خدا خوشش میاد، من خوشی بکنم.
 ها رو به تو گفته؟کسی هم تا حاال این -

 نه.

 تو مدرسه هم نگفتن؟ -
ا بود، جمان یه بار گفت، بعد من یه لباس داشتم، کوچیک شده بود، یه گدایی اینچرا، چرا، معلم

 کوچولو داشت، منم لباسم رو براش بردم.یه نی نی 
 تر بازی کن؟گه با گوشی کممامانت به تو نمی -

 کنم. نه، چون زیاد استفاده نمی
 تر هست یا ایرانی؟به نظرت فیلم خارجی جذاب -

 اس. ایرانی، خارجی مسخره
 چرا؟ -

شه، مگه داریم همچین چیزی! بعد با مثالً من یه فیلم خارجی با داییم دیدم، یه مردی پلنگ می
شن آدم، زنه به گرگه، یه دفعه میکنه، میکنه که گرگه، مثالً شاخه درختی، پلنگه مییکی دعوا می

 خیلی مسخره اس، اصالً چیز درستی نیست. 
 اسمش رو یادت هست؟ -

 نه.

 ن که آموزشت مجازی هست، خوبه یا وقتی حضوری بودین؟جان اآلعرفان -
 کنن.گیره، همه تقلب میکس یاد نمیمن از آموزش مجازی بدم میاد، چون هیچ

 کنین؟چه جوری تقلب می -
خوای یه سوال ریاضی حل کنی که همیشه معلم فرسته، مثالً میمعلم خودش تقلبی می

 فرسته، هیچ ارزشی نداره. می
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ی، کنشه سی، تو هم حفظش میگه میخوای پانزده و پانزده جمع کنی، ای میا میمی مثالً تو
گیری که، مثالً معلم گفت امروز فقط کامل گوش کنید که فردا امتحان بگیرم، بعد دیگه یاد نمی

ده قشنگ معلومه، مثالً وقتی باید از خودمان فیلم بگیریم، کامل کس اصالً گوش نمیخاله هیچ

ذارن از روش کنن، پشت گوشی، کاغذ جواب سواال میها گوشی نزدیک صورت میبچهمعلومه 
 گیرم.گیرن، اما من از دور میگه از دور بگیرین، ولی اینا از نزدیک میخوانن، معلم میمی

 عرفان چندتا دوست صمیمی داری؟ -

 دوتا دارم، پارسا و آرمان. 

 زنین؟با گوشی با هم حرف می -
پرسی. یکیشانم از گروه معلم حذف شده، من هر چی معلم خیلی کم، فقط در حد احوالآره، ولی 

 فرستم.فرسته براش میمی
 کرد؟جا بود، بازی میداداشت هم وقتی این -

 آره، همو تفنگ بازی، خیلی. 

 کنی؟ها هم بازی میبه جز گوشی، گفتی پلی دو و سه و کامپیوتر هم داری، با این -
 آره.

 کنی؟هایی میبازی چه -
 تا بازی فوتبال دارم، مث همو گوشی... . پلی سه فقط بازی فوتبالی داره، کامپیوترم سه

 به نظرت اوضاع اقتصادی ایران خوب هست؟ -
خوام از تهران برگردم، زد به مامانم بگه، مینه، اگر خوب بود که برادر من هر روز زنگ نمی

 نه، ولی هر چی در میاره، اندازه خرج و خوراک خودشه. کدانی چرا، چون کلی کار میمی
 به نظرت تقصیر کی هست؟ -

 گیرن، ولی به فکر مردم عادی نیستن. ان، خودشان کلی حقوق می اونایی که تو مجلس
 به نظرت باید چه کار کنند؟ -

مون کار ره، هکار نداهای دیگه یاد بگیرن، ببینن آلمان چه کار کرده که اآلن بیباید برن کشور
 رو کنن، باالخره ایران خیلی کشور بزرگیه، برای چه مردم تو فقر باشن. 

 کنن؟جوری فکر میهای خودت هم ایندوست -

 گن. دانم، ولی خانواده خودم همیشه از گرانی میاونا رو نمی
 قدر اوضاع اقتصادیش خوب هست؟دوست داشتی آلمان بودی که به نظرت این -

 نه، ولی آره. 
 چرا؟ -

 دانم، دوست دارم، کالً خوشم از او ور آب میاد.نمی
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 شون میاد؟ور آب خوشها از چه چیز اونهای خودت چی، به نظرت اوندوست -
 ای باشه. های شیشههای آخرین سیستم و ساختماندانم، ولی شاید به خاطر ماشیننمی

 ها رو از کجا دیدی؟این -

 جوریه، همه چی مثل شاهاس. ولی فکر کنم او ور آب اینیادم نیست، 
 ای نداریم؟های خارجی و ساختمان شیشهیعنی توی ایران ماشین -

 تره. داریم، ولی اون جا فکر کنم بیش
جان خیلی ازت ممنونم که بهم کمک کردی، موفق باشی، خیالت راحت باشه که همه عرفان -

 مونه.ها بین خودمون میحرف
 کنم خاله.هش میخوا

تر چنین بیشبعد از مصاحبه از عرفان جهت سنجش میزان توانایی او در استفاده از گوشی و هم
اش، از او خواستم که هر سه بازی و برنامه بدنسازی مورد های مورد استفادهآشنا شدن با بازی

امه را ها و برنم بازیاستفاده خودش را روی گوشی من نصب کند، او با مهارت باالیی به سرعت تما

  کرد.وجو، دانلود و نصب جست

 ساله 21ثريا، مصاحبه با  -2-21

اونا به مامان و باباشون قول دادن عالی بگيرن تا براشون تبلت بخرن. وقتی هم كه 

 خونن.خريدند، مطمئن باش ديگه درس نمی

 
 تذکر پژوهشگر:

عمر او نگذشته و هنوز بلوغ زیستی خودش تر از سال بیش 11ثریا، دختر تک فرزندی است که 

 را نیز تجربه نکرده است.
به حساب  1ثریا از روابط خانوادگی خویش رضایت خاطر ندارد و به نوعی از فرزندان رها شده

آید. وی برای دستیابی به تبلت، شرط اولیا را پذیرفته و با تالش مضاعف شاگرد اول شده است، می
ن را ترک گفته است. ثریا در خالء روابط عاطفی که نیاز طبیعی هر کودکی اما در ادامه درس خواند

ربه سال را تجبزرگ -گانههست، با پناه جستن به فضای مجازی، نه تنها مواردی مانند عشق بچه

                                                   
هایی که با فراهم کردن امکاناتی نظیر سرویس رفت و برگشت مفهوم رها شدگی، مفهوم جدیدی است که از مالحظه خانواده .1

شان دها و تفریحات شبانه خوآورد، سرشان به کار و یا میهمانیبه مدرسه، سرویسی که غذای رستوان را برای فرزند در خانه می
 گرم است، قابل طرح است.
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های مد و زیبایی یا ایجاد مزاحمت برای پسران و یا حتی شارژ کرده است، بلکه با رجوع به سایت
درصدد سرگرم کردن خود و ارضای نسبی خالء عاطفی خویش برآمده است. اما  کشیدن از پسران،

ها مشخص است که گریز ثریا به فضای مجازی نیز چندان راهگشای وی واقع نیامده و با همه این

 وی در عمل به افسردگی رسیده است.
 
 سالم. -

 سالم.

 خوبی؟ -
 مرسی خوبم.

 چند سالته؟ -
 امسال رفتم کالس چهارم.

 اسمت چیه؟ -

 ثریا.
 دی قدری وقت شما رو بگیرم و چند سوال از شما بپرسم.اجازه می -

 باشه.
 ثریا جان تو تبلت یا گوشی داری؟ -

 بله، هر دوش رو دارم!
 دونم چه طوری با اون کار کنم، تو بلدی؟راستش من یه تبلت جدید خریدم، ولی نمی -

ش اواتساپ و تلگرام و اینستا رو نصب کنی تا بقیه هایمعلومه که بلدم، باید اول از همه برنامه
 رو بهت بگم.

 ها چهها چه طوریه و با اونتونی توضیح بدی، این برنامهها رو شنیدم، میاسم این برنامه -
 شه کرد؟کارهایی می

های خودت حرف بزنی و چت کنی. تازه تونی با دوستهایی هستن که خیلی راحت میاینا برنامه
 ده.تونی باهاشون انجام بدی. خیلی کیف میتر هم میارهای جالبکلی ک
 کارهای جالب، منظورت از کارهای جالب چیه؟ -

خوب راستش... سرکار بذاری دیگران رو و اطالعاتی که خیلی دوست ندارن تو بدونی رو گیر 
 بیاری و بفهمی!

 کنی؟اً چه کار میسرکار بگذارم، خوب تو چه طوری این کار رو کردی، یعنی دقیق -
های مختلف به کسانی که من رو سالمه، ولی گاهی خودم رو با سن 11خوب من با این که 

 زدم.کردم و باهاشون خیلی راحت حرف میشناختن، معرفی میمی
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 تر توضیح بدی، منظورت رو درست متوجه نشدم؟شه بیشمی -
کرد، ام، سریع بالکم میساله 11گفتم من می کنم، اگهساله چت می 25خوب، وقتی من با یه پسر 

 سر اون تصمیم گرفتم سن خودم رو باالتر بگم تا اونا باهام حرف بزنن.

 کردی؟ای نمیزدی و کار دیگهها حرف مییعنی فقط با اون -
 ی مالی کردم.تا پسر هم سوءاستفاده2راستش از 

 چه جوری؟ -
 خواستم برام هر هفته شارژ بخرن. خرید. منم از اون پسرا میراستش بابام برام شارژ موبایل نمی

 شناختی؟اون پسرا رو می -
 شناختم. اصالً برام مهم هم نبود بشناسمشون.نه، اصالً نمی

 خریدن، مگه امکان داره؟یعنی پسرا برات به راحتی شارژ می -
ه راحت برام شارژ بخرن. کافیه یه خرده زرنگ باشی. راحت راستش یه کلکی بهشون زدم ک

 تونی ازشون پول شارژ به جیب بزنی.می

 مثالً چه جور کلکی زدی؟ -
راستش عکس خودم رو توی پروفایل نذاشتم، عکس یه دختر خیلی خوشگل رو گذاشتم و گفتم 

 ن.کردها رو هم نذاشتم، چون شک میاین عکس خودمه. البته عکس این مدل
 فرستادند؟یعنی بر مبنای عکس پروفایلت، برات شارژ می -

وی گفته بودن تو خیلی خوشگلی، باهامون آره دیگه، باورشون شده بود اون دختره منم. توی پی
تونی کردم، به همین راحتی میاش ازشون درخواست شارژ میدوست شو. منم قبول کردم و همه

 مجانی شارژ بگیری.
 دونی؟کردند رو میکه با تو چت می سن پسرهایی -

گفتن. البته برام مهم نیس گفتن، ولی من مطمئنم دروغ میساله بهم می 25راستش حدودای 
 خرن برام بسه.دروغ بگن، همین که شارژ می

 کنی؟تر از این کارها میتوی کدوم برنامه بیش -
 برنامه کیک.

 کنی؟ده نمیها رو استفاچرا کیک، پس بقیه برنامه -

کنم، ولی چون برنامه کیک الزم نیس شماره طرف رو داشته باشی، واسه دور چرا استفاده می
 زدن بهتره!

 ها حتماً باید شماره طرف رو داشته باشی؟توی کدوم برنامه -
 واتساپ و تلگرام.

 کنی؟ها هم استفاده میاز اون -



 39/ میدانیهای گزارش مصاحبه

 

فاده ام رو دارن، استشناسمشون و شمارهتایی که میها برای دوسآره، صد در صد! ولی از این برنامه
 کنم.می

 ها دارند؟های تو هم از این برنامهدوست -

نفر. اونا هم دوست دارن داشته باشن، ولی مادر و پدرشون  3یا  2آره بابا، اکثرشون دارن، جز 
 دن.اجازه نمی

ورت آری. منظها گیر میبرنامهگفتی اطالعاتی که دیگران دوست ندارن تو بدونی رو با این  -
 دقیقاً چه جور اطالعاتی هستند؟

 گی؟کشم بگم. اگه بگم، به کسی نمیخوب، راستش خجالت می
 شه اطالعات به دست آورد؟گم، فقط کنجکاو شدم، چه طوری مینه، نمی -

کنن سرا میپکنن من مسایل راجع به کارهایی که دخترا و راستش وقتی سنم رو باال بگم، فکر می
دم که انگار زنیم و منم خودم رو طوری جلوه میدونم، پس راجع به اونا با هم حرف میرو هم می
زنن و منم اطالعاتم توی این چیزا اش راجع به این مسایل حرف میدونم و اونا هم همهخیلی می

 ره. باال می
 چه جور مسایل دختر و پسری؟ -

 چی دارن که دخترا ندارن و برعکس. شوناین که پسرا توی بدن
 دن؟اون وقت اونا هم بهت جواب می -

 گن.کنم، بهم میتر از اون چیزی که فکر میآره. تازه خیلی بیش
 کنی؟تر از اون چیزی که فکر مییعنی چی بیش -

یعنی این که من چه طوری درست شدم و به دنیا اومدم و یا وقتی زن و مردا تنها باشن، چه 
 دونستم، اما حاال بلدم.کنن. من اصالً اینا رو نمیکارهایی می

 چند وقته تبلت داری؟ -
 شه!سالی میحدود یک

 گوشی داشته باشی، خوبه؟ چه کسی بهت گفته، اگه تبلت یا -
 دوستای مدرسه و معلممون.

 دونند که تو هر دوشون رو داری؟مادر و پدرت می -

 تبلت دارمکنن من فقط نه، نه، فکر می
 دونند تو گوشی داری؟یعنی نمی -

دونن. آخه گوشیم مال خودم نیست که یکی از دوستام موقتی داده دستم باشه. اگه مامان نه، نمی
 کنند.و بابام بفهمن پوست سرم رو می

 چرا دوستت یه گوشی بهت داده؟ -
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 شیم!خوب راستش با اون گوشیه مزاحم تلفنی برای پسرا و دخترای دیگه می
 شید؟چرا مزاحم می -

 فهمی چه حالی داره.خوب کیف داره دیگه، خودت یه بار امتحان کنی، می

 دقیقاً چه جور مزاحمتی؟ -
 م و اینا.شناختذاریم که مثالً من قبال تو رو میزنیم و سرکارشون میتر به پسرا زنگ میبیش

 یعنی چی؟ -
آوردیم و الکی شون رو گیر میآریم، بعد شمارهدر می ای بابا، مثالً آمار یه پسر تو محل رو

 ترسونیمش. هدف خاصی نداشتیم.می
 اون گوشیه فقط مال دوستته؟ -

 کنیم.آره، مال اونه. ولی یه اکیپ هستیم با هم از اون گوشی استفاده می
 اکیپ شما چند نفری هست؟ -

 دن، اکثر اوقات گوشی دست منه.ینفریم، ولی چون مامان و بابای اونا خیلی گیر م 4ما 

 گذارید؟ها رو سرکار میهایی آدمچه وقت -
 شیم. البته نه هر روز.بعد از مدرسه، معموالً حدود یه ربع تو پارک جمع می

 های تو بودند؟ پس عامل آشنایی اصلیت با تبلت و گوشی دوست -
 بله!

 العملت چی خواهدشدی، عکسمزاحم میاگر پدر و مادرت متوجه بشن که تو گوشی داشتی و  -
 بود؟

شم، شاید از خونه فرار کنم، چون اکثر پسرای محل رو سرکار گذاشتم. به تمام معنا بدبخت می 
 ام خونده است.اگه بابام بفهمه فاتحه

 دی؟ترسی، چرا این کار رو ادامه میخوب وقتی این قدر می -
 گذره!کنم و بهم خوش میاینا سرگرم میای ندارم. خودم رو با آخه سرگرمی دیگه

 زنی؟تر با چه جور افرادی حرف میهای اجتماعی بیشخوب توی شبکه -
 کنم.تر از خودم صحبت میتر با افراد بزرگبیش

 تر پسر هستند یا دختر؟بیش -

 تر با پسرا هست.تر فِرندهام دختر هستند، ولی چت کردنم بیشبیش
 کنی؟تبلتت چه کار میبه جز چت کردن با  -

 بینم.های فِرندهام رو میرم پستمی
 تر خوشت میاد؟هایی بیشاز چه جور پست -

 هایی که مربوط به تنهایی و غمگین بودن باشه!تر پستبیش
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 ها رو دوست داری؟چرا این جور پست -
 هستند. دردهای خوبی برامهای اجتماعی من، همآخه وصف حال خودمه. من تنهام و شبکه

 های اجتماعی برات مفید بود؟به نظرت استفاده از شبکه -

 کنه دیگه.آره، حس تنهایم رو پر می
 های اینترنتی استفاده علمی هم بردی؟از این برنامه -

 کنم.استفاده علمی؟ نه بابا، من فقط برای سرگرمی باهاشون کار می
 های اجتماعی شدی؟کالً چرا وارد شبکه -

 کنند.اش میین دوره و زمونه اگه کسی از اینا نداشته باشه، مسخرهچون توی ا
 ها رو نصب کردی؟گرفتی که این برنامهیعنی تو مورد تمسخر قرار می -

ا هگفتن بچه مثبتی که از این برنامهآره دیگه، یک سال پیش که اینا رو نداشتم، همه بهم می
 نداری. البته خودمم جلب کارشون شدم.

 کدوم کار شدی؟ جذب -

های عاشقانه و غمگین و شاد برای فرستن و متنکنند و عکس میاین که با هم دیگه چت می
 فرستن.هم می

 های اجتماعی رو نداشته باشند؟های تو کسی هست که شبکهتوی دوست -
ارن د زنن تو سرشون، اونا هم اآلنی دوستام این قدر دارن میآره، دو نفرشون ندارن، ولی بقیه

 کنند که تبلت بخرند. به مامان و باباشون التماس می
 ها برای داشتن تبلت التماس کردی؟تو هم مثل اون -

 آره، معلومه که آره!
 خوب، مثالً چه کار کردی؟ -

 ده!ها جواب نمیخوردم، دیدم این راهاول جلوشون گریه کردم و یا غذا نمی
 خوب، بعدش چه کار کردی؟ -

 .خرید، بابام هم قبول کردبابام گفتم اگه همه درسام رو عالی بگیرم، برام تبلت میبه مامان، 
 یعنی تو پارسال همه رو عالی گرفتی؟ -

 شون رو عالی گرفتم.آره، درسام رو خوندم، همه

 خونی؟اآلن هم به همون شدت پارسال درس می -
رو دارم، واسه چی به خودم سخت نه، اصالً. پارسال هدف داشتم که درس خوندم. اآلن که تبلت 

 بگیرم.
 های تو نیست؟یعنی حس رقابت توی درس خوندن بین دوست -
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ه دیگه شای نیست، درسا معلوم نمیها سرگرم هستیم. بعدشم چون نمرهنه، اکثرمون با این برنامه
 خونن.چی گرفتی، فقط چند نفری که بهت گفتم، خیلی درس می

 خونی؟درس نمی هاخوب، تو چرا مثل اون -

رن. اونا به مامان و باباشون قول دادن عالی بگیرن تا به خاطر این که اونا دارند راه من رو می
 خونن. براشون تبلت بخرن. وقتی هم که خریدند، مطمئن باش دیگه درس نمی

 اآلن از این که تبلت داری از ته دل خوشحالی؟ -
تر اعتماد زنم من به تبلتم از دوستام بیشبلتم حرف میآره، تبلتم بهترین دوست منه. گاهی با ت

 دارم.
 منظورت از اعتماد چیه؟ -

 کنند.کنه دیگه، ولی دوستام این کار رو میخوب تبلتم به من خیانت نمی
 های تو بهت خیانت کردند؟دوست -

ش رو زدن تاشون مخ2آره، مثالً من عاشق یه پسره شده بودم، باهاش دوست شده بودم. دوستام 

 تا قهرم و ازشون بدم میاد. 2با اونا هم دوست شده بود. اآلن با اون 
 توی تبلت چیزهایی داری که دوست نداشته باشی، دیگران ببینند؟ -

 هام رمز نداره.ی برنامهراستش یه فایل دارم تو عکسا که رمزیه، بقیه
 مگه توی اون فایلت چی هست که رمز دارش کردی؟ -

 پسره هست که دوسش دارم. خواستم پاک کنم، ولی دلم نیومد.عکسای همون 
 هنوزم با اون پسر در ارتباطی؟ -

 کند(، اون باِلکم کرده!نه دیگه باهاش نیستم )ثریا در ادامه گریه می
 کنی؟چرا گریه می -

زد و هر وقت ناراحت اش حرفای عاشقانه و محبت آمیز میآخه اون با من خیلی خوب بود، همه
 داد.ودم، اون دلداریم میب

 کنی؟خوب، چرا وقتی ناراحتی با پدر و مادرت درد و دل نمی -
 گم، تبلتم بهترین دوستمه، چون اون رو پیدا کردم.کنند، به خاطر همین میاونا من رو درک نمی

 ای داری؟توی تبلتت چه چیزهای دیگه -

 شکل اونا کنم.کنم، خودم رو عکس دخترای خوشگل رو دارم و سعی می
 ها کنی چیه؟منظورت از این که خودت رو شکل اون -

 دهم.خوب مدل موهای اونا رو و آرایش صورت اونا رو روی خودم انجام می
 دوست داری شبیه کدوم یک از اون دخترا بشی؟ -

 دوست دارم شبیه راپنزل )نوعی باربی( بشم. آخه موهاش خیلی خوشگله!
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 عکسی داری؟دیگه چه جور  -

 عکس گل و عکسایی که دختر یا پسرها تنهایی تو یه جا نشستن.
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 های تنهایی رو دوست داری؟چرا عکس -
 چون خودم مثل اونا تنها بودم و هستم و خواهم بود.

 مونی؟دونی در آینده تنها میاز کجا می -
ی من رو دوست نداره، منم دوسشون ام عالقه دارم، نه به دوستام. وقتی کسچون نه به خانواده

 مونم دیگه.ندارم، پس تنها می
 کنی؟ات از تبلتت استفاده میجلوی خانواده -

ام هروم تا تنها باشم، اکثر اوقات توی برنامهکنم، ولی تو اتاق که میآره، جلوشون فقط بازی می
 هستم. 

 کنی؟ات تبلتت رو بگیرند، چه کار میاگر خانواده -

، کنم، چون تنها که هستمکنم بهم پس بدن، اگر هم به حرفم گوش نکردن، فرار میلتماس میا
 کنه با خانواده یا بدون اونا باشم.چه فرقی می

 خواهر یا برادری داری که از تبلت استفاده کنند؟ -
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 ام.نه، من تک بچه
 کنی؟مادر و پدر تا حاال بهت شک کردن که با تبلت چه کار می -

 کنم که متوجه نشن.فکر نکنم، آخه من جوری رفتار می

 های اجتماعی رو داری؟دونند، شبکهپدر و مادرت می -
، من کننرم. خونمون هم اینترنت داره، اما اونا فکر میدونن. من با اینترنت گوشی مینه، نمی

 کنم.فقط دارم بازی می
 ری؟تر میهایی بیشتوی چه سایت -

 های مد و این که چگونه زیبا بشیم.سایتتر بیش
 سایت چگونه زیبا شویم، چی هست؟ -

 ده، چه جوری خودمون رو خوشگل کنیم تا جلب توجه کنیم.یه سایتی هست که یاد می
 
  

 
 
 
 

 کنی؟ها استفاده میخوب تو از اون روش -
 خرم.های بیرون میکنه رو از مغازههایی که تبلیغ میآره، حتماً. مثالً لوازم آرایش

 ها رو بخری؟دن اونمادر و پدرت اجازه می -
 کنم.خرم بعد تو کمد قایمشون میکنم، مینه بابا، پوالی خوراکیم رو جمع می

 کنی؟ها استفاده میکجاها از اون -
 .کنم که مامانم نبینهخوام برم، پاکش میبعد از مدرسه. معموالً وقتی هم که به خونه می

 توی تبلتت، کلیپ مذهبی یا دینی هم داری؟ -
 .ها خوشم نمیاد. توی تیپ من نیستبرو بابا! کلیپ مذهبی کیلویی چنده، اصالً از این برنامه

 دی، مثل نماز و روزه؟یعنی کارهای مذهبی انجام نمی -

ن کنند، اونمی نه، برای چی؟ اینا رو انجام بدم که چی بشه؟ تازه مامان و بابام هم این کارها رو
 ها.وقت انتظار داری من انجام بدم. دلت خوشه

 خونند؟چرا والدینت نماز نمی -
ن گن، ایگم اونا راست میاش الکیه. منم میگن همهچون به دنیا و آخرت اعتقادی ندارند و می

 خوان ما رو گول بزنند.چیزا نیست. فقط می
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 تو چرا از مسایل دینی بدت میاد؟ -
تا صلوات نذر  511ام بهم داد که اگه این متن رو بخونی و بعدش بار دختر عموم یه پی آخه یه

رسی. من هم این کار رو انجام دادم و از خدا خواستم که اون پسره با من بمونه، کنی، به آرزوت می

 ولی نموند و ترکم کرد، پس دیدی الکیه. تو هم باور نکن این چیزا رو.
 کنند؟لت تو هم استفاده میپدر و مادرت از تب -

ره، من اش دست منه. اونا این قدر مشغول کار خودشون هستن که اصالً یادشون مینه، همه
 دخترشون هستم.

 هایی هستی؟تو توی چه برنامه -
 واتساپ، تانگو، تلگرام و اینستاگرام. البته تو اینستاگرام بودم، اما اومدم بیرون.

 بیرون؟ چرا از اینستاگرام اومدی -
اش انتظار داشتن هر روز الیکشون کنم، منم حوصله نداشتم، آخه چندتاشون چون فالورهام همه

 کنی و اینا. منم دیدم چیز مزخرفی هست، ازش اومدم بیرون.باهام دعوا کردن چرا الیکمون نمی

 گذاری؟ پست می -
 گذارم.آره، اکثراً پست تنهایی و عکسای تنهایی می

 ها عالقه دارند؟و هم به این جور پستهای تدوست -
ای تنهایت هگن، این پستکنند، ولی اکثرشون بهم میگذارم، الیک میهای عاشقانه که میپست

 خوره، نذار.به درد نمی
 کنی؟به حرفشون گوش می -

 گذارم.نه، چون از دوستام خوشم نمیاد و پستاها رو واسه دل خودم می
های اجتماعی رو نصب کنه، بهش پیشنهاد تش داری، بخواد شبکهثریا اگر کسی که دوس -
 دی که این کار رو انجام بده یا نه؟می

 من کسی رو دوس ندارم.

ی از کنهای تو هست که دوستش داری. بهش پیشنهاد میحال فکر کن یه نفر توی دوست -
 ها داشته باشه؟این برنامه

گم ن و باباش و زندگی خوبی داشته باشه، بهش میراستش... خوب... اگه خوشحال باشه با ماما

 گم حتماً نصب کن تا یه کم شاد باشی.از اینا نداشته باش، ولی اگه آدم تنهایی باشه، بهش می
 بینی؟ های اجتماعی و از این جور چیزها مییعنی تو شادی رو توی شبکه -

 ها هست کمی از تنهاییم پر شده، پسواسه من آره! از وقتی تبلت گرفتم و فهمیدم از این برنامه
 این خوبه دیگه!

  رفتی؟ها میاگه با مامان و بابات خوش حال بودی، باز هم سمت این -
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رفتم. )بغض دوباره و شروع مجدد گریه ثریا( اونا من کند( نه، ... نه،... نمی)ثریا کمی سکوت می
شدم. ها آشنا نمیاومدم تا با این برنامهنمی کنن. کاش به دنیارو دوس ندارن. اصالً به من توجه نمی

 همه چی توی این دنیا بده، از همه چی بدم میاد.

 هات جواب ندم؟!شه دیگه به سوالمی
 خوای جواب بدی؟ خسته شدی؟ چرا نمی -

 افتم.هام مینه، فقط دیگه خوشم نمیاد، یاد ناراحتی
 .در هر صورت از وقتی که برای من گذاشتی، متشکرم -

 ساله 9با محسن، مصاحبه  -2-21

ه گيريم از رو برگها تبلت ميارن. بعد عکس میروزايی كه امتحان داريم يه سری از بچه

 فرستيم تو گروه.امتحان، می

 
 سالم. -

 سالم.

 خوبی؟ -

 مرسی خوبم.
 چند سالته؟ -
 سالمه. 9

 اسمت چیه؟ -
 محسن.

 سوال درباره عالیق نسل شما بپرسم.دی قدری وقت شما رو بگیرم و چند اجازه می -
 باشه.

 محسن جان گوشی یا تبلت داری؟ -
 تبلت دارم!

 کنی؟کنی خیلی زوده که از تبلت استفاده میفکر نمی -
کردن و رفت، مامان بابام هم که باهام بازی نمیام سر میاش تو خونه حوصلهنه، آخه همه

 بلت بخرید. بابام هم برام خرید.اش دنبال کار خودشونن، منم گفتم برام تهمه

 هایی توی تبلتت داری؟حاال چه بازی -
 ده.های آنالین رو هم خیلی دوست دارم، خیلی کیف میبازی زیاد دارم، ماشین بازی، پیانو، بازی
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 ها رو بهت معرفی کرده؟کی این بازی -
عالمه بازی بریزه. بازی کلش هم بابام از اون جایی که تبلت خرید، به آقاهه گفت، توش یه 

 ده.دوستام بهم گفتن بریز، خیلی حال می

  
 
 
 

 
 

 کنی؟قدر از تبلتت برای بازی استفاده میروزانه چه -
، کنیده. خاله شما هم بازی میکنم، مخصوصاً بازی کلش خیلی حال میاش دارم بازی میهمه

 بیا تو تیم ما!
 رسی؟هات هم میممنون. تو این طوری به درس -

 م.هام رو بنویسنویسم. حوصله ندارم مشقها میرم کالس از رو بچهنویسم. میخوب، کامل نمی
 شی؟کنی، خسته نمیاین همه بازی می -

 گیره یه کم. خسته که نه، ولی سرم درد می
 کنی؟ری پارک بازی کنی یا فقط با تبلت بازی میهای تو میبا دوست -

ا هکردم، ولی اآلن دوست ندارم با بچهتر بازی میرفتم با دوستام بیشبچه بودم، میمن وقتی 
 برم بیرون، دوست دارم بازی کلش کنم و تو خونه باشم.

 شه؟منظورت از بچه بودم کی می -

 وقتی مهد کودک بودم.
 های خشن، روی تو تأثیر بدی گذاشته باشند؟کنی این بازیفکر نمی -

اش اداشون دم، بعدش دوست دارم همههای بکش، بکش رو انجام مین این بازیآره، وقتی م
 کنیم.رو دربیارم. تو مدرسه با دوستام اداشون رو در میاریم و با هم دعوا می

 های تو هم تبلت یا گوشی دارند؟دوست -
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 تر کالس گوشی دارن، البته مامان اشکان گوشیش رو ازش گرفته.بیش
 ان گوشیش رو ازش گرفته؟چرا مامان اشک -

شده،  گه چشمش ضعیفگفت، اون قدر بازی کرده با گوشیش که رفته دکتر، دکتر میخودش می

 ولی چشم من که ضعیف نشده.
 تا حاال شده تبلتت رو مدرسه ببری؟  -

 آره!
 بری، مگه ورودش به مدرسه ممنوع نیست؟خوب چرا تبلتت رو مدرسه می -

رگه گیریم از رو بها تبلت میارن. بعد عکس میامتحان داریم یه سری از بچهچرا، ولی روزایی که 
 نویسن.ها از روش میفرستیم تو گروه. بعد بچهامتحان، می

 ری؟با تبلتت اینترنت هم می -
 نه، من سیم کارت ندارم.

 فرستید؟پس چه جوری تو کالس برای هم عکس می -

 گیره.ده به من، ولی بگما، پولش رو ازم مییکیش رو میتا سیم کارت داره، 2اشکان دوستم 
 کارت رو داده مال خودت باشه؟ سیم -

 ده، باید کرایه بهش بدم.نه، هر وقت بهم می
 گیری؟چرا خودت یه سیم کارت نمی -

 بار ازش گرفتم. 3گیرم. تا حاال گه نیاز ندارم. منم فقط برا امتحان سیم کارت اشکان رو میبابام می
 ها آشنا شدی؟رسانی پیامچه طوری با برنامه -

 شه تو کالس باهاش تقلب کنیم. منم ریختم.یکی از دوستام گفت که می
 چه طوری با کار کردن با اون آشنا شدی؟

 خود حمید که گفت بریزیم، بهم یاد داد. خیلی آسونه کار باهاش.
بزرگه،  ؟ فکر کنم تبلتت یه کمکنیترسی معلمتون بفهمه که تو توی کالس تقلب مینمی -

 شه؟! راحت دیده می
 ذارم تو جا میزی.این طور نیست. تبلتم زیاد بزرگ نیست، می

 دن؟هایی که تبلت یا گوشی ندارن، شماها رو لو نمیبچه -

ن، ما آریم. بعد اومدن ما رو بگردچرا یه بار سپند رفته بود دفتر، گفته بود ما گوشی و تبلت می
ها مون رو گذاشتیم تو پالستیک، بعد گذاشتیم تو سطل آشغال. هیچی دیگه وتبلتهم گوشی 

 نتونستن پیدا کنن. ما هم کلی خندیدیم.
 ببخشید، دیگه باید برم سر کالس. 

 محسن جان از همکاری شما متشکرم. -
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 ساله )كودک كار( 21عباس، مصاحبه با  -2-21

 رو عکسش و خيابون كنار كنيد دستشويی بود، گفتن عالی كه پيش روز چند ... وای

 بفرستيد.  برامون

 

  چیه؟ اسمت عزیزم. سالم -
 عباسم. من .سالم

  جان؟ عباس سالته چند -

 سالمه. سیزده

  چیه؟ کارت -

  دستمه؟ گل ،بینیکوری نمی
 ببخشید.  -

  ری؟هم می حاال مدرسه -

 داره. دالیلی رفتنش اونم البته همونه. کنم فکر مثبتم تنها کار، آره

  جون؟ خاله دالیلی مثالً چه -

 داریم. رو خودمون ترفندای هم ما، دیگه دیگه،

 

  بود؟ چند هاتگل راستی -

  رنگی. چشم نداره، رو تو قابل تومن، البته سه ایشاخه

 .بده بهم شاخه تاهد، نکن زبونی شیرین -

 جون. خاله باشه

  عزیزم؟ کنیکار می ساعت چنددر روز  -

  خرن، جالبه، نه؟گل می خوب شبا، شب 12، 11 تا اینا میام 7 سگ. بوق تا سحر کله از

  عزیزم؟ دستت رو چیه این -
 خالکوبی! گنبهش می ندیدی، حاال تا، اِههه

  داره؟ خالکوبی چرا ،ساله 13 عباس ببینم خواستمچیه، می دونممی -
  آبجی؟ ترهکم چیم من مگه، اینستا ذاشتنکردن و عکس میمیخالکوبی  اشهمه بروبچ

 خالکوبی کنن؟ رفتن چرا هابر و بچه نظرت به -

  بدم؟ نشونت خواینگاره، می و نقش مشت یهه، باحال تایلندیه گروه های اینطرح از بس

  .حتماً آره -
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  دی؟مینشونم  ت رو همباحالهای ی کانالبقیه -
  بگم. چندتاشون رو اسم تونمجیزه، فقط می دیگه نه

 .ممنون -

 اعظم. نعنایی، شرّ کنت، مدرسه خفن بازای فیلم
 
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 بزنیم؟ حرف هم با هاکانال این به راجعشه می -
  حتماً. ،کنی جمع فالورز برام بدی قول اگه

 .کنمرو می سعیم، باشه -

 ذارمرو می خفن فیلمای از قسمت یه که طوریه این، یعنی دارم خودم برای بیزینس یه من ببین -

ازم  اون وقت، برهکفشون می و کنننگاه می اونا رو هستن، عضو م کهه های مدرسهبچه ،کانالم تو
 جان فروشم،بهشون می و ریزمدی میروی سی اونا رو منم بفرستم، کاملش رو براشون که خوانمی

  نه؟ یا کردی حال بگو من

 در میاری؟ پول هاکانال این از طوری چه دیگه، بود جالب -

هم  سیگار شاسکوال این به توش نعنایی کنت همون دیگه، داره درآمد کانالمم یکی اون خب

 .بدیدن ندید فروشم، بس کهمی

 کشی؟خودت نمی یعنی -

 تفننی. چرا
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  کنی؟هم می بازی گوشیت عزیزم با خوب -
 .یکی اِال، شنمزه میو بی لوس مدتی بعد شونهمه البته. دارم بازی کلی آره

 چیه؟ جذاب بازی اون -

خواد. می باحال کارای سری یه ازمون روز هر که هست شرّ اعظم کانال همین تو ایحلهمر بازی یه
 روز چند . وای ...براشون بفرستی عکس و بندازی خط ماشین روی بری که بود خواسته دونی دیروزمی

 مرحله اون بفرستید، البته برامون رو عکسش و خیابون کنار کنید دستشویی عالی بود، گفتن که پیش

 .دادن رفیقام انجام فقط، نرفتم من رو

 ندادی؟ انجام کردی کاری خوب -

  ندادی؟ انجام حاال تا که مجازی فضای تو بدی انجام کاری چه داری دوست -

و یاد بگیرم خالکوبی  خالکوب برم تایلند حسن با طرفی از، کنم ترشگنده رو کارم همین دارم دوس
 رو... تا پول پارو کنم باهاش.

 یعنی تصمیم داری توی آینده برای بقیه خال بکوبی؟ -

 ها همینه دیگه.کار ما بدبخت بیچارهخوام پلیس بشم بیام تو رو بگیرم، پ ن پ، می
 امری نیست مرخص شیم آبجی. 

 نه، ممنون که وقتت رو در اختیار من گذاشتی. -

 ساله 22رها، مصاحبه با  -2-21

 كنه.با لخت بودن خيلی فرق میبودن حجاب بیحجاب برام مهم نيست، اما 
 
 ها جان تبلت یا گوشی داری؟ر -

 آره، تبلت دارم!
 های اجتماعی دسترسی داری؟شبکهبه  -

 آره!
 های اجتماعی وصل هستی؟چه شبکه -

 تلگرام و اینستاگرام. 
 کنی؟ها چه کار میدر این شبکه -

کنم، بینم، بازی میکنم و میکنم، عکس و فیلم دانلود میرم گوگل سرچ میکنم، میچت می
 خونم. جوک می

 کنی؟ها میکار چه قدر از وقتت رو صرف این -
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 ها هم که تعطیلی هست، با اصرار تبلتها باز شده، پنج شنبه و جمعه، بعضی وقتاآلن که مدرسه
 گیرم. رو از مامانم می

 کنید؟درباره چی چت می -

های جدید چیه، درباره همه چیز همه چیز، مثالً این که اآلن چه کار کنیم، کجا بریم، استیکر
 زنیم. حرف می

 دهید؟هایی به هم میچه جور عکس و فیلم -
 های عجیب و غریب، هر چی باشه. ها، چیزدار، بچهحیوانات، خنده

 های عجیب و غریب یعنی چی؟چیز -
ها و زمین خطاطی شده بود، مثالً چندتا عکس درباره نمایشگاه خط تو آلمان بود که همه دیوار

اش با شکالت ساخته شده ر و اشیاء و وسایل یه جا همهخیلی قشنگ بود، یا ساختمان و همه دکو
 بود. عاشقش بودم که اون جا باشم. آخه خیلی شکالت دوست دارم. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ها بسازی؟هیچ وقت فکر کردی خودت هم از این چیز -

 تونم، کوچیکم. اآلن که نمی

 فرستند؟میهات عکس و فیلم و جوک نامناسب هم ها جان دوستر -
 کنیم. دیم و پاک میها پیش میاد. تذکر میبعضی وقت

 ده؟کی تذکر می -
   ها یکی دوتا مامان یا خاله عضون.تر گروهها. چون تو بیشتر بچهبیش

 ها عضو نباشن چی؟اگر مامان -
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 فهمم. هاشون رو نمیتر معنینه، من خوشم نمیاد، چون بیش
 کنند؟و رو چک میمادر و پدرت گوشی ت -

هام رو نشون مامانم بدم یا براش جوک بخونم یا مطالب و نه، ولی خودم دوست دارم عکس

 هام تو اون هستند. فرستم گروه خانوادگی که مامانم و خالههای جالب رو میچیز
 شده چیزی بدی بگی که بقیه توی گروه خانوادگی بهت تذکر بدن؟ -

ها ها جون این جوکام گفت: رها بود که فرستادم، اما خالهنگ بودن زنبله! مثالً جوک درباره خِ
 کنم. کنه، منم گفتم ببخشید، اگر کسی باز برام بفرسته، دیگه پاک میها رو تحقیر میزن

 پوشه و فایل خصوصی نداری؟ -
 نه. 

 گوشیت رمز داره؟ -
 ذارم. زدم، خراب شد، دیگه نمیتبلتم رمز داشت که یادم رفت چی بود، اون قدر اشتباهی 

 چرا رمز گذاشته بودی؟ -

گفتند، اگر دزدیده بشه، رمز بذاری خوبه، منم صورت خودم رو رمز گذاشته بودم یا اثر آخه می
کنه، انگشت یا مثالً خط، بعد فهمیدم مال موبایل آیفون هست که اگر صورت اشتباهی ببینه، قفل می

 دیگه رمزش رو برداشتم. 
 اند؟های اجتماعی برات توضیحی دادهوالدینت درباره شبکه -

یا تو  فرستادنهایی که مغز آسیب دیده بود، برام میبله، گفتن روی مغز اثر بد داره، بعد عکس
 فرستادند. های بد استفاده زیاد را میگروه خانوادگی اثر

 شه؟ درباره وقت تلف شدن چه نظری داری؟ برات مهم نیست چه قدر وقتت صرف می -
ها گیرم که کارهام مونده، برای همین چهارشنبهوقتی تعطیل باشم نه، اما زمان مدرسه استرس می

 ها کمه، اول سال هست. کنم که پنج شنبه و جمعه راحت باشم. فعالً هم که درسکارهام رو می
 ی؟ترسافته که ازش میگیری، یعنی چه اتفاقی میاگر کارهات انجام نشه، استرس می چرا -

 کنه. مون جلو بقیه آدم رو ضایع میخوب خانم
 ات چی فکر کنند، برات مهمه؟این که بقیه درباره -

و  کنه، وقتی همه کارهامخیلی مهمه که دیگران فکر کنن من تنبلی کردم، خیلی ناراحتم می

 خونم، مجبور نیستم به کسی توضیح بدم. هام رو میدرس
 تا حاال شده یک غریبه توی خصوصی بهت پیام بده؟ -

بله پارسال یک مرده بهم گیر داد. اومد گفت: سالم خانم خوشگل چه خبر. منم بالکش کردم و 
 به مامانم گفتم. 

 چرا بالک کردی و جواب ندادی؟ -
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ثالً حرف بد بزنن یا عکسم رو سیو کنند، بعد استیکر بسازند. چون ممکنه بهم آسیب بزنند، م
 ترسم. ها میباالخره من از غریبه

 چرا به مادرت گفتی؟ -

کنه. وقتی بهش گفتم، دونه و کمکم میگم، چون همه چیز رو میمن همه چیزم رو بهش می
 خیالم راحت شد که مامانم مواظب من هست. 

 یاد، احساس ناراحتی کنی؟شده به علت استفاده ز -
خواستم تونستم از تبلت دل بکنم تا میترکید. اما نمیبله! همین دیشب چشم و سرم داشت می

گفتم اینا رو هم بخونم تا این که دیدم حالم داره به هم اومد، میهای جدید میبیام بیرون، پیام
   .خوره، دیگه خاموش کردممی

 ات بگو؟مورد عالقههای خوب درباره عکس -
اشون هکنم یا دنبال عکسذارند، الیک میمن عاشق سگ هستم. تو اینستاگرام عکس سگ می

م، خوام برم، مهناز طباطبایی رو پیدا کنکنم. امروز میها رو فالو میگردم. اگه خوشم بیاد یا بازیگرمی

 اش بخونم. درباره زندگی
 تند؟ها برات جالب هسچرا هنرپیشه -

خوام بدونم زندگی روزمره شون فضولی رو دوست دارم. بعد هم عاشق هنرپیشه شدن هستم، می
 چه جوری هست.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

بینم، هاشون رو میگه، این آدما زندگی خانوادگی موفقی ندارند. بعد هم وقتی فیلمچون مامانم می

   کنم.احساس نزدیکی باهاشون می

 ها الگو بگیری؟این شبکهشده از کسی تو  -
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کنم گذارند. من سعی میگیرند، تو اینستا میهای هنری میآره! مثالً خاله مریم و خاله مینا عکس
 شه. مثل اونا عکس بگیرم یا فتوشاپ درست کنم بذارم، اما مثل اونا نمی

 ها عکس بگیری؟چرا دوست داری مثل اون -

وه و رند جنگل و کگن چه بچه هنرمند و باهوشی هستم. البته اونا میچون وقتی بتونم، همه می
 کویر، من تو خونه چه جوری عکس هنری بگیرم. ولی شمال که رفته بودیم، خیلی عکس گرفتم. 

 های اجتماعی انجام بدی؟هایی دوست داری در شبکهدیگه چه کار -
 تر دوست دارم. کانال بزنم. ولی چت کردن رو بیش دوست دارم مدیر گروه بشم یا

 کنی، مطالب سرکاری هم دارید؟تو گروه که چت می -
دانید خوردن آب دوغ خیار، نویسند: آیا میسری از مطالب سرکاری هست، مثالً اولش میآره، یک

م، حاال تو دونخودمم نمیبینم نوشته، بابا کنم، بعد میشود؟ من اول باور میباعث بلند شدن قد می
 خندم. فهمم سرکاری بوده، میبخور شاید قدت بلند شد. بعد می

 گذاری؟خودت هم کسی رو سرکار می -

خیلی، مثالً رژین رو سرکار گذاشتم و بهش ضدحال زدم. مثالً بهش گفتم رژین امروز کالس 
دلم  کنه، منم توکشی میکنه و منتکنه، هی اصرار میزبان نمیام یا تولدت نمیام. اونم باور می

 خندم. بهش می
 چرا خوشت میاد دوستت ناراحت بشه؟ -

 خندیدم. دوستیم دیگه. کنه، بعد میاون هم از این کارا می
 تعریف تو از دوستی چیه؟ -

آورد(، دوست خوب رود کتاب درسی خودش را میبرم اجتماعی مو بیارم از روش برات بخونم )می
اش لذّت ببرد، باید باعث افزایش آگاهی شود...( د دوستی باشد که آدم از هم نشینی و هم فکریبای

 اینم تعریف دوستی )می خندد(. 
 گذارند؟ها میمطالب مذهبی هم تو گروه -

   خندد(.گی )میحرام است، حرام است رو می
 خونی؟موارد چیزی میکنم، جدی بگو. درباره خدا، دین اسالم و این نه شوخی نمی -

 گیرم. ها تو تلگرام رو ندارم، اما وقتی تو درسم هست، اونا رو یاد میعالقه به یادگیری اون

 عکس پروفایلت با روسری هست؟ -
ها هم روسری سر کردند، منم ها داشته باشند. وقتی مردها حجاب نداشته باشند، زننه، چرا مرد

 کنم. سرم می
 ها که مجبور نیستند. مجبوری حجاب داشته باشی. مردخوب تو جامعه  -

   کنم، اآلن که مجبور نیستم.خوب وقتی مجبور شدم سر می
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 والدینت درباره حجاب تو چه نظری دارند؟ -
ها لی چیزها خیام، مثالً اون وقترم بیرون سادهفقط یک بار بابام گفت قرتی بازی درنیار. منم می

آرم کنم، فقط تو مهمونی و خونه قرتی بازی درمیکردم، اآلن دیگه نمیبه موهام آویزون می

 خندد(. )می
 هات بگو، شده توی مدرسه موبایل بیارند؟خوب درباره دوست -

بله، چند بار یواشکی زنگ هنر و ورزش که کسی باالی سرمون نیست، آوردند. کسی هم نفهمید. 
 ش گرفت. اما پارسال یه دختره تبلت آورد، ناظم از

 هاشون چه چیزهایی دارند؟هات توی گوشیخوب دوست -
 ادبند. فقط فهمیدم که آوردن. رم، چون بیگروه کیانا بود که من اصالً طرفشون نمی

 ادبه؟کنی کیانا بیچرا فکر می -
، مثل کشهکنه، سیگار میهای بد میده، کاربینه، فحش مینپرس دیگه این رو. چیزای بد می

 نویسه. ره، یک طرف موهاش رو تیغ میندازه، تو دستشویی حرف بد میها راه میالت

 شه؟!سیگار تو مدرسه، مگه می -
کشن. یکی هم مواظبه، آخه حیاط مدرسه بزرگه، شن دور هم یک سیگار رو با هم میآره جمع می

 رن یه گوشه جای خلوت. هم می اونا
 نویسند؟شه، حرف بد هم میباورم نمی -

آره! زنگ ورزش نوشتند، بعد سرایدار مدرسه دید، رفت به خانم گفت، اونم سر صف گفت ما 
 نویسن. شه، دیگر نمیکنیم، هر کس چیزی بنویسه، اخراج میدوربین داریم، چک می

 یاد؟چرا از کیانا و گروهش خوشت نم -
کشه، همه دوستاش مثل خودش هستند، زنه، انگار عربده میچون کیانا عقل نداره. حرف می

بیرون،  زدذاره، مثالً گلی موهاش بلند بود، از زیر مقنعه میشه، قانون میوقتی با یکی دوست می
یانا مادر گن کا میهخیلی ناز بود، وقتی رفت تو گروه کیانا، موهاش رو پسرونه زد، مثل کیانا. بچه

   کنه.نداره، مادرش طالق گرفته و اون با باباش زندگی می
 ها عکس ناجور توی گروه بفرستند؟شده بچه -

 با مایو آره. اِلینا که از این مدرسه رفت، امسال عکس پروفایلش خودش با مایو کنار استخره. 

 نظرت درباره عکسش چی هست؟  -
 عکسش بده!

 ی حجاب رو دوست نداری؟گتو که می -
 کنه.با لخت بودن خیلی فرق میبودن حجاب بیحجاب برام مهم نیست، اما 

 کنی؟های اجتماعی میخوب، چه استفاده مثبتی از شبکه -
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پرسم یا تا چند ماه پیش از سگ و گربه خیلی ها رو از دوستام میشم درسمثالً غایب که می
ها رو یادداشت کردم، اآلن دیگه کنیم از سگ نترسیم، همه اون ترسیدم، سرچ کردم چه کارمی

سی گیرم. گروه انگلیها مطلب یاد میداری از سگکنم، درباره نگههام رو میترسم. تحقیق درسنمی

گم ها رو برای مادر بزرگیرم. بعضی غذاکنم. آشپزی هم یاد میو فرانسه هستم. چت انگلیسی می
کردیم، بلد نبودم سرچ کردم، کنیم یا زنگ هنر کالژ باید درست میم درست میخونم، با همی

   .کنمهای دیگه هم میها گفتم. خیلی کاردستورش رو به بچه
 تا حاال موردی بوده که از مادرت پنهان کنی؟ -

 آره، جوک بود که مامانم گفت زشته پاک کن، من نکردم. 
 فیلم بد چی؟ -

 مثالً چی باشه؟
 دونم هر چیزی که بد باشه، نخواهی کسی ببینه و ازش خجالت بکشی؟نمی

و ها اعتراض کردند و گروه رهای بد بود که تو گروه فرستادند، بعضیفیلم نه، بعضی از عکس

 ترک کردند. مامانم گفت تو هم لفت بده. منم لفت دادم. 
   .ام کردیپرسی، خستهشه، چه قدر میات تموم نمیمصاحبه

 چرا تموم شد گلم. ببخشید خسته شدی عزیزم. 

 ساله 1/21فرزام، مصاحبه با  -2-21

 مون خوب بشه.ريزيم كه چه طوری نمرهبرنامه می وقتی امتحان داريم، با دوستام
 
 سالم عزیزم خوبی؟ -

 بله، ممنون. 
 اسم شما چیه؟ -

 اسمم فرزامه. 
 چند سالت هست فرزام جان؟ -

 من ده سال و نیم. 
 یعنی کالس چندم؟ -

 پنجم. 
 خواهر یا برادر هم داری؟ -

 خواهر برادر... فقط یه برادر. 
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 تر؟تر از خودت هست یا بزرگبرادرت کوچک -
 تر. کوچیک

 چند سالش هست؟ -

 عهه چیزه... هشت سال. 
 شه با هم؟دعواتون هم می -

 تا دلتون بخواد. 
 چرا؟ -

 شه. ه، من هم خوشم نمیاد، دعوامون میزنه دیگهی میاد به وسایل من دست می
 چرا خوشت نمیاد به وسایلت دست بزنه؟ -

 کنه. آخه خرابشون می
 فرزام جان شما تبلت یا گوشی داری؟ -

 کنم. بله خانم، اآلن با تبلتم دارم با شما صحبت می

 گوشی هم داری؟ -
 نه فقط تبلت. 

 چند سالت بود برات تبلت گرفتن؟ -
 از وقتی کرونا شروع شد دیگه. 

 خودت اصرار کردی به مامان و بابات که برات تبلت بگیرن یا خودشون گرفتن؟ -
 تر گوشی داشته باشم، ولی همین تبلت روخودم یعنی خیلی دوست داشتم، دوست داشتم بیش

 هم که دارم خیلی خوبه. 
 تر گوشی رو دوست داشتی؟چرا بیش -

 شه. شه توی جیب بذاری، ولی تبلت جا نمیپیاده روی بکنی، میخوای گوشی مثالً می
 ات به گوشی و تبلت به خاطر چی هست؟کالً علت عالقه -

فر ی خودم به یه ندم، با شمارهچه طوری بگم بهتون؟! مثالً توی واتساپش به دوستام پیام می
 ای که دوست دارم. کنم، هر بازیزنم، دیگه بازی میزنگ می

 تی به مامان و بابات اصرار کردی راحت قبول کردن؟وق -

راحت که نه... من از هشت، نه سالگی دوست داشتم که داشته باشم، بعد یهو بابام گفتش که 
 هاتون رو جمع کنید، بعد بخرید، بابام هم یه ذره کمکم کرد که گرفتمش. شما هفتگی

 داداشت هم تبلت گرفت؟ -
 اون هم گرفتن. بله خانم، خیلی خوب شد برای 

 گی؟طور میچرا این -
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زنه خواست هی از مال من استفاده کنه، من هم خوشم نمیاد، میکه اگه نداشت، میبرای این
 کنه. خرابش می

 کردن برات تبلت بگیرن؟چرا مامان و بابات راحت قبول نمی -

 .خندد(گفتن هجده سالت بشه، ولی دیگه کار به هجده سالگی نکشید )میمی
 کنی علتش چی بوده؟فکر می -

 دن. ای بهم نمیگن هجده سالگی، ولی جواب دیگهپرسم، میدونم، مثالً ازشون مینمی
 زنی؟خودت چه حدسی می -

 دونم، شاید مثالً تو فضای مجازی یا با تبلت و گوشی اتفاقایی بیفته. نمی
 هایی؟مثالً چه اتفاق -

 دونم. دونم مثالً چی، نمینمی
 های تو در فضای مجازی اتفاقی افتاده باشه؟تا حاال شده برای دوست -

 واسه دوستام؟ 

 شناسی. هات یا هر کسی که میهات، همکالسیبله برای دوست -
 کرد که داخل اینترنتهام تعریف میکالسیکند( راستش یه بار یکی از هماوووممم )مکث می

 دید. تربیتی میهای بیفیلم
 هایی؟چه فیلم -

 شه نگم؟ آخه خیلی بده. خانم می
مونه، به مدرسه یا به مامان و ها بین خودمون میفرزام جان اصالً نگران نباش، این صحبت -

 شه، راحت باش عزیزم. بابات هم گفته نمی
 آخه خانم لطفاً نگم دیگه. 

 فیلم سینمایی بود؟ -
تی تربیشم خیلی معذب شده است(، از اون فیلما که کارای بیکند متوجه مینه )سکوت می

 کنن، لباس ندارن. می
 ها دسترسی پیدا کرده بود؟کالسی تو چه طوری به اون فیلمهم -

 خواسته فیلترشکن مامانش رو نصبگفت یه بار گوشی مامانش دستش بوده، بعد مثالً میمی

ده، ون میشه، نشزنه روش براش باز میکنه، اون وقت یه تبلیغ میاد که از اون فیلما داشته، اونم می
 گفت اسم سایتش رو هم نوشته یه جا. بعد می

 شه یه چیزی بگم؟خانم می -
 بگو عزیزم. 
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کرد، من ها تعریف میی بچهاین دوست من نیستا، تو زنگ تفریح داشت مثالً برای بقیه خانم -
 اتفاقی شنیدم.

 بله، متوجه شدم عزیزم.  -

 گفتن؟دادن، چی میآموزهایی که داشتن گوش میدانش -
 گفتن، یادم نمیاد. چیزی نمی

 کنی؟هایی میاز تبلت چه استفاده -
امون کنم، بعد ما با دوستشم، توش بازی میینم با تبلتم وارد میاز تبلت تو همین کالس آنال

 شیم یه دو، سه ساعتی. دیم، مثالً دور هم جمع میمثالً یهویی بهم پیام می
 هایی روی تبلتت داری؟چه بازی -

 بازی کلش رویال رو که خیلی دوست دارم. 
 
 

 
 
 
 

 

 بازیش چه طوریه؟ -

ور طجنگیه بازیش، بعد توش قبیله داره و مربوط به شوالیه و این یه بازیه که توش مثالً یه ذره
 های سرد داره. های گرم نداره توش، اسلحهچیزاست. مثالً بازیه که اسلحه

 های گرم یا سرد دارن، هست؟هایی که اسلحهچه فرقی بین بازی -
شی، رف مقابل بهای سرد اگه بخوای باهاشون بجنگی، باید نزدیک طچه فرقی؟ این که اسلحه

 ی دور هم با طرف مقابل بجنگی. تونی از فاصلههای گرم میولی با اسلحه
 این اطالعات جنگی رو از کجا به دست آوردی؟ -

نگی بینم، مثالً بازی جهای خودم یا دوستام میده و تو بازیهای جنگی نشون میخانم دیگه فیلم
 یکیش کلش بود یکی هم بازی کانتر دو. 
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 جنگی؟در بازی کلش چه طوری می -
خانم اآلن من توضیح دادنم خوب نیست، ولی بازی کردنم بدک نیست، مثالً بازیش خیلی سخته، 

تا لول داره، من تا تبلتم رو گرفتم این بازی رو نصب کردم، بعد 13بره، این بازی کالً خیلی زمان می

باز  ها روتر شخصیتمثالً اآلن بیش ده، بعد منطوریه که خودش بهت شخصیت میبازیش این
 ها رو باز کردم. تر شخصیتکردم، کامل نه، ولی بیش

 ها چیه؟منظورت از شخصیت -
ور طخوام توش شاهزاده رو بیارم، شوالیه رو بیارم، این رو بیارم، غول رو بیارم، اینمثالً من می

 ی نبرد، برم بجنگم. چیزا رو بیارم، بعد با این دسته
 را سریع این بازی رو نصبش کردی؟چ -

 چون عاشق این بازی بودم. 
 از کجا با این بازی آشنا شدی؟ -

 هاشون، فامیالمون همها و گوشیگفتن، خودشون داشتن تو تبلتمثالً دوستام تو مدرسه می

م، راومد، البته کلش انواع مختلفی داره، من رویال رو دادیدم خیلی خوشم میکردن، من میبازی می
 .. .ی هشتمم.بازیش خیلی سخته من از اون موقع که تبلت گرفتم و نصبش کردم هنوز مرحله

 هایی روی تبلتت داری؟به غیر از بازی دیگه چه برنامه -
ره، ام سر میها که حوصلهتونم بعضی وقتگم، بازار دارم. نت دارم که میمثالً... اآلن به شما می

 توش خط خطی کنم. 
 ؟چی هست دقیقاً کردن،خط خطی  از منظورت -

نویسم. مثالً اآلن جور چیزام، اسمای اماما رو، اسمای پیامبرا رو میمن چون عاشق محرم و این
 طوری. چندتا نوشتم. چندتا یاحسین، چندتا یاعلی، یا محمد، این

 چرا عاشق محرم هستی؟ -
 دونم یه جوریه، خیلی دوست دارمش. حس خوبی داره، چه می

 دلیل دوست داشتنت چیه؟ -
جور چیزا، نمایش یزید هست، ره، بعد ماه امام حسینه، بعد دسته و طبل و ایندسته میاد می

 ری بیرون. شب می 1بعد از ظهر تا  5شیرکاکائو و قیمه خیلی خوبه، 

 ها و پیامبران چیه؟ به طور کلی نظرت راجع به امام -
ی بودن، با همه جنگیدن تا ما رو نجات بدن، مامان و های خوبخیلی دوستشون دارم، خیلی آدم

 گن، باید بهشون احترام بذاریم. بابای من همیشه می
 شناسی که مثل شما فکر نکنه؟هات رو میکالسیهات یا همکسی از دوست -

 یعنی از اماما خوشش نیاد؟
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 بله عزیزم.  -
فکر کردن است( آها... یه بار یه شیشمی آید که در حال یادم نمیاد... )سکوت کرده و به نظر می

یه و گفت محرم الکتو مدرسه نزدیک بود با یه شیشمی دیگه دعواش بشه، به خاطر این چیزا، می

 ها، اما ناظممون اومد، دیگه هیچی نگفتن... .دونیم چی شده اون موقعواقعی نیست، ما که نمی
 جازی هم داشتید؟هات تولیدی هم برای فضای متا حاال تو یا دوست -

 آره. داخل روبیکا یه قسمتی هست اسمش روبینوئه، شبیه به اینستاگرامه. 
 از چه لحاظ شبیه اینستاگرام هست؟ -

تونید... مثالً عین اینستائه دیگه، شما خودتون اینستا دیدید دیگه، مثالً داخل ویترین روبینو می
بینو طوری هستش، بعد من داخل روروبینو اینرید، فیلما رو گذاشتن، توی ویترین توی اینستا می

ذارم، یه دونه عکس پست کردم دوباره یه چیز... یه پیج باز کردم، توش ویدیوهای محرمی می
 کند(.تر الیک نخورده )این جمله را با حسرت بیان میتا بیش3داخلش تا اآلن

 چه عکسی؟ -

 عکس حرم امام حسین. 
 گیری؟خودت میها و ویدیوها را با تبلت عکس -

، بعد کنمنه عکس حرم که تو کربالست، من هم که تا اآلن کربال نرفتم، تو گوگل سرچ می
ال مونه، ارسکنم، بعد عکس حرم فقط باقی میگیرم، یه ذره عکس رو کات میاسکرین شات می

 کنم توی پستم. می
 داخل روبینو هم دنبال کننده داری؟ -

 ا. ت3روز شد  3 -2تا اینا، تو 3
 شناسی؟هات رو میدنبال کننده -

 تونه ببینه. نه نه، پیجم بازه، هر کی خواست می
 ات بشن، برات نگران کننده نیست؟این که افراد ناشناس وارد صفحه -

، ترشون همسن مننتریاشون عکس بچه، عکس خودشون رو گذاشتن، بیشآخه من دیدم بیش
 اونایی که دیدم تا اآلن. 

 خودت هم عکس گذاشتی؟ تا حاال از -

 بله، برای پروفایلم هست. 
 تونه به عکس پروفایلت دسترسی پیدا کنه؟کسی می -

 دونم. نه، فکر نکنم، دقیق نمی
 کنی؟هایی میاز واتساپ چه استفاده -

 ذارم. ها رو میتوش بعضی از فیلم
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 هایی؟چه فیلم -
 ذارم. کنم میست میتر، کلیپ خودم درهای محرم بیشهایی؟ فیلمچه فیلم

 کنی؟چه طوری کلیپ درست می -

 کنم. یه برنامه دارم، با اون درست می
 کنی چه طوری هستن؟هایی که درست میکلیپ -

ای چیزی، بعد عکس کنم، اسم یه نوحهرم تو گوگل سرچ میچه طوری بگم بهتون؟ مثالً می
ها هم بعد مثل فیلم ها، اون عکسروی عکس ذارمکنم، دیگه با اون برنامه نوحه رو میهم پیدا می

 رن بعدی. شن خودشون میمی
 ش چیه؟اسم برنامه -

 ویوا ویدیو. 
 
 

 
 
 
 

 هایی عضو هستی؟اآلن داخل چه گروه -
هاست، داخل اون چندتا از دوستام توش عضون، یه گروه دارم که خودم زدم، اسمشم حسینی

 چندتا از فامیال، یه گروه دیگه هم هستم. 
 ها رو زدی؟چی شد که گروه حسینی -

جور چیزا هستم، به خاطر همین شد که این چیزه... امممم... گفتم که من عاشق محرم و این
من و  نی نیستش، البتههاست وگرنه توش هیچ چیز حسیگروه رو زدم، البته اسمش فقط حسینی

 دیم. یکی از دوستام توش پیام می
 پس داخلش چی هست؟ -

طور چیزا، من هم ویدیوی طوری شده و اینمثالً در مورد این که مثالً مرغ گرون شده و این

ی هشه دختر خالها یه معلمم داریم که میذارم، ما داخل این گروه حسینیکنم میحسینی درست می
 ذاره... مثالً ویدیوهایی راجع به آموزش درسی و اینا. چیزه... داخلش چیز می بابام، اونم

 کالً چند نفر عضو گروهت هستن؟ -
کند و در حال شمارش هست(، فکر مامان بزرگم هست، وایسین براتون حساب کنم )سکوت می

 تایی باشیم.  3 -5کنم 
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 گفتی که عضو یک گروه دیگه هم هستی، اون چیه؟ -
 ذارم تو این گروهه. با دوستام قرار می فتم که چیز...همون گ

 اسمش چیه؟ -

 خندد(.تونم بگم )میاسمشو نمی
 تونی بگی؟چرا نمی -

 ای. شه به یه مسألهیه جوریه که مربوط می
 شه؟ای مربوط میبه چه مسأله -

کی از که خب، یدونم، نگاه کنید دوستم از یه گروهی هست، گروه خواننده، اسمش بلک پیننمی
نفر دوستم،  3نفر بودیم دیگه، یعنی در واقع من گفتم با  3دوستام عاشق اون گروه بود، قبالً ما 

 هست، یعنی زیاد بزرگ نیستش. یکیشون تو این گروه نیستش، اون بچه
 
 

 
 
 
 
 

 منظورت اینه که سنش کمه؟ -
 دونم چه طوری بگم. کنه، نمینه همسن هستیم، یعنی که کوچولو فکر می

 کنه؟گی کوچولو فکر میمنظورت چیه از این که می -

ور چیزا طکنه، اینیعنی که مثالً زیاد از گوشی اینا سر در نمیاره، هنوز با اسباب بازی بازی می
 دیگه. 

 گفتی که اسم گروه چیه. خب داشتی می -
خواستم یتر مها خوشم نمیاد زیاد، البته بدم نمیاد خیلی، بیشآها بله، چون من از اون گروه خواننده

 خندد(. ای سوسک خور )میسر به سر دوستم بذارم و اینا، اسم گروه رو گذاشتم کره

 ای هستن؟این گروه بلک پینگ کره -
 ای هستن بله. کره

 ش میاد؟ای خوشدوستت چرا از این گروه کره -
هاش رو گوش دادم، ی داره، اصالً من هم یکی از آهنگباحالهای دونم، شاید چون آهنگنمی

 خندد(.کنم )میخوشم اومد، بدم نیومد، ولی هنوز اسم گروه رو عوض نمی
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 های این گروه خوشش میاد؟دوستت فقط از آهنگ -
 هاش هم هست. نه فقط آهنگ نه، عاشق خواننده

 ها خوشش میاد؟خواننده از چه ویژگی -

 جور چیزا. ه، لباساشون و اینباحالای هستن، بعد دیگه مثالً رقصاشون ها کرهخواننده
 ها بشه؟کنه شبیه اون خوانندهدوست تو سعی می -

 شه. خیلی دوست داره، ولی نمی
 شه؟چرا نمی -

 . پوشنمدالی عجیب غریب میچون مثالً اونا یه لباسایی دارن که اصالً تو ایران وجود نداره، 
 ها برقصه؟کنه مثل اوندوستت سعی می -

 خندد(. رقصه )میاز اونا هم بهتر می
 خودش یاد گرفته یا کالس رفته؟ -

 قدر دیده تا یاد گرفته. های رقصاشون رو اینخودش یاد گرفته، اون ویدیو

 ای هم دوست داره یاد بگیره؟زبان کره -
 حاال ازش نپرسیدم.  دونم این رو، تانمی

 های خودت هم در ارتباط هستی؟با دوست های اجتماعیشبکهاز طریق  -
 ذارم، مثالً بیاین. دم، باهاشون قرار میآره با دوستام پیام می

 گذارید؟کجا قرار می -
تا دوست دارم. مثالً 3تا دوست دارم، نه 2جا ی مامان بزرگم هستم تو گنبد، ایناآلن که خونه

بته امروز جا، الجا هستم بیاید اینها بیاید باال پشت بوم، من هم اینگم بچهدم، میبهشون پیام می
 قرار داشتیم.  12شه امروز رفت، وگرنه ساعت جا بارونیه، دیگه نمیاین

 کنید؟باال پشت بوم چه کار می -
 کنیم. کنیم، بازی هم میصحبت می

 کنید؟راجع به چی صحبت می -
 جور چیزا. ها، درسامون، ایندونم همه چی دیگه، مثالً بازینمی

 گید؟ ها چی میراجع به بازی -

های جدید که تو کلش چه کار کنیم بهتره تا لولمون بیاد باالتر، اونا هم دارن کلش، بازیمثالً این
 چی اومده بیرون. 
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 گید؟هاتون به همدیگه چی میراجع به درس -
متحان ده، مخصوصاً وقتی امون یه چیزی بلد نباشه، به اون یکی یاد میها مثالً یکیضی وقتبع

 خندد(. مون خوب بشه )میریزیم که چه طوری نمرهبرنامه می داریم، با دوستام
 ریزید؟ای میچه برنامه -

 مثالً چه طوری تقلب کنیم و اینا. 
 

 

 
 

 
 
 خودتون؟خونید ها رو هم میاصالً درس -

 شدیم. تر میدادن، راحتنه خیلی، اگه مامان و بابام گیر نمی

 دن؟به چه چیزی گیر می -
 که درس بخونیم. این -

 هات هم اومده پایین؟خونی زیاد، نمرهگفتی که درس نمی -

نه خانم، پایین نیومده، حواسم جمع هست که پایین نیاد، هر وقت تکلیف و امتحان دارم، سریع 
 م. کنفرسته رو نگاه نمیهایی که معلممون میفرستم، ولی ویدیونویسم میاز رو کتاب می

 بینی؟دونن که نمیمامان و بابات می -
 د(.خندبینم و بلدم )میکنن همه رو مینه، اونا فکر می
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 شن؟کنی که متوجه نمیچه کار می -
ش دم که انگار دارم گوهام بیاد پایین، تبلتم تو دستم هست یه جوری نشون میذارم نمرهنمی

 شم. فهمن، فقط اگه امتحانا حضوری بشه، بیچاره میدم و اینا، هندزفری هم دارم نمیمی

 چرا؟  -
ب بینم یا با دوستام تقلاش از روی کتاب میهطوری تو خونه همخب آخه هیچی بلد نیستم، این

 کنیم. می
 کنید؟چه طوری تقلب می -

دن کالسی دارم درسش خیلی خوبه، بیچاره مامان و باباش خیلی گیر میمثالً برای امتحان یه هم
ع فرسته، دیگه ما هم سرینویسه برای ما عکسش رو میتونه بپیچونه، اون جوابا رو میبهش، نمی

 فرستیم تو گروه. نویسیم، میویسم روی برگه، اسم خودمون رو هم باالش مینمی
 کنی، احساس عذاب وجدان نداری؟از این که تقلب می -

دم که دیگه از فردا مثالً شروع کنم همه رو بخونم، اما ها به خودم قول میچرا خانم بعضی وقت

م گم برم یه کطوری که چیز... مینا، مثالً اینخونم و ایگم هی بعداً میشه، حال ندارم، میهی نمی
ست شه دیگه وقت نیست، حس و حالش نیبینم شب میکنم، میبازی کنم با تبلت بعدش شروع می

 کالً. 
 کنی؟اگه یه روز مامان و بابات تبلت یا ایکس باکست رو ازت بگیرن، چه احساسی پیدا می -

م سر اتونم بکنم، حوصلهمیرم، دیگه کاری نمیمیوای نه خانم، خیلی بده که، من بدون اینا 
 طوری. ره، اصالً دوست ندارم اینمی

 خونی؟کتاب هم می -
 شم، مث بازی هم هیجان اینا نداره. خواد، من حال کتاب ندارم خسته مینه خانم، کتاب حال می

 دی یا حضوری رو؟درس خوندن مجازی رو ترجیح می -
 . دهمجازی خیلی حال می

 کنی؟طور فکر میچرا این -
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شه، باید صبر تره. دو، مثالً تو حضوری چیزه... مدرسه که تموم میهامون کمچون یک، کالس
کنی تا سرویس بیاد و بری خونه و تازه حاال لباسات رو دربیاری خسته و کوفته، ولی مثالً توی 

 (.خنددری، تقلب هم که گفتم )میآنالین قشنگ با لباس خودت می

 کنید؟در منزل گل و گیاه نگه داری می -
 بله خانم. 

 کنی؟بهشون رسیدگی هم می -
 . کنه، خیلی چیز خوبیه، نشاط میارهتر رسیدگی میکنم، مامانم بیشمن که نه رسیدگی نمی

 شده تا حاال مامانت حواسشون نبوده و شما بهشون رسیدگی کرده باشی؟ -
ره مسواک بزنم، چه برسه به گل و ه چه کار باید بکنم، یادم میموننه خانم، من اصن یادم نمی

 گیاه آب بدم. 
 کنن چیه؟ها رو قطع مینظرت راجع به افرادی که در جنگل درخت -

 به نظر من کار خوبی نیست. 

 کنی؟طور فکر میچرا این -
هایی رو قطع درختکنن، مثالً اآلن این همه از جنگالمون کم شده، مثالً شاید درخت قطع می

 کنیم با چوب درستکنیم، با برگ درخت درست نمین، مثالً ما کاغذ درست میکنن که تازه امی
هایی که خشک شدن رو باید برن قطع کنن، باهاش کاغذ درست کنن، کنیم دیگه، اون درختمی

 هایی که تازه گل و شکوفه دادن. نه اون درخت
 دونی بر اثر چی بوده؟دادیم، می گفتی ما جنگالمون رو از دست -

 ها. آتیش سوزی و قطع کردن درخت
 ها بوده؟از کجا متوجه شدی به این علت -

 گن، مثالً جنگل فالن جا آتیش گرفته. تو اخبار مثالً شنیدم می
 ای هستن یا نه؟به نظرت گیاهان هم مثل ما موجودات زنده -

 فهمن. بله خانم جون دارن، می
 این مسأله رو متوجه شدی؟چه طوری  -

و یه گلی کرد، گفتش تمثالً یه دانشمندی بود دوتا گل کاشته بود، بعد با یه گل بد صحبت می

ل اصالً شی و اینا، بعد اون گکنی، تو یه گلی هستی که خیلی بدی و پژمرده میهستی که رشد نمی
ی ، بهش گفت تو گل خیلدرست رشد نکرد. بعد اون دانشمند با یه گل دیگه درست صحبت کرد

خندد(، ه )میددی و اینا، نه ببخشید درخت شکوفه میشی، شکوفه میقشنگی هستی، تو بزرگ می
بعد همون، چند روز بعدش گل بزرگ شد و قشنگ شد. اون گلی هم که باهاش بد صحبت کرد، 

 پژمرده شد. 
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 جایی خوندی؟این رو کسی برات تعریف کرده یا یه ویدیو ازش دیدی یا این که  -
 اینو اگه اشتباه نکنم، ناظممون برامون تعریف کرد. 

کنن، اآلن که نزدیک کریسمس هستیم، یک سری از افراد ایرانی درخت کریسمس تهیه می -

 نظرت راجع به این مسأله چیه؟
 کنن که مثالً نشون بدن خیلی باکالس و خفنن. آره خانم، از این کارا می

 ر چیه؟نظرت راجع به این کا -
نظرم؟ ما که خارجی نیستیم، خودمون نوروز رو داریم، دیگه الزم نیست کریسمس که برای یه 

 کشور دیگه هست رو چیز... جشن اینا بگیریم. 
 که میسحی هم نباشه؟هاتون کسی هست که جشن بگیره با ایناز اطرافیان و دوست -

وستام درخت گرفته بود، تزیین اینا کرده دونم پیارسال بود، یکی از دآره خانم پارسال بود، نمی
 بودن با مامان و باباش، بعد فرستاده بود تو گروهی که چند نفری با هم داریم. 

 

  
 
 
 

 
 

 
 ازش نپرسیدی چرا این کار رو کردن؟ -

 نا. ذارن ایگیرن و میگفت تو اینستاگرام همه با درخت عکس میو خفنه، می باحالمی گفت 
 اینستاگرام رو داره؟دوست تو خودش  -

 نه خانم، داخل گوشی مامانش دیده بود. 
 گیرید برای کریسمس؟شما خودتون هم درخت می -

ب یلدا گیریم با شنه خانم ما که مسلمونیم، مسیحی اینا نیستیم که، همون نوروز رو جشن می

 اینا. 
 هایی که در حال حاضر هستیم چیه؟نظرت راجع به تحریم -

جور چیزا، کارای هاست که دالر گرون شده دیگه، تحریم کردن و اینتحریمبه خاطر همین 
دالر  گن دالر رفت باال، به نظرمگن دالر اومد پایین، بعد دو دیقه بعد میخوبی نیست. مثالً یهو می



 نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی / 71

بیاد پایین همه چی ارزون بشه، مردم بتونن سفر کنن. مثالً اآلن دالر اینقد گرونه تا دوقوز آباد هم 
 شه رفت. نمی
 از کجا این موارد رو متوجه شدی؟ -

 سی، اخبار ایران اینترنشنال. بیاخبار دیگه. اخبار ایران، اخبار بی
 ای رو؟اخبار ماهوارههای دی یا شبکههای خبری ایران رو ترجیح میشبکه -

طوری نیست که یه چی رو بگن، یه چی رو گن، مثالً اینتر میای کاملخانم اخبارهای ماهواره
 ها بهتره. ایطوری نیست، ماهوارهنه. ولی مثالً اخبار ایران این

 نظرت راجع به مسووالن کشور، به فرض مثال رئیس جمهور چیه؟ -
 شه. ه سیاسی میخانم ببخشید، اما دیگه بحث دار

 های سیاسی نشی؟کسی بهت گفته که وارد بحث -
 ا. جور چیزگن خوب نیست و اینبله دیگه مامان و بابام، از این ور اون ور هم شنیدم دیگه، می

 چرا خوب نیست؟ -

 گن خوب نیست، مامان و بابام گفتن در مورد این چیزا صحبت نکنم. دونم دیگه، مینمی
 چیه؟به نظرت علتش  -

 (.به پاسخ دادن ندارد لیاحساس کردم معذب شده است و تمادونم دیگه خانم )نمی
 دادی؟اگر شما به جای رئیس جمهور بودی، چه کارهایی انجام می -

قدر با آمریکا بد رفتار دادم، اینقدر شعار مرگ بر آمریکا نمیدادم؟ اینچه کارهایی انجام می
زدم، ا بد رفتار کنه، تحریممون کنه، پرچم هیچ کشوری رو آتیش نمیکردم که حاال اونم با منمی

 گرفتم. هایی که تبلت اینا ندارن برای آموزش مجازی، تبلت میمثالً برای بچه

 ممنون فرزام جان، خیلی لطف کردی.  - 

 کنم خانم. خواهش می
 خدانگهدار عزیزم.  -

 خدافظ. 
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های آموزشی پديد آمده در تأملی دوباره در تحول -1
 سطح كودكان و نوجوانان ايرانی

 مقدمه

های آموزشی پدید آمده در سطح کودکان و نوجوانان ایرانی مصاحبه شده، در بررسی مقوله تحول
 شود:مالحظه میهای زیر تحول

های ارتباطی جدید، تحقق یادگیری و آموزش فعال، ایجاد پایین آمدن سن کاربری از فناوری
های کاربران، فردی شدن آموزش، ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و بستری برای بروز خالقیت

یی فنی های مجازی، ارتقای تواناآموزان خاص، آموزشنوجوانان، ارتقای عملکرد آموزشی دانش
آموزی، افزایش اطالعات کودکان و نوجوانان در آموزان، کاربری از منابع کمک آموزشی، زباندانش
های بینایی و حرکتی در جریان انجام های آموزشی، ارتقای مهارتهای مورد عالقه، بازیزمینه

انان، وهای دیجیتال، ترجیح فرهنگ بصری بر فرهنگ مکتوب، افت آموزشی کودکان و نوجبازی
 های غیررسمی، والدگری الکترونیک.ها، ایجاد مدرسه پنهان، آموزشتقلب کردن در امتحان

های ، از گسترش فناوری«های ارتباطی جدیدپایین آمدن سن کاربری از فناوری»در عنوان 
ارتباطی جدید یاد شده است و تأکید گردیده است این مسأله خود به خود به کاهش سن کاربری از 

 های ارتباطی پیشرفته انجامیده است.فناوری
، خاطرنشان شده است، با سروکار یافتن کودکان از «تحقق یادگیری و آموزش فعال»در عنوان 

های جدید، در عمل کودکان با آزمون و خطا به رموز وسایلی مانند تلفن بدو تولدشان با فناوری
این همان آموزش فعالی است که پیاژه به طرح آن یابند و همراه، تبلت و رایانه اولیاء وقوف می

ورزد که فراگیران تنها در شرایطی که در محیط عمل فعال بوده و برخورد پرداخته است و اصرار می
 یابند.فعالی با مسایل اطراف و اکنافشان داشته باشند، به یادگیری راستین دست می

 هایستر مساعدی برای بروز خالقیتهای ارتباطی پیشرفته، در عمل بکاربری از فناوری
« اربرانهای کایجاد بستری برای بروز خالقیت»آورد که از این مسأله ذیل عنوان کاربرانش پدید می

 یاد شده است.
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رود. به این های ارتباطی جدید به شمار میاز دیگر تبعات مهم فناوری« فردی شدن آموزش»
 با تهیه انبوهی از منابع الکترونیکی و به کارگیری ها سبب شده است کهمعنا که گسترش فناوری

آموزان بتوانند در مجموعه اطالعات موجود، دست به گزینش زده های آموزشی، دانشانواع فناوری

 های مورد نظرشان دست بزنند.و با شیوه مورد عالقه خویش، به فراگیری محتوا
زان آموارتقای عملکرد آموزشی دانش»و  «ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و نوجوانان»در عنوان 

آموزان خاص، از آموزان سالم و دانش، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اگر دانش«خاص
 اند، کاربری مثبت و مؤثری داشته باشند،های ارتباطی که در خدمت نظام آموزشی قرار گرفتهفناوری

 زان قابل توجهی ارتقاء خواهد داد.کاربری اخیر عملکرد آموزشی آنان را به می
ی، آید، کودکان و نوجوانان دبستانبرمی« آموزانارتقای توانایی فنی دانش»گونه که از عنوان همان

ها هایی مانند تبلت، تلفن همراه و رایانه، دیدی کلی نسبت به فناوریدر جریان کاربری از فناوری
 آیند.ل میها نایهای آنیگر تماس یافته، به حل پیچیدگیهای دپیدا کرده، به راحتی با سایر فناوری

موزان آبا تهیه و تولید منابع الکترونیکی، این منابع به صورت منابع کمک آموزشی در اختیار دانش

ضوع مو« کاربری از منابع کمک آموزشی»های ارتباطی جدید قرار گرفته و در عنوان کاربر فناوری
 است. اخیر مورد توجه واقع شده

ها، آموزان از کارتونهای کاربری دانشترین پیامدبه یکی از طبیعی« زبان آموزی»عنوان 
های زبان اصلی اشاره دارد که ارتقای یادگیری ها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیپویانمایی

 زبان مورد استفاده کاربر را به همراه دارد.
های ، ناظر بر فراگیری«های مورد عالقهوانان در زمینهافزایش اطالعات کودکان و نوج»عنوان 

، «مومیمعلومات ع»ها بوده، در آن از ارتقای های ارتباطی پیشرفته از طریق این فناوریکاربران فناوری
کاربران « اطالعات تخصصی»و « اطالعات هنری»، «زیست محیطی»و « اطالعات بهداشتی»

 های آن سوی آب، یاد شده است.ها و سریالی دیجیتال، فیلمهاها، بازیها، پویانماییکارتون
های دیجیتالی است که واجد آثار آموزشی ناظر بر کاربری از بازی« های آموزشیبازی»عنوان 

-ها، در جریان بازی، مفاهیم علمی مختلفی را فراگرفته، درونهستند و کاربران این دست از بازی

 کنند.سازی می
« های دیجیتالهای بینایی و حرکتی در جریان انجام بازیارتقای مهارت»عنوان  گونه که ازهمان

شده  های دیجیتالی یادهای بینایی و حرکتی کاربران بازیآید، در این عنوان از افزایش مهارتبر می
 آید.های اخیر پدید میاست که در اثر تعامل فعال کاربران با بازی

ناظر بر اثرگذاری گسترده فضای مجازی و « فرهنگ مکتوب ترجیح فرهنگ بصری به»عنوان 
های فرهنگی جامعه است. به این معنا که اگر در گذشته، های ارتباطی پیشرفته در تحولفناوری

فرهنگ جامعه مبتنی بر آثار مکتوب بود و شهروندان با مطالعه منابع اخیر، به فرهیختگی دست 
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حال حاضر عمده منابع اطالعاتی افراد از طریق منابع بصری ها، در یافتند، با گسترش فناوریمی
گردند و کاربران با عادت کردن تدریجی به اخذ اطالعات از منابع تصویری، از منابع مکتوب ارایه می

شود کاربران به جای یادگیری تفکر نقادانه که ماحصل گیرند، جا به جایی اخیر سبب میفاصله می

ل مانده، شود، منفعابر تصاویری که به سرعت از برابر دیدگانشان رد میفرهنگ مکتوب است، در بر
 سازد.همین روحیه انفعالی قدرت نقد و بررسی آنان را به میزان زیادی ذایل 

ان آموز، مسأله کاهش قابل توجه سطح سواد دانش«افت آموزشی کودکان و نوجوانان»در عنوان 
آموزانی که با عدم بسترسازی فرهنگی خانواده، ست. دانشمورد توجه قرار گرفته و مطرح گردیده ا

اند، با غرق های فرهنگی آن سوی آب شدهمحیط آموزشی و کالن جامعه، وارد کاربری از محصول
هایشان، در عمل دچار افت آموزشی گردیشدن در فضای مجازی و اتالف وقت زیاد در جریان وب

 ربه خواهند کرد.شده، به میزان زیادی پسرفت علمی را تج
وانند تهای ارتباطی می، ضمن بیان این مسأله که فناوری«هاتقلب کردن در امتحان»در عنوان 

موجبات ارتقای آموزشی افراد را فراهم آورند، خاطرنشان گردیده است که از سویی به سبب عدم 

تعهد  برخورد بدونها و از سوی دیگر به دلیل بسترسازی فرهنگی مناسب برای کاربری از فناوری
بری آموزان با کاربرخی از شاگردان، تقلب در دستور کار جمعی از آنان قرار گرفته است و این دانش

های خاص تقلب )خاصه در دوران تحصیل مجازی(، بدون ها و تشکیل گروهنامناسب از فناوری
 دارند.درس خواندن نمره قبولی و احیاناً نمرات ممتاز دریافت می

بیانگر این واقعیت تلخ است که در بطن « ایجاد مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی»عنوان 
های مورد ها و هنجارهای مرسوم، موظف به انتقال ارزشهای آموزشی که در کنار آموزشمحیط

اهی های آن گآموزان هستند، مدارس پنهانی شکل گرفته است که فراگیریتأیید جامعه به دانش
 ها دارد.ای با اهداف آموزشی و پرورشی مدارس و اولیای آموزشی آنهدرج 111تنافر 

 ارایه اطالعات مناسباین نکته مورد تأکید قرار گرفته است که « آموزش غیررسمی»در عنوان 
توانند در آید(، میهای دیجیتالی )که روشی غیررسمی در امر آموزش به شمار میاز طریق بازی

اسب ها نامناما اگر محتوای ارزشی این بازیر کاربران مؤثر واقع آیند، دانش، نگرش و تغییر رفتا
 توانند متضمن القائاتی هنجارشکن و تخریبی باشند. های اخیر میباشد، بازی

این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که به سبب « والدگری الکترونیک»سرانجام در عنوان 

دگری معمول خودشان، باید والدگری الکترونیک هم داشته سیطره فضای مجازی، اولیا در کنار وال
های موجود در فضای مجازی، آنان را به باشند و با اشراف و نظارت بر کاربری فرزندشان از محتوا

های نامناسب و مضر های مناسب راهنمایی کرده، مانع از کاربری از محتواسمت کاربری از محتوا
 توسط فرزندشان شوند.
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های صورت پذیرفته و درج شده در فصل دوم گفته، با استناد به مصاحبهعناوین پیش در ادامه،
 کتاب، به اجمال مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 های ارتباطی جديدپايين آمدن سن كاربری از فناوری -2-1

ست. شده ا ترها بیشهای ارتباطی جدید، استقبال مردم از این فناوریبا سایه گستر شدن فناوری
ها، هزینه تولید مواردی مانند تلفن همراه، تبلت، قطعات رباتیک و از سوی دیگر با پیشرفت فناوری

امر  رسد و همینتری به دست مصرف کننده میها کاهش یافته، این وسایل با هزینه ارزانمانند آن

ان تر امکگردند، راحتسبب شده است، کودکان و نوجوانانی که بومیان دیجیتالی محسوب می
های برخورداری از این وسایل را پیدا کنند، خاصه آن که کودکان و نوجوانان از طریق فناوری

 یابند.ای دسترسی میگفته، به منابع تفریحی و فراغتی جذاب و گستردهپیش
های ارتباطی جدید در کودکان الف( در ارتباط با کاهش سن کاربری از فناوری 1399منطقی )

 نویسد:می پیش دبستانی
ها برای اقشار مختلف از فناوری هایی که درها و سرگرمیها و تنوع بازیفناوری هایجذابیت»

شود آنان از آغاز زندگی متوجه جمله کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است، سبب می
 ها داشته باشند. ها شده، تمایل به کاربری از آنفناوری هایجذابیت

سالگیِ کودک، اولیا با پخش آهنگ یا فیلم برای کودکشان، نقش فعالی در  2تاحدود اگر چه 
سالگی به شکل معنادارتری با  2فناوری دارند، اما به تدریج کودکان از سن  کاربری فرزندشان از

گی سال 2دهند. در اواخر های ساده را شخصاً انجام میتبلت یا تلفن همراه رابطه برقرار کرده، بازی

 کنند، ممکن است بتوانند با این وسایل عکسکودکانی که با تلفن همراه یا تبلت اولیا بازی می
 ها بروند، به تلفن پاسخ داده و تماس معنادار با دیگران برقرار کنند.بگیرند، به گالری عکس

ا دانلود ب یابد و آنان به تدریجتری میها عمق بیشاز سن چهار سالگی ارتباط کودکان با فناوری
 های بعد کودکان از کارآییکنند. به همین ترتیب در سالبازی آشنا شده، برای خود بازی دانلود می

های اجتماعی و هایی نظیر شیر ایت(، رمزگذاری، ورود به شبکهارسال اطالعات )از طریق برنامه
 گردند.کر یا صوت( برخوردار میهای اجتماعی )با ارسال استیبرقراری ارتباط معنادار با دوستان در شبکه
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های انجام شده داللت بر آن دارد که با وجود عدم توانایی نگارش کودکان پیش دبستان، بررسی
 ها در جریان کاربری از تبلت یا گوشیاین کودکان ممکن است برای حل مشکالت فنی که برای آن

اشکال پیش آمده و ارسال آن برای یکدیگر، شات از مراحل رفع آید، با تهیه اسکرینهمراه پیش می

 .«اطالعات الزم را در اختیار دوستانشان قرار داده، به این ترتیب مشکل فنی آنان را حل کنند
ی هاآموزان دبستانی از همان سالشود که دانشهای انجام شده، مشخص میبا بررسی مصاحبه

همراه، تبلت و در ادامه رایانه را از خود نشان  ای از تلفنهای پیشرفتهاول و دوم دبستان، کاربری
 ها دارد.دهند که این امر حکایت از شروع زود هنگام تعامل آنان با فناوریمی

ها در کالس اول دبستان به شرح خودش از یادگیری برخی از برنامه ساله در مصاحبه 7یکتای 
 زیر یاد کرده است:

 ورت مجازی هستن، درسته؟ها به صخوب یکتا جان، اآلن کالس -»
 بله. 

 ی کالس حضوری رو نداشتی؟یعنی شما اصالً تجربه -

ها دو روز حضوری رفتن مدرسه، ولی من رفتم مدرسه، بعضی از بچهاولین باری که داشتم می
ها دوست داشتن حضوری بیان، فقط یه بار حضوری رفتم، دو، سه روز دیگه هم که خیلی بچه

 دادیم. ی ادوب کانکت، تصویر میبردیم توتاپ میلپ

 دین؟خودتون هم توی کالس تصویر می -

 دن. بریم باال، بعد بهمون تصویر میمون رو میبله، ما دست

 تون تصویر داشتین؟دوست داشتی همه -

یان کنه که همه بهامون رو وصل میها وقتی تازه معلم میاد سر کالس، تمام دوربینبعضی وقت
ده یمون کارهامون رو ببینه، تصویر مکه معلمحرف بزنه یا مثالً کالس نقاشی برای اینباال باهامون 

 دن. خوان بپرسن، بهمون معموالً تصویر هم مییا درسای دیگه وقتی می

 از نرم افزار شاد هم استفاده کردین؟ -

 Paint, Word, Scratchهایداریم، نرم افزار LMSنه، نرم افزار شاد رو تا حاال انجام ندادیم، 

Junior کنن. رو هم باهامون کار می 
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 دن؟نرم افزار رو توی مدرسه بهتون یاد می 3خوب گفتی استفاده از این  -
 Paintبله، نرم افزارنویسی داریم و کامپیوتر، اسکرچ جونیور توی کالس برنامه نویسی هستش، 

 .Wordاآلن تموم شد رفتیم  Paintجداست مال کالس کامپیوتره، البته 

زمانی که حضوری بود که فکر کنم درس کامپیوتر نداشتیم برای پایه دبستان، اآلن چون  -
 مجازیه این درس رو دارید؟

ها امکان داره های مختلف، ولی همه مدرسهنه، توی مدرسه کالس جدا داره همیشه، با کامپیوتر
 «.دونم دارهی ما مینداشته باشن، ولی مدرسه

ساله هم که به دلیل فقر خانواده امکان رفتن به مدرسه را نداشته است و با مالحظه  1نسیم 
های گسترده خودش آموزش خواندن و نوشتن را فرا گرفته است، از کاربریهای خواهر دانشکتاب

 از تلفن همراه به قرار زیر یاد کرده است:
 کنی؟دیگه چه کارهایی با گوشی می -»

 هایگیریم از خودمون، نقشه راهگذره، عکس میریم بیرون و بهمون خوش میمی وقتایی که
گیره، آوازی که بابام خونده کنم، وقتایی که دلم میرو ازش پیدا می هامترو رو دارم، آدرس داروخانه

 مانمزنم برای مادم، از اینترنت عکس ماشین خوشگال رو در میارم، یه وقتایی زنگ میرو گوش می
اش های مترو، با خیلی کارای دیگه، همهزنم برای وسایل یا به بچهگیرم، یا زنگ میاز دکتر وقت می

 «.یادم نمیاد که )با خنده(

 تحقق يادگيری و آموزش فعال -2-1

 های اجتماعی داشتی؟خوب رها خانم تو چه استفاده مثبتی از شبکه -»

پرسم یا تا چند ماه پیش از سگ و گربه خیلی می ها رو از دوستامشم درسمثالً غایب که می

ها رو یادداشت کردم، اآلن دیگه ترسیدم، سرچ کردم چه کار کنیم از سگ نترسیم، همه اونمی
سی گیرم. گروه انگلیها مطلب یاد میداری از سگکنم، درباره نگههام رو میترسم. تحقیق درسنمی
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گم ها رو برای مادر بزرگیرم. بعضی غذاکنم. آشپزی هم یاد میو فرانسه هستم. چت انگلیسی می
کردیم، بلد نبودم سرچ کردم، کنیم یا زنگ هنر کالژ باید درست میخونم، با هم درست میمی

 .  ساله( 11)رها، « کنمهای دیگه هم میها گفتم. خیلی کاردستورش رو به بچه

های ارتباطی جدید، فناوری کان، نوجوانان و جوانان ازیکی از ابعاد جدید آموزشی کاربری کود
 ایجاد بستری جهت تحقق آموزش فعال این کاربران است.

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

او  ورزد.پیاژه در بحثی که در مورد عوامل مؤثر در تحول روانی دارد، روی نقش تجربه تأکید می
ل روانی از تأثیر این تجربیات در تحوریاضی،  -با طرح دو تجربه فیزیکی یا جسمانی و تجربه منطقی

به تعبیر دیگر، در نظریه تعاملی پیاژه، نقش محیط به طور عمده در تجربیات جسمانی  کند.فرد یاد می
های الزم شود و محیط با در دسترس قرار دادن امکان عملریاضی کودک خالصه می -و منطقی

 آورد.ه فراهم میبه کودک، اسباب تحول شناختی کودک را به شکل بهین
اش در مورد تحول روانی و خاصه تحول شناختی، دست به نقد نظام آموزشی پیاژه برمبنای نظریه

ای هپس از بیان اشکال« سپاردآینده تربیت: تربیت به کجا ره می»زند. وی در کتاب موجود می
ها حل روانی که بدانمدار موجود وارد است، با توجه به مراای که به نظام آموزشی حافظهعدیده

ن ترین نظام ممکبه عنوان شایسته« آموزش فعال»دست یافته است، دست به ارایه طریق زده، از 

های آموزش کند. وی در کتاب مزبور، در نقد کتابدر آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان یاد می
 نویسد:ریاضی و تجربی می

وز به سطح سازمان روانی الزم برای درک آن یاددهی یا آموزش عدد تا زمانی که کودک هن»
توان از خود پرسید، وقتی کودک فقط نرسیده است، چه دستاورد مثبتی به همراه دارد؟ همچنین می
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تواند یاد بگیرد و به شناختی نایل آید، یک آموزش از راه پرداختن به عمل در مورد اشیای عینی می
 صوری و منحصراً کالمی چیست؟ 

ها به دست خود شاگردان، اما بر اساس طرز معلم در برابر شاگردان یا حتی انجام آن آزمایش ...

گردد، نخواهد توانست قواعد عمومی هر آزمایش عملی از پیش تعیین شده که به آنان تقریر می
ی ها بیاموزد. وقتی انسان آزمایشعملی، مانند تغییر یک عامل یا خنثی ساختن عوامل دیگر را بدان

ه بر سازی است کا آزادی الزم از نظر ابتکار انجام ندهد، دیگر آزمایش نیست، بلکه یک آموختهرا ب
)پیاژه، ؟، ترجمه منصور و « اثر فقدان درک کافی اقدامات پی در پی، ارزش سازندگی را ندارد

 (.1371دادستان، 
رد فعال کودک در آل یا آموزش فعال، منوط به برخوبنابراین از نظر پیاژه تحقق آموزش ایده

 جریان تجربیات روزمره و آموزشی وی است.
از نظر پیاژه، از آنجاکه تفکر کودک پیش دبستانی و دبستانی، تفکری عینی است، بنابراین ضرورت 
دارد با در دسترس قراردادن اشیای مختلف در اختیار وی و همین طور تماس دادن او با روابط 

یابد، او را به سمت آموزش پویایی ها را در میکناف خویش آناجتماعی ملموسی که در اطراف و ا
سوق داد تا در جریان کشف و اختراع موارد متنوع، آمادگی سوق یافتن به سمت تفکر صوری و 
انتزاعی را به دست آورد. بر این مبنا، از پیش پیداست که ارایه مفاهیم غیرعینی و ملموسی مانند 

نه  ها،اند، برای بچهها پیش رخ دادهد آن یا طرح مسایلی که قرنجرم، وزن، کشش ملکولی و مانن

تنها ممکن است در تحول ذهنی آنان نقش مثبتی برجای نگذارند، بلکه ممکن است تحول ذهنی 
 آنان را با تأخیر نیز مواجه سازند.

الحظه مدانند، ای که آموزش فعال را سنگ بنای آموزش و خالقیت میهای پیاژهگذشته از گرایش
ای برخوردارند، حکایت از آن دارند های غیر پیاژهنتایج پژوهشی بسیاری از محققانی که از گرایش

ند )منطقی، کآموزان ایفا میترین تأثیر را در تربیت خالق دانشکه نظام مبتنی برآموزش فعال، بیش
 الف(. 1391
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 سازد:ضرورت فردی شدن آموزش خاطرنشان میاز منظری متفاوت با تأکید در ، (2111) 1ویاور

، همگی از یادگیری به عنوان امری 4و از ویگوتسکی تا سیلی براون 3تا ویگوتسکی 2از دیویی

های ارتباطی جدید به دلیل امکاناتی که اند. فناوریدهد، یاد کردهفردی که در متن اجتماعی رخ می
های ینترنت گرفته تا بازیابی اطالعات، نرم افزاروجوی اطالعات در ااز آن برخوردارند )از جست

ه است و با گفتهای یادگیری و مانند آن(، در عمل تأییدی بر نظریات پیشمختلف، اتصال به شبکه

 آورد.شخصی کردن یادگیری، تحول قابل توجهی در پیشرفت جامعه فراهم می
 

 
 
 

 
 

های ارتباطی جدید مانند تبلت، گوشی همراه و رایانه، این فناوری با بررسی تعامل کودکان کاربر
، ای بودنای )نظیر چندرسانههای عدیدههای اخیر به دلیل جذابیتفناوری گردد کهنتیجه حاصل می

های کودک و مانند جویی کاربر، دامن زدن به کنجکاویهای بصری زیاد، ارضای هیجانجذابیت
ارند، در عمل بستر مناسبی جهت یادگیری فعال کودک و درگیر شدن کودک آن( که از آن برخورد

آورند و کودک های تبلت، گوشی همراه و رایانه پدید میفناوری با شیوه آزمون و خطا در ارتباط با
های اخیر را رمزگشایی کرده، ضمن فناوری دارند تا شخصاً زوایای نهفته موجود درآن می را بر

 رای دوستان و همساالنش، از امکانات جدید نیز استفاده کند.معرفی آن ب

سازند، وقتی آنان از ( در گزارش پژوهشی خویش خاطرنشان می2112و همکاران ) 5پلومن

تند که داشاید، آنان بیان میها را آموختهپرسیدند که شما چگونه کار با فناوریکودکان خردسال می

یم. به اها را یاد گرفتهان با تبلت، رایانه و تلفن همراه، کار با فناوریما با مشاهده طرز کار اطرافیانم
خی از ها توسط بربرداری اولین گام در جهت ورود به دنیای فناوریتعبیر دیگر، اگر چه شاید کپی

لت، تر عمل کرده، تنها با در دسترس داشتن تبکودکان باشد، اما کودکان دیگری در سطحی پیشرفته
یا تلفن همراه، در برخورد فعال و مبتنی بر آزمون و خطایی که با وسایل مزبور دارند، به راز  رایانه و

 یابند.و رمز کاربری از این وسایل دست می

                                                   
1. Weaver, A. 
2. Dewey, J. 

3. Vygotsky, L. 
4. Seely Brown 
5. Plowman, L. 
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 41( در بررسی که در مورد چگونگی مواجهه کودکان با تبلت داشتند، 2111) 2و چن 1کووزه 

واجهه آنان با تبلت و کاربری از آن را فیلم کودک خردسال را مورد بررسی قرار دادند و چگونگی م
 برداری کردند.

بررسی اطالعات گردآوری شده حکایت از آن داشت که کودکان مورد بررسی با عالقه با تبلت 
مواجه شده و در جریان انجام تکلیفی نظیر نقاشی کشیدن با تبلت، هرگاه به یک مشکل فنی برخورد 

حتی و ناکامی از خود نشان بدهند، با آزمون و خطا به حل آن کردند، بدون آن که احساس نارامی
 پرداختند.می

ان ای است که خاص بومیها است، مسألهویژگی اخیر که نداشتن ترس از سروکله زدن با فناوری

 .3دیجیتال است، نه مهاجران دیجیتال

 

 
 

 

 

 

 

ر برخورد شود که آنان دمی های انجام شده با بومیان دیجیتال دبستانی مشخصبا بررسی مصاحبه

تاپ و ماهواره، با روش آزمون و خطا، آن قدر با این وسایل با وسایلی نظیر تبلت، تلفن همراه، لپ
اند )هر چند در برخی از موارد ها وقوف یافتهاند که در نهایت به رمز و راز کار با آنبه چالش پرداخته

 اند(.آورده به وسیله مورد نظر یا اطالعات آن آسیب وارد

یاد گرفته « از خودش»دارد، وی کاربری از تلفن همراه را اش بیان میساله در مصاحبه 1نسیم 
و  «آن قدر با گوشی ور رفتم تا یاد گرفتم»دارد: ساله هم در همین زمینه بیان می 12است. نفس 

و اینستاگرام فرا دارد وی ادیت کردن فیلم را از یوتوب ساله هم به صراحت بیان می 12سینای 
 گرفته است:

 رو هم داری توی گوشیت؟  هاهای مترو و داروخانهگفتی نقشه -»
 دهد(.)سرش را به عالمت بله تکان می

 بلدی بخونی و بنویسی؟ -

                                                   
1. Couse, L. J. 
2. Chen, D. W. 

س از پها سروکار داشته اند، اما مهاجران دیجیتال افرادی هستند که منظور از بومیان دیجیتال افرادی است که از بدو تولّدشان با فناوری .3

 اند.های جدیدی که وارد عرصه زندگی آنان شده است، ارتباط یافتهها زندگی با فناوریاز سال
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 آره، از خواهرم یاد گرفتم. 
 گی چه طوری؟گفتی از اینترنت عکس ماشین در میاری، می -

 خوای ببینیشون؟نویسم ماشین و خودش میاره، مییزنم، معکس اون روباهَه رو می

ها گوشی خود را از انتهای کیفش درآورد و قفل آن را که آره بیار ببینم )برای نشان دادن عکس
 الگوی سختی بود، باز کرد(. چه ماشینایی داری تو گوشیت... .

 هایی از اون داری؟گفتی تلگرام هم داری، چه استفاده -
ست، کاناالیی که عکس و فیلم و بازی دانلود هانال و گروهم که مخصوص افغانیعضو چندتا کا

 کنم، یه کانال برای قیمت سکه و طال هم دارم. می
 اوووه... مگه طال و سکه داری؟  -

ند خرم، تازشم چبینم هر وقت پایین بود و پول داشتم با مامانم میرو می هاآره، یه کمی. قیمت
شد کلی سود کردیم )سرش را باال گرفت و ابروهایش را باال داد و با غرور  وقت پیش که گرون

 زد(.حرف می

 آفرین! چه زرنگی تو... این کار رو از کجا یاد گرفتی؟ -
 از خودم.

 وا! چه جوری از خودت؟ -
پرسیدن، منم کردم، از مردم در مورد خرید و فروش ارز و سکه مییه بار شبکه خبر رو نگاه می

 هن خودم رسید این کار رو کنم، تا حاال دو بارم سود کردم. به ذ
 پس خوش شانس هم هستی؟ -

 «.نخیرم، زرنگم )با خنده(
 کنی؟سازی رو خودت تدوین میهایی که میها و دابسمشاین فیلم -»

 بله.
 کسی بهت یاد داده؟ -

 نه.
 چه جوری پس یاد گرفتی؟ -

 خودم.

 یعنی آزمون و خطا کردی؟ -
 یگه، اون قدر با اون ور رفتم تا درست شه و یاد بگیرم.آره د

 دی؟های خودت هم یاد میگیری رو به دوستهایی که یاد میچیز -
 دوستام خودشون بلدن.

 مند شدی؟اول اونا یاد گرفتن بعد تو عالقه -
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 «.مون هم زمان یاد گرفتیمنه همه
 کنی؟گوشیت چه کار میکه تو اینستاگرام بچرخی، دیگه با به جز این -»

 .کنمفیلم ادیت می

 چه فیلمی؟ -
 .کنمذارم و استوری میدار رو روش صدا میفیلمای خنده

کنه و صدای نقی رو روی اون گذاشتی، خودت همین فیلم که رئیس جمهور داره صحبت می -
 ادیت کردی؟

 .آره
 ادیت فیلم رو از کجا یاد گرفتی؟  -

 .همین یوتویوب و اینستاگرام
 کنی؟چه جوری ادیت می -

 .با چندتا برنامه

 دی یا کامپیوتر؟با گوشی انجام می -
 با گوشی.

 هایی که به نظرت برای ادیت خوب هستند، چی هست؟چندتا از این برنامه -
Videoshow@ 

Posters@ 
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 ها چه قابلیتی دارند؟خوب این برنامه -

لم چندتا فیلم بهم بچسبونیم، فیلم فشرده کنیم یا عکسا رو به فیتونیم رو فیلم صدا بذاریم، می
 .«شه کرد، بلد باشی، ویدیو شو برنامه خوبیهتبدیل کنیم، خیلی کارای دیگه می

ساله در مصاحبه خود از ویژگی گوگل کردن خویش یاد کرده است و در عمل  11محمدحسین 
ها، در برخورد با هر مسأله و مشکلی، فناوری آموز در عصر سیطرهدهد به عنوان یک دانشنشان می
یابد و در این میان، حتی وجو در منابع اطالعاتی، به اطالعات مورد نیاز خویش دست میبا جست

های متفاوت از منابع اطالعاتی موجود در فضای مجازی کنار اظهارات مادرش را در برابر یافته

 نهد:می
 کنن؟ها اذیت میگفتی زامبی -»

 آره دیگه.

 جوری؟ چه -
 ری به کسی بگی.اووووم یه چیزی بگم نمی

 دم نگم به کسی.نه چرا باید این کار رو کنم، قول می -
 دونم ،سنجاق قفلیه چیه بهش بزنی،مثالً من شنیدم یه زامبیایی هستن که شنیدم، اوم نمی

ینا خرافاته خانوم )کامالً سرخ شه یا وحشی. اما این جن و ادونم خوک میشه که نمیوحشی می
های یلمدادم. فموارد را بگوید یا خیر، که من کامالً خودم را طبیعی جلوه می دانست باید اینشد، نمی

ترسناک موجب این ترس در محمدحسین شده بود که به جن فکر کند. البته او خودش را قانع 
 اش مشخص بود(.چهره کرد که این مسأله خرافات هست. اما ترس درمی

 گی زامبی جن هست؟یعنی تو می -

 آره.
 کی این رو گفته؟ -
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بیند، تر بهای ترسناک کمرسد مادر به خاطر این که کودک فیلممادرمون بهم گفته )به نظر می
 این مطلب را به فرزندش گفته است(.

 مامانت گفته بوده بهت که زامبی این طوریه؟ -

 بله.
 دونست؟از کجا میخوب مامانت  -

گفت که ما رفته بودیم مشهد، یه مرده نشسته بود، یه پاش سم اسب بود، یه پاش مثالً مامانم می
پای آدمیزاد. یه گوشش هم انقد کوچیک بود، یه گوشش هم عادی. انگار نصف تنش فرق داشته با 

 اون طرف. نصف صورتش هم یه جوری بود.
 خوب این ربطش به زامبی چیه؟ -

 ب شباهت دارن به همدیگه.خ
 آها یعنی زامبی هم نصف تنش فرق داره؟ -

 آره خانوم. 

 هایی که زامبی داره نکنم؟ها رو شنیدی با خودت نگفتی دیگه بازیخوب تو وقتی این -
 . من رفتم تو اینترنت تحقیق کردم در موردش

 خوب چه تحقیقی کردی؟ -
و  خورنتهای چوبی نرو، چون زامبیا میان میو خونهمثالً یک بار دوستم بهم گفته بود که ت

ترسی و بعد منم تو اینترنت زدم، گفت اصالً همچین چیزی نیست. شاید وجود داشته باشه و ما می
 م.کنکنیم. من تا نبینم، باور نمیندیده باشیم، ولی خانوم ما همچین چیزایی رو باور نمی

 کنی؟چیزهایی تحقیق میتر تو اینترنت در مورد چه بیش -
 ها و بازیا.در مورد همین کارتون

 این که بری تو اینترنت سرچ کنی رو از کجا یاد گرفتی؟ -
 بلد بودیم.

 خوب چه کسی بهت یاد داده؟ -
فت تو رکسی یاد نداده خودم از طریق ذهنم یاد گرفتم. البته قبالً که بچه بودم پسر عموم می

 گوگل. 

 چه چیزهایی رفتی تحقیق کردی؟ دیگه در مورد -
 تر که اآلن گفتم.همین زامبی بیش

 ها پی بردی؟خوب تو از طریق سرچ چه قدر به راز و رمز کارتون -
مثالً وقتی رفتم سرچ کردم، دیگه در مورد زامبی فهمیدم که اون چیزی که مامانم گفت، درست 

 نیست دیگه، فهمیدم این چیزا همه خرافاته... . 
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ترسونن که حاال یا ما اسم قرآن رو بیاریم یا بسم یه سری زامبیایی هستن که اصالً آدم رو نمی

 رو ره. چون اسم بسم اهللاهلل الرحمن الرحیم بگیم، حاال زامبی چه خوب باشه، چه بد باشه، اصالً می
 شه اونور. بشنوه، اصالً پرت می

 دونی؟ها رو از کجا میاین -
تو همون اینترنت خوندمشون. چون در مورد این زامبیا دوستمون و مامانمون ما رو خیلی  ها رواین

مشکوک کرده بود، رفته بودیم تحقیق کردیم، چون ترسناکه دیگه باالخره. اگه اتفاقی بیفته، آدم 

ممکنه سکته کنه. برا همین رفتیم تحقیق کردیم دیگه، خیال خودمون رو راحت کردیم، چون تو 
 نت نوشته بود، اصالً همچین چیزی وجود نداره... . اینتر
 کنی؟هایی زامبی میخوب تو اآلن یعنی باز هم بازی -

 .آره خانوم، چون همچین چیزی نیست

 گه نبین؟مامانت نمی -
 گه گاهی اوقات.می

 کنی به حرفش؟گوش می -
 گم اینا همه خرافاته، تو اینترنت این چیزا نبود.نه، بهش می

 گه؟مامانت چی می -
 گه دیگه... .هیچی نمی

 شه بگم؟یه چیز دیگه می
 جانم بگو. -

 ام گفته که کارتون نهنگ آبی رو گرفته، بریم ببینیم.این سری پسر خاله

 کارتونش رو یا بازیش رو؟ -
 کارتونش رو.

 کردم بازیش هست آخه.من فکر می -
 دونم، چه طوریه ولی... .یآره بازیشم هست، اما فیلمشم اومده، بازیش م
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 مگه بازی کردی؟ -
 کنم.نه، اصالً بازی نمی

 چرا؟ -

کنه که از خودش بدش بیاد، دوست داره خودکشی کنه بمیره )چهره آخه آدم رو یه جوری می
 خواست بگوید، اما شک داشت(.محمدحسین سرخ شد، در واقع مانند اول مصاحبه که چیزی را می

 عزیزم حرفا بین خودمون هست، راحت باش. -
 .راستش من مرحله اولش رو دیدم، ولی اصالً بازی نکردم، فقط دانلودش کردم، ببینم چه طوریه

 مرحله اولش چه طوریه؟ -
، بعد گیری دستتخوای بری مرحله دوم، تیغ میمرحله اولش انگار باید جفت و جور کنی، بعد می

-ش. تا سازندهاا خون بشه، بعد از دستت عکس بگیری بفرستی واسه سازندهبا تیغ باید ببری ببری ت

 اش مرحله دوم رو برا تو باز کنه.
 اش کی هست؟سازنده -

 ن.دخواسته پولدارای شهر بمیرن. چون این بازیش گرونه، فقط پولدارا انجام مییه پسره جوونیه که می

 اش متعلق به کدوم کشوره؟دونی سازندهنمی -
 بار گفته بود، ولی یادم رفته.ووم نه، تو من و تو یکا

 خوب مرحله اولش رو که دیدی، هنوز هم داریش؟ -

 نه دیگه، من فقط رفتم تو اینترنت، بازیش نکردم، فقط دیدم ببینم چه طوریه.
 ترسی که فیلمش هم مثل بازیش باشه؟خوای فیلمش رو ببینی، نمیخوب تو که اآلن می -

 سم.ترچرا می
 خوای فیلمش رو ببینی؟خوب باز هم می -

 بله.
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 چرا؟ -
 .جوریه فیلمش خب دوست دارم بدونم چه

 گی روت تأثیر بگذاره؟نمی -

 ذاره.نه، نمی
 از کجا این قدر مطمئنی؟ -

 «.دونم قضیه چیه رفتم تو اینترنت دیدمخب من چون می
یاد کرده که به نوعی امکان آموزش  ساله، در مصاحبه خودش از اولیای آموزشی خویش 12نفس 

 اند:فعال را برای آنان فراهم آورده
 در سایت مدرسه قسمتی هست که چیزهای جدیدی ازش یاد بگیری؟ -»

داریم که هر کی مثالً آشپزی بلده، کاردستی بلده یا مثالً یه درسی « پالک پنج»مثالً ما یه دونه 
فرسته، اجباری هم نیست، ده و برای معلممون فیلمش رو میتر بلده، آموزش میرو از همه بیش

ها هم ذاره تو سایت و بقیه بچهفرستیم برای خانم، خانم مییکی حتماً درست کنه، باالخره می

تونن اون رو ببینن و هر کس هر هنری داره، مثالً یکی با چرم بلده کار کنه یا مثالً ما چالش می
دادن و خودش باید اون درس رو که هر کی یه درسی رو بهش می« من یک معلمم رو داشتیم»

 دشن کجاها رو خوب یاها که میان توضیح بدن، خودشون متوجه میکرد و برای بچهتدریس می
 «. نگرفتن، بعد دیگه فعالیت بازی داریم سر کالس، نمایش و نقاشی داریم

کند که آن را روی سایت آپارات اش از تولید خودش یاد میساله هم در مصاحبه 12امیرمحمد 
 نهاده است:

ه این چی ها بیان اذیتت کنن کتا حاال شده تو این کاناال یه ویدیویی چیزی بفرستی، بعد بچه -»
 دیگه یا حتی تعریف کنن؟ بود

نه، ولی مثالً یه بار یه گیم پلی از خودم گرفته بودم گذاشتم آپارات، یه چندتا از رفیقام دیدن 
 «. گفتن بدک نیست، خوب بود

سازد، وی با گوگل کردن، دریافته است که ساله، در بیانات خودش خاطرنشان می 11های ر
های درمانی اخیر، بر ترس خود از رد و با انجام پیشنهادچگونه ترسش از سگ و گربه را از بین بب

 های یاد شده، فایق آمده است.حیوان
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اما نکته مهمی که در جریان آموزش فعال و گوگل کردن نسل جدید باید یادآور آن شد، مسأله 
 فضایهای ضمنی است که کودکان و نوجوانانی را که در منابع اطالعاتی مختلف موجود در خطر

 کند.زنند، تهدید میوجو میمجازی دست به جست

 ها یاد کرده است:ای از این خطرای که دارد، از نمونهساله در جریان مصاحبه 11امین 
 کنی؟ هایی از تبلتت میدیگه چه استفاده -»

تو  ایی کهها یا اون چیزگردم، بعد در مورد مطلبرم در مورد خدا تو اینترنت میکنم، میبازی می
 تر یاد بگیرم.گردم تا بیشرم تو اینترنت میکتابمون هست، می

 کنی؟ چه قدر از وقتت رو صرف بازی با تبلتت می -
کنم یا همون که کنه، بازی میدوه، سکه جمع میتر اون پسره که میساعت و بیش 5، 4روزی 

 کنم.جنگن بازی میبزن بزنه، دوتایی می
 ها تأثیری هم داره، مثالً به نظر خطرناک نیستند؟ ن بازیبه نظرت ای -

 ره.ام سر نمیکنم خطرناک باشه، تازه حوصلهنه، فکر نمی

هایی رو درباره خدا دنبالش کنی، مثالً چه مطلبوجو میگفتی که در مورد خدا هم جست -
 گردی؟ می

داره یا نه؟ بعد اماما کیا هستن. این جور گردم ببینم خدا هست یا نه. خدا بچه و مامان و بابا می
 «.چیزا دیگه...

 های كاربرانايجاد بستری برای بروز خالقيت -1-1

ای اساسی در ساالن جامعه، به عنوان مسألهدر جهان امروز، مقوله تربیت خالق کودکان تا بزرگ
کارآفرین( بار  سطح جوامع مختلف بشری مطرح شده است و اندیشه آموزش افراد برای خالق )و

آمدن آنان، چنان گسترده شده است که تربیت اخیر افراد، چیزی در حد آموزش سواد خواندن و 
 گردد که باید از سطح کودکی نیز آغاز شود.نوشتن به آنان تلقی می

العاده خالقیت در جوامع آتی سخن (، با استفاده از یک تمثیل، از اهمیت فوق1993) 1سوریانو

تا یکی دو قرن پیش، تنها »دارد: گوید. وی با مورد مقایسه قرار دادن سواد و خالقیت، اظهار میمی
مردم قلیلی توانایی خواندن و نوشتن را داشتند و اعتقاد عموم بر آن بود که خواندن و نوشتن، مهارت 

ین ها برخوردار باشند. مشابه همتوانند از این تواناییپیچیده و خاصی است که تنها مردم اندکی می
اعتقاد در حال حاضر در مورد خالقیت وجود دارد. به این معنا که اگر چه در حال حاضر مردم اعتقاد 

                                                   
1. Soriano de Alencar, E. M. 
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دارند، افراد اندک و قلیلی از ویژگی خالقیت برخوردارند، اما به زودی روزی فراخواهد رسید که تمامی 
ها دانسته، از آن به مثابه ضرورتی برای بودن را حق طبیعی تمامی انسانمردم خالقیت و خالق 

 «.ها یاد خواهند کردزندگی انسان

(، بعد از گذشت بیش از یک دهه از بیان سوریانو، با تأکید بر بیان وی، در مقاله 2113) 1دیویس

ر روزمره زمانه ما های خالقیت و نوآوری تبدیل به شعاامروزه، بحث» سازد،خویش خاطرنشان می

 «. شده است
گران زیادی متوجه آن شده، در صدد ترسیم و تدقیق اهمیت خالقیت سبب شده است که پژوهش

ا، هآموزش خالقیت از سطح سنی پیش دبستان کودکان برآیند که یکی از جدیدترین این روش
 های جدید است.ارتقای خالقیت کودکان در ارتباط با فناوری

در سطح کودکان پیش دبستانی،  ICTگردد، استفاده از( در مقاله خویش متذکر می2113) 2اکیسی

، . مضاف بر ایندهدهای تفکر خالق را توسعه میتر و معنادارتر کرده، مهارتبخشیادگیری را لذّت
، عاتگیری اطالاز نظر توسعه ذهنی، شکلبرند، های ارتباطی جدید سود میکودکانی که از فناوری

 کنند.استفاده نمی ICTهای زبانی بهتر از کسانی هستند که ازهای حل مسأله و مهارتمهارت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (، در بررسی که در سطح کودکان خردسال داشتند، برای مدت سه ماه،2113و همکاران ) 3آرنوت

این دوره، مقایسه گروه پد در اختیار آنان قرار دادند تا از آن کاربری داشته باشند. بعد از اتمام آی
پد برخوردار بودند( وگروه کنترل )که از امکان آی آزمایشی )که از امکان عمل بازی و کاربری از

ر های خالق، دبهره بودند(، نشان داد که کودکان گروه آزمایشی، ضمن دست زدن به بازیاخیر بی

 های ابتدایی خویش هستند.صدد گردآوری داده برای پژوهش

                                                   
1. Davies, T. 

2. Ekici, F. Y. 
3. Arnott, L. 
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( نیز در گزارش پژوهشی خویش از 2113و همکاران ) 2( و امین الرعایا2113و همکاران ) 1مارش

از همین  اند.های دیجیتال در افزایش خالقیت کودکان یاد کردهنقش مثبت و مؤثر کاربری از رسانه
ه ب های اخیر، بر ضرورت توجه اولیا کودکان و مسووالن جامعهرو برخی از محققان با توجه به یافته

ر ها و ذخایاند تا آنان با دستاوردهای دیجیتال در دسترس فرزندان تأکید داشتهقرار دادن رسانه
 تری وارد مدرسه شوند.فرهنگی گسترده

های انجام شده، داللت بر آن دارد که بین آموزش علوم و خالقیت، همبستگی بعضی از بررسی
ای مواردی که در علوم مطرح شده، با خالقیت گران با احصمثبتی وجود دارد، از این رو پژوهش

گو و ومناسب دارند )مانند بازی و اکتشاف، حل مسأله، پرسش و کنجکاوی، استدالل، انگیزه، گفت
توان امیدوار بود که خالقیت کنند با دامن زدن به موارد اخیر، در عمل میهمکاری(، پیشنهاد می

 تر از قبلگیرند، بیشهای اخیر قرار میحت آموزشکودکان خردسال که در جریان آموزش علوم، ت

 (.2115و همکاران،  3خواهد شد )کارمین

 سازند:در گزارش پژوهش خود خاطرنشان می (5211) 5و توئل 4دیل

 آموزشی هایهای ارتباطی جدید، به مشاهده برنامهدر جریان کاربری خود از فناوری که کودکانی
هستند،  سرگرم کننده صرفاً یا و های خشنکاربر برنامه که کودکانی با پردازند، در مقایسهمی مناسب

 تریبیش ارزش از سوی دیگرکنند و می تری مطالعهبیش کرده، کتاب کسب باالتری نمرات از سویی

 گذارند.به معرض دید می خود از تریبیش خالقیت و قایل هستند علمی پیشرفت برای

 
 

 

 

 

 

 

 

دهد که وی در حال آموزش و تمرین با نرم افزار اش گزارش میحبهساله، در مصا 7یکتای 
 دهد:های دیجیتالی را به وی میاسکرچ جونیور است که این نرم افزار اجازه تهیه کلیپ و بازی

 این نرم افزار اسکرچ جونیور چه جوری هستش؟ -»

                                                   
1. Marsh, J. 

2. Aminolroaya, S. 

3. Cremin, T. 

4. Diehl, D. C. 
5. Toelle, S. C. 
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تر آدم تونیم کاراکاینا جزو درسامونه، برنامه سازه، یعنی مثالً نرم افزار نویسیه، مثالً توش می
بذاریم یا حیوون یا خودمون نقاشی و طراحی کنیم، براشون یه چیزایی بذاریم که بتونن حرکت کنن 

 یا بازی بسازیم خودمون. 

 تا حاال خودت هم انجام دادی؟ -
 هامون چه شکلی ان و براشون بایدده بازی، معلم سر کالس توضیح میدیمبله، خیلی انجام می

ده، توی مدرسه که اآلن آنالینه، دسترسی دارن و صفحه رو شیر چه کاراکتری بذاریم، آموزش می
ده، کنه و توضیح میدن، بعد معلم اسکرچ جونیور خودش رو شیر میکنن و صفحه رو نشون میمی

ی بعدیش، شیر فرستیم، جلسهگیریم براش میراش انجام بدیم، بعد فیلم میبعد ما توی خونه باید ب
 «. گهکنه و ایرادامون رو میمی

سازد، وی نه تنها یک گروه در فضای مجازی ساله هم در مصاحبه خود خاطرنشان می 5/11فرزام 
به نمایش های خودش را در این گروه برای اعضای )محدود( آن تهیه کرده است، بلکه تولید

 گذارد:می

 کنی؟هایی میاز واتساپ چه استفاده -»
 ذارم. ها رو میتوش بعضی از فیلم

 هایی؟چه فیلم -
 ذارم. کنم میتر، کلیپ خودم درست میهای محرم بیشهایی؟ فیلمچه فیلم

 کنی؟چه طوری کلیپ درست می -
 کنم. یه برنامه دارم، با اون درست می

 کنی چه طوری هستن؟ت میهایی که درسکلیپ -
ای چیزی، بعد عکس کنم، اسم یه نوحهرم تو گوگل سرچ میچه طوری بگم بهتون؟ مثالً می

ها هم بعد مثل فیلم ها، اون عکسذارم روی عکسکنم، دیگه با اون برنامه نوحه رو میهم پیدا می
 رن بعدی. شن خودشون میمی

 ش چیه؟اسم برنامه -
 ویوا ویدیو. 

 هایی عضو هستی؟ن داخل چه گروهاآل -

هاست، داخل اون چندتا از دوستام توش عضون، یه گروه دارم که خودم زدم، اسمشم حسینی
 چندتا از فامیال، یه گروه دیگه هم هستم. 

 ها رو زدی؟چی شد که گروه حسینی -
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د که این جور چیزا هستم، به خاطر همین شچیزه... امممم... گفتم که من عاشق محرم و این
هاست وگرنه توش هیچ چیز حسینی نیستش، البته من و گروه رو زدم، البته اسمش فقط حسینی

 دیم. یکی از دوستام توش پیام می

 پس داخلش چی هست؟ -
طور چیزا، من هم ویدیوی طوری شده و اینمثالً در مورد این که مثالً مرغ گرون شده و این

ی هشه دختر خالها یه معلمم داریم که میاخل این گروه حسینیذارم، ما دکنم میحسینی درست می
 ذاره... مثالً ویدیوهایی راجع به آموزش درسی و اینا. بابام، اونم چیزه... داخلش چیز می

 کالً چند نفر عضو گروهت هستن؟ -
کند و در حال شمارش هست(، فکر مامان بزرگم هست، وایسین براتون حساب کنم )سکوت می

 «. تایی باشیم 3 -5کنم 
ای که دارد، ضمن تأکید در این که در دوران کرونا، با ساله، در مصاحبه 12سرانجام نفس 

، دهد که وی و دوستانشپرداختند، گزارش میها میبندی روی برنده بازیدوستانش به بازی و شرط

ی و طعات، فیلم ابتکارهای کوتاه دست زده، با سرهم کردن این قبا هماهنگی اولیه به تهیه فیلم
 آورد:آورند که اسباب گذران فراغت و سرگرمی آنان را فراهم میجالبی به دست می

 کردی؟با چه کسی بازی آنالین می -»
 هامون، پسر خاله و اینا.با فامیل

یر ات تغیشه روحیهجوری که من شنیدم بازی کلش رویال جنگیه، این بازی باعث نمیاون -
 کنه؟

ذاری جوری نیستن که بخوای بلرزی و بخوای ببری و حتماً و اینا، مثالً یه چیز میی اوننه، جنگ
این  کردیم، یه جورایی مثالً اگهبندی میشدیم شرطکه یکی نره سمت قلعه، مثالً ما با هم گروه می

 گه که بازی بعدی چی باشه.کار رو بکنی و ببری، اون آدم می
 رفتی؟بندی رو از کجا یاد گشرط -

 از خودم.
 هات چه طور هست؟رابطه تو با دوست -

هاشون نه. مثالً یه دوست دارم که با اون چتم ام با بعضی دوستام خوبه با بعضیمن کالً رابطه

جوری نیست که به هم زنگ بزنیم با هم حرف بزنیم، فقط در حد این که با هم کنم، ولی اینمی
 نا.چت کنیم برای هم فیلم بفرستیم و ای

 زنی؟هایی حرف میهای خودت در مورد چه موضوعتر با دوستبیش -
بیه ره اونم شگه وای چه قدر قشنگه، بعد میسازه، اون یکی میدار میمثالً یکی یه فیلم خنده

پری باال لباست یه چیزه، بعد فیلم رو قطع هایی که میکنه. بعد مثالً جادوگریاون رو درست می
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ها رو سازیم و وقتی این فیلمها میپری و شبیه اینکنی میکنی، دوباره لباست رو عوض میمی
سازیم. مثالً بعضی وقتا با هم سر یه شه، بعد برای هم اینا رو میچسبونی به هم باحال میمی

کنیم که هر کی چه نقشی داره و هر کس از خونه خودش نقشش رو بازی موضوعی هماهنگ می

 کنیم. چسبونیم و یه فیلم گروهی درست میفرسته بعد همه رو به هم مینه و میکمی
 سازید؟دار میفیلم خنده -

 آره. 
 نویسی یا از جایی در میاری؟خودت متنش رو می -

کنم اس، من دوبله میکنم یا مثالً یه تصویر دیگه ها خودم تصویرش رو اجرا میمن بعضی موقع
 تاش خودمم.یا مثالً هر دو

 گی؟کنی یا خودت میشنوی و تکرار میمتنش رو از جایی می -
 گم.شنوم یا خودم میها یا میبعضی موقع

 کنی؟شنوی رو از کجا پیدا میهایی که میاون -

ها میاد مثالً یه دختره هست به اسم مثالً من توی آپارات توی همین گوگل سرچ کنی و این
 «.سازندار میهای خندهها فیلمهست به اسم پریسا، این فاطی یا یه دختره دیگه

 فردی شدن آموزش -1-1

هایی متفاوت در آموز با استعدادنفر دانش 31-41آموزش مرسوم، آموزشی است که در جریان آن 

ورزند آیند و با روشی یکسان، به فراگیری آموزشی واحد و یکسان اهتمام مییک کالس گرد هم می

ز نماید، اما برای بسیاری ااین شیوه از آموزش، اگر چه برای برخی از شاگردان مفید میکه بالطبع 
ا هرز ها رهای مختلف آنان، این استعدادتوجهی به استعدادآموزان دیگر، نامناسب بوده، با بیدانش

 برند.می
گسترش فضای مجازی و وجود انبوهی از منابع آموزشی مختلف برای عالیق، سالیق و 

 های مختلف در این فضا، امکان فردی شدن آموزش را در عمل پدید آورده است. ویاوراستعداد
ز اپردازان سازد: بسیاری از پژوهشگران و نظریه( با اشاره به همین موضوع خاطرنشان می2111)

ی صها با شخاند و فناوریدهد، یاد کردهیادگیری به عنوان امری فردی که در متن اجتماعی رخ می
 آورند.کردن یادگیری، در عمل امکان تحول قابل توجهی در پیشرفت جامعه را فراهم می

های سازد، وی با اتکاء به فناوریای که دارد، خاطر نشان میساله، در مصاحبه 12امیرمحمد 

های فتوشاپی، طراحی، تولید محتوا و ارتباطی جدید در صدد یادگیری برنامه نویسی، انجام کار
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یمینگ است و با خرید قطعات الزم برای تهیه یک رایانه مناسب، در حال تدارک مقدمات این استر
 امور است:

 کامپیوتر هم داری؟به جز گوشی و تبلت،  -»

ید، کشآره، ولی شخصی برای من نبود، برای خانواده بود و قدیمی و ضعیف بود و هیچی نمی
 بخرم.  خوام پوالم رو جمع کنم و سیستم جدیداآلن می

 سیستم منظورت چه طور سیستمی هست؟ -
ه هایی کمثالً من خودم آرزو دارم که یه روز سیستم قوی داشته باشم، و بتونم توش همه بازی

خرم، دوست دارم رو انجام بدم، بعد خب تا یه مدت دیگه هم مثالً با احتمال زیاد این سیستم رو می
رو انجام بدم، اآلنم یه سری از قطعاتش رو گرفتم، مثالً تونم خیلی کارایی که دوست دارم بعد می

 مانیتور، کیبورد، و این چیزا... .
 خوای چه کار کنی؟دقیقاً می -

خوام یاد بگیرم، کارای فتوشاپی و طراحی و این چیزا، توی نویسی رو هم میبه جز بازی، برنامه

 بازی هم تولید محتوا و استریمینگ و این چیزا... .
 گی رو من شنیدم که خیلی گرونه؟ن سیستمی که میای -

 شه. میلیون می 31آره، تقریباً 
 خوب برای مامان و بابا سخت نیست، این مقدار پول رو برای کامپیوتر تو بدن؟ -

زیاد هست، ولی قرار بود برای فروش خونه، پولی که به دست میاریم رو یه بخشیش رو بدن به 
  من تا این سیستم رو بخرم.

 این قطعاتی هم که تا اآلن خریدی رو خودت خریدی یا برات خریدن؟ -
 هام خریدم، بقیه رو هم بابا کمک کرده خریده برام. آره، یه بخشیش رو با پول فروش اکانت

 بعد مامان و بابات با این قضیه مشکلی ندارند؟ -
خواستم، ولی اآلن بازی میدونن که واقعاً عالقه دارم بهش، قبالً شاید فقط برای نه، چون می

م یاد کنویسی هم کمها رو بگذرونم و برنامهخوام تابستون که شد کالس کامپیوتر هم برم، دورهمی
 تونم بعداً کار هم پیدا بکنم با این مدرک. گیرم، این که مدرک کامپیوتر رو داشته باشم، میمی

 دن؟هایی به تو یاد میبا این مدرک چه چیز -

عد اطالعات قطعاتی و اینترنت، بفتگانه هست، اکسل، ورد، اکسس، پاورپوینت، ویندوز، ببین ه
 «. دن...گیرن، هر کدوم اینا کلی چیز یاد میهمینا رو هم امتحان می

دهند دختران به ساله هم با وجود آن که دختر هست )و مطالعات انجام شده نشان می 12نفس 
دهند(، در مصاحبه خودش ی به فناوری اخیر توجه نشان نمیدلیل منطق صفر و یک رایانه، خیل
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داند و در جریان تعامل فعال با اینترنت سازد، وی اینترنت را معلم خودش میخاطرنشان می
 «:اش یک درصد باالتر رفته استدانایی»

 کنی؟کالً از وقتی کرونا شده تغییری در زندگی خودت احساس می -»

 کنم یه جورایی داناییم یک درصد اومده باال.تر یاد گرفتم و حس میآره، چیزهای مجازی بیش
 هایی یاد گرفتی؟چه چیز -

رفتم و توی با کامپیوتر کارکنم و با واتساپ کار کنم، خوب چون من قبالً اصالً توی واتساپ نمی
ترنت معلممه نکنم و یه جورایی ایتر نقاشی میکرونا یاد گرفتم چه جوری باید کار کنم یا خیلی بیش

 های آموزش نقاشی.و خیلی پیشرفت کردم با دیدن فیلم
 گیری؟از طریق اینترنت چیزهای جدیدی یاد می -

گیرم یا من نقاشی هام رو از تو اینترنت یاد میها آنالین شده من درسآره خب، چون کالس
ه جوری بینم بقیه چحتی می ها یا مثالًگیرم، مثالً طراحی و اینکردن هم حتی از تو اینترنت یاد می

 «.گیرمسازن ازشون یاد میدابسمش می

 ارتقای آموزشی كودكان و نوجوانان -1-1

 گی؟ری، در موردش برای من میگفتی کالس زبان آنالین می -»

 ریم سر کالس. بله، با برنامه اسکایپ می

 کنی؟با چی توی کالس شرکت می -

 پد... . با آی

 ها با تیچر. ی بچهداریم، همه یه گروه واتساپ
 خوب؟ -

 ساله(.  11)امیرعلی، « کنیمجا با هم چت میاون

های یادگیری موجود را با سرعتی باور نکردنی تغییر داده است. عالوه بر فناوری، روشانفجار 
سیم و افزایش سرعت اتصال به شبکه در دهه گذشته، این، توسعه اینترنت با کمک شبکه بی

های جدیدی از آموزش، نظیر آموزش از راه دور را ایجاد کرده است. اتکای آموزش از راه دور شکل

شناخته شود. در نتیجه،  1به وسایل الکترونیکی باعث شد که این آموزش با عنوان آموزش الکترونیکی

 یادگیری الکترونیکی به تدریج راه را به سوی یادگیری سیار باز کرد.

                                                   
1. Electronic learning or e-learning 
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 1طرح آموزش الکترونیکی، با پدیدآیی تلفن همراه، مفهوم آموزش مبتنی بر تلفن همراهپس از 

که  آید(. گستره آموزشی اخیر، چنان وسیع و گسترده به نظر می2112، 2گاننیز پدید آمده است )کی

 شانقالب تلفن همراه در آموز»گران از ورود تلفن همراه به عرصه آموزش، با عنوان برخی از پژوهش

 (.2112، 4کیاند )گیسیاد کرده« 3و تربیت

را فراهم آورده  6(، با اشاره به این که تلفن همراه آموزش در هر زمان و هر جایی2111) 5ویتهدی

آموزان نسبت به یادگیری مبتنی بر تلفن همراه، یاد کرده، استقبال آنان است، از نگرش مثبت دانش

 دهد. ر میرا از این فناوری را مورد تأکید قرا
(، ضمن بررسی که در زمینه اثرات آموزشی تلفن همراه داشته، بر این 2111و همکاران ) 7نوریس

نت سازند که اگر اینترآفرینی تلفن همراه، خاطرنشان میگذارند و در مورد توان تحولمعنا صحّه می
طه وان دو را در همین رابتغییر و تحولی اساسی در جهان ما پدید آورده است، تلفن همراه تحولی به ت

 رقم خواهد زد.

ان های اجتماعی موبایل بنیگردد که اثرگذاری عمیق شبکهاهمیت مسأله اخیر زمانی هویداتر می
 مورد نظر قرار گیرند.

هزینه اندک تلفن همراه در مقایسه با یادگیری از طریق اینترنت )که به رایانه نیازمند است(، از 
انان به فناوری تلفن همراه از سوی دیگر، سبب شده است که این فناوری سویی و عالیق مفرط جو

 تر از اینترنت، ظاهر شود.در عرصه آموزشی، به شکلی موفق

                                                   
1. Mobile learning or m-learning 

2. Keegan, D. 

3. Mobile revolution on education and training 

4. Gayeski, D. 

5. DeWitte, C. M. 

6. Anytime, anyplace 
7 Norris, C. 
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سازد، ای که در باب استفاده معلمان از تلفن همراه دارد، خاطرنشان می(، در مقاله1995) 1جورج

و از سوی دیگر قابلیت ذخیره سازی  2ر جیبتلفن همراه از سویی به دلیل سبک و قابل حمل بودن د

 انبوهی از اطالعات، برای معلمان به مثابه یک ابزار کمک آموزشی ارزشمند، مطرح شده است.
ان آموزآموزان داشت، نتیجه گرفت که نگاه دانش(، در بررسی که در سطح دانش2111دی ویته )

 مراه،و در جریان آموزش مبتنی بر تلفن هنسبت به آموزش مبتنی بر تلفن همراه، نگاه مثبتی است 

ز تری را اشوند، یادگیری بیشپرتی میآموزان ضمن آن که کمتر در سرکالس دچار حواسدانش
 گذارند.خودشان به معرض دید می

یادگیری از طریق وسایل و تجهیزات سیار به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از جدیدترین 
نیکی شده است. گزارش انجمن آمریکایی آموزش و توسعه نشان داد که های یادگیری الکتروشیوه

درصد در سال  14کنند، از میزان فناوری، صرف آموزش میمدت زمانی که افراد با به کارگیری 

افزایش یافته است، این در حالی است که در این بازه زمانی،  2113درصد در سال  41به  1999
 درصد افت داشته است.  31س، یادگیری با کمک معلم یا مدر

ی شود که کاربرآموزان دبستانی مشخص میهای )محدود( انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه
آموزان )و البته معلمان(، های ارتباطی جدید در راستای ارتقای عملکرد آموزش دانشاز فناوری

 تواند به شدت اثرگذار واقع شوند.می

 

 
 

 

 

 
 

هایی از این مسأله را به معرض دید های خود نمودساله، در مصاحبه 11امیرعلی ساله و  7یکتای 
 اند:نهاده

 گذره؟هایی میتونی به من بگی روزهات در حال حاضر به چه کارخوب می -»

مدرسه دارم، خیلی وقتا  1شم، و نیم و اینا بیدار می 7اول صبح سر یه تایم مشخصی، مثالً 
ه، خورم یه خوردذارن باید ببینیم، بعد یه چیزی میبرامون فیلم می LMSتوی مون آفالینه، مدرسه

خورم، شه، بعد ناهار میکالس زبانم تموم می 1.5بعد مثالً هر روز کالس زبان دارم، بعد ساعت 

                                                   
1. George, K. L. 
2  . Pocket-sized 
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ستراحت خورم، بعد اخورم، اگه نه دیگه بعدش میخیلی وقتا قبل کالس زبانم اگه ناهار آماده باشه می
نویسم، بعضی روزا موسیقی دارم، ولی هر روز بینم، بعد مشقام رو مینم، یه خورده کارتون میکمی

دشم با ها دارم، بعرم، کالس فرانسه هم سه شنبهها میکنم، باله رو هم یکشنبهتمرین پیانو رو می

 کنم. داداشم بازی می

 ری هم فرانسه؟هم زبان انگلیسی می -
رفتم، مدرسه هم فرانسه داشت، ولی خب من از رو از پیش دبستانی می بله، هر دو زبان، هر دو

 های مدرسه جلوترم، برای همین با معلم کالس خودم ادامه دادم. بچه

 تر دوست داری؟خوب بین فرانسوی و انگلیسی و فارسی کدوم رو بیش -
  انگلیسی.تر خب یه خورده سخته، اما اگر بخوام بگم، فرانسه و انگلیسی، البته بیش

 فارسی چی؟ -
گه باید بنویسیم همه چیز رو باالی صفحه و مون که میاون رو سوم دوست دارم، خانوم نگارش

 براش بفرستیم... .

 خوب حست به نرم افزارهای پینت، ورد و اسکرچ جونیور چی هست؟ -
گل هام رو خوشقدر رنگای زیادی داره که واقعاً نقاشیشون دارم، مخصوصاً پینت، اینخیلی دوس

زده  قدر یکیش قشنگ بود که مامانمکنم یه وقتایی، اآلن اونشون میرم پرینتکنه، بعد من میمی
 به کمدش. 

 خوب اون دوتای دیگه چی؟ ورد و اسکرچ جونیور.  -
رو  کشم حساباشکنم یا برای بابام جدول میرم توش تایپ میورد برام جالبه، بعضی وقتا می

سه، البته اون رو هنوز خیلی بلد نیستم، اسکرچ جونیور هم که هر چی کاراکتر دوست توی اون بنوی
 تونم توش بسازم. داشته باشم می

 گن فیلم هم بفرستید؟توی تکالیف شما، بهتون می -
خوان گیریم، به جز برای پینت و ورد و اسکرچ جونیور که میتکلیف داریم، ولی خیلی فیلم نمی

یا مثالً یه دونه  LMSگن از صفحه فیلم بگیریم، بذاریم توی دیم یا نه، میمی ببینن درست انجام
گن، هایی نوشته و باید از روش بخونیم، خیلی وقتا بهمون میهایی داریم که توش متنکار برگ

 س. کنیم براشون ویس بفرستیم یا مثالً باید فیلم انگلیسی بفرستیم یا ویخوانی میوقتی داریم روان

 کردن؟وب مثالً برای درس دادن الفبا، چه کاری میخ -
تونن به ما دسترسی بدن، شیر بدن به ما، توی ادوب کانکت خیلی دسترسی دارن معلما، می

کشیم، جا یه خط صاف میتونن به ما دسترسی قلم و تخته بدن که ما روی تخته بنویسیم، اونمی
و تایپ کنیم ده باید کلمه ریا مثالً دسترسی تایپ میکشیم ای که یاد گرفتیم رو میبعد همون نشانه

اد بگیریم، مون رو ییا باید تایپ بکنیم یا با قلم خودمون روی تخته بنویسیم، بعد وقتی اسم خود
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ها چهشه، بزنن، هر کس که اسم یا فامیلیش کامل میدن و برامون دست میها همه تصویر میبچه
 کشن.دست می زنند و هورا می

 خوب تا به حال به صورت مجازی امتحان دادید؟ -

گه و بله، مثالً علوم خیلی ازمون امتحان گرفته، امتحان زبان به صورت آنالین بهمون دیکته می
، خواد ازمون بپرسهنویسیم روی تخته، خیلی وقتا هم که میدن، ما میبهمون دسترسی قلم می

گیره، مثالً ازمون امتحان می LMSده و توی می ذاره کنار، فقط عکسا رو نشونها رو مینوشته
گیم تراینگل )مثلث( یا مثالً توی همین زبان انگلیسی کلمات گه، بگو اسم این چیه، مثالً ما میمی

 «. ذاره، ما باید ترتیبش رو درست کنیمبهم ریخته می

ان اطی جدید امکهای ارتببا گسترش بیماری کرونا و مجازی شدن اجباری نظام آموزشی، فناوری

آموز ایرانی، به سبب عدم تداوم آموزش را فراهم آوردند )هر چند که تعداد قابل توجهی از دانش
 برخورداری از وسایل مورد نیاز با تأسف از چرخه آموزش کنار رفتند(.

آموزان )خاصه آموزان مصاحبه شده، حکایت از آن دارد که برخی از دانشبررسی اظهارات دانش

 کنند، اما برخیهای روزانه به مدرسه، از آموزش مجازی ابزار رضایت میپسران(، به دلیل حذف تردد
-کالسیدیگر )خاصه دختران(، به سبب فقدان جوّ عاطفی کالس و تعامل رو در رو با معلم و هم

 کنند.هایشان، از آموزش مجازی با نگاه مثبتی یاد نمی
از شاگردان با بسترسازی فرهنگی مناسب اولیا، از آموزش به همین ترتیب در حالی که برخی 

آموزان دیگر با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده، درس مجازی استفاده بهینه دارند، برخی از دانش
ها، نمرات امتحانی خویش را کسب خواندن را تعطیل کرده و با ابداع انواع و اقسام تقلب کردن

 کنند.می
یر ضعف بستر ارتباطی شاد در مدارس و ضعف اینترنت در داخل، از دیگر البته موارد جانبی نظ

 اند.آموزان مصاحبه شده، به آن پرداخته و از آن یاد کردهموارد مهمی است که برخی از دانش
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ساله، مصادیقی از آنچه از  11های ساله، امیرعلی و ر 12ساله، نفس  5/11های فرزام اظهار نظر
 گذارند:یاد شد را به معرض نمایش میآن 

 دی یا حضوری رو؟درس خوندن مجازی رو ترجیح می -»

 ده. مجازی خیلی حال می
 کنی؟طور فکر میچرا این -

شه، باید صبر تره. دو، مثالً تو حضوری چیزه... مدرسه که تموم میهامون کمچون یک، کالس

لباسات رو دربیاری خسته و کوفته، ولی مثالً توی کنی تا سرویس بیاد و بری خونه و تازه حاال 
 «.خندد(ری، تقلب هم که گفتم )میآنالین قشنگ با لباس خودت می

 کنه؟شه، این قضیه عصبانیت نمیهاتون قطع و وصل میبعد گفتی کالس -»
چرا مثالً یک دفعه وسط یک حرفی که سوال خودمه، دوست دارم بشنوم، سوال خودمم هست، 

ر ها یه جوریه که هم تصویشه، یک دفعه صدای خانم رو ندارم یا مثالً بعضی موقعقطع می اتصالم
بینه که تو توی کالسی، بعد مثالً یه روز من کالً اتصالم قطع بود، بعد داری هم صدا، ولی معلم نمی

گفت، من زدن از مدرسه به مامانم، مامانم میاش هم زنگ میدونست من تو کالسم، همهمعلم نمی
 «.ها هم خیلی بدهتو کالسم، فقط اتصالم قطع شده، از این لحاظ

 دیدند؟هاتون آنالین بود، سر کالس شما رو میموقعی که مدرسه مجازی بود و کالس -»

داد کردیم، آقامون اجازه میمون رو بلند میدیدیم، اگر سوالی داشتیم دستمون رو مینه، ما معلم 
 . کردها رو فعال میپرسیدیم، ولی همیشه فقط صدایا صدا، بعد سوال می که تصویر بدیم

 چرا؟  -
 شه کار کرد. چون سرعت اینترنت داغونه، تصویری نمی

 بینه؟پس در حالت عادی شما رو نمی -
 نه.  

 تونین سر کالس هم حاضر نشید؟می -
م بذاریم بریم، تونیشویی یه لحظه، نمیتونیم بریم یه لحظه آب بخوریم و بیایم یا بریم دستمی 

 سه. ممکنه صدامون کنه، درس بپر
 رفتین؟کرد چی، میاگر صدا نمی -
 «. شهها رو انجام بدیم، نه نمیباید باشیم گوش کنیم و تکلیف 

 شده به علت استفاده زیاد، احساس ناراحتی کنی؟ -»
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خواستم تونستم از تبلت دل بکنم تا مینمیترکید. اما بله! همین دیشب چشم و سرم داشت می
گفتم اینا رو هم بخونم تا این که دیدم حالم داره به هم اومد، میهای جدید میبیام بیرون، پیام

 «.  خوره، دیگه خاموش کردممی

 ند.اتری مورد بحث قرار گرفتهگفته به شکل مشروحدر برخی از عناوین بعدی، موارد پیش

 ای عملکرد آموزشی افراد خاصارتق -1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

با پا به عرصه وجود گذاردن هر فناوری جدیدی، بالفاصله مسأله کاربری آموزشی آن فناوری 
ند گیرد، هر چمطرح شده، به دنبال آن کاربری فناوری مزبور برای افراد خاص نیز مورد نظر قرار می

بر آن دارد که طراحان اولیه پیامک، اساساً برخی از اظهار نظرها در مورد طراحی پیامک، داللت 
 (.1313دیگر طراحی و تدوین کردند )منطقی، پیامک را با هدف گسترش روابط افراد ناشنوا با یک
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های کنند که ارسال و دریافت پیام(، گزارش می2114) 2( و پوور و پوور2114) 1شافهوستمن

متنی توسط افراد ناشنوا، فرصت بزرگی را برای گسترش و تعمیق روابط آنان با افراد شنوا پدید 
های اجتماعی افراد ناشنوا گسترش یافته، از میزان تنهایی آنان، کاسته آورد و به این ترتیب، ارتباطمی

 شود.می
نفره  52(، در پژوهشی مشابه، در بررسی که بین دو گروه 2111و همکاران ) 3دنرامسه -کانتی

و جوانان عادی انجام دادند، نتیجه گرفتند که افراد دارای اختالل  4از جوانان دارای اختالل زبان

همراه فن متنی، از تلهای تر از افراد عادی، در هر دو زمینه تماس تلفنی و استفاده از پیامزبانی، بیش

 کنند.خود استفاده می

های یادگیری داشته است، آموزان مبتال به اختالل(، در بررسی که روی دانش2111) 5کورسیک

 آموزان، ثمربخش بوده،دهد که آموزش مبتنی بر تلفن همراه در سطح این دسته از دانشگزارش می

 نان است.به کارگیری این شیوه از آموزش متضمن اثرات مثبتی در یادگیری آ
ج ، در«بینایی و نابیناییهای نارسایی»ای که در نشریه (، در مقاله1994و همکاران ) 6کورن

با استفاده اند ، توانسته7بیناییهای آموزان دارای ناتواناییدهند که معلمان دانشگزارش می اند،کرده

 کنند.آموزانشان، تسریع ایجاد از تلفن همراه، در جریان آموزش دانش

های مقدماتی اولیه در ایران داللت بر آن دارد که اولیای آموزش و پرورش تا قبل از بروز بررسی
 اند.آموزان سالم و معلول نبودهکرونا، درصدد استفاده از این امکان عمل جدید برای دانش

 به الشود مهسا که مبتآموزان دبستانی، مشخص میهای انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه

های ارتباطی جدید استفاده مناسبی داشته، ضمن ارتقای روابط اجتماعی ناتوانی عقلی است، از فناوری
 دارد:اش چنین بیان میدهد. وی در قسمتی از مصاحبهخود، دانش خویش را نیز افزایش می

 کنی؟هایی میشه بگی چه بازیکنی با گوشی، میمهسا خانم گفتی بازی هم می -»
 زنم، خیلی نازه.برمش حموم، با اون حرف میبازی گربه دارم، می

 فکر کنم اسم بازیش آنجال باشه. -
 دونم.اسمشو نمی

 خودت بازی ریختی تو گوشی؟ -

 نه خواهرم برام ریخته.
                                                   

1. Horstmanshof, L. 

2. Power, M. R. & Power, D. 

3. Conti-Ramsden, G. 

4. Specific Language Impairment (SLI) 

5. Curcic, Svjetlana 

6. Corn, A. L. 
7. cStudents with visual disabilities 
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 های تو هم توی اینستا هستن؟دوست -
 ذارن.بله اونا هم صفحه دارن عکس می

 هایی؟کسچه ع -
 ساناز عکس تولدش رو گذاشته بود، خیلی خوشحال بود.

 کنی؟های خودت راجع به چی صحبت میدیگه با دوست -
 دن.هایی که من نیستم، بهم درس میگم، روزها رو میها نباشن درسروزایی که اون

 دن؟های اون روز رو یاد میدرسکنه، دوستاش بهش هایی که یکی غیبت میپس روز -
 بله.

 شه یه مثال برام بزنی؟خوب می -
 سم.هایی بنویها رو بنویسم. ریاضی چه صفحهمن چند روز پیش نبودم، ساناز بهم گفت مشق

 هایی که ساناز گفت رو انجام دادی؟بعد مشق -
 «.بله

 
  

 

 

 

 

 

 آموزانارتقای توانايی فنی دانش - 1-1

فرستیم، بعد مثالً من یه فیلمی درباره هامون رو میما یه گروه درست کردیم و واسه هم فیلم»

 ساله(. 12)نفس، « درست کردم« این شات»والدت حضرت فاطمه با همین نرم افزار 
ری ساالن از کاربهای ارتباطی جدید، خاصه در بومیان دیجیتال، با هراس بزرگکاربری از فناوری

کایت های انجام شده حهای ارتباطی پیشرفته همراه نیست، مضاف بر این، برخی از بررسییاز فناور
ای استیشن و تبلت، آنان را برتر نظیر پلیهای ابتداییاز آن دارند که کاربری کودکان از فناوری

تر فتهرهای پیشتری از فناوریها با سهولت بیشتر آماده کرده، آنهای پیشرفتهکاربری از فناوری
 برخورد کرده و کاربری خواهند داشت.

آموزان دبستانی مصاحبه شده، در های انجام شده داللت بر آن دارد که دانشبررسی مصاحبه

های ارتباطی، روحیه فنی یافته، با اتکا به روحیه اخیر، به سادگی با جریان برخورد با فناوری
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راس تر، ترس و ههای پیچیدهکاربری از فناوری های در دسترسشان برخورد کرده، نسبت بهفناوری
 دهند.از خود نشان نمی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

دارد، وی در سال اول آموزش خودش، با چند نرم ساله، در مصاحبه خودش بیان می 7یکتای 
سازد، وی با اش خاطرنشان میساله هم در مصاحبه 11افزار آشنایی پیدا کرده است. محمدصالح 

 ها کاربری دارد:مختلف آشنایی یافته و در جریان عمل هم از این نرم افزارنرم افزار  3-5

 با دوستانتون گروه دارید؟ -»
بله، مامانم یه گروه توی واتساپ درست کرده که سر یه تایم مشخصی بهم زنگ بزنیم و با هم 

 ی همدیگه. حرف بزنیم، انگار که رفتیم خونه

قتی گیم ودن همه تصویرمون رو روشن کنیم، با هم میمیبعد تازه توی کالس فارسی هم اجازه 
ا هم تونیم توی گروه بموقع میعقربه بزرگه اومد روی این ساعت، باید بریم سر کالس، ولی تا اون

 حرف بزنیم. 
 گین؟هایی میتر چه چیزهات بیشخوب توی این گروه با دوست -

باست، فرستیم، یه دوست دارم اسمش دییفرستیم، ویس مکنیم، شکلک میخیلی وقتا تایپ می
ها رو ادمین 1دار بفرستین، هر شبم سر ساعت گه فقط توش شکلکای خندهیه گروه ساخته می

 کنه.عوض می

 گین؟دوستان چی می خوب توی گروه -

تون پرسیم یا اگه کارها توی اسکرچ جونیور مشکل داشته باشن، از هم میجا هم مثالً اگه بچهاون
 گیم یا مثالً برای روز معلم بود، چندکنیم و داستانش رو به هم میب ببینیم به هم معرفی میخو

وقت پیشا با هم یه متن تبریک آماده کردیم، اجازه گرفتیم میکروفون روشن کردیم همه و به ترتیب 

 «.شون اومدمون هم خیلی خوشاز روش خوندیم، معلم

 ها کار کنی؟ا اونهای دیگه هم هست که باپلیکیشن -»

 کنم. حدوداً با پنج شش تا اپلیکیشن مختلف کار می
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 تونی نام ببری؟می -

 ویوا ویدیو و یه نرم افزار برای طراحی لوگو.  ،کین مستر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

کین مستر چه  -

 شه کرد؟کار میاپلیکیشنی هست و با اون چه
های ویژه شه، افکت داره، تایپ داره، قابلیت مونتاژ فیلم داره، جلوهبرای مونتاژ فیلم استفاده می

 شه درست کرد. با پرده سبز می

 دی؟یعنی تو کار کلیپ سازی با کین مستر انجام می -
 بله.

 چه قدر؟ -
 خیلی!

 ؟ویوا ویدیو هم همین طوریهدی، ای با کین مستر انجام میپس یعنی کار کلیپ سازی حرفه -
هایی که تر از کین مستر هست، اما خوبه. چیزیه که گزینهتر و کوچکویوا ویدیو یه چیز فشرده

 تر آورده. توی کین مستر هست رو ساده
بعدی، های مختلفی داره، دوبعدی، سهافزاری که یادم رفت بگم تو زمینه انیمیشن، زمینهیه نرم

شه، با موشن استفاده میجا از استاپرو دیدین، اون« بره ناقال»فیلم سینمایی  استاپ موشن، حتماً

د، تونید حرکتش بدید و دوباره عکس بگیریروش اسالید، اسالید عکس گرفتن از یک جسم که می
 ده. ذارید، انیمیشن رو بهتون میها رو پشت هم میکه عکسبعد از این
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 کنی؟شن هم کار میموپس استاپ -

 «.بله
ز این کند که اساله از کاربری خود از بازی دیجیتالی جراحی قلب یاد کرده و تأکید می 12ستاره 

 های زیادی یاد گرفته است:بازی چیز
 ی آموزشی و علمی هم داشتی؟های اجتماعی تلفن همراه استفادهتو از شبکه -»

ه های جراحی رو بتونم عملی گوشیم نصب کردم که میآره، خیلی! اتفاقاً تازگی یه برنامه رو

صورت بازی کامپیوتری و آنالین انجام بدم و خیلی خیلی برام جالب بود. هم بازیه و هم این که 
 «.شه ازش یاد گرفتچیزای جدید رو می

 ساله هم توانایی فنی خویش را به این ترتیب در معرض دید نهاده است: 12سینای 
 دن زیر پست رو از کجا یاد گرفتی؟... هشتگ ز -»

 .زننتوی اینستا دیدم، زیر پستشون هشتگ می
 شه؟تر دیده میخوب بعد فهمیدی هشتگ بزنی، پیجت بیش -

 .آره، از دوستم پرسیدم اون گفت تو اکسپلور میاد
 اکسپلور کجاست؟ -

 .دههمین صفحه اول اینستا دیگه، اون جا همه پستا رو نشون می
 دیده شدن، فقط کافیه هشتگ بزنیم؟پس برای  -

 .کارای دیگه هم باید انجام بدیم
 تونی به منم بگی؟مثالً چه کارهایی، می -

ها رو مثالً چالش بذاریم، تو چالشا شرکت کنیم، نظرسنجی بذاریم یا همون آهنگای خواننده

-ووراشون باالست، اینبذارن تو استوریشون که فال بخونیم و استوری کنیم، اونا رو تگ کنیم، اونا

 .شیمجوری دیده می

 ی این اطالعات رو از دوستان خودت یاد گرفتی؟ تو همه -
 .اش که نه، تو اینستا آموزشش هم هستهمه

 آموزش چی؟  -
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 آموزش باال بردن پیج و الیک و این که پول در بیاریم از اینستاگرام. 
  ها رو معرفی کنی؟تونی بهم چندتا از این پیجمی -

Insta- asone@ 
Cafe- media- official@ 

Ayaracademy@ 
 ها یاد گرفتی رو بهم بگی؟تونی چندتا چیزی که تو این پیجمی -

که آنالین بودنمون رو تو اینستاگرام پنهان کنیم کسی نبینه یا دایرکت که برامون میاد مثالً این
 .تو اینستا، بدون سین کردن ببینم

 و پنهان کردی؟خودت آنالین بودنت ر -
 .آره

 چرا؟ -
ه بفهمن، کخونم بدون ایندم، ولی اآلن پیاماشون میخواستم ببینن آنالینم، ولی جواب نمینمی

 «.دمهر موقع خواستم جواب می

ساله در مصاحبه خودش از تولید خود برای فضای مجازی و بارگذاری آن در این  5/11فرزام 
ورزد، وی برخالف دوستانی که از اش تأکید میم در مصاحبهساله ه 11فضا یاد کرده است. عرفان 

ها جهت برند، از فناوریفناوری جهت هک دیگران یا ارسال خشاب فحش برای سایرین سود می
 کند:اثبات حقانیت خویش و محکومیت فرد خاطی استفاده می

 هات تولیدی هم برای فضای مجازی هم داشتید؟تا حاال تو یا دوست -»
 داخل روبیکا یه قسمتی هست اسمش روبینوئه، شبیه به اینستاگرامه. آره. 

 از چه لحاظ شبیه اینستاگرام هست؟ -
تونید... مثالً عین اینستائه دیگه، شما خودتون اینستا دیدید دیگه، مثالً داخل ویترین روبینو می

خل روبینو بعد من دا طوری هستش،رید، فیلما رو گذاشتن، توی ویترین روبینو اینتوی اینستا می
ذارم، یه دونه عکس پست کردم دوباره یه چیز... یه پیج باز کردم، توش ویدیوهای محرمی می

 کند(.تر الیک نخورده )این جمله را با حسرت بیان میتا بیش3داخلش تا اآلن

 چه عکسی؟ -
 عکس حرم امام حسین. 

 گیری؟ها و ویدیوها را با تبلت خودت میعکس -
، بعد کنمنه عکس حرم که تو کربالست، من هم که تا اآلن کربال نرفتم، تو گوگل سرچ می

ال مونه، ارسکنم، بعد عکس حرم فقط باقی میگیرم، یه ذره عکس رو کات میاسکرین شات می
 کنم توی پستم. می

 داخل روبینو هم دنبال کننده داری؟ -
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 «. تا3روز شد  3 -2تا اینا، تو 3
 ویم.بار یه دختری آمد پییه »... 

 به تو چی گفت؟ -

 کردن. دست دختر داییم بود، سر به سرم گذاشتن که بشه زنم، اذیتم میهم
 چند سالش بود؟ -

 تر.یازده، یه سال از خودم بزرگ
 آمد به تو چی گفت؟ -

 کنی؟آمد گفت، با من ازدواج می
 تو به اون چی گفتی؟ -

 منم گفتم نه، بالکش کردم. 
 وب این ماجرایی بود که از مادرت پنهان کردی؟خ -

خواستم بفهمه، پیامش پاک کردم، ولی اسکرین شات گرفتم، که نگو این رفته تو گالریم، آره، نمی

 مادرم از اون جا دید.
 چرا اسکرین شات گرفتی؟ -

 که برای دختر داییم بفرستم. برای این
 که چی بشه؟ -

عکسم گرفتم که بفرستم برای دختر داییم، بگم کم سر به خب من دختره رو بالک کردم، این 
 سرم بذار. 

 کسی به تو پیشنهاد نداده که پسر باشه، بگه بیا با من دوست شو؟ -
 آمده، ولی من قبول نکردم، رفتم دادمش دست مادرش.

 های مدرسه بود؟از بچه -
 های جاده قدیم بود.نه، از بچه

 تو رو داشت؟ چه طور شماره -
ماره نداشت، یه دوستی داشتم، خیلی پسر خوبی بود، آمد جاده قدیم، دیگه اآلن خیلی پسر ش

زدیم، چون از گروه کالسی حذف شده بود، من ام داشت، هر روز با هم حرف میداغانی شده، شماره

ل، ازنی نوشته ارسزد یه سه نقطه هست باالی او چیزا، اونه میفرستادم، معلم میبراش درسا رو می
ام داشت داده بود به این، دیگه پسره پیام داد، منم اسکرین شات کنی، دیگه شمارهبراش ارسال می

 گرفتم، حذفش کردم. 
 به تو چی گفته بود؟ -
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ادرش شان نشان مدی، منم بالکش کردم، اسکرین گرفتم بردم در خانهآمد گفت به من بوس می
شان بدون اجازه مادرم، ولی خب بعداً فهمید، نشان انهتا از دوستام رفتم. رفتیم در خدادم، با سه

 مادرش دادیم عکسه و با شیریت برای مادرش فرستادیم.

 خوب مادر پسره وقتی بهش گفتی، چی گفت؟ -
 «. کنمهیچی، گفت بیاد، تنبیهش می

 كاربری از منابع كمک آموزشی -1-1

زندگی افراد و جوامع مختلف، از  های ارتباطی جدید دریابی فناوریبا گذشت زمان و سیطره
رد باند تا از امکان عمل فضای مجازی در مسیر پیشهای دیگر، همگی کوشیدهها گرفته تا نهاددولت

 اهداف خویش به خوبی استفاده کنند.
یان اند در جرهای ارتباطی جدید، تالش کردهها با فرصت و تهدید دیدن فناوریبسیاری از دولت

ها، فناوری هایها، با افزایش فرصتی برای کاربری بهینه شهروندان از این فناوریبسترسازی فرهنگ
های مردمی داخل و خارج ها را کاهش دهند. به همین ترتیب برخی از جریاندر عمل تهدید فناوری

ها را در فضای ها زده، آندر جهت تحقق اهداف انسانی خویش، دست به تولید برخی از محتوا
 اند.رار دادهمجازی ق

 اند با تهیه منابعی کهبه شکل مشابهی برخی از مؤسسات داخلی و خارجی تجاری هم کوشیده
 مورد نیاز جامعه است، به کسب اهداف مادی خویش نایل آیند.

های اخیر سبب شده است که منابع اطالعاتی زیادی در سطح فضای مجازی مجموعه تالش

 انتشار یابند.
افته های الکترونیکی سوق یهای مرسوم به سمت کتابخانهانات اخیر، کتابخانهدر پرتو ایجاد امک

 آموزان استثنایی( فراهم آمده است.آموزان )و دانشو منابع کمک آموزشی قابل توجهی برای دانش
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 متی راقیهای الکترونیکی که منابع اطالعاتی ذیگیری کتابخانه( در مورد شکل1399منطقی )
 نویسد:دهند، میدر اختیار فراگیران قرار می

ها، سرعت، کیفیت، تنوع تسهیالت، خدمات در دنیای امروز برخی از مفاهیم مانند کاهش هزینه»

های موجود در جهت جذب و انعطاف پذیری و مواردی از این قبیل، همواره در تبلیغات و رقابت
گیرند. البته ها و خدمات قرار میفناوریکنندگان  ها، نهادها و عرضهمشتریان، مورد توجه سازمان

ه زنند. بدین معنا که هر چسودمندی موجود، دست به انتخاب می -مشتریان نیز با توجه به هزینه
ات گردد فناوری یا خدمتر جذب آن تر باشد ممکن است بیشتسهیالت ارایه شده برای مشتری بیش

ز آن را نیز تقبل کند. با توجه به مواردی که مطرح شد، شاید و به تبع آن هزینه خرید و استفاده ا
تر بیش تر وها نیز به عنوان نهادی که همواره درصدد جذب مشتریان بیشبتوان گفت که کتابخانه

برای خود هستند، باید از اصول رقابتی موجود در بازار خدمات و جذب مشتری استفاده کنند. اگر 
های موجود در زمینه ارایه خدمات، تنوع و سرعت خدمات ا پایین آوردن هزینهها قادر باشند بکتابخانه

ارایه شده برای مشتریان و کاربران خود را باال ببرند، باید انتظار افزایش مشتریان کتابخانه و به تبع 

 آن افزایش ضریب نفوذ کتابخانه در جامعه را داشت.
ر اُپک وجو دبر پایه تلفن همراه از قبیل: جست همچنین ارایه بسیاری دیگر از خدمات کتابخانه

 های اطالعاتی و ارایه خدماتکتابخانه، آگاهی رسانی جاری، رزرو و امانت کتاب، دسترسی به پایگاه
ای های کاربری کتابخانهمرجع )با ظرفیت ارایه خدمات به همان وسعت و تنوع نرم افزارها رابط

برد و در عین حال کتابخانه را در محیط ت کتابخانه را باال میمبتنی بر رایانه(، سرعت ارایه خدما
های اخیر برخی از تر خواهد کرد. با توجه به اهمیت این امر و مزایای موجود، در سالجدید منعطف

های اطالعاتی دیگر ها و پایگاهو بسیاری از کتابخانه 1ها و مراکز اطالعاتی از قبیل: الزویرکتابخانه

 اند.اندازی طیفی از خدمات خود بر پایه تلفن همراه کردهم به راهجهان، اقدا

، درباره کاربردهای تلفن همراه در ارایه خدمات 2113عبدالکریم، داروس و حسین در سال 

های دانشگاهی و نظرات دانشجویان درباره آن پژوهشی انجام دادند که نتایج آن نشان داد، کتابخانه
 د گردند.منای مبتنی بر تلفن همراه بهرهمایل بودند از خدمات کتابخانه بسیاری از پاسخ دهندگان

های دانشگاهی و عمومی های میدانی گروه پژوهش حکایت از آن دارد که اگرچه کتابخانهبررسی
ن پردازند، اما نوجوانان و جوانان کاربر تلفهای الکترونیکی نمیدر سطح کشور به خدمات ارایه کتاب

 کنند.های الکترونیکی روی گوشی خودشان استفاده میاز کتاب همراه شخصاً
اطی های ارتبرود، به سبب عدم بسترسازی فرهنگی الزم برای فناوریگونه که انتظار میهمان

و ادبیات  تر رمانهای الکترونیکی در دوره نوجوانی بیشپیشرفته، سنخ استفاده کاربران از کتاب
 «.نگار هستندهای ممنوعه و ادبیات هرزهنگار و در جوانی کتابهرزه

                                                   
 1. Elsevier 
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اگر بحث منابع اطالعاتی موجود در فضای مجازی به مباحث آموزشی محدود شود، جهش منابع 
آموزشی و کمک آموزشی در سطح صفحات وب، بسیار قابل تأمل و توجه است. منابع اخیر، افراد 

تا دانشجویان را زیر پوشش قرار داده، آموزان مدارس و آموزان خاص گرفته تا دانشمختلف از دانش

 دهند.منابع غنی و با کیفیتی را در اختیار آنان قرار می
ساله در مصاحبه خودش یادآور شده است، وی و دوستانش از سوی معلم به دیدن برخی  7یکتای 
 م درسی راها، بعضی از مفاهیاند و در ادامه معلم برمبنای همان کارتونها فراخوانده شدهاز کارتون

 دهد:ها انتقال میبدان

ی گذره بهم، حس خوبی دارم، ولی نه به اندازهرم، یه خورده خوش میمجازی هم که می»
طوره که جالب کالس حضوری، مثالً به جز کالس سازم توی مدرسه، مثالً برای علوم هم همین

 شه. می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه طور؟ -
ی که ی چیزایگفت که بریم کارتون عصر یخبندان رو ببینیم و همهمون بهمون میمثالً معلم

 بینیم رو بنویسیم. راجع به علوم توی اون کارتون می
 تونی بزنی؟یک مثال می -

  دونین دلیلش چی هست؟چسبه، میکه چرا سید زبونش به یخ میآره، مثالً این
 نه چی هست؟ -

ی چسبه یا مثالً سر فارسی یه روزایها میزنه و به یخسید یخ میدلیلش اینه که آب توی زبون 
ت رفدادیم تا بازی جلو میکرد که باید سواالی فارسی رو جواب میمون یه بازی طراحی میمعلم

ونستیم تدادیم میشدیم، تیم گالدیاتور و تیم دفاع، که وقتی جواب سواال رو میتا گروه می2)مثالً 

تری ای بود( آخرش هر کی سوال بیشستاره 3های خندق دم قلعه شیم، مثالً سوالبه قلعه نزدیک ب
 شد. داد، برنده میجواب می
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 داد؟چی توی این بازی به تو حس خوبی می -
 «. شدیم توی بازیخیلی هیجانی بود، بعدشم همه رو حفظ می

، یاد آنان تهیه کرده استساله به شکل مشابهی از تئاتر عروسکی که معلمشان برای  11عرفان 

های عروسکی، درس تاریخ را در دوران ها با اتکاء به فیلم نمایشسازد، معلم آنکرده، خاطرنشان می
 کرونا به آنان آموزش داده است:

 توی برنامه شاد تا حاال چیزی خوندی که مطلب علمی باشه؟ -»
ن یه که نترسیم از آدمای قدیم، چوطر اینفرسته، به خافرسته، کارتونیشه میقدر معلم میآره این

 جورین، توی جنگ زخمی شدن، ترسناکه. 
 ها منظورت هست؟امام -

 مان، اونا.نه مثالً پایتخت و اون دشمنای قدیمی
 ها؟گی، مثالً هخامنشیان و ساسانیان و اینتاریخ ایران رو می -

 ک. سازه با عروسن میاد کارتونیش میماآره، آفرین، همین هخامنشیان و ساسانیان و اینا، معلم

 گیره؟ای میهای دیگهها رو از جاسازه یا فیلمخودش می -
گیره می گه، فیلمنه خودش، برای انگشتاش رفته از پیش عروسک درست کرده، با اونا داستان می

 فرسته.و می
 ها بخونی؟جوری تاریخ رو یاد بگیری یا از کتابدوست داری این -

 فهمم.وری خیلی جذابه، کامل میجاین
ها تلوزیون دیدی که درباره خدا و پیامبر و امامای توی گوشی یا خوب تا حاال مطلب دیگه -

 باشه؟
 آره، داستان حضرت ابراهیم. 

 این فیلم رو هم معلم با انگشت نمایش داد؟ -
 نه، این یه تیکه از یه فیلم بود، از جای دیگه آورده بود برامان، سی دقیقه تقریباً. 

گه می پرستنش، بعد یه آدم عادی میاد،تا بته، دشمنامان میام فرستاد، چندبعد خاله، یه فیلم دیگه
وه ک گی خدا هست، اآلن بگو یه شتری از اوگن اگر راست میخدا هست بتا رو بشکنین، اونام می

ه، اگر گگه، خدایا کمک کن، و یه دفعه یه شتری از باالی کوه واقعی میاد، بعد میبیاد، اینم می

یاد گه خدایا کمک بکن یه شتر بیاره دنیا، بعد مگی، همین اآلن یه شتر بیاره دنیا، بعد میراست می
 دنیا.

 ها درباره خدا چه فکری کردی؟تو بعد دیدن این -
 . «گفتم پس خدا هست
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سازی )دانلود( نرم افزار نقاشی اند، از پیادههایی که داشتهساله هم در مصاحبه 12نفس و احسان 
های موجود در سطح فضای مجازی و یادگیری نقاشی با اتکاء به آن برنامه و کاربری از دیکشنری

 اند:یاد کرده
 «. گیریماد میمن و دوستم یه اپلیکیشن دانلود کردیم، ازش نقاشی ی»

 
 

 

 

 

 

 

 ی آموزشی هم داشته؟تلفن همراه برای تو جنبه -»

 آره، داشته!
 هایی ازش استفاده کردی؟برای چه آموزش -

رفتم، یک نرم افزار دیکشنری بود که خیلی دیکشنری معروفی هم مثالً برای کالس زبان که می
ار گرفتم یا مثالً یه نرم افزآوردم، یاد میمیهایی که بلد نبودم رو در هستش، از توی اون مثالً لغت

 هم بود برای آموزش زبان، اونم ازش استفاده کردم.
 های مدرسه هم تونستی از تلفن همراه استفاده کنی یا نه؟برای کالس -

ی شه. بعضهای اصلی نمیتونیم ببریم، ولی برای کالسالعاده میهای فوقآره. برای کالس
ا گم آقفهمم یا اون روز حوصله ندارم، سر کالس گوش بدم، میاگر من درسی رو نمیها مثالً موقع

 کنم.گیرم و می برم خونه و ازشون استفاده میپاک نکنید لطفاً، بعد ازشون عکس می

 ی اطالعاتی هم داشته؟تلفن همراه برات جنبه -
هوا  نم. برای این که ببینم آب وکآره. برای این که اخبار روز رو بگیرم که خیلی ازش استفاده می

 چه جوریه!
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 از ویدیوهای آموزشی هم استفاده کردی؟ -
 «.ذاره که برداریمآره معلممون برامون توی دیتا، خیلی می

 زبان آموزی -1-9

 
 

 

 

 

 

ها به جامعه، همواره برخی از متخصصان آموزشی در های مختلف و عرضه آنبا پیشرفت فناوری
اند تا به این طریق، در عمل نظام آموزشی های جدید به نظام آموزشی برآمدهصدد بردن فناوری

 آموزان عادی و استثنایی تحول و ارتقا یابد.دانش
مسأله که هر ساله بیش از یک میلیارد تلفن همراه  (، ضمن تأکید بر این2111) 1دونالدلیزا مک

که از سویی منابع الکترونیکی در حال نگردد و با اشاره به ایدر سراسر جهان تولید و عرضه می
های های قابل حمل، مترجمای رو به گسترش هستند و از سوی دیگر، رایانهحاضر، به شکل گسترده

ان گیرد که آموزش زبنتیجه می های هوشمند، در اختیار بسیاری از افراد قرار دارند،دستی و تلفن

 به شکل غیررسمی پی گرفته شود.تواند از شکل معمول رسمی خود خارج شده، می
های خویش بر اثر مثبت به ( در گزارش پژوهش2119) 4و وهیودین 3( و ساری2119) 2ارارسالن

( در 2121)  5اند. دینسرها تأکید کردهها در ارتقای زبان آموزی کاربران فناوریکارگیری از فناوری
 نویسد:همین رابطه می

م های سیستها و برنامههای آنالین، فرهنگ لغت، وب سایتهای اجتماعیبه کارگیری رسانه»
های هوشمند که به دانش های تلفنهای آنالین و سایر برنامهها(، بازیآموزشی هوشمند )برنامه

دهد واژگان خود را تمرین کرده و با خارجیان صحبت کنند، تأثیر بسزایی در توسعه آموزان اجازه می
 «.زبان دارند

                                                   
1. McDonald, Lisa 

2. M. Erarsalan, A 

3. Sari, F. 

4. Wahyudin, A. Y. 
5. Dincer, A. 
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رخی شود که بآموزان دختر و پسر ابتدایی مشخص میهای انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه

های زبان ها، از زبان آموزی خویش و یا ارتقای مهارتآموزان در جریان تعامل با فناوریاز این دانش
 اند:خارجی خود یاد کرده

 بینی؟یکتا خانم تو گفتی کارتون رو به انگلیسی می -»
ه، خیلی هم دوست دارمش، بعد یه کارتون دیگه هم که داشتم آنجلینا بالرینا، اونم انگلیسیه، آر

را هم که خارجن، پسآنجلینا با خانواده و تمام کاراکتراش موشن، آنجلینا یه موش بالرینه، بعد چون

ا پیش بیاد، بره، هر مشکلی هم ای داره و مدرسه میرن، بعد یه بالرین خیلی حرفهجا باله میاون
 هایی رو خیلی دوست دارم.کنن، بعد دیگه تموم، من چنین کارتوندوستاش حل می

 هایی یاد گرفتی؟تونی بگی از این کارتون چه چیزمی -
جام بدم، های بالرینی انکنه که کارشه و مثالً این بالرینه بهم کمک میانگلیسیم هی بهتر می

قیه کنم، به بکنه، خودمم فکر میونم مشکالتم رو حل میکنم که ارینبوروبی هم هی تصور می
 کمک بکنم. 

ات به زبان به چه شکل تأثیر هایی از این دست هم توی عالقهتاپ، تبلت و چیزگوشی، لپ -
 داشته؟ 

بانم بهتر کنن زهای انگلیسی، بهم کمک میهای انگلیسی یا حتی بازیبله، توی همین کارتون
تری بگم، همین کالس انگلیسی های سختهای زبانم رو و جملهکنن جملهمیبشه و هم بهم کمک 

، دایاگراف rightتا حرف با هم مثل 3گیرم، تلگراف یعنی رم دایاگراف و تلگراف و اینا یاد میکه می
 ighتر دایاگراف یاد گرفتیم، تلگراف فقط یه دونه یاد گرفتیم که هم یعنی دوتا حروف، ما بیش

 ساله(. 7ا، )یکت« هست

 کنی؟ ی مفید هم میها، استفادهاز این شبکه -»

تونم از تو اون زبان بخونم، یاد بگیرم. هر روز آره، توی اینستاگرام یه پیجی رو فالو کردم، می

 «.زنم خوبهبهش سر می
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 های مورد عالقه افزايش اطالعات كودكان و نوجوانان در زمينه -1-21

بع سرگرمی، اطالعاتی و آموزشی بسیار زیادی است و کاربران فضای فضای مجازی حاوی منا

 توانند از منابع موجود در صفحات وب استفاده کنند.مجازی به تناسب عالیق و سالیق خود می
ر آموزان اخیآموزان دبستانی حکایت از آن دارد که دانشهای انجام شده با دانشبررسی مصاحبه

های عملی و در بعضی از موارد آموزیهای علمی، در موارد دیگری مهارتدر برخی از موارد استفاده
های هنری، بهداشتی، زیست محیطی و ورزشی و سرانجام در برخی از موارد دیگر کاربری

ب و های مناساند که مورد اخیر قابل انقسام به سرگرمیهای تفریحی و سرگرمی داشتهاستفاده
 نامناسب است.

 

 

 

 

 

 

 
اند که در فضای مجازی از های جداگانه خویش یادآور شدهساله، در مصاحبه 12ره و احسان ستا

 هایی کامالً علمی کاربری دارند:موضوع
 های اجتماعی از تلفن همراه برای شما جالبه!هایی از شبکهچه جنبه -»

شنا تری آبیش های زیادی براش پیش میاد که با آدمایخیلی جذابیت داره، باالخره آدم فرصت
ره تری دریافت کنه. این که سرعت کارم باال میتری رو توی مدت زمان کمبشه و اطالعات گسترده

 شه از خیلی چیزا اطالعات گرفت.رو خیلی دوست دارم و می

 های اجتماعی تلفن همراه برخورد داشتی؟ای از طرح مسایل دینی در شبکهتو با نمونه -
ها با یه کتاب یا فیلم که محتوی دینی داشته، تونستم ودم خیلی وقتآره، خیلی زیاد. چون خ

اطالعات خوبی به دست بیارم و مطالبی که توی اینترنت بود، به من خیلی کمک کرده. خیلی از 
 ها و حکایات مذهبی هم برام جالب هستن.داستان

 تونی یه مثال که برات جالب بوده رو برای من بگی؟می -
وقتی که من دلیل هر یک از حرکات نماز رو خوندم، برام خیلی جالب بود یا این که آره، مثالً 

ها با میدان کنن، میدان مغناطیسی بدن اونبار خوندم که وقتی آدم ها موقع نماز سجده مییک
 ی بدن پیش میاد،ی امواج آسیب زنندهشه و در واقع یه جور تخلیهمغناطیسی زمین هماهنگ می
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دونستم. اتفاقاً همین رو برای ها از فواید نماز خوندن هستند که من اصالً نمیبود و اینبرام جالب 
 «. ها هم جالب بودچندتا از دوستام فرستادم و برای اون

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 هایی داری؟از تلفن همراهت چه استفاده -»

 های کاربردی هم دارم!کنم، برنامهبازی می
 هایی هست؟ردی چه برنامههای کاربمنظورت از برنامه -

ه، گهای ترافیک تلفنت رو میای هست اسمش زد باکسه! چراغ قوه داره، مصرف دادهیه برنامه

 مثالً نرم افزار جعبه ابزار، تراز و سرعت سنج داره. کرنومتر داره. خیلی چیزا داره... . 
 تونی چندتاشون رو بگی و در موردشون توضیح بدی؟می -

ه. یه دکنه اونا رو، توضیحشون میهای خوبی داره و معرفی میبازار که برنامه و بازیمثالً برنامه 

کنم، دیگه الزم نیست که برم کافی نت بسته برنامه هم هست که برای شارژ رایتلم استفاده می
فعال کنم یا شارژ کنم گوشی رو. یه برنامه هم جدید گرفتم که آهن سنجه، دکمه برنامه رو روشن 

 گه.کنه و درصد آهنش رو هم میدی، هر جا که آهن باشه پیدا مینی و گوشی رو حرکت میکمی
 خیلی جالبه!

 های اجتماعی چیه؟ از شبکه اآلن هدفت از استفاده -
 «.تری بلد باشمهای بیشتری ازشون یاد بگیرم و ترفندخوام چیزهای بیشاآلن می

سازد، وی ضمن کاربری از برخی از خاطرنشان می ای که دارد،ساله، در مصاحبه 11محمدصالح 
های چوبی را آموزی نیز داشته است و برهمین مبنا کار تهیه جا کلیدیهای مهم، مهارتنرم افزار

 شروع کرده است:

 ای مهارت داری که از تو حمایت کنند؟ی دیگهدیگه چی، تو توی رشته -»
دن، برای پیشرفت من یه دستگاه خوب خریدند، پدر و مادر توی کار چوب خیلی از من حمایت کر

 تر بتونم کار کنم. که راحت
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 کنی؟هایی میبا چوب چه جور کار -
های نو دارم، دنبال اینم که یه سازم، ایدهسازم، جاکلیدی میکنم، قاب میهای برجسته میکار

 چیز بهتر برای تولید پیدا کنم. 

 کنی؟پیدا میهای جدید رو از کجا این ایده -
 ذاره. های نو رو به اشتراک میهایی هست که ایدههای مختلفی وجود داره، جاایده

 مثالً کجا؟ -
اپلیکیشن پینتِرِست. پینترست ممکنه چیزای بد هم داشته باشه، برای همین باید در کنار والدین 

 رفت توش. 
 تر توضیح بدی؟تونی بیشپینترست رو می -

شه مثالً سرچ کرد: کار چوبی. جاکلیدی چوبی یا نظایر نرم افزاره که از توی اون میپینترست یه 
ای که تا حاال به هده، هزاران ایداون. هزاران انسان که جاکلیدی چوبی ساختن، میاره و نشون می

 چشمت نخورده. 

 چه جوری باهاش آشنا شدی؟ -
 دم، گفتند چرا که نه،خیلی خوب انجام میکنم و های چوب میوالدینم وقتی دیدند که من کار

 «. های بهتر بگرد و پینترست رو بهم معرفی کردندبیا دنبال ایده
ساله، از کاربری هنری و بهداشتی خویش از فضای مجازی یاد کرده و امیرعلی در  7یکتای 

ای هلیتمصاحبه خودش تأکید کرده است که وی به همراه مادرش در فضای مجازی به دنبال فعا
 زیست محیطی هستند:

 خوب خودت هم چیزی توی اینستاگرام مامانت هست که بری دنبالش کنی؟ -»
امون کنم، یه دونه معلم دارم، برکنم، البته چرا کالس فلوتم رو دنبال مینه، من چیزی دنبال نمی
 ذاره، برای اون فقط اینستاگرام رو کار دارم. توی اینستاگرام کالس می

اپ مون توی واتسی بعدیش کمک معلمده، بعد جلسهخود معلم اصلی بهمون درس می یه جلسه

 ی بعدی اگه بازم غلط داشته باشیم، باید فیلم بگیریم بفرستیم.زنه و دفعهزنگ می
 کنن؟توی اینستاگرام چه طوری کالس برگزار می -

 بیاد... . تونه دیگه ذارن، هر کسی هم دو جلسه نباشه، نمییه دونه الیو می

 ها که کالس موسیقی حضوری بود، بهتر بود یا اآلن که مجازی هست؟موقعخوب اون -
های رفتیم توی کالسها میتر دوست داشتم، وقتی حضوری بودیم، خیلی وقتحضوری رو بیش

زدیم و خیلی خوش شدیم، فلوت میهای بزرگی پهن بود و دور هم جمع میمختلف که پازل
 گذشت. می

 ها کاری کردن که کالس شما خشک نباشه؟آیا معلم -
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ذاره، مثالً همین معلم فلوت، وقتی کالس داره، خیلی عروسک پیشش گذاشته و براشون اسم می
 گه، ایشونم با خودم آوردم، مثالً خانم فالنی، آقای توکا. مثالً می

 که کالس خشک نباشه، موفق هم بوده؟این روش برای این -

 بله.

 ای گرفتی؟هایی که دیدی، چه ایدهتونی بگی از کارتونمیخوب  -
خب مثالً خیلی دوست دارم یه ماجرایی پیش بیاد خودم اون رو حل بکنم و بقیه رو نجات بدم یا 
کارایی که توی اون کارتونه رو انجام بدم، مثالً دوتا کارتون دارم به اسم رینبو روبی و یکیش هم 

نبو روبی یه دختر رنگین کمانیه، خودش ساده هست، ولی بعد که توی آنجلینا بالرینا اسمشه، ری
فهمه و شه، بعد اون میدنیای عروسکیش وقتی مشکلی پیش بیاد، قلب روی خرسش روشن می

نبو شن، ریشن، زنده میره به اون دنیای عروسکیش، عروسکا بزرگ میداره و میچمدونش رو برمی
ی میکروبی بود که یه دونه میکروب کوچولو، کنه، بعد یه برنامهیها رو حل مجا مشکلروبی هم اون

اش گیره و جادوی عطسهتوی یه دستگاه میکروسکوپ بود، بعد یه دونه فرشته یهو عطسش می

ه خوره به اون میکروبه و میکروبکه بخوره به اون، میخوره به اون میکروسکوپه، ولی به جای اینمی
و های رستوران، بعد رینبشه، حتی غذاکنه، بعد شهرشون آلوده میآلوده میشه و همه جا رو گنده می

داره و لباس مناسبش رو تنش رسه، یه چیزی از توی چمدونش برمیروبی فکری به ذهنش می
گ قدر بزربرم، ولی اون اینگه من با این مایع الکل اون رو از بین میشه و میشه و دکتر میمی

کنن یه سطل بزرگ آب وچیک رو انداخت روی زمین، دوستاش کمکش میبود که اون اسپری ک
 شه و با یه حبابزنن روش، اونم کوچیک میکنن و وقتی حواسش نبوده، میشوینده درست می

شورن و از رینبو روبی تشکر کنن همه جا رو میره، اونام کمک میره و میره و میره، دیگه میمی
 کنن. می

 شه یاد گرفت؟ی از این کارتون میهایخوب چه چیز -
ده همیشه باید تمیز باشیم، ضد عفونی بکنیم وقتی از بیرون میایم، زبانشم خب بهمون یاد می

 «. کنهانگلیسیه، توی درس زبان خیلی بهم کمک می
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 امیرعلی تو اینستاگرام هم داری؟ -»
 بله، دوتا پیج دارم. 

 چرا دوتا؟ -

 زیست.  یکی پیج خودمه که شخصیه، یکی دیگه پیج من و مامانمه با هم، در مورد محیط
 اول در مورد پیج محیط زیست بگو.  -

 ذاریم،های آموزشی میمن و مامانم یه پیج داریم در مورد حفاظت از محیط زیست، توش ویدیو
 ذاریم. های آموزشی میذاریم، پستعکس می

 ی مثالً چی؟ های آموزشپست -
بار مصرف استفاده نکنیم به جاش با خودمون ظرف ببریم توی طبیعت، که ظرف یکمثالً این

شکنه هم بار مصرف ببریم، نفری یک لیوان فلزی ببریم، هم نمیجای این که یه عالمه لیوان یکبه
 زنیم. سبکه هم به طبیعت آسیب نمی

 گذارین؟ویدیو چی می -

تر ها رو خشک کنیم، خیلی حجمش کمشه پوست میوهتری تولید کنیم، میکه زباله کماین
 شه. تری استفاده میشه، و کیسه زباله کممی

 گذارید؟ها ویدیو میاز این -
 بله. 

 کنید؟ گیرین یا خودتون درست میویدیو رو از اینترنت می -
ن و مامانم، خودمون فیلمش رو هم خودمون، هم اینترنت، مثالً خشک کردن پوست هندونه رو م

 خوای بگم چه طوریه؟ درست کردیم، می
 حتماً.  -
اول باید کامل همه هندونه رو بتراشیم تا پوستش سفید شه، بعد پوست هندونه رو تیکه تیکه  
ریزیم توی سبد میوه، روی سبد هم تور میندازیم که هوا رد شه و کپک نزنه، چند روز کنیم میمی

شه، شعارمون این هست ماهی یک کیسه زباله به جای شون کم میشن، حجمبگذره خشک می
  .یک کیسهروزی 

 این کار رو از خودتون ساختین؟  -

ده، یه کارگاه دیگه هم هست، قراره شه که آموزش میهاش برگزار مینه، توی اینترنت کارگاه
، اسمش شهکنند که تبدیل به کود میهایی درست میها چیزمامانم شرکت کنه که با همین زباله

 کنم، ورمی کمپوست، فکر کنم کنم اسمش اینه. اآلن یادم نیست )مکثی کوتاه(، بذارین فکر 
 این ورمی کمپوست چی هست؟ -
 یه جور کوده که خیلی مفیده.  



 123/ تأملی دوباره

 

 این چیزها رو از کجا بلدی؟  -
گیرند، توی اینستاگرام پیج دارن، همه جا یاد میمامانم عضو گروه موج سبز زندگی هست، اون

 کنم. دن، من خودمم فالوشون میچیز یاد می

 خودت هم عالقه داری؟  -
 طور به حیوونا، باید همه تالش کنیم. خواد به کره زمین آسیب نرسونیم و همینخیلی، دلم می

 کنی؟ زیست تو چه کار می توی پیج محیط -
اریم، ذکنیم رو با مامانم میهایی که انتخاب میها عکسوقتدم، بعضیها رو جواب میمن کامنت

 ذارم. گیرم از طبیعت میه عکس میریم کومی
 تر توی این پیج هستی یا پیج خودت؟بیش -

 زیست.  پیج محیط 
 کنی؟ توی پیج خودت چه کار می -

 «. تر توی همینمکنم، بیشزیاد کار خاصی نمی

 
 های ورزشی در مصاحبه خودش یاد کرده است:ساله، از یادگیری تکنیک 11عرفان 

 فوتبال رو کامل به من بگو؟خوب بازی  -»
 کنم مثالً فقط خودم بلدم، ولی بعدشزنم خیلی شوق و ذوق دارم، حس میفوتباله، وقتی گل می

های هایه، عالیه حتی برای بچکنم، نه بابا همه بلدن، بازی خیلی سرگرم کنندهپیش خودم فکر می
 شه. شان قوی میپنج، شش ساله خیلی مناسبه، هم فوتبال

 شه فوتبال واقعیت بهتر شه؟کنی بازی فوتبال توی گوشی، باعث میعنی فکر میی -

 . گرفتمآره، من خودم فوتبال رو با این بازیا یادگرفتم، اگر این بازیا رو نداشتم، یاد نمی
ای یه ورزش داره، اون کسی که ورزش ایه هفتهگیرم، یه برنامهبعد خاله یه گیگ بسته می

ان پیام دیم، بهمجوری بکنین سی ثانیه، ما هم انجام میگه اینگیره، میخودش میکنه، فیلم از می
 دیم. فرستم، مثالً قیچی، ما هم انجام میگه مثالً اآلن فیلم میده، میمی

 ای هست؟چه برنامه -
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شان قوی نخوان بدکنی، برای کسایی که میبرنامه بدنسازی آنالینه، مثل یه برنامه نصبش می
 . «شه

ای که داشته است، کاربری تفریحی خود از فضای مجازی را اعالن ساله، در مصاحبه 9محسن 

 داشته است:
 هایی توی تبلتت داری؟محسن تو حاال چه بازی -»

 ده.های آنالین رو هم خیلی دوست دارم، خیلی کیف میبازی زیاد دارم، ماشین بازی، پیانو، بازی
 معرفی کرده؟ها رو بهت کی این بازی -

بابام از اون جایی که تبلت خرید، به آقاهه گفت، توش یه عالمه بازی بریزه. بازی کلش هم 
 «.دهدوستام بهم گفتن بریز، خیلی حال می

 ها در فضای مجازی، در عمل کاربریساله، با بیان پیگیری زندگی سلبریتی 11های و سرانجام ر
 کند:در صفحات وب یاد می نه چندان مناسب خود از اطالعات موجود

 ات بگو؟های مورد عالقهخوب درباره عکس -»

اشون هکنم یا دنبال عکسذارند، الیک میمن عاشق سگ هستم. تو اینستاگرام عکس سگ می
م، خوام برم، مهناز طباطبایی رو پیدا کنکنم. امروز میها رو فالو میگردم. اگه خوشم بیاد یا بازیگرمی

 اش بخونم. زندگی درباره
 ها برات جالب هستند؟رها چرا هنرپیشه -

خوام بدونم زندگی روزمره شون فضولی رو دوست دارم. بعد هم عاشق هنرپیشه شدن هستم، می
 چه جوری هست.

بینم، هاشون رو میگه، این آدما زندگی خانوادگی موفقی ندارند. بعد هم وقتی فیلمچون مامانم می
  «. کنمی باهاشون میاحساس نزدیک

نکته مهمی که در اینجا تذکر آن ضرورت دارد، گسترش منابع اطالعاتی موجود در سطح فضای 
دهد. مجازی است که همه افراد اعم از سرآمد، عادی و استثنایی و عقب مانده را نیز پوشش می

از  که او با استفاده داردمهسا، دختر نوجوان مبتال به نارسایی عقلی، در مصاحبه خویش بیان می
 ها و مقدماتی از خیاطی را فرابگیرد:اینترنت توانسته است، تهیه برخی از غذا

 کنی؟مهسا خانم توی اینترنت هم چیزی سرچ می -»

 گرم.بله، مثالً آشپزی یاد می
 از اینترنت چه غذایی یاد گرفتی درست کنی؟ -

 از اینترنت یاد گرفتم، کوکو سبزی و سیب زمینی و مرغ سرخی )سوخاری( درست کنم. 
 شه به من هم بگی؟یکیشون رو که خودت درست کردی می -
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م کنیم، موادشآریم، با تخم مرغ با هم قاطی میمرغ سرخی بخوایم درست کنیم، از فریزر در می
 کنیم.کنیم، بعد سرخ میپودر قاطی می

 آفرین حتماً خوشمزه شده بود. -

ذاریم توی ریزیم میریزیم، پنیرشم میخریم از مغازه، با کالباس میپیتزا هم بلدیم، خمیرشو می
 فر.

 مهسا اینستاگرام هم داری؟ -
 بله دارم.

 دی؟هایی انجام میاون جا چه کار -
 بینم.های آشپزی میاون جا هم عکس

 خوب دیگه چی؟ -
 «.دم، با هم لباس دوختیم برا منرم، به مامانم کمک میهای خیاطی هم میهنر

 

  
 

 

 

 

 

 

 های آموزشیبازی -1-22

ای کاربران، برشمرده شده است )گانتر، ؟، ای جهت کسب سواد رایانههای دیجیتالی، مقدمهبازی
 (.1313ترجمه پورعابدی، 
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های چشمگیری که در اثر دیدن تلویزیون در فراگیری با ورود تلویزیون به بازار، به سبب بهره

یاد شد، و  1های دیداری برای کاربران پدید آمده بود؛ از این مهارت با عنوان سواد تلویزیونیمهارت

گردد؛ می سوادی تلقیای که آشنا نبودن با رایانه، مترادف بیاکنون با فرارسیدن عصر رایانه و زمانه

اربرانشان، ای برای کهای دیجیتالی، بستر مناسبی برای آشنایی با رایانه و کسب سواد رایانهبازی
 آورند.فراهم می

 نویسند:(، در همین رابطه می1999و همکاران ) 2مایر

می، ررسای که به شکل غیهای رایانههای تجربی انجام شده، درباره اثرات آموزشی بازیبررسی»

بب های اخیر، ساند که انجام بازیگیرند؛ نشان دادهدر سطح نوجوانان و جوانان مورد استفاده قرار می
های ادراکی آنان جهت یابد، مهارتآموزان افزایش میای دانششوند، ضمن آن که سواد رایانهمی

 «.فهم مباحث آموزشی، افزایش یابد

ل های شناختی و حهای دیجیتالی، بر مهارتتأثیر بازی های پژوهشی، حکایت ازبرخی از گزارش
 مسأله در کاربران دارد.

های الکترونیکی، سبب شده است که برخی از افزایش یادگیری فراگیران در جریان بازی
عالقه به درس را با شیوه مزبور آموزش بدهند تا بر میزان پژوهشگران در صدد برآیند تا شاگردان بی

عیف آموزان ضاند تا دانشیادگیری آنان افزوده شود. به عالوه، محققان دیگری کوشیدهمندی و عالقه
از نظر درسی یا شاگردانی را که اختالل یادگیری دارند؛ با همین روش آموزش دهند. مالوف در 

 نویسد:ای که در همین رابطه داشت، میگزارش تجربه
ی در یادگیری شاگردان مبتال به اختالل یادگیری اهای رایانهدر بررسی که در مورد تأثیر بازی»

های ششم تا هشتم در نظر گرفته شدند. تمامی پاسخ آموزان کالسانجام گرفت، تعدادی از دانش

دهندگان طبق تشخیص مسووالن مدارس و اداره آموزش و پرورش، دچار اختالل یادگیری بودند. 
 بود. 93ین هوشی آنان و میانگ 72-119بهره هوشی آزمایش شوندگان، بین 

پس از آن که پاسخ دهندگان به شکل تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند، مورد 
الی های دیجیتآزمون قرار گرفتند. به پاسخ دهندگان گروه آزمایشی، مواد آموزشی به صورت بازی

ای های آموزشی رایانهبرنامهشد. اما مواد آموزشی به پاسخ دهندگان گروه کنترل، به صورت ارایه می
 شد.)که از شکل بازی برخوردار نبودند(، ارایه می

دقیقه بود که با یک افزایش  2پاسخ طی  3/14متوسط میزان پاسخ شاگردان گروه کنترل 
آموزان گروه آزمایشی پاسخ رسید. اما متوسط میزان پاسخ دانش 1/19تدریجی، در آزمون نهایی به 

های گردآوری رسید. نتایج تحلیل آماری داده 7/37قیقه بود که در آزمون نهایی به د 2پاسخ در  2/11

                                                   
1. Television literacy 
2. Mayer, R. E. 
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شده، دال بر تفاوت معنادار نتایج دو گروه از پاسخ دهندگان گروه کنترل و آزمایشی بود. به عبارت 
های دیجیتالی به شکل معناداری بر میزان انگیزه و یادگیری دانش دیگر، آموزش مبتنی بر بازی

 زان مبتال به اختالل یادگیری افزوده بود.آمو

 

های دیجیتالی که به افزایش یادگیری مضاف بر طرح مسأله افزایش انگیزه، در جریان بازی
پردازان، مسأله دخالت هر دو نیمکره مغزی در جریان آموزش با انجامد؛ برخی از نظریهفراگیران می

یر ای، از طریق تأثبه سبب آن که در جریان آموزش رایانهاند، رایانه را مطرح کرده، خاطرنشان ساخته

و نیمکره های مختلف هر دمتقابل مراکز بینایی، شنوایی، تفکر، گسترش مفهوم و حل مسأله، قسمت
ای هتر از زمانی است که با شیوهشوند، میزان فراگیری در این حال، بیشمغزی به کار گرفته می

 .(ب 1395)منطقی، شود پ مغز به کار گرفته میشنیداری معمول، تنها نیمکره چ
فصل  ها درآموزان دختر و پسر دبستانی )که گزارش آنهای انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه

های آموزشی دیجیتالی بهره آموزان از بازیشود که برخی از دانشدوم کتاب رفت(، مشخص می
 برند.می

حرف زده و محمدصالح « حل معمای ماز»و یا « حل سودوکو»هایی نظیر ساله، از بازی 7یکتای 
انجامند و همین وی می« اطالعات عمومی»یا « خزانه لغات»هایی که به گسترش ساله، از بازی 11

 کند:یاد می« راهبردی و استراتژیک»های طور انجام بازی

کنه، ، جدول حل میکنهره، کالً خونه هست و با ما بازی میاآلن یارا مهد کودک نمی»... 
ده، کنه یا ماز انجام میکنه، با مامانم کاردستی درست میجدوالی مخصوص به خودش، نقاشی می

 جا که آتیش گرفته.مثالً باید ماشین آتش نشانی رو برسونی به اون
 تونیم تایم هم بگیریم و با هم بازی کنیم که هیجانی بشه.منم توی تبلتم سودوکو دارم، می

 مخصوص به خودش یعنی چی؟ جدول -
کشه، خیلی هم دوست جدوالیی که اون طرفش با اون طرفش فرق داره، اون طرفش رو خط می

 «.داره رنگش کنه
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 کنی، یا بازی هم داری؟های کاربردی استفاده میتو گوشی فقط از این اپلیکیشن -»
 کنم. کنم، بله بازی هم میشه فقط بگم که با نرم افزار کار میخب باالخره نمی

 تونی اسم چندتا بازی رو بگی؟می -
کنه )با خنده(، فرهنگ لغوی ما رو بسیار گسترده ، خیلی مُخ رو تقویت می«آمیرزا»بازی مثل 

 کنه. می
 کنی؟هایی میتونی بگی چه بازیدیگه چی؟ می -

ونی آنالین تازی سیا باتل بازی جالبیه، نیاز به فکر و استراتژی داره و با خیلی از مردم جهان میب
 بازی کنی. 

 کنی؟یعنی آنالین با یک آدم غریبه بازی می -
 بله.

 در مورد این موضوع پدر و مادر مشکلی ندارند؟ -

ات تونه اطالعاالخره اون آدم میشد، بوگو باشه، خب ممنوع باید میخب اگه قرار بود چت و گفت
 خیلی بدی رو به آدم منتقل کنه. 

 وگو نداره و بازی هست، مشکلی نداره؟یعنی چون چت و گفت -
تی! یا مثالً که بگی: باختی! باخکَل کرد، مثالً استکیر برای اینشه کَلالبته با استیکر توش می

مربع  جوری بوده که یهنتی به وجود اومده، ایناستیکر ترس، این بازی از یه بازی خیلی قدیمیِ س
تا مربع، 3چینی مثالً مربع داری، که توش یه سری کشتی می 111که مساحتش شده  11در  11

رو  4ستون  Jهای حریف رو بزنی، مثالً من ردیف تا مربع و... بعد شانسی شانسی باید کشتی2
ندازی، اگه مثالً کشتی باشه پوووف! باید ببینه اُوت جا توی تداخل اون دوتا بمب میزنم، بعد اونمی

زده یا نه، اپلیکیشن هواپیمای جنگنده، ضدهوایی، زیردریایی، بمب اتم داره، که توی بازی سنتی 

  اینا نیست. 
 هایی که آنالین باشه، بخوای با دیگران بازی کنی هم داری؟از این بازی -
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یاد بگیره  کهکنه، اینمومی انسان رو بسیار گسترده میبله! بازی کویئیز آو کینگ، اطالعات ع
آدم که غلط و درست رو بزنه و بفهمه که یه اطالعاتی هست که ازش خبر نداره، اون هم با 

 ایرانی. هایی این دفعه دیگه حریف

 های هیجانی چی؟بازی -
ها باید ردش کنی و یه اش در حال دویدنه، مثل سونیک که از مانعهایی که یکی همهاین بازی

شی دی و چپه میسواری که هی گاز میسری بازی دیگه که توی همین مدل ساخته شده، و ماشین
 )با خنده(.

 ها رو هم ماشاهلل خوب بلدی، بازی فکری چی؟ بازی -
هست، و یه بازی دیگه هست به اسم « ماشیناریوم»طلبه، اسمش یه بازی فکری که مُخ می

ی رن ماجراجویی، یه بازی بود یککه یه مشت کرفس و هویج و سیب و اینا با هم می« والبوتانیک»
 «. رسید، همه اینا رو یه شرکت زدهدنبال آلبالو بود و آخرش به تعداد زیادی آلبالو می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

های های بينايی و حركتی در جريان انجام بازیارتقای مهارت -1-22

 ديجيتالی

ای که در مسایل آموزشی دارند، در قلمروهای الکترونیکی عالوه بر نقش مؤثر و سازندههای بازی
ها مشخص شده است. برخی از این موارد عبارتند از دیگری نیز به کارگرفته شده، آثار مثبت آن

 حرکتی، ادراک فضایی و زمان واکنش افراد. -حرکتی، ادراکی -افزایش هماهنگی بینایی

ی حرکتی زیاد -های بیناییهماهنگی مهارتبه الی، اگر چه در سطوح ساده خود های دیجیتبازی
ادی احتیاج حرکتی زی -های بیناییتر شدن بازی به مهارتالزم ندارند، اما با پیشرفت سطح و پیچیده

دارند. بنابراین، مسأله اخیر سبب شده است، برخی از پژوهشگران متوجه این مسأله شوند که آیا 
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دستی را دربردارند یا  -های چشمیتر مهارتهای الکترونیکی، هماهنگی هر چه بیشازیانجام ب
خیر. برخی از پژوهشگران در جریان پژوهششان به بررسی آزمایشی فرض اخیر پرداخته، در غالب 

و همکارانش در تحقیقی که در همین زمینه 1اند. به عنوان نمونه، گریفیثموارد به تأیید آن رسیده

 نویسند:م دادند، میانجا
ی پرداختند و کسانهای دیجیتالی مینفره، از کسانی که به بازی 31در تحقیقی که بین دو گروه 

رادی حرکتی اف -پرداختند، انجام گرفت؛ مشخص شد، هماهنگی بیناییهای مزبور نمیکه به بازی
ها ن بازیافرادی بود که به ای تر ازپرداختند، به شکل معناداری بیشهای الکترونیکی میکه به بازی

 پرداختند.نمی
های دیجیتالی، برخی از پژوهشگران را به این دستی در جریان بازی -افزایش هماهنگی چشمی

توان به ها، میتر کردن تدریجی آنهای ساده و پیچیدهفکر انداخته است که با آموزش حرکت
ر های انجام شده دل آمد که برخی از تحقیقبینایی، در افراد نای -آموزش وظایف پیچیده حرکتی

 اند. این مورد نیز به تأیید فرض اخیر رسیده

 
 
 

 

 

 

 

 

های الکترونیکی، از سوی برخی از حرکتی در روند بازی -های ادراکیافزایش سرعت واکنش
 پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید رسیده است.

ای هحرکتی با تأکید بر تفاوت -های ادراکیینه سرعت واکنشدر تحقیقی که در زم3و رئوف2تیرر

 نویسند:اند، در گزارش تحقیق خود میجنسی افراد مورد بررسی انجام داده
ت. حرکتی افراد مورد بررسی قرار گرف -های جنسی در عملکرد ادراکیدر این تحقیق، تأثیر تفاوت

وده و برای گزینش در نیروی هوایی امریکا ثبت آنان مرد ب %72نفر که  392ای متشکل از در نمونه

 های دیجیتالی انجام گرفت. نتایج نهایی تحقیق نشانهایی در ارتباط با بازینام کرده بودند؛ آزمایش
افراد  حرکتی -های ادراکیهای اخیر، در مجموع تأثیر مثبتی روی افزایش تواناییداد، انجام بازیمی
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شود که تفاوت اخیر تنها در مردان ها، مالحظه مییک نتایج مردها و زنگذارد. اما با تفکبرجای می
 صادق است.

، ایافراد، سبب شده است که برخی از محققان برای مقاصد درمانی و حرفه 1کاهش زمان واکنش

 شود، افرادی کههای دیجیتالی را پیشنهاد کنند؛ زیرا کاهش زمان واکنش سبب میانجام بازی
رکتی آنان به سبب پیری یا آسیب دیدگی، کاهش یافته است یا در مشاغلی گمارده های حتوانایی

 تری ایفای نقش کنند.های سریع است، به شکل مطلوباند که نیازمند ارایه پاسخشده
های الکترونیکی، مسأله مورد توجه دیگری بوده است های فضایی بازیگران بازیافزایش مهارت

های انجام شده در این زمینه، اند. بررسیمورد آن به پژوهش پرداخته که برخی از پژوهشگران در
ی افراد های فضایهای الکترونیکی در بلند مدت، سبب افزایش مهارتدال برآنند که اوالً انجام بازی

، های فضایی احتیاج دارندهای دیجیتالی که به مهارتگردد و ثانیاً پسران در بازیمورد آزمایش می
 (.ب 1395کنند )منطقی، معناداری بهتر از دختران عمل میبه شکل 

 

اران حرکتی بیم -های بیناییهای دیجیتالی در ارتقای مهارتمضاف برآنچه از آن یاد شد، بازی
های حرکتی آنان آسیب خورده است، مؤثرند. آسیب دیده مغزی و سرعت واکنش کسانی که توانایی

 نویسد:می( در همین رابطه ب 1395منطقی )
، حاکی اندهای تحقیق پژوهشگرانی که در این زمینه به بحث و بررسی پرداختهمجموعه گزارش»

د و با شونهای دیجیتالی برای بیماران آسیب دیده مغزی جذاب واقع میاز آن است که نه تنها بازی
ا در هبلکه این بازیآورد، افزودن انگیزه آنان، شور و شوق وافری در جریان بازی برایشان پدید می

توجه، تمرکز، زمان واکنش، تعقیب چشمی، حافظه، تطابق هماهنگی دست و چشم و توانایی ریاضی 
 کنند.و کالمی بیماران، بهبود نسبی ایجاد می

های دیجیتالی در کاهش زمان واکنش افراد، مؤثر واقع های دیگری بیانگر آنند که بازیتحقیق

ای هبخشی افرادی که تواناییها را در جریان توانن، استفاده از این بازیآیند. از این رو محققامی
 «.اندحرکتی آنان به شکلی آسیب خورده است، پیشنهاد کرده

                                                   
1. Reaction Time 
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گیری و تیراندازی حرف زده است های هدفاش از انجام بازیساله، در جریان مصاحبه 11عرفان 
 د:انجامبینایی کاربران می -های حرکتیارتها در عمل به ارتقای مهکه تکرار این دست از بازی

 خوب یک بازی دیگه هم گفتی داری؟ -»

 بله، تیراندازی. 
 دی؟اون رو هم توضیح می -

خوای ایرانی باشی یا عراقی، مثالً آره، مثالً من میام، اسلحه و اینا بخرم، مثالً باالش نوشته می
رم، خجی میرم آرپیزنن، بعد من میبا تیر میگم ایرانی، بعد مثالً او داعشیا رو نکشم، من می

 «.کشمشان رو میهمه

 ترجيح فرهنگ بصری بر فرهنگ مکتوب -21-1

 ریزی؟ مهدیه خانم مسایل علمی و دینی هم توی گوشیت می -»
  نه خوشم نمیاد.

 چرا دوست نداری؟ -

 ساله(. 11)مهدیه، « خب هیجان نداره، طوالنی و خسته کننده اس
کاربران، با اشاره به این که فرهنگ مکتوب، همواره فرهنگی مشحون از استدالل بوده  بعضی از

سازند که محدودیت متنی پیامک از سویی و دشواری تایپ پیام از سوی دیگر، است، خاطرنشان می
شود، استدالل افراد در خود به خود اسباب خالصه شدن متن تهیه شده را فراهم آورده، سبب می

ای و قالبی، جای استدالل افراد را بگیرد و به کلیشههای تهیه شده کاهش یابد و برخوردهای متن

تر بوده، رنگ کمای تربیت شوند که استدالل در روابط آنان این ترتیب، رفته رفته کاربران به گونه
 تر باشد.قالبی آنان بیشهای برخورد

وانی خو دریافت پیامک، در عمل جایگزین کتاب ها حکایت از آن دارند که ارسالبرخی از پژوهش
د، ارتباطی جدیهایرسد با پا به میان نهادن فناوریجوانان شده است، در سطحی فراتر، به نظر می

 دهد.رفته رفته فرهنگ مکتوب، جای خود را به فرهنگ بصری می
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متی توانست روی هر قسواند، میخارتباطی، آدمی وقتی کتابی میهای تر با نبودن فناوریپیش
دید، تمرکز کند و به آن بیندیشد، در حالی که با پا به میان نهادن تلویزیون و بعدها که الزم می

ها، به صورت فردی منفعل در برابر بمباران ماهواره، اینترنت و تلفن همراه، کاربران این فناوری

صت دیگر عوض کرده، فره لحظه جایشان را با همگیرد که لحظه بانبوهی از تصاویر مختلف قرار می
دهند و به این ترتیب فرهنگ مکتوب پیشین که به شکل فعالی نمی تأمل و تأنی درونی را به آدمی

ای داد به غور، تفحص و اندیشه در مورد متن بپردازد، جای خود را به فرهنگ بصریبه فرد اجازه می
ه های پراکنده کآورده، وی را تحت بمباران انبوهی از موضوعدهد که فرد را به شکلی منفعل در می

 دهد.شوند، قرار میبه صورت بصری به وی عرضه می
نگاهی به نوع کاربری کودکان و نوجوانان از تلفن همراه، به وضوح کم رنگ شدن فرهنگ 

 گذارد. مکتوب در برابر فرهنگ بصری )و کم عمق شدن کاربران( را به معرض دید می
اش، نمونه بارزی از ترجیح فرهنگ بصری به جای فرهنگ مکتوب ساله در مصاحبه 5/11رزام ف

 را به معرض دید نهاده است:

 کنی؟اگه یه روز مامان و بابات تبلت یا ایکس باکست رو ازت بگیرن، چه احساسی پیدا می -»
م سر ام بکنم، حوصلهتونمیرم، دیگه کاری نمیوای نه خانم، خیلی بده که، من بدون اینا می

 طوری. ره، اصالً دوست ندارم اینمی
 خونی؟کتاب هم می -

 . «شم، مث بازی هم هیجان اینا ندارهخواد، من حال کتاب ندارم خسته مینه خانم، کتاب حال می

 افت آموزشی كودكان و نوجوانان -21-1

 گی؟ یشون چیه، چی ماستفادهتر های اجتماعی بیشاگه بخوای در یک کالم به من بگی، شبکه -»

 سرگرمی!
 ای، منظورت کارهای علمی و درسیه یا دوستی و شوخی و خنده؟ چه جور سرگرمی -

 )با خنده( نه بابا، درس چیه! 
 خوره؟ یعنی اصالً به درد درس خوندن نمی -

 ساله(. 9)سارا، « گیره!نه، اصالً وقت درس خوندنم می
آموزان، خاصه در دوران حکایت از افت آموزشی قابل توجه دانش های میدانی انجام شدهبررسی

آموزان ایرانی در مواجهه با فضای ، دارد. دالیل افت آموزشی دانش19فراگیری ویروس کووید 

 توان به قرار زیر برشمرد:مجازی را می
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عه، مهای ارتباطی جدید در کالن جاعدم بسترسازی فرهنگی برای کاربری بهینه از فناوری -
 ها، نظام آموزشی و خانواده

 های ارتباطی پیشرفته، های گسترده فناوریجذابیت -

 مدار در ایران،حاکمیت نظام آموزشی حافظه -
 فشار گروه همساالن در حضور داشتن فرد در فضای مجازی، -
 در فضای مجازی « پاسخ -تفحص -دریافت»به روند « پاسخ -دریافت»تبدیل روند  -
 های مجازی.ستفاده از آموزشاسوء -

 
 

 

 

 

 

 
بر  ، ناظر«های ارتباطی جدیدعدم بسترسازی فرهنگی برای کاربری بهینه از فناوری»عنوان 

ها است. به این معنا که کالن نظام در های فراوان کالن نظام، نظام آموزشی و خانوادهکوتاهی
 های فضایری، دال بر افزایش فرصتهای ارتباطی جدید، برخالف تجربه بشبرخورد با فناوری

های ارتباطی جدید های آن، به شکل عمده در صدد نفی فناوریتر شدن تهدیدمجازی برای کم
در  19است که ممنوعیت ورود تلفن همراه به مدارس تا قبل از فراگیری ویروس کووید  برآمده

 رش بود.های کالن جامعه و اولیای آموزش و پرومدارس، نمود بارز سیاست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

وع های گرافیکی، تن، ناظر بر جذابیت«های ارتباطی جدیدهای گسترده فناوریجذابیت»عنوان 
موضوعی، پرهیجان بودن، سرگرم کننده بودن، پاسخ به عالیق مختلف و مانند آن است که فضای 

 مجازی واجد آن است.
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مجازی غرق شوند که دیگر فرصتی آموزان چنان در فضای شود دانشهای اخیر سبب میجذابیت
 برای درس خواندن نداشته باشند.

نیز ناظر به نظام آموزشی فرسوده و « مدار در ایرانحاکمیت نظام آموزشی حافظه»عنوان 

مدار ایران است که در عصر انفجار اطالعات، به جای یاد دادن برخورد خالق با مسایل حافظه
ای از اطالعات، کفایت الزم کند حفظ کردن مجموعهور میناشناخته و چالش با مسایل مبهم، تص

 دهد.آموزان جهت برخورد با جهان آینده را میبه دانش

 

 

 

 

 

 

 

، پیداست« فشار گروه همساالن در حضور داشتن فرد در فضای مجازی»گونه که از عنوان همان
ی مجازی را ضروری های همساالن، حضور اعضاء در فضااعضای اکثریت قریب به اتفاق گروه

 دهند.دانسته، افرادی را که در این زمینه کوتاهی دارند، مورد تمسخر و استهزای خویش قرار می

، معطوف به یکی از «پاسخ –تفحص –پاسخ به روند دریافت -تبدیل روند دریافت»عنوان 

رتیب این ت بررسی روند مبادله اطالعات تاکنون بههای فضای مجازی است به این معنا که ویژگی
ما کرده است. ابوده است که فردی پس از دریافت یک پیام، به ارایه پاسخ الزم برای آن اقدام می

اقتصادی که متوجه نوجوانان و  -اجتماعیهای خاص تلفن همراه و برخی از تنگناهای جذابیت
الت ی از مشکشود که آنان از سویی برای به فراموشی سپردن برخجوانان ایرانی است، سبب می

سیاسی که با آن مواجهند و از سوی دیگر برای کسب لذّتی هر  -اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی
چند موقت و گذرا، روند دریافت و ارسال پیام را به روند دریافت، بررسی و تفحص و ارسال پیام 

ظر، نتبدیل کنند و در جریان بررسی و تفحص خویش، برای یافتن پیامک، عکس یا کلیپ مورد 

 های اجتماعی مختلف بزنند.ها و شبکهدست به تفحص گوشی دوستان، سایت
وی  یی و معارضهجوتر شامل پاسخی به نیاز به ابزار هویت فرد یا هیجاندر اقدام اخیر که بیش

« ه کسیچ»، برای «عباراتی»و « مضمون»را با چه « چه پیامی»با دوستانش است، فرد باید ببیند 
، «ایچه انگیزه»را با « چه متنی»، «چه زمانی»ارسال دارد و این که طرف مقابل « نیچه زما»و در 

 «اصالً ارسال»کرده یا « دیر ارسال»خواهد کرد یا چرا پاسخ پیام ارسالی وی را « ارسال»برای وی 
 .ارنددتوانند برخی از کاربران را به تأمل و تردید واگفته به سادگی مینکرده است، موارد پیش
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، بیانگر این مسأله است که برخی از «های مجازیسوءاستفاده از آموزش»سرانجام عنوان 
آموزان )که تعدادشان کم هم نیست(، از سویی به سبب عدم بسترسازی فرهنگی مناسب و از دانش

 هایسوی دیگر به دلیل عدم ارتقای اخالق فردی و اجتماعی آنان، از فضای پیش آمده در آموزش

وند شکننند، به این معنا که یا در رختخواب وارد کالس مجازی خودشان میسوءاستفاده میمجازی 
د و در کننها را پیشه خود میو یا پس از اعالن حضور در کالس، سر زدن به اینستاگرام و نظایر آن

 د.گذارنها را برای یکدیگر به اشتراک میایام امتحانات نیز با تشکیل گروه تقلب، پاسخ سوال

 

 
 

 

 

 
 

 

ها چنان در چشم و دل نسل جدید زیاد است که برخی البته الزم به ذکر است که جذابیت فناوری
ها حاضر به خرید گوشی پیشرفته دهند، از آنجا که اولیای آنآموزان مصاحبه شده گزارش میاز دانش

اند که در صورت شاگرد اول گذاشتهها با پدر و مادر خودشان قرار اند، آنیا تبلت برای آنان نبوده
شدن، اولیا برای آنان گوشی یا تبلت تهیه کنند، از این رو واقعاً به جدّ درس خوانده و با شاگرد اول 

گردند که اند، اما در ادامه، چنان غرق فضای مجازی میشدن، به جایزه مطلوب خویش دست یافته
 اند.ه دچار افت درسی گردیدهرسند، بلکنه تنها به تکالیف درسی خودشان نمی
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ساعت در اینستاگرام  3-7ساله، در مصاحبه خودش ضمن تأکید این که وی روزانه  12سینای 
 کند:هایش را برگزار میسازد که او با تقلب همه امتحانبرد، خاطرنشان میبه سر می

 ؟کنیکار هستی، چه کارهایی میهایی که بیسینا تو زمان -»

 رم.اینستا می
 اش توی اینستاگرامی؟یعنی همه -

 آره.
 روزی چند ساعت توی اینستاگرام هستی؟ -

 .ساعت 7، 3
 رسی؟های خودت میاون وقت به درس -

د: اول گویکاری ندارم که، تازه اول اینستا بعد کتاب )اشاره به آهنگ ساسی مانکن دارد که می
 گذارد(.خنده میاینستا بعد کتاب و همراه آن استکیر 

 دن؟چرا کاری نداری، کالس آنالین نداری یا تکلیف بهت نمی -

 دم، وگرنه تو اینستام.رم جواب میام بیاد، سریع میرم هر موقع پیکالس آنالین که می
 شه؟معلمت متوجه نمی -

 .فهمهنه، نمی
 خوب اگه سوال بپرسه چی، بلدی جواب بدی؟ -

 گم.از رو کتاب می
 کنی؟ها رو حفظ نمیدرس خودت -

 «.کارم این همه رو حفظ کنمنه، مگه بی

 
ها دهند که هر دو شبهای خودشان گزارش میساله، در مصاحبه 11ساله و امین  12امیرمحمد 

ا کند که وی بتا دیر وقت سرگرم کاربری از فضای مجازی هستند. در ادامه، امیرمحمد تأکید می
 کند.ازی، کمبود خواب شبش را جبران میهای مجخوابیدن سر کالس

 خوابی؟ها چه ساعتی میساعت خوابت چه طوریه امیرمحمد، شب -»
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ه کخوابم، ساعت خاصی نداره، خیلی زود بخوابم شاید یک بخوابم، مگه اینهر وقت که شد می
 ابم. خوسر صبح ساعتای چهار صبح پاشم که امتحانم رو بخونم، در هر صورت بعد از یک می

 های مدرسه چه طورند؟بعد کالس -

پا شدم یه سالم گفتم  1/ 5، 9یکی  1تا زنگ گذاشتم، یکی ساعت همین دیشب مثالً من سه
 «. هم پا شدم دوباره حاضری زدم و باز خوابیدم 5/9توی گروه، دوباره خوابیدم، 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دونی؟ ها میهای خودت رو هم از عضویت توی این شبکههدف دوست -»

اده ها دارن، استفاونا برای سرگرمی یا برای این که بهمون ثابت کنن که اونا هم از این شبکه
 کنن.می

 کنی؟ تر با چه کسانی چت میبیش -
دیم. یا اس میامگه استر با فامیالمون، به خصوص پسر عموم که اول دبیرستانه. به هم دیبیش

 فرستیم. بعد عکس هم مثلگن، میاز این شکال که بهش استی، نه استنکر، آهان استیکر می
 کنیم.کالسیم هم که گفتم، چت میفرستیم با همهمونایی که گفتم، می

 کنی؟ چه قدر وقتت رو صرف چت کردن می -

رم زیر پتو، یواشکی به هم کنیم، میچت می به بعد تا هر وقت که خوابم بیاد، 1شبا از ساعت 
صبح شده، باید برم مدرسه. اعصابم به هم  3بینم، ساعت فرستیم که آخر سر میاس میاماس

 خوره که بخوام برم مدرسه.می
 فرستید؟ فرستید، مگه چی میگی یواشکی برای هم چیزی میچرا می -

ی ازدواج و زن و شوهری و بوس و این جور چیزا ه دربارهتر اون چیزایی ک)پس از خندیدن( بیش
 «.دونی کهدار نمیفرستیم، خیلی خندههستن رو برا هم می
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ای که دارد، یادآور شده است که وی به جای عطف توجه به مباحث ساله در مصاحبه 5/11فرزام  
برای آن که اولیا متوجه زمان زند و همدرسی کالس، سرکالس به صفحات مختلف وب سر می

 کند:ها تظاهر به درس خواندن و گوش دادن به بیانات معلم میکژکاربری وی نشوند، با فریب آن

 خونید خودتون؟ها رو هم میاصالً درس -»
 شدیم. تر میدادن، راحتنه خیلی، اگه مامان و بابام گیر نمی

 دن؟به چه چیزی گیر می -
 که درس بخونیم. این -

 هات هم اومده پایین؟خونی زیاد، نمرهگفتی که درس نمی -
نه خانم، پایین نیومده، حواسم جمع هست که پایین نیاد، هر وقت تکلیف و امتحان دارم، سریع 

 م. کنفرسته رو نگاه نمیهایی که معلممون میفرستم، ولی ویدیونویسم میاز رو کتاب می
 ینی؟بدونن که نمیمامان و بابات می -

 خندد(.بینم و بلدم )میکنن همه رو مینه، اونا فکر می

 شن؟کنی که متوجه نمیچه کار می -
ش دم که انگار دارم گوهام بیاد پایین، تبلتم تو دستم هست یه جوری نشون میذارم نمرهنمی

 «. مشفهمن، فقط اگه امتحانا حضوری بشه، بیچاره میدم و اینا، هندزفری هم دارم نمیمی
اش، از اعتیاد و وابستگی خویش به فضایم مجازی ساله، در فرازی متفاوت در مصاحبه 11امین 

 کند که بالطبع مانع قدرتمندی فراروی درس خواندن وی هست:یاد می
 آور هستند؟ های اجتماعی برات هیجانشبکه -»

اش مامان ش ندارم، بعد همهکردم. آخه من داداآره، خیلی خوبن. اگه نبودن من از تنهایی دق می
 کنن.کنن، اصالً به من توجه نمیو بابام به خواهرم توجه می

 های اجتماعی رو داشته باشی، چی بود؟ اول هدفت از این که اینستاگرام و بقیه شبکه -
ام سر رفت و خسته شدم، واسه سرگرمی و تنوع برم کار شدم و حوصلهاول این که وقتی بی

 کنم.هنوز بازی هم میتوشون، ولی 
 اآلن هدفت چیه، هدفت تغییری هم کرده؟  -

 «.کنم، بهش عادت کردم و مجبورم برم توشاآلن یه کمی تغییر کرده و احساس می
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ساله، با طرح نوع متفاوتی از درس خواندن، اظهار داشته است، اگر چه وی  11سرانجام ثریای 
شاگرد اول کالسشان شده است، اما هدف وی از این درس خواندن تنها رسیدن درس خوانده است و 

ا بیند. نکته مهمی که در بیانات ثریبه جایزه تبلت بوده است و دیگر نیازی به درس خواندن نمی
موزان آمشی وی، عیناً توسط دانشکند، خطوجود دارد، این مسأله است که وی به صراحت بیان می

ها تبلت و گوشی همراه را تهیه شود تا اگر اولیای آنان باالستقالل برای آنیزیادی پیگیری م
 کنند، به صورت جایزه شاگرد ممتاز شدن فرزندشان، این وسایل را برای فرزندشان تهیه کنند:نمی

 های اینترنتی استفاده علمی هم بردی؟ثریا تو از برنامه -»
 کنم.می باهاشون کار میاستفاده علمی؟ نه بابا، من فقط برای سرگر

 های اجتماعی شدی؟کالً چرا وارد شبکه -
 کنند.اش میچون توی این دوره و زمونه اگه کسی از اینا نداشته باشه، مسخره

 ها رو نصب کردی؟گرفتی که این برنامهیعنی تو مورد تمسخر قرار می -

ها بچه مثبتی که از این برنامه گفتنآره دیگه، یک سال پیش که اینا رو نداشتم، همه بهم می
 نداری. البته خودمم جلب کارشون شدم.

 جذب کدوم کار شدی؟ -
های عاشقانه و غمگین و شاد برای فرستن و متنکنند و عکس میاین که با هم دیگه چت می

 فرستن.هم می
 های اجتماعی رو نداشته باشند؟های تو کسی هست که شبکهتوی دوست -

زنن تو سرشون، اونا هم اآلن دارن ی دوستام این قدر دارن میشون ندارن، ولی بقیهآره، دو نفر
 کنند که تبلت بخرند. به مامان و باباشون التماس می

 ها برای داشتن تبلت التماس کردی؟تو هم مثل اون -

 آره، معلومه که آره!
 خوب، مثالً چه کار کردی؟ -

 ده!ها جواب نمیخوردم، دیدم این راهاول جلوشون گریه کردم و یا غذا نمی
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 خوب، بعدش چه کار کردی؟ -
 .خرید، بابام هم قبول کردبه مامان، بابام گفتم اگه همه درسام رو عالی بگیرم، برام تبلت می

 یعنی تو پارسال همه رو عالی گرفتی؟ -

 شون رو عالی گرفتم.آره، درسام رو خوندم، همه
 خونی؟ال درس میاآلن هم به همون شدت پارس -

نه، اصالً. پارسال هدف داشتم که درس خوندم. اآلن که تبلت رو دارم، واسه چی به خودم سخت 
 بگیرم.

 های تو نیست؟یعنی حس رقابت توی درس خوندن بین دوست -
ه دیگه شای نیست، درسا معلوم نمیها سرگرم هستیم. بعدشم چون نمرهنه، اکثرمون با این برنامه

 خونن.گرفتی، فقط چند نفری که بهت گفتم، خیلی درس میچی 
 خونی؟ها درس نمیخوب، تو چرا مثل اون -

رن. اونا به مامان و باباشون قول دادن عالی بگیرن تا به خاطر این که اونا دارند راه من رو می

 «. خوننبراشون تبلت بخرن. وقتی هم که خریدند، مطمئن باش دیگه درس نمی
به  رسند،های ارتباطی جدید به تجربه آن میبر افت درسی که برخی از کاربران فناوری عالوه
های ارتباطی پیشرفته در سطح کودکان، نوجوانان و جوانان، فناوریرسد با افزایش کاربری از نظر می

 ینظام آموزشی ایران در کالن کار افت قابل توجهی را تجربه کند، زیرا به دلیل عدم بسترساز

آموزان در کاربری فرهنگی الزم در کالن نظام و در آموزش و پرورش، دست اولیای آموزشی دانش
های ممنوعه در مدرسه، به میزان زیادی بسته است و وقتی جهت دهی مناسب اولیای فناوریاز 

ود خ آموزان در این زمینه وجود نداشته باشد، خود بهفرهنگی نظام، اولیای آموزشی و اولیای دانش
ی را در های ارتباطفناوریهای نامناسبی از آموزان کاربر، کاربریتر انتظار داشت تا دانشباید بیش

 خود به معرض دید بگذارند. 
شود، بعضی از مسووالن هایی که شنیده میمضاف بر آن چه از آن یاد شد، طبق برخی از زمزمه

های دوران قبل از ر نهاده، با همان محدودیتمایل هستند تا بعد از کرونا، آموزش مجازی را کنا
ها برخورد کنند که در صورت تحقق چنین امری، وخامت اوضاع کژکاربری کرونا با مقوله فناوری

 اند، دو چندان خواهدآموزانی که ضمن داشتن وسایل الزم با فضای مجازی هم آشنایی یافتهدانش

 شد.
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 هاتقلب كردن در امتحان – 21-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ارتباطی جدید در سطح های میدانی حکایت از استفاده نامناسب از فناوریبرخی از پژوهش

 ها دارد.کاربران آن

(، در بررسی که در سطح دانشجویان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند 2111) 2و لوهنری 1بورنز

 ای دریافتی خودشان و یا بههکه تعداد قابل تأملی از دانشجویان در طول کالس یا به دیدن پیام

عامل  تواند به صورت یکورزند و به این ترتیب تلفن همراه میارسال پیام برای دیگران اشتغال می
 مخل آموزشی عمل کند.

(، در گزارش پژوهشی خویش 1391پور و زیرخافی )به نقل از ظفری و همکاران، مهدی
که نسبت به تلفن همراه در جامعه وجود دارد، های منفی اجتماعی سازند: وجود نگرشخاطرنشان می

ان از آموزان و دانشجویسبب شده است تا این وسیله به مثابه یک دستگاه مخرب دیده شود و دانش
آن در درجه اول برای بازی کردن، گپ زدن با دوستان و به شکل بالقوه رفتارهای نامناسب مانند 

 ها استفاده کنند.تقلب و دیگر ناهنجاری
آموزان مدارس، با تلفن همراه سازد، برخی از دانش، در گزارشی خاطرنشان می(2111)  3امانتسدی

 کنند.های صوتی و متنی، در امتحانات تقلب میخویش با ارسال پیام
ی اند، برخ( در گزارش پژوهشی خویش به شکل مشابهی خاطرنشان ساخته2111) 5و شللی 4بست

ی جدید، با سوءاستفاده از پیام کوتاه، اسکرین شات و پیام صوتی دست های ارتباطاز کاربران فناوری

 زنند.به تقلب می

                                                   
1. Burns, Shari M. 

L. ohenry, Kevin 2-  

3. Diamantes, T 

4. Best, L. M. 
5. Shelley, D. J. 
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آموزان و دانشجویان، با گیر میزان تقلب در سطح دانشاز افزایش چشم نیز (1313منطقی )
 کند.اند، یاد میجدید در دسترس آنان قرار دادههای امکاناتی که فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که متعلق به قبل از دوران فراگیری کرونا است، خاطرنشان ساله، در مصاحبه 9محسن 
سازد، وی با وجود آن که تبلتش سیم کارت ندارد، اما با کرایه کردن سیم کارت از دوستش، می

 زند:دست به تقلب با تبلت می

 محسن تو تا حاال شده تبلتت رو مدرسه ببری؟  -»
 آره!

 بری، مگه ورودش به مدرسه ممنوع نیست؟رسه میخوب چرا تبلتت رو مد -
رگه گیریم از رو بها تبلت میارن. بعد عکس میچرا، ولی روزایی که امتحان داریم یه سری از بچه

 نویسن.ها از روش میفرستیم تو گروه. بعد بچهامتحان، می
 ری؟با تبلتت اینترنت هم می -

 نه، من سیم کارت ندارم.
 فرستید؟تو کالس برای هم عکس میپس چه جوری  -

 گیره.ده به من، ولی بگما، پولش رو ازم میتا سیم کارت داره، یکیش رو می2اشکان دوستم 
 کارت رو داده مال خودت باشه؟ سیم -

 ده، باید کرایه بهش بدم.نه، هر وقت بهم می

 گیری؟چرا خودت یه سیم کارت نمی -
بار ازش  3گیرم. تا حاال برا امتحان سیم کارت اشکان رو می گه نیاز ندارم. منم فقطبابام می

 گرفتم.
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 ها آشنا شدی؟رسانی پیامچه طوری با برنامه -
 شه تو کالس باهاش تقلب کنیم. منم ریختم.یکی از دوستام گفت که می

 چه طوری با کار کردن با اون آشنا شدی؟

 کار باهاش. خود حمید که گفت بریزیم، بهم یاد داد. خیلی آسونه
زرگه، کنی؟ فکر کنم تبلتت یه کم بترسی معلمتون بفهمه که تو توی کالس تقلب مینمی -

 شه؟! راحت دیده می
 «.ذارم تو جا میزیاین طور نیست. تبلتم زیاد بزرگ نیست، می

 ریزی برای تشکیلهای جداگانه خود از برنامهساله، در مصاحبه 12ساله و امیرمحمد  5/11فرازم 
 د:انگروه تقلب و چگونگی تقلب گروهی خود و دوستانشان در دوران حاکمیت کرونا یاد کرده

 کنید؟های خودت راجع به چی صحبت میبا دوست -»
 جور چیزا. ها، درسامون، ایندونم همه چی دیگه، مثالً بازینمی

 گید؟ ها چی میراجع به بازی -

های جدید تا لولمون بیاد باالتر، اونا هم دارن کلش، بازی که تو کلش چه کار کنیم بهترهمثالً این
 چی اومده بیرون. 

 گید؟هاتون به همدیگه چی میراجع به درس -
متحان ده، مخصوصاً وقتی امون یه چیزی بلد نباشه، به اون یکی یاد میها مثالً یکیبعضی وقت

 خندد(. مون خوب بشه )میریزیم که چه طوری نمرهداریم، با دوستام برنامه می
 ریزید؟ای میچه برنامه -

 مثالً چه طوری تقلب کنیم و اینا... . 
 کنید؟چه طوری تقلب می -

دن کالسی دارم درسش خیلی خوبه، بیچاره مامان و باباش خیلی گیر میمثالً برای امتحان یه هم
ع فرسته، دیگه ما هم سریرو مینویسه برای ما عکسش تونه بپیچونه، اون جوابا رو میبهش، نمی

 «. فرستیم تو گروهنویسیم، مینویسم روی برگه، اسم خودمون رو هم باالش میمی
 شه، درسته؟ها مجازی برگزار میامیرمحمد در حال حاضر کالس -»

 آره. 

 اآلن اوضاع مدرسه چه طور هست؟ -
 خوبه، بهتره.

 از چه نظر بهتر هست؟ -
 خندد(.م میهام بهتره )خودش هنمره

 گیری؟طوری چیزی یاد میکنی اصالً اینحس می -
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 آره. 
 چه چیزهایی مثالً؟ -

 بینیم... . های علوم رو میدرس... مثالً ریاضی... ویدیو

 ها بهتر شده؟ات به خاطر تقلبنمره -
 یه ذره، نه خیلی. 

 کنین، مگه آنالین نیست؟چه جوری تقلب می -
دن و ما باید بهشون جواب بدیم، بعد توی گروه هر کی هر یا سواال رو میمثالً یا توی سایته 

 فرستیم. گه و بعد میچی جوابش رو به دست آورده، می
 همه با هم، یا فقط چند نفر؟ -

 فرستیم، بقیه چون خیلی رفیقیمنفریم، ولی فقط سه، چهار نفر می 13، 12مثالً یه گروه هستیم 
 «. کنندباهاشون هم استفاده می

 

 
 

 

 

 

 

 

ساله هم از تقلب کردن )پیشرفته( دوستانش در ارتباط رویاروی و تصویری با معلمشان،  11عرفان 
 به شرح زیر یاد کرده است:

 که آموزشت مجازی هست، خوبه یا وقتی حضوری بودین؟جان اآلن عرفان -»
 کنن.گیره، همه تقلب میکس یاد نمیمن از آموزش مجازی بدم میاد، چون هیچ

 کنین؟چه جوری تقلب می -
خوای یه سوال ریاضی حل کنی که همیشه معلم فرسته، مثالً میمعلم خودش تقلبی می

 فرسته، هیچ ارزشی نداره. می

ی، کنشه سی، تو هم حفظش میگه میخوای پانزده و پانزده جمع کنی، ای میا مییمثالً تو م
گیری که، مثالً معلم گفت امروز فقط کامل گوش کنید که فردا امتحان بگیرم، بعد دیگه یاد نمی

ده قشنگ معلومه، مثالً وقتی باید از خودمان فیلم بگیریم، کامل کس اصالً گوش نمیخاله هیچ
ذارن از روش کنن، پشت گوشی، کاغذ جواب سواال میها گوشی نزدیک صورت میهمعلومه بچ

 «.گیرمگیرن، اما من از دور میگه از دور بگیرین، ولی اینا از نزدیک میخوانن، معلم میمی
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 ايجاد مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی -21-1

 گند؟هم میها به های تفریح، چیدوستات زنگفرشته خانم، تو مدرسه  -»

ای حرف های ماهوارههای ماهواره یا شبکهگه. مثالً بعضیا در مورد فیلمهر کسی یه چیزی می
 زنند.های شخصی خودشون با هم حرف میزنند، بعضیا هم در مورد وسیلهمی

 وسایل شخصی مثالً چیا؟ -
 های آرایشی که مثالً چه مارکی دارند و چه قیمتی دارند.موبایل، وسیله

 ها وسایلشون رو هم به مدرسه میارند؟بچه -
 ها با خودشون میارند.آره، بعضی وقت

 دوستات واسه چی وسایلشون رو به مدرسه میارند؟ -

 «گن وسایالی من بهترندخب معلومه دیگه، میارند تا به همدیگه نشون بدن و هر کدوم می
 )فرشته، پنجم دبستان(.

خاصی را در دستور کار خود دارند و در جهت تحقق  مدارس معمول اهداف آموزشی و پرورشی
آموزان، از طریق کوشند، به این معنا که مدارس در عین تالش برای سواددار کردن دانشها میآن

کوشند، از سویی با انتقال فرهنگ جامعه و از های فوق برنامه خویش میهای درسی و فعالیتمتن
سیاسی سردمداران جامعه به شهروندان، به تربیت  -فرهنگی -سوی دیگر انتقال اهداف فکری

 افرادی نایل آیند که در عین سواد و دانایی، نسبت به اهداف جامعه از تعهد الزم برخوردار باشند.
اند، با مبادرت آموزانی که برای یادگیری و آموزش در مدرسه کنار هم گرد آمدهاما گاهی دانش

امور، ممکن است در عمل مدرسه پنهانی در بطن مدرسه رسمی ها و ورزیدن به انجام برخی از کار
 خود پدید آورند که از اهدافی متفاوت با اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه تبعیت کند.

گفته که غالباً دور از چشم اولیای آموزشی پدید آمده و به حیات اجتماعی مدارس پنهان پیش

تر و شدیدتر از اهداف است حاوی اثراتی جدیدهند، در برخی از مواقع ممکن خویش ادامه می
 مدارس رسمی باشند.

های میدانی انجام شده در مدارس ایران داللت بر آن دارند که در غالب موارد در مدارس بررسی
های غیررسمی زیادی ها یادگیریاند که در آنآموزش و پرورش، مدارس پنهانی شکل گرفته

(، در 1394منطقی )شود که متأسفانه در غالب موارد چندان مناسب و بهینه نیستند. مالحظه می
ید های ارتباطی جدفناوریآموزان دبستانی از مصاحبه درباره چگونگی کاربری دانش 111»پژوهش 

آموزان از هم در های غیررسمی دانشهایی از یادگیری، با ارایه نمونه«)تلفن همراه، تبلت، رایانه(
درسه، دست به ترسیم نسبی مدارس پنهان شکل گرفته در بطن مدارس آموزش و پرورش زده م

 است.
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های انجام شده، مصادیقی از مدارس پنهانی که از آن یاد شده توسط دختران و پسران در مصاحبه
 آموز ابتدایی ارایه شده است.دانش

های ش در مدرسه به دیدن فیلمدارد، وی با دوستانساله، در مصاحبه خود بیان می 11امین 

 نگار پرداخته است و بالفاصله آن را در محیط خانه پیاده کرده است.هرزه
هایش، خاطرنشان کرده است که کیانا ساله با یادآوری گروهی از دوستان و همکالسی 11های ر

 از خود بههای هنجارشکن مشابهی را کشند و رفتارو گروهش، در انتهای مدرسه با هم سیگار می
 گذارند.منصه ظهور می

 
 

 

 

 

 

 

 

اش اظهار داشته است، وی از محیط ساله نیز که کودک کار است، در مصاحبه 13سرانجام عباس 
ب برد و به این ترتیآموزان سود مینگار به سایر دانشهای هرزهمدرسه برای فروش سیگار و فیلم

 آورد:ه کودک کار باشد، پول در میای که او را محکوم به این کرده است کدر جامعه
 کنی؟ هایی میتو از اینترنت چه استفاده -»

بینم و یگیرم، بعد فیلم مکنم. برنامه میی تبلتم رو دانلود میرم بازی و عکس تصویر زمینهمی
 کنم.واسه درسام تو اینترنت تحقیق می

 هایی؟ هایی یا چه جور فیلمچه عکس -
 مون و گل و قلب و آرایش و دختر و پسر و... .گفت( مثالً عکس مدرسه)پس از خندیدن 

 خوب دیگه؟  -
تونم دهد( خیلی بَدَن. دیگه نمیاِم اِم پاسخ میدیگه زن تنها و دوست دختر و )امین مکث کرده، با 

 بگم.

 گی خیلی بَدَن؟ چرا امین جان اشکال نداره، راحت باش چرا می -
ودا، رفتیم توی چیزه بگفت سوپر. مثالً میچیزی دیدیم که دوستم به اونا میآخه چند بار یه 

آورد، ما نوشتیم عکس یا فیلم سوپر. بعد اونم میی زمین داره. خوب، میهمون که عکس کره
 دیدیم.می

 ی زمین سوپر بنویسی، این چیزها رو میاره؟ از کجا یاد گرفتی که اگر بری تو اون عکس کره -
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 داد، با کامپیوتر رفت توی اون عکسه بار توی کالسمون وقتی که آقامون داشت علوم درس میی
ی عکسای کواال و میمون اومد. بعد من از ی زمین نوشت، عکس کواال و میمون، بعد همهکره

ی زمین هر چیزی بنویسی میاره؟ بعد آقامون گفت: آره، هر چیزی آقامون پرسیدم، آقا تو اون کره

 ویسی میاره.بن
 دیدید؟هایی میعکس یا فیلم سوپر رو چه وقت -

وقتایی که زنگ تفریح بود، دوستم تبلتش رو یواشکی از تو کوله پشتی خودش در میاورد، دوتایی 
 کرد، بعد خودمون دوتاییها رو از کالس بیرون میی بچهدیدیم. بعد چون دوستم مبصر بود، همهمی

 دیدیم.تو کالس می
س نیست، هایی که کسی تو کالکنید و وقتهای سوپر مگه بد هستند که یواشکی نگاه میفیلم -

 بینید؟می
کنن. دیگه رو بغل میآره، مثالً توی فیلماش دوتا یا یکی از پسرا لباس یه دختر رو در میارن. هم 

 کنن.بعد کارای باحال می

 کنید؟ کار می بینین، چهها رو میبعد از این که این فیلم -
خوابن یا وقتایی که بابا و مامانامون خونه نیستن، اون چیزایی که دیدیم رو، شبا که همه می

 اداشون رو در میاریم.
 شه؟چه جوری، مگه می -

شه انجام داد. من خودم با عروسکای خواهرم و با شاسخین خودم این کارا رو انجام آره، می
 دم!می

 شی؟ بینی، چه جوری میها رو میفیلم و عکسبعد این که این  -
ی بینم و هم وقتبعدش خیلی خوبه، آدم خوشش میاد. وقتی که هم این فیلما رو و عکسا رو می

 «.که اداشون رو درمیارم
 هات بگو، شده توی مدرسه موبایل بیارند؟خوب درباره دوست -»

. سرمون نیست، آوردند. کسی هم نفهمیدبله، چند بار یواشکی زنگ هنر و ورزش که کسی باالی 
 اما پارسال یه دختره تبلت آورد، ناظم ازش گرفت. 

 هاشون چه چیزهایی دارند؟هات توی گوشیخوب دوست -

 ادبند. فقط فهمیدم که آوردن. رم، چون بیگروه کیانا بود که من اصالً طرفشون نمی
 ادبه؟کنی کیانا بیچرا فکر می -

، مثل کشهکنه، سیگار میهای بد میده، کاربینه، فحش میرو. چیزای بد مینپرس دیگه این 
 نویسه. ره، یک طرف موهاش رو تیغ میندازه، تو دستشویی حرف بد میها راه میالت
 شه؟!سیگار تو مدرسه، مگه می -
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کشن. یکی هم مواظبه، آخه حیاط مدرسه بزرگه، شن دور هم یک سیگار رو با هم میآره جمع می
 رن یه گوشه جای خلوت. اونا هم می

 نویسند؟شه، حرف بد هم میباورم نمی -

آره! زنگ ورزش نوشتند، بعد سرایدار مدرسه دید، رفت به خانم گفت، اونم سر صف گفت ما 
 نویسن. شه، دیگر نمیکنیم، هر کس چیزی بنویسه، اخراج مییدوربین داریم، چک م

 چرا از کیانا و گروهش خوشت نمیاد؟ -
کشه، همه دوستاش مثل خودش هستند، زنه، انگار عربده میچون کیانا عقل نداره. حرف می

بیرون،  زدمی ذاره، مثالً گلی موهاش بلند بود، از زیر مقنعهشه، قانون میوقتی با یکی دوست می
یانا مادر گن کها میخیلی ناز بود، وقتی رفت تو گروه کیانا، موهاش رو پسرونه زد، مثل کیانا. بچه

  «. کنهنداره، مادرش طالق گرفته و اون با باباش زندگی می
  ری؟هم می عباس تو مدرسه -»

 داره. یدالیل رفتنش اونم البته همونه. کنم فکر مثبتم تنها کار، آره

  جون؟ خاله دالیلی مثالً چه -

 داریم... . رو خودمون ترفندای هم ما، دیگه دیگه،

  دی؟نشونم می های باحالت رو همی کانالبقیه -

  بگم. چندتاشون رو اسم تونمجیزه، فقط می دیگه نه

 .ممنون -

 اعظم. نعنایی، شرّ کنت، مدرسه خفن بازای فیلم

 بزنیم؟ حرف هم با هاکانال این به راجعشه می -
  حتماً. کنی، جمع فالورز برام بدی قول اگه
 کنم.رو می سعیم، باشه -

 ذارمرو می خفن فیلمای از قسمت یه که طوریه این، یعنی دارم خودم برای بیزینس یه من ببین -

ازم  اون وقت، برهکفشون می و کننمینگاه  اونا رو هستن، عضو هم که های مدرسهکانالم، بچه تو
 جان فروشم،بهشون می و ریزمدی میروی سی اونا رو منم بفرستم، کاملش رو براشون که خوانمی

  نه؟ یا کردی حال بگو من

 در میاری؟ پول هاکانال این از طوری چه دیگه، بود جالب -

هم  سیگار شاسکوال این به توش نعنایی کنت همون دیگه، داره درآمد کانالمم یکی اون خب

 .بدیدن ندید فروشم، بس کهمی

 کشی؟خودت نمی یعنی -

 «.تفننی چرا
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، اصطالحی تقریباً نوپدید است و از این رو، تعابیر و برداشت افراد 1اصطالح آموزش غیررسمی

 . 2هنوز به وحدت نظر نرسیده استنظر از آن، صاحب

را معادل فعالیت بدون سازمان و ساختاری  education Informalپردازان اصطالح برخی از نظریه
دانند که هدف، محتوا، روش و زمان و مکان یادگیری مشخصی نداشته، متکی به پشتیبانی می

هایی را مترادف آموزش education Non formalسازمان خاصی نیز نیست، در حالی که اصطالح 
ها هستند و هدف انتقال برخی از مفاهیم و دانند که مؤسسات و نهادهای خاصی متکفل امر آنمی

 ها را مدنظر دارند.ارزش

نظران بین دو اصطالح آموزش غیررسمی و تربیت غیررسمی، تفاوت قایل بعضی از صاحب

 اند.شده
 1391اند. منطقی )دست به تهیه اصطالحات جدید زدهپردازان هم در این زمینه برخی از نظریه

 نویسد:ب(، در همین زمینه می

                                                   
1. Informal learning 

 Informal  ،Non formal ،Lifelongهایی مانند: به همین سبب هم هست که آموزش غیررسمی با معادل .1

education ،Adult education  ،Vocational education .و نظایر آن به کار برده شده است 
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را مطرح ساختند. این  Edutainmentاصطالح نوپدید  1993رنه و مکالفرنی نیز در سال »
(، بوده، بیانگر Entertainment(، و تفریح )Educationاصطالح مشتمل بر دو واژه آموزش )

ر این پرداز، دوی هر دو بُعد آموزشی و تفریحی هستند. به نظر این دو نظریهاست که حاهایی برنامه

 Educationتر از جنبه آموزشی )(، بسیار قویEntertainment dimensionآموزش جنبه تفریحی )

dimension.آن است ) 
عریف تپردازان آموزش غیررسمی، این آموزش را به شرح زیر، کومبز به عنوان یکی از اولین نظریه

 کند:می

آموزش غیررسمی، عبارت از هرگونه آموزش منظم و سازمان یافته، خارج از چارچوب نظام آموزش 
 آورد.رسمی است که فرصت یادگیری را برای فرد فراهم می

از آموزش غیررسمی ارایه کرده است، این آموزش را  2115در تعریفی که در سال  یونیسف،
 داند. آموزشی برای تمامی سنین، و رفع نیازهای پدید آمده افراد می

دانند که لیونگستن و دیل و بل، در تعاریفی مشابه، یادگیری غیررسمی را یادگیری خاصی می

 دهد.، رخ می«خارج از دیوارهای مدرسه»و « مخارج از یک برنامه درسی مستقی»
ورزند که در آموزش غیررسمی که معموالً در بیرون از مدرسه صورت آسپین و چیپمن، تأکید می

پذیرد، به سبب آن که محتوای آموزشی با توجه به نیاز فراگیران تهیه و تدوین شده و از می
اگیران را معطوف به خود کرده، آنان با عالقه انگیزه درونی فر مندی کمتری برخوردار است،ساخت

 پردازند.تری به این آموزش میبیش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تمرکز، زمان، سازمان،  بندی اجمالی، اگر آموزش رسمی و غیررسمی را به لحاظ هدف،در یک جمع
 -هزینه ،میزان انگیزه، شرایط تحقق، میزان تعامل یادگیرنده و یاد دهنده، ارزشیابی، میزان یادگیری

 گردد:های فرارو، به شکل تطبیقی بررسی شوند، نتایج زیر حاصل میبازده و محدودیت
 در برابر هدف اخذ مدرک در آموزش رسمی، در آموزش غیررسمی این هدف وجود ندارد.
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در برابر تمرکزگرایی موجود در آموزش رسمی، در آموزش غیررسمی این تمرکزگرایی مالحظه 
 شود.نمی

های غیررسمی زمان طوالنی طلبد، آموزشزمان طوالنی که آموزش رسمی به خود میبرخالف 

 طلبند.به خود نمی
سازمان آموزش رسمی، سازمانی رسمی، سلسله مراتبی و مبتنی بر کنترل بیرونی است، حال آن 
که سازمان آموزش غیررسمی، فاقد رسمیت، سلسله مراتب و دارای کنترل درونی و خودکنترلی 

 .است

قابل  اینسبی برخوردار است، در حالی که آموزش غیررسمی، از انگیزهای آموزش رسمی از انگیزه
 باشد.توجه برخوردار می

آموزش رسمی برای تحقق، نیاز به مدرسه دارد، حال آن که آموزش غیررسمی برای تحقق خود، 
 به مکان خاصی نیاز ندارد.

یر و یاد دهنده وجود ندارد، حال آن که آموزش در آموزش رسمی، تعامل چندانی بین فراگ

 ریزی و یادگیری، نیازمند تعامل یاد دهنده و یادگیرنده است.غیررسمی در برنامه
در  پذیرد، امایا ملی انجام میای ارزشیابی در آموزش رسمی، به شکل بیرونی و محلی، منطقه

 ست.آموزش غیررسمی، ارزشیابی درونی و به صورت خودارزیابی ا
میزان یادگیری در آموزش رسمی نسبی است، اما در آموزش غیررسمی، این میزان قابل توجه و 

 عمیق است.
در آموزش رسمی، هزینه زیاد، اما بازده کم است، حال آن که در آموزش غیررسمی، هزینه کم و 

های ودیتها هم، در حالی که آموزش رسمی با برخی از محدبازده زیاد است، در مقوله محدودیت
 باشد.های معمول میقانونی و عرفی روبرو است، آموزش غیررسمی فاقد محدودیت

هایی که در آموزش غیررسمی وجود دارد، سبب شده است که برخی از مزایا و جذابیت
پردازان، ادغام دو آموزش رسمی و غیررسمی را در دستور کار خود قرار دهند. ریموند، نظریه

ریزی، اجرا و موزان در برنامهآشخصی، مشارکت دادن دانشهای رویکرد برنامهسازد، خاطرنشان می
موزان و موارد مشابه، در نظام آموزش رسمی، آارزیابی، خودیادگیری، اجازه انتخاب موضوع به دانش

 «. های غیررسمی، صورت پذیرفته استتحت تأثیر آموزش
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ریزان اجتماعی و همین طور کاربران آن برنامه گیری ارزشیآموزش غیررسمی بسته به جهت

 2و فورتوس 1ویز -ودرتواند از جهات مثبت گرفته تا جهات منفی گسترده باشد. به عنوان مثال، می

ن یابد، ایآموزان کاهش میدهند که انگیزه فراگیری علوم در دوران بلوغ دانش(، گزارش می2111)

آموزان به مباحث علوم، روی آموزش کاهش تمایل دانش یابی واقعیت تلخگران در چارهپژوهش
سازند، با عمده کردن یادگیری غیررسمی که از طریق غیررسمی تأکید کرده، خاطرنشان می

 فایق آمد. توان بر مشکل اخیرهای ارتباطی پیشرفته صورت پذیرد، میفناوری

های دیجیتالی دارند، خاطرنشان یای که در زمینه باز(، در مقاله2113و همکاران ) 3بارانوفسکی

ها جهت مداخله و درمان، ها و بیماریهای دیجیتالی در طیف وسیعی از اختاللسازند، بازیمی
شرایط پزشکی )مانند مدیریت درد، پارکینسون(، شرایط روانی نامساعد )نظیر اختالل استرس پس 

و  کته وآسیب مغزی(، مسایل بهداشتیبخشی )مانند ساز سانحه، اضطراب، افسردگی، اوتیسم(، توان

عمومی )نظیر افزایش فعالیت بدنی از طریق بازی(، مسایل اجتماعی )مانند خشونت، زورگویی، 
نژادی( و تغییر رژیم غذایی و سالمت جنسی افراد مورد بررسی قرار گرفته و کارآمدی خود را تعصب

فرادی با نیات شرّیرانه با استفاده سوء از اند )هر چند ممکن است اهای مزبور نشان دادهدر زمینه
نژادی، عادات نامناسب ها در جهت افزایش مسایلی مانند خشونت، زورگویی، تعصبها، از آنبازی

 ها هم سود ببرند(.غذایی و نظایر آن

های انجام گرفته سازند، غالب پژوهش( در مقاله خود خاطرنشان می2111) 5و اوسوالد 4میرگریتی

ین های پرخاشگرانه است، اما اهای دیجیتالی، متمرکز بر نشان دادن اثرات منفی بازیینه بازیدر زم
پسند به شکل غیرمستقیم، در صدد برآمدند تا های جامعهپژوهشگران با ارایه عامل آزمایشی بازی

ا خیر. ی های اخیر در تغییر رفتار آنان به سمت جامعه پسند شدن مؤثر هستببینند آیا انجام بازی

میر و اوسوالد حکایت از مؤثر بودن ارایه عامل آزمایشی داشت. به تعبیر دیگر نتایج پژوهش گریتی
پسند )یا ارایه عامل آزمایشی به شکل غیرمستقیم(، در کودکان کاربر مؤثر های جامعهانجام بازی

 وی بیاورند.شود آنان بیش از پیش به انجام رفتارهای جامعه پسند رواقع آمده، سبب می

های دیجیتالی ( نیز با توجه به این که نوجوانان و جوانان به بازی2113و همکاران ) 6لدوکس

ی کنند، تصمیم گرفتند از طریق یک بازی ویدیویمند بوده، وقت زیادی در این ارتباط صرف میعالقه
به کاربران ارایه کنند. نتایج پژوهش  2اطالعاتی درباره نوع تغذیه مناسب افراد مبتال به دیابت نوع 

                                                   
1. Vedder-Weiss, D. 

2. Fortus, D. 

3. Baranoowski, T. 

4. Greitemeyer, T. 

5. Osswald, S. 
6. Ledoux, T. 
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انجام شده داللت بر آن داشت که اطالعات اخیر در تغییر رفتار تغذیه کاربران مؤثر بوده، سبب شده 
تری مصرف کنند. به تعبیر دیگر ارایه اطالعات میوه و سبزی بیشاست آنان در نظام غذایی خویش 

 آید(،های دیجیتالی )که روشی غیررسمی در امر آموزش به شمار میتغذیه سالم از طریق بازی

 تواند در دانش، نگرش و تغییر رفتار کاربران مؤثر واقع آید.می
اتی نامناسب و تخریبی باشد. به تواند متضمن القائاما آموزش غیررسمی در موارد دیگری می

ا و های الگوهایی مانند باربی، برتز، السا و آنها و پویانماییهای دیجیتالی، کارتونعنوان نمونه، بازی
گذرانی و اندامی غیرواقعی و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرایی، خوشها، با ارایه فردی با نظایر آن

دنی، اضطراب و افسردگی )ناشی از نداشتن امکاناتی گرایی، به سادگی احساس بدشکلی بمصرف
ی های غیررسمزنند. در سطحی فراتر، یادگیریهای اخیر( را در کودکان کاربر دامن میمشابه الگو

های ها از ارزشهای مختلف در کاربران دست بزنند، طیف این ارزشتوانند به القای ارزشمی
 اند.رهنگی و اعتقادی گستردههای فاقتصادی و سیاسی گرفته تا ارزش

 

   
 

های دیجیتالی که کودکان ایرانی کاربر آن هستند، داللت ها و بازیها، پویانماییمالحظه کارتون

ای هستند و در بر آن دارد که این محتویات در غالب موارد حاوی القائات پنهان زیاد و گسترده
گرا و پرهوس به مخاطبان خود هستند. دنیامدار، لذّت مجموع به دنبال ارایه و القای یک نظام ارزشی

های شرک، باب اسفنجی، دهکده الزلو و بازی سیمز، مروج روابط عنان به عنوان مثال، کارتون
 گرایی هستند.گسیخته دوجنس و هم جنس
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ه مصر و گربه ن، نُه، شاهزادهایی مانند نیمه ابری، ظهور نگهبانانماییها و پویاییکارتون
پوش، با القائات عقیدتی خویش در صدد نفی دین یا ایجاد تردید در دین و منجی و یا ستایش چکمه

 قوم یهود هستند.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار، تام فوهای بد، پاندای کونگهایی مانند پرندگان وحشی، خوکها و بازیها، پویانماییکارتون
ها، یا دست به نفی رقبای سیاسی غرب زده و یا نظایر آنشناس و و جری، میکی ماس، لوک خوش

نیمه  هایی مانندها و کارتونها، پویانماییپردازند و سرانجام بازیبه ستایش غرب و یا قوم یهود می
ها، ضمن ارایه سبک زندگی امریکایی به کاربران خویش، اهداف تجاری ابری، باربی، پُو و نظایر آن

 اند.دونالد( را در دستور کار خود قرار دادهند مکهای غربی )مانشرکت
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ه شود کآموزان دبستانی مصاحبه شده، مشخص میهای انجام شده با دانشدر بررسی مصاحبه
ن تواهای غیررسمی دارند. از این تجربیات میآموزان اخیر تجربیات زیادی در زمینه آموزشدانش

عناوین: ارتقای اعتماد به نفس، یادگیری همکاری گروهی و تفکر استراتژیک، جهانی اندیشیدن،  ذیل
های مطرح شده در فضای مجازی، مد و یافتن نگاه نقادانه نسبت به مسووالن، الگوبرداری از الگو

 نگار، کاربری ازهای هرزههای عقیدتی، کاربری از محصولهای ارزشی، تحولمدگرایی، تحول

 های پرخشونت و عمده شدن پول، یاد کرد.محصول
دهد، وی در جریان آشنا شدن با اینترنت، این ای که دارد، گزارش میساله، در مصاحبه 12نفس 

 های خویش را به صورت مجازی انجام دهد:کارآیی را یافته است که خرید
 دی؟کالً خرید اینترنتی انجام می -»

 بله.
 مثالً چی خریدی؟ -

خرم یا مثالً اسپیکر خریدم یا مثالً یه از دیجی کاال برای خودم مثالً بند ساعت هوشمند میمن 
 خرم ازش. سایتی هست اسمش رنگی رنگیه، لوازم تحریرهای خوشگل دخترونه می

 دی یا حضوری؟تر ترجیح میخرید اینترنتی رو بیش -

نم و مثالً فکر کن ندیدی اون آنالین، چون من دوست دارم وقتم رو کالً توی مجازی بگذرو
چیزی که سفارش دادی رو بعد یک دفعه پست برات میاره، من اون لحظه رو خیلی دوست دارم، 
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خوام تونم چیزایی که میکنم که میزنن خیلی خوبه، به خودم یه جورایی افتخار میمثالً زنگ می
 «.رو آنالین سفارش بدم

های نشان ساخته است که وی در جریان بازیساله، در مصاحبه خودش خاطر 5/11فرزام 

 دیجیتالی خویش با دوستانش، همکاری گروهی و تفکر راهبردی را فراگرفته است:
 کنی؟هایی میاز تبلت چه استفاده -»

امون کنم، بعد ما با دوستشم، توش بازی میاز تبلت تو همین کالس آنالینم با تبلتم وارد می
 شیم یه دو، سه ساعتی. یم، مثالً دور هم جمع میدمثالً یهویی بهم پیام می

 هایی روی تبلتت داری؟چه بازی -
 بازی کلش رویال رو که خیلی دوست دارم. 

 بازیش چه طوریه؟ -
ور طیه بازیه که توش مثالً یه ذره جنگیه بازیش، بعد توش قبیله داره و مربوط به شوالیه و این

 های سرد داره. رم نداره توش، اسلحههای گچیزاست. مثالً بازیه که اسلحه

 های گرم یا سرد دارن، هست؟هایی که اسلحهچه فرقی بین بازی -
های سرد اگه بخوای باهاشون بجنگی، باید نزدیک طرف مقابل بشی، چه فرقی؟ این که اسلحه

 ی دور هم با طرف مقابل بجنگی. تونی از فاصلههای گرم میولی با اسلحه
 جنگی رو از کجا به دست آوردی؟ این اطالعات -

نگی بینم، مثالً بازی جهای خودم یا دوستام میده و تو بازیهای جنگی نشون میخانم دیگه فیلم
 «. یکیش کلش بود یکی هم بازی کانتر دو

های جداگانه خویش از آشنا شدن با برخی از ساله، در مصاحبه 12ساله و سینای  5/11فرزام 
 های مطرح در فضایهای فالن گیمر در ارتباط با برخی از چهرهیابی از واکنشاطالعرسوم غربی یا 

ر ای جهانی دگر جهانی شدن و یافتن اندیشهاند که این مسأله تداعیمجازی سخن به میان آورده
های کشور خودشان جوالن آنان است که برخالف اولیای خویش که غالباً افکارشان در محدوده مرز

یژگی پردازند که این وها مینسبت به بسیاری از مسایل جهانی توجه داشته و به ردگیری آن داشت،
 هایشان به قرار زیر است:شایسته نام جهانی شدن است، اظهارات فرزام و سینا در مصاحبه

کنن، اآلن که نزدیک کریسمس هستیم، یک سری از افراد ایرانی درخت کریسمس تهیه می -»

 این مسأله چیه؟ نظرت راجع به
 کنن که مثالً نشون بدن خیلی باکالس و خفنن. آره خانم، از این کارا می

 نظرت راجع به این کار چیه؟ -
نظرم؟ ما که خارجی نیستیم، خودمون نوروز رو داریم، دیگه الزم نیست کریسمس که برای یه 

 کشور دیگه هست رو چیز... جشن اینا بگیریم. 
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 که میسحی هم نباشه؟هاتون کسی هست که جشن بگیره با ایناز اطرافیان و دوست -
دونم پیارسال بود، یکی از دوستام درخت گرفته بود، تزیین اینا کرده آره خانم پارسال بود، نمی

 بودن با مامان و باباش، بعد فرستاده بود تو گروهی که چند نفری با هم داریم. 

 ازش نپرسیدی چرا این کار رو کردن؟ -
 «. ناذارن ایگیرن و میگفت تو اینستاگرام همه با درخت عکس میفت باحال و خفنه، میگمی

 
 

 

 

 

 

 

 

 دیدی؟تو یوتویوب چی می -»
 شون کیودی پایه.ترینکردم، ولی باحالتر گیمرا رو دنبال میمن بیش

 کیودی پای کی هست؟ -
 کنه.کنه، ری اکت میگیم بازی می

 ری اکت یعنی چی؟ -
 کنه باهاشون.ده به فیلمای دیگه و شوخی میهمون ری اکشن، واکنش نشون مییعنی 

 هایی؟چه شوخی -
 .ادبیهآخه یه کم بی

 شه بهم خالصه بگی در مورد چی هست؟حاال می -
دار زد، ولی خندهآورد و از این حرفای بد مییه بار اومده بود صدای سرین و عمو جانی رو در می

 بود.
 ی که گفتی کی هستند؟هایخوب این -

گه من شاهزاده ایرانم، مسخره بازی در میاره، عمو جانی هم که فیلما بد سرین که خودش می

 کنه.درست می
 کنه؟های بد درست مییعنی چی فیلم -

خواست در این مورد زیاد صحبت کشید و نمیهمین فیلمای بد دیگه )در ابتدا انگار خجالت می
 کند(. 
 رو دیدی؟هاش تو فیلم -
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 .«راستش آره، چندبار دیدم
 اند.آموزان مصاحبه شده در برخی از موارد دست به نقد جامعه و خاصه مسووالن آن زدهدانش

یابی از اقصاء نقاط جهان به همراه آموزان با جریان آزاد اطالعاتی و اطالعمواجهه دانش

آموزان را ست هم داده، دید دانشهای خارجی مخالف نظام، دست به دهای گسترده رسانهفعالیت
ها درست تر کرده است که البته برخی از این انتقادنسبت به جامعه و عملکرد مسووالن آن انتقادی

 های دیگر نادرست هستند.و برخی از انتقاد
های آن سوی آب با ها و پویانماییاش با مقایسه کارتونساله در مصاحبه 11محمدحسین 

 :نامدکیفیت میهای ایرانی را بیهای پویا و نهال، محصولهای شبکهانماییها و پویکارتون
 ... شوالیه چی هست؟ -»

گیره، و جلو میره اینشوالیه یه مردیه که یه حالته نیزه تو دستشه سوار اسبشه، وقتی با اسبش می
 جنگه.کنه، میبعد مثالً نیزه پرت می

 ای هست؟آدم قوی -

 آره.
 متعلق به کدوم کشوره؟ شوالیه -

 . کنم آمریکااوووم فکر می
 دونی؟از کجا می -

 اخه مدلش آمریکاییه.
 یعنی چی؟ -

 ده که برا کدوم کشوره دیگه.ها نشون میمثالً خب مدل فیلم
 های ایرانی چه طوره؟خوب مثالً مدل فیلم -

 کیفیت باشه، واسه ایرانیه. و بی اونا رو که خیلی ندیدم، ولی هر چی مسخره
 هاش چه طوریه؟اآلن شبکه پویا برنامه -

اش هاش هم همهکنه، مثالً بازیاش در مورد اذان و آخوندا صحبت میده، همهاصالً کارتون نمی
 «. مصنوعیه، انگار واقعیت نیست
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دارد، دادن شعار مرگ بر امریکا  های سیاسی به شدت پرهیزساله، در حالی که از بیان 5/11فرزام 

 تر مواردی مانند تهیه تبلت ویا آتش زدن پرچم امریکا را نادرست شمرده، وظیفه مسووالن را بیش
 ند:اداند که به دلیل نداشتن وسایل اخیر، از چرخه تحصیل باز ماندهآموزانی میگوشی برای دانش

 جمهور چیه؟ نظرت راجع به مسووالن کشور، به فرض مثال رئیس -»
 شه. خانم ببخشید، اما دیگه بحث داره سیاسی می

 های سیاسی نشی؟کسی بهت گفته که وارد بحث -

 ا. جور چیزگن خوب نیست و اینبله دیگه مامان و بابام، از این ور اون ور هم شنیدم دیگه، می
 چرا خوب نیست؟ -

 مورد این چیزا صحبت نکنم. گن خوب نیست، مامان و بابام گفتن در دونم دیگه، مینمی
 به نظرت علتش چیه؟ -

 دونم دیگه خانم )احساس کردم معذب شده است و تمایل به پاسخ دادن ندارد(.نمی
 دادی؟اگر شما به جای رئیس جمهور بودی، چه کارهایی انجام می -

ریکا بد رفتار قدر با آمدادم، اینقدر شعار مرگ بر آمریکا نمیدادم؟ اینچه کارهایی انجام می
زدم، کردم که حاال اونم با ما بد رفتار کنه، تحریممون کنه، پرچم هیچ کشوری رو آتیش نمینمی

 «. گرفتمهایی که تبلت اینا ندارن برای آموزش مجازی، تبلت میمثالً برای بچه

 

  
 

ر است، تحت تأثیهای خارجی شاهد نقد برخی از مخالفان نظام بوده ساله که از شبکه 12سینای 

 کند:های شخصی خودش مطرح میاین بیانات قرار گرفته و همان موارد را به عنوان نقد
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تونی بهم بگی چه چیزهایی زنه، ولی خنده داره، میهای بد میخوب گفتی کیودی پای حرف -»
 گفته؟

 .هکنبا سرین که به قرآن توهین می یه بار اومده بود اتابکی رو مسخره کرده بود،

 اتابکی کی هست؟ -
زنن به یه عالمه مزاحم تلفنی داره، زنگ می کنه،یه شخصی سیاسی، کالً از ایران انتقاد می

 .اش رو دارهاش مسخره بازی در میارن، دوستم شمارهبرنامه
 اش رو از کجا آورده؟ دوستت شماره -

 .پیدا کرده، برای منم فرستاد
 چرا برات فرستاد؟  -

 نیم.ا زنگ بزجوری، مهمین
 کنه؟ گه که از ایران نقد میخوب این اتابکی چی می -

 سرین و این اتابکی از دولت ایران و رهـبری اینا خوششون نمیاد.

 چرا خوششون نمیاد؟  -
 .گن ملت آزادی ندارنمی
 گن آزادی نداریم؟ دونی برای چی میمی -

داره بره بیرون، تو خارج بخوان زنا ورزش همین به خاطر لباس زنا، مثالً هر کس هر جور دوست 

 جا با چادر باید برن.پوشن، ولی اینکنن، نیم تنه می
 آدم چادر بگذاره خوب نیست؟  -

گه یا گم هر کی هر جور دوست داره باشه، اتابکی هم همین رو میگم خوب نیست، مینمی
ی ان خودمون باید باشه، نه الککه قرآن عربی بخونیم و چیزی نفهمیم، به زبگفت به جای اینمی

 .فهمیمچیزی بگیم که نمی
 گه؟ به نظرت درست می -

 .آره
 تونیم معنی قرآن رو بخونیم بفهمیم، درسته؟ می -

 «.آره، ولی به زبان خودمون باشه بهتره

های کم و بیش زیادی که از کالن نظام در طول ساله، با وجود عِرق ملی و حمایت 11عرفان 
های صوری دهد که آن قدر مفتون جذابیتد دارد، در تحلیل نهایش خویش نشان میمصاحبه خو

 کشوری مانند آلمان شده است که آرزوی مهاجرت به آنجا را دارد:
 به نظرت اوضاع اقتصادی ایران خوب هست؟ -»
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خوام از تهران برگردم، زد به مامانم بگه، مینه، اگر خوب بود که برادر من هر روز زنگ نمی
 کنه، ولی هر چی در میاره، اندازه خرج و خوراک خودشه. دانی چرا، چون کلی کار میمی

 به نظرت تقصیر کی هست؟ -

 ادی نیستن. گیرن، ولی به فکر مردم عان، خودشان کلی حقوق می اونایی که تو مجلس
 به نظرت باید چه کار کنند؟ -

ون کار کار نداره، همهای دیگه یاد بگیرن، ببینن آلمان چه کار کرده که اآلن بیباید برن کشور
 رو کنن، باالخره ایران خیلی کشور بزرگیه، برای چه مردم تو فقر باشن. 

 کنن؟جوری فکر میهای خودت هم ایندوست -
 گن. ی خانواده خودم همیشه از گرانی میدانم، ولاونا رو نمی

 قدر اوضاع اقتصادیش خوب هست؟دوست داشتی آلمان بودی که به نظرت این -
 نه، ولی آره. 

 چرا؟ -

 دانم، دوست دارم، کالً خوشم از او ور آب میاد.نمی
 شون میاد؟ور آب خوشها از چه چیز اونهای خودت چی، به نظرت اوندوست -

 ای باشه. های شیشههای آخرین سیستم و ساختمانی شاید به خاطر ماشیندانم، ولنمی
 ها رو از کجا دیدی؟این -

 جوریه، همه چی مثل شاهاس. یادم نیست، ولی فکر کنم او ور آب این
 ای نداریم؟های خارجی و ساختمان شیشهیعنی توی ایران ماشین -

 «. ترهداریم، ولی اون جا فکر کنم بیش

 
 
 

 

 

 

 

 

ها ساله که متولد انگلیس هست، به سبب عدم امکان نصب برخی از برنامه 11سرانجام امیرعلی 

ای کاش اولیای وی در انگلیس کند که روی گوشی خودش به سبب تحریم بودن ایران، آرزو می
 مانده بودند:

 خوب چرا اپل گرفتی؟ -»
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  تر دوست دارم، هم شیکه، هم دیگه بهش عادت کردم.بیش

 چه طوری اپل توی ایران محدودیت داره؟ -
ی ریخت روی گوشی، یه سیبچه هست که اشه هیچ برنامهآپ استور ایران رو تحریم کرده، نمی

ا، خارج جاونم مالی نیست، ولی مشکل، مشکل آیفون نیست، مشکل ایرانه، همه چی تحریمه این
 تره. خیلی راحت

 دیگه چی مثالً؟ -
  .دونن دیگهیاد، همه میجا، زندگی سخت شده، آدم خوشش نمیاینهمه چی فیلتره 

 های داره؟زندگی برای تو چه سختی -
 ها، فیلترها.همین نبودن برنامه

 دوست داشتی ایران نبودی؟ -
 «. موندیمگم، چرا از انگلیس برگشتیم، باید اون جا میمعلومه، من به بابام همیشه می

 

 

 

 

 

 

 

 

ا، از هها و نظایر آنها، سریالها، فیلمها، پویانماییهای مطرح شده در کارتوناز الگوالگوبرداری 
 ود.رهای ارتباطی جدید به شمار میآموزان کاربر فناوریهای غیررسمی مهم دانشدیگر یادگیری

 ها چگونه بودن و شدن را به مخاطبان خویش یاد داده، به این ترتیب در جهت دهی ارزشیالگو
ها بان آنها به مخاطها پلی برای انتقال ارزشآیند. به تعبیر دیگر، الگوبه زندگی آنان مؤثر واقع می

های مادی و شهوانی را در های مبتذل، ارزشهای انسانی و الگوهای آرمانی ارزشهستند، الگو
 زنند.کاربرانشان دامن می

سوپرگرل بوده است، در مصاحبه خودش  ساله که پذیرای الگوی امریکایی نیمه برهنه 12نفس 
تر شدن )که سوپرگرل منادی آن است(، مایل به جراحی زیر پلک دارد که او برای جذاباعالن می

 چشمش شده است:

 بینی؟ری فیلم میاز کجا می -»
 از فیلیمو و نماوا، چیزه فینیس رو هم دیدم یا مثالً سریال شهرزاد.

 ها مناسب سنت هستن؟این -
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 شون هستن.همه بله
 حتی سوپرگرل؟ -

هایی که زیاد چیزی نداره، سال به باالست، ولی مثالً فیلم 17چیزای بد نداره، تخیل زیادی داره 

های زیر این سن اآلن کنن چون تخیلش زیاده بچهسال، بعد فکر می 17تو فیلیمو زدن باالی 
مثالً من دیدم هیچ تأثیری روم نذاشت  جور چیزا نیست،زنن، ولی واقعاً اینخودشون رو آتیش می

رل موقع بازی سوپرگکه مثالً خواب بد ببینم، حتی چیزهای خوبی هم داشت، مثالً من دیگه از اون
 ده.کنم و بهم حال میمی

 یعنی چی بازی سوپرگرل؟ -
ثالً منم، مگه من بتام سوپرمن، بعد پسر خاله کوچیکم هم مییعنی مثالً من سوپرگرلم، پسر خاله

مثالً  جور چیزا وزنم، اینکنیم، بعد یهو یه کسایی مثالً تو خطرن، من یه جا رو آتیش میبازی می
 دادم و اینا.زدم، جاخالی میرفتم، مشت میمثل سوپرگرل می

 چرا سوپرگرل رو دوست داری؟  -

 شاید چون خوشگله.
 چون خوشگله و قیافش قشنگه؟ -

 خوشگله، موهاش خوش رنگه... . آره. اخالقشم خیلی خوبه، صورتش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنی؟از لوازم آرایشی استفاده می -

 ها نه.ها آره، بعضی موقعبله، بعضی موقع
 کنی؟از چه لوازم آرایشی استفاده می -

نم یه زدار میزنم یا مثالً ضدآفتاب رنگزنم، مثالً یه کوچولو رژ گونه میها رژ میمثالً من تولد

زنم، مثالً چون زیر چشام مدلش اینه که گود باشه، کرم پودرم یه وقتایی زیر چشمم میجورایی، 
 زنم که معلوم نباشه.ها زیرش میبعضی موقع
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 کنی؟چرا اصالً از لوازم آرایشی استفاده می -
نه که ککنه یا مثالً یه رنگ صورتی لبم رو طوری میتر میها، آخه رژ، لبم رو قرمزبعضی موقع

 وست دارم اون رنگی باشه لبم، ولی من از زیر چشام اصالً خوشم نمیاد.من د

 چرا؟ -
ام هم همین بوده من به اون رفتم، که چیزی باشه، خالهچون خیلی گوده همیشه، یعنی نه این

گم اگه قرار باشه بزرگ بشم این خوب نشه یه جورایی باید ولی اون اآلن خوب شده، ولی من می
 کنم، این بره. زیر چشمم رو عمل

 کنی؟چه عملی می -
 ره.گن این زیر چشم و اینا میها که میاز این عمل

 چرا آخه باید عمل کنی، مگه اشکالی داره؟ -
کنه، مثالً فکر کن زیر چشمات یه جورایی بنفش مانند دوسش ندارم، زیر چشمم رو بدجور می

 باشه همیشه.

 یعنی قیافه خودت رو قبول نداری؟ -
خودم رو قبول دارم، فقط زیر چشمم رو قبول ندارم و بعضی وقتا چون عادت کردم، دیگه قیافه 

 گم.چیزی نمی
 هات انجام بدی؟حاضری هر عمل زیبایی برای زیر چشم -

مثالً  کنم، ولیکنم، ولی مثالً اگه درد باشه، این عمل رو خب نمیاگه ببینم خوب شم، خب نمی
 «.بیهوشم کنن، حاضرم اگه درد نداشته باشه یا بخوان

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 ساله هم از تصویر پروفایل دوستش به شرح زیر یاد کرده است: 11های ر
 ها عکس ناجور توی گروه بفرستند؟شده بچه -»

 . «با مایو آره. اِلینا که از این مدرسه رفت، امسال عکس پروفایلش خودش با مایو کنار استخره
 رداری رقص بلک پینک توسط دوستش به قرار زیر یاد کرده است:ساله هم از کپی ب 5/11فرزام 

 چرا دوستت از گروه بلک پینک خوشش میاد؟ -»
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هاش رو گوش دادم، های باحالی داره، اصالً من هم یکی از آهنگدونم، شاید چون آهنگنمی
 خوشم اومد، بدم نیومد.

 های این گروه خوشش میاد؟دوستت فقط از آهنگ -

 هاش هم هست. نه، عاشق خواننده نه فقط آهنگ
 ها خوشش میاد؟از چه ویژگی خواننده -

 جور چیزا. ای هستن، بعد دیگه مثالً رقصاشون باحاله، لباساشون و اینها کرهخواننده
 ها بشه؟کنه شبیه اون خوانندهدوست تو سعی می -

 شه. خیلی دوست داره، ولی نمی
 شه؟چرا نمی -

 . پوشنلباسایی دارن که اصالً تو ایران وجود نداره، مدالی عجیب غریب می چون مثالً اونا یه
 ها برقصه؟کنه مثل اوندوستت سعی می -

 خندد(. رقصه )میاز اونا هم بهتر می

 خودش یاد گرفته یا کالس رفته؟ -
 «. قدر دیده تا یاد گرفتههای رقصاشون رو اینخودش یاد گرفته، اون ویدیو

 
  

 

 

 

 

 

 

ها و ها و سریالهای مطرح در فیلمهای مهمی است که قهرمانمد و مدگرایی، از دیگر مقوله

های مجازی به طرح آن پرداخته، هواداران خویش را به این سمت و سو ها و شاخها، بالگرسلبریتی
ها، ز آنساله در مورد تهیه پنهانی لوازم آرایش و کاربری مخفیانه ا 11کشند. اظهارات ثریای می

 آید:مصداقی در همین جهت به شمار می

 ری؟تر میهایی بیشتوی چه سایت -»
 های مد و این که چگونه زیبا بشیم.تر سایتبیش

 سایت چگونه زیبا شویم، چی هست؟ -
 ده، چه جوری خودمون رو خوشگل کنیم تا جلب توجه کنیم.یه سایتی هست که یاد می

 کنی؟اده میها استفخوب تو از اون روش -
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 خرم.های بیرون میکنه رو از مغازههایی که تبلیغ میآره، حتماً. مثالً لوازم آرایش
 ها رو بخری؟دن اونمادر و پدرت اجازه می -

 کنم.خرم بعد تو کمد قایمشون میکنم، مینه بابا، پوالی خوراکیم رو جمع می

 کنی؟ها استفاده میکجاها از اون -
 «.کنم که مامانم نبینهخوام برم، پاکش میمدرسه. معموالً وقتی هم که خونه میبعد از 

 
 

 

 

 

 

 

ها به مخاطبان خویش هستند و ها مجرایی برای انتقال ارزشتر یاد شد، الگوگونه که پیشهمان

با توجه به آن که در ایران شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی فضای مجازی، در عمل 
ای ر جدیها کای بسترسازی فرهنگی برای کاربری بهینه کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده آنبرا

، بالطبع 1های غربی شدهانجام نداده است، کودکان و نوجوانان ایرانی به طور عمده کاربر محصول

عمل  هاها قرار گرفته و به روش پیشنهادی آنهای ارایه شده توسط این محصولتحت تأثیر الگو
 کنند.می

 دارد که از اوهای عروسکی کارتونی نظیر باربی هست، اظهار میساله که کاربر الگو 7یکتای 

را  هاهای لباس و مانند آنمواردی نظیر آرایش )میکاپ( خویش، آرایش دوستان، خرید از فروشگاه
 یاد گرفته است:

 کنی؟هایی میتر چه بازیتونی به من بگی بیشخوب می -»

خب یه دونه بازی هست که کالً انگلیسیه اسمش مای تون هست، من خیلی اون بازی رو دوست 
دارم یا مثالً بازی باربی خیلی قشنگه، خب مثالً یه خونه هست آشپزخونه داره، کیچن داره کالً، 

پزیم، وقتی گیره، یخچال توش غذاهای مختلف هست و هر کدوم رو مییخچال توش قرار می
خورن، دوباره میاد توی یخچال، دوباره همون شکلی میادش یا توی ها رو میی توش غذاکاراکترا

                                                   
انجام دادند و طی آن الگوهای مورد  1393دهد، در پژوهشی که وی و تنی چند از دانشجویانش در سال منطقی گزارش می 1.

 این الگوها، الگوهای خارجی بودند. %95ساله را مورد بررسی قرار دادند، قریب  1-9پسر  1111دختر و  1111عالقه 

ون محتوای شورای عالی فضای مجازی( در همایش فضای مجازی دانشگاه فرهنگیان که در به شکل مشابهی خوراکیان )معا
های داخلی بوده، بقیه کاربری آنان از از کاربری کاربران ایرانی، بازی %5دهد که تنها برگزار شد، گزارش می 1397شهریور 

 الف(. 1399های غربی است )منطقی، تولیدهای کمپانی
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شه، مثالً من تر با اون باربی بازی کنیم، آرایشگاه و فروشگاه لباسش باز میباربی، هر چه قدر بیش
 تونم برم موهاش رو درستقدر بازی کردم برای من آرایشگاه و لباس فروشی هم باز شده، میاین

 کنم، براش لباس بخرم و اینا. 

 ها شخصیتی هست که دوست باشی جای اون باشی؟توی این بازی -
ضی وقتا ها، بعهای انیمیشنها باشم، کاراکترخب خیلی وقتا دوست دارم جای بعضی از انیمیشن

 ها دوست دارم جاشون باشم. هم توی بازی

 شون رو مثال بزنی؟تونی یکیمثالً می -

 مثالً دوست داشتم جای کاراکتر باربی باشم. 

 کنه؟تر جلب توجه میچه چیزی از باربی برای تو بیش -

 قدر جذابه که تویاین شون، کالً بازیخب مثالً اونا یک سگ دارن کالً، نه فقط به خاطر سگ
 کنم جای اونم. تخیالتم فکر می

 اسم خود بازی باربی بود؟ -

دونم ماجراجویی در دریم هوس باربی، یکی دیگه هم تا جایی که میخیلی اسمش رو نخوندم، 
 «. اند فرندز میکاپهست باربی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که در فضای مجازی شاهد های گستردهکاریساله هم به صرف مشاهده فریب 11ثریای 
 است. وی ها و فریب دادن دیگران را در این فضا یاد گرفتهها بوده است، کژکاربری از فناوریآن

 دارد:در مصاحبه خودش در همین ارتباط بیان می

 ثریا جان تو تبلت یا گوشی داری؟ -»
 بله، هر دوش رو دارم!

 دونم چه طوری با اون کار کنم، تو بلدی؟راستش من یه تبلت جدید خریدم، ولی نمی -

اش یهنصب کنی تا بقهای واتساپ و تلگرام و اینستا رو معلومه که بلدم، باید اول از همه برنامه
 رو بهت بگم.
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 ها چهها چه طوریه و با اونتونی توضیح بدی، این برنامهها رو شنیدم، میاسم این برنامه -
 شه کرد؟کارهایی می
های خودت حرف بزنی و چت کنی. تازه تونی با دوستهایی هستن که خیلی راحت میاینا برنامه

 ده.اشون انجام بدی. خیلی کیف میتونی باهتر هم میکلی کارهای جالب
 کارهای جالب، منظورت از کارهای جالب چیه؟ -

خوب راستش... سرکار بذاری دیگران رو و اطالعاتی که خیلی دوست ندارن تو بدونی رو گیر 
 بیاری و بفهمی!

 کنی؟سرکار بگذارم، خوب تو چه طوری این کار رو کردی، یعنی دقیقاً چه کار می -
های مختلف به کسانی که من رو سالمه، ولی گاهی خودم رو با سن 11این که خوب من با 

 زدم.کردم و باهاشون خیلی راحت حرف میشناختن، معرفی میمی
 تر توضیح بدی، منظورت رو درست متوجه نشدم؟شه بیشمی -

کرد، بالکم میام، سریع ساله 11گفتم من کنم، اگه میساله چت می 25خوب، وقتی من با یه پسر 

 سر اون تصمیم گرفتم سن خودم رو باالتر بگم تا اونا باهام حرف بزنن.
 کردی؟ای نمیزدی و کار دیگهها حرف مییعنی فقط با اون -

 ی مالی کردم.تا پسر هم سوءاستفاده2راستش از 
 چه جوری؟ -

 . برام هر هفته شارژ بخرن خواستمخرید. منم از اون پسرا میراستش بابام برام شارژ موبایل نمی
 شناختی؟اون پسرا رو می -

 شناختم. اصالً برام مهم هم نبود بشناسمشون.نه، اصالً نمی
 خریدن، مگه امکان داره؟یعنی پسرا برات به راحتی شارژ می -

راستش یه کلکی بهشون زدم که راحت برام شارژ بخرن. کافیه یه خرده زرنگ باشی. راحت 
 ن پول شارژ به جیب بزنی.تونی ازشومی

 مثالً چه جور کلکی زدی؟ -
راستش عکس خودم رو توی پروفایل نذاشتم، عکس یه دختر خیلی خوشگل رو گذاشتم و گفتم 

 کردن.ها رو هم نذاشتم، چون شک میاین عکس خودمه. البته عکس این مدل

 فرستادند؟یعنی بر مبنای عکس پروفایلت، برات شارژ می -
وی گفته بودن تو خیلی خوشگلی، باهامون دیگه، باورشون شده بود اون دختره منم. توی پیآره 

تونی کردم، به همین راحتی میاش ازشون درخواست شارژ میدوست شو. منم قبول کردم و همه
 مجانی شارژ بگیری.

 دونی؟کردند رو میسن پسرهایی که با تو چت می -
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گفتن. البته برام مهم نیس گفتن، ولی من مطمئنم دروغ میمیساله بهم  25راستش حدودای 
 خرن برام بسه.دروغ بگن، همین که شارژ می

 کنی؟تر از این کارها میتوی کدوم برنامه بیش -

 برنامه کیک.
 کنی؟ها رو استفاده نمیچرا کیک، پس بقیه برنامه -

شماره طرف رو داشته باشی، واسه دور کنم، ولی چون برنامه کیک الزم نیس چرا استفاده می
 «زدن بهتره!

ه ها شدهای نیمه برهنه، طرفدار کاربری از این دست فیلمساله هم با دیدن فیلم 11امیرعلی 
 است 

 بابات اجازه نداد ماهواره بگیرید؟ -»
 بله.  
 چرا؟ -

 هاش مناسب نیست. گه برنامهمی
 دونی؟ مناسب نیست یعنی چی، می -

کنند اش بوس میها هم صحنه دارن، همهده، سریالهای لختی پختی نشون میلی فیلمیعنی خی
 بابام خوشش نمیاد.  ،)با خنده(

 خواست ماهواره داشتید؟ تو خودت چی، دلت می -
 تر بود. شه دانلود کرد، با ماهواره راحتها رو میبله، همه دارن دیگه، اآلن که همه برنامه

 ، نظر بقیه چی هست؟تونتوی خونه -
مامانم که اهل تلویزیون نیست، براش فرقی نداره، چند بار به بابام گفت بگیریم، ولی بابام حرف 

 بینه. خیال شد، داداشم که توی اتاق خودش فیلم میحرف خودشه، مامانم هم بی
 دیدی؟های به قول خودت لختی پختی میخواست فیلمتو دلت می -

 هاش متنوعه. خواست ماهواره داشتیم، کالً برنامهلم میمن )مکث( فقط د
به آدم پوشن، خوهای لختی میبوسند یا لباسها که توشون همدیگه رو مینظرت اون فیلمبه  -

 ببینه؟ 

نیم، کردیم هم مجبور بودیم ببیخوب نیست، بد هم نیست، اصالً مهم نیست، اگه خارج زندگی می
 همینه، برای ایرانیا خیلی همه چیز عجیبه. توی خیابوناش هم 

 ها مسلمون هستند. خوب ایرانی -
 من مسلمون نیستم. 

 جداً؟ -
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 گیره.کنه و سختیعنی هستما، ولی مثل بابام نیستم، اون خیلی قدیمی فکر می
 جوری هست؟ تونی برای من توضیح بدی چهمی -

، ها بدآموزی دارهگه این فیلمگیره، میماهواره نمیکه ده یا مثالً همینبه حجاب مامانم گیر می

 گه داداشم نباید دیر وقت بیاد خونه. می
 نظر تو بدآموزی نداره؟ ها به این فیلم -

 خوایم ببینیم برای سرگرمی. کنن بکنیم، میخوایم بریم هر کاری اونا میما که نمی
 رو بکنی؟ هاها این کارممکنه که دلت بخواد مثل اون -

 «. دونم)سکوت( نه، نمی

ب( در  1399منطقی )زمان با القائات ارزشی خویش، واجد القائات عقیدتی نیز هستند. ها همالگو

 ویسد:نهای مورد استفاده کودکان و نوجوانان میها و پویانماییزمینه القائات عقیدتی برخی از کارتون
هایی که ابعاد عقیدتی را مورد توجه خویش پویانماییها و ها، بازیاگر در این قسمت کارتون»

توان از می زنند، مورد توجه قرار دهیم،قرار داده، دست به القائات مورد نظرشان در این باب می

ها پوش یاد کرد، این کارتونمواردی مانند نیمه ابری، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه چکمه
یی در جهت ایجاد تردید در اعتقادات دینی کاربران و از سوی دیگر در جهت ها از سوو پویانمایی

 کنند.ستایش قوم یهود عمل می
 موضوع پویانمایی نیمه ابری، مسأله آفرینش و طرح دوباره تقابل خیر و شرّ است.

ا هد و آنهایی به منقار دارناند که بقچهلک به تصویر کشیده شدهدر تصویر ابتدایی گروهی لک
های مختلف موجودهای ها نوزادهایی از گونهدهند. درون این بقچهها قرار میرا جلوی درب خانه

 زنده، مانند نوزاد انسان، بچه گربه، توله سگ و نظایر آن وجود دارد.
روند که در حال ساخت این های ابری میکنند و سراغ تودهها هر بار به آسمان پرواز میلکلک

ها مشغول ساخت یک نوع از این موجودها هستند که بسیار هر یک از این توده موجودها هستند.
 اند. دوست داشتنی و زیبا ترسیم شده
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خورد، زیر سوال بردن وحدانیت ای که در این پویانمایی از همان نگاه آغاز به چشم مینکته
مختلف هستند، حکم خالق را دارند های ابری که در حال خلق موجودهای خداوند است، چرا که توده

 های توحیدگرایی کودک را متزلزل کند.تواند بنیانکه تعدادشان فراوان است و این در نوع خود می

در جای دیگری از این پویانمایی شاهد خلق نوزاد انسان توسط توده ابری هستیم که پس از 
کند. خالق برای آرام کردن او یک توپ دمیده شدن روح در کالبد آن، نوزاد شروع به گریه کردن می

هد دکند و در اختیارش قرار میفوتبال آمریکایی با کاله مخصوص این بازی را برای نوزاد خلق می
واند تتا او را شادمان سازد. به تعبیر دیگر، در این جا امریکا به عنوان منجی بشریت و کشوری که می

 گردد.معرفی میآرامش را برای بشریت به ارمغان بیاورد، 

( میلیون دالر 145سال سینمای ایران )ای معادل بودجه یکپویانمایی ظهور نگهبانان، با بودجه

 ساخته شد. 2112در سال 

داستان این پویانمایی درباره محافظانی است که وظیفه نگهبانی از کودکان جهان را بر عهده 
 ی گذشته هستند که تبدیل به قهرمانانی برایهاهای اصلی این اثر همگی از افسانهدارند، شخصیت

 شوند. نجات کودکان می
کند، در برابر جک، مرد اهریمنی در نقش جک فروست در این پویانمایی نقش اصلی را ایفا می

ای شوم دارد که گروه برای ناامید کردن کودکان و ایجاد هول و هراس در میان آنان نقشه پیچ
 کنند. انمایی در برابر او ایستادگی میمحافظان به کمک قهرمان پوی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داند چرا او به عنوان یک منجی انتخاب شده است، در طول پویانمایی کار جک در حالی که نمی
ارد دگیرد و در انجام فیلم به کودکان اعالن میمقابله با تاریکی و محافظت از کودکان را بر عهده می

 و منجی نهایی آدمی خود اوست.که منجی در خارج وجود ندارد 

شود. این اثر حول مشابه آنچه در ظهور نگهبانان مطرح شده است، در پویانمایی نُه مطرح می
 چرخد.عروسک می 9ماجراهای 
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گوید شما ها میها است. او به آنخدای استعاری که در پویانمایی وجود دارد، خالق عروسک
. از سوی دیگر دمدها میاز فیلم از روح خود به درون آن ای از وجود من هستید و در سکانسیتکه

بردند، مکانی مانند کلیسا را به ذهن متبادر ها در جریان فیلم به آن پناه میمکانی که عروسک

که حکم راهبر را دارد با  1شود و عروسک شماره کند که تمثال حضرت مسیح در آن دیده میمی
تواند استعاره از پاپ در این کلیسا باشد. عروسک می شود که میکاله و ردای بلند و عصا دیده 

عالقه به پرسشگری نشان داده شده است. این عروسک کار، بیای سختگیر، محافظهچهره 1شماره 
شود ردا یا شنل خود را از تن بیرون کند و با به آتش کشیده شدن در اثنای جنگ و گریزها، ناچار می

 1دهد. اگر آن مکان، مکانی مذهبی و عروسک شماره خود را از دست می کلیسا، او عصا و کاله
شود که دین شکست خورده است و روحانیون گونه القا مینماد روحانی در نظر گرفته شوند، این

که شخصیتی غیر پرسشگر،  1مجبور به عقب نشینی از مواضع خود هستند، اما در تقابل با عروسک 
کار و دارای سن باال هست که با قواعد فرسوده خود و کمک الهی، محافظهدر انتظار منجی آسمانی 

وجود دارد که تفکری ماتریالیستی را از خود به معرض  9دهد، عروسک شماره به زندگی ادامه می

شخصی پرسشگر، نقاد، اهل تفکر، جسور، شجاع و جوان است که با  9نهد. شخصیت نمایش می
 جود در تقال است.تکیه بر هوش و ابزارهای مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و به طور کلی نماد دین است )و ها و پاپکه نماد اسقف 1حذف و از میان رفتن عروسک 
رحم و جالد صفت است در کنارش حاضر دارد( و ماندن دیگر را که بی 1همیشه عروسک 

رای بقا داشتن را ب ها به نوعی تیشه به ریشه دین زده و علم و تفکر نقادانه و روحیه مبارزشخصیت
حاال چی »گوید: می 9به  7وگوی پایانی عروسک داند، چرا که در گفتو ساختن زندگی الزم می

ه ک« دونم، ولی این دنیا اآلن مال ماست باید بسازیمشنمی»دهد: جواب می 9و عروسک « میشه؟
 .و روحانی احتیاج نیستاین معنا تلویحاً اشاره به این مسأله دارد که برای ساختن دنیا به دین 

اسرائیل( در صدد مطرح کردن مظلومیت قوم اثر شاهزاده مصر با طرح قوم یهود )یا همان بنی

 یهود و تأکید بر ارض موعود آنان ساخته شده است.
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السالم، و به آب سپرده شدن وی و در این پویانمایی، پس از ترسیم تولد حضرت موسی، علیه
ان رایشان، چهره حضرت در پیش از بعثت به صورت جوانی زنباره، شهوت بزرگ شدن پر فراز و نشیب

ه همین آورد. بخیال ترسیم شده است که این مسأله شأن رسالت وحی و پیامبری را پایین میو بی

یر گذران و رقاص تصوالسالم، خوشترتیب در اثر شاهزاده مصر، حضرت شعیب، فردی عیاش، علیه
 اند.حیا و رقاص ترسیم شدهحجاب، بییز به تبع پدر زنانی بیشود که دختران او نمی

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ررسی با بپوش، حاوی مضامینی مشابه پویانمایی شاهزاده مصر است و پویانمایی گربه چکمه
ن این السالم، مشابهت بسیاری بیپوش با زندگی حضرت موسی، علیهتطبیقی داستان گربه چکمه

 گردد.دو مالحظه می
پوش، این است که ابرانسانی به نام منجی وجود ندارد و شأن منجی پویانمایی گربه چکمه خالصه

توان در حد یک حیوان تخفیف داد که این مسأله خود توهین بزرگی به مسأله ناجی غایی بشر را می
 است.

 نیز دقیقاً شبیه روایت قوم بنی اسراییل و حضرت موسی، 2فوکار روایت داستان پاندای کنگ
 .السالم، استعلیه

بینی پیشگویان خویش تصمیم گرفت، همه نوزادان پسر را همان طور که فرعون برمبنای پیش
وکار فاز بین ببرد و مادر حضرت موسی او را در سبدی گذاشت و به آب سپرد، در داستان پاندای کنگ

ران الوالعظم و یکی از پیامب شود، با این تفاوت که شخصیت بزرگ دینینیز این ماجرا عیناً تکرار می 2

 «. تقلیل شأن پیدا کرده و در لباس حیوان در آمده است
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داری مهای مبتنی بر جادو و جادوگری، در عمل به تضعیف دیناز سوی دیگر وجود انبوهی از بازی

و جادوگری نیز با گونه که دین با جهان ماوراء گره خورده است، جادو انجامد، زیرا همانکاربران می
تالی های دیجیها و بازیها، پویانماییجهان دیگر گره خورده است و کودکان و نوجوانان کاربر کارتون

مبتنی بر جادو، پس از رسیدن به تفکر انتزاعی، خرافه بودن جادو را خواهند پذیرفت، بنابراین این 
ن توانند با تعمیم مسأله خرافه بودسادگی میافراد با توجه به تجربه خود درباره جادو و جادوگری، به 

 جادو به دین و دیانت، )به اشتباه( خرافه بودن دین را هم برای خویش نتیجه بگیرند.
های مبتنی بر جادو که به حک شدن این مسأله در اش از انجام بازیساله، در مصاحبه 7یکتای 

 انجامد، به شرح زیر یاد کرده است:ذهنش می

 کنی؟هایی رو دنبال میتر چه فیلمیکتا جان، بیشخوب  -»
یز های دخترونه که هیجان انگام، باربی، پپا پیگ، بعد مثالً سوفیا، کالً کارتونمثالً مورد عالقه

 باشن رو خیلی دوست دارم. 

 تونی بگی؟از چه لحاظ هیجان انگیز هستن، می -
بعضی رفتاراش یه خورده خنده آوره، باربی کنن، مثالً پپا پیگ خب مثالً کارایی که توشون می

 دن.کنن و بهم ایده میخیلی کاراش جالبه و خب بهم خیلی کمک می

 هایی؟چه ایده -
کنم، هی دوست دارم یه مشکلی رو حل بکنم، مثالً وقتی کنن، من هی فکر میمثالً کمک می

ه ییه، بعد این به یه بچه جوجیه مشکلی دارن، مثالً توی کارتون سوفیا یه گردنبندی داره، جادو
ها خوره، یکی از پرنسسشه و هر وقت به مشکلی بر میکنه، بعد گردنبندش جادویی میکمک می

ها هر کدوم که بتونن اون مشکل رو حل کنن، از توی گردنبند میان ی پرنسسمثل سیندرال یا بقیه

بخوام مشکالت دیگران و  اشکنن، خب این کارتون باعث شد منم همهبیرون و بهش کمک می
 «. خودم رو حل کنم و خودم و بقیه رو خوشحال کنم
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های غیررسمی کودکان و نوجوانان کاربر فضای مجازی، برخورد با ترین آموزشیکی از مهم

است و بسته به کنترل و نظارت خانواده، مواجهه اخیر کودکان  1نگار نرم و سختهای هرزهمحصول

 وله در فضای مجازی کم و یا زیاد خواهد بود.و نوجوانان با این مق

نگاری آموزان با هرزهساله، حکایت از برخورد این دانش 11ساله و امیرعلی  11اظهارات عرفان 
 نرم در محصوالت عرضه شده در فضای مجازی است:

 کردیم، پسر فامیلمون گفت بیا فیلم ببینیم، فک کنم اسمشداشتیم پلی دو بازی بازی می»... 
کماندار بود، سیصد، چهارصد قسمتی بود، ما یک قسمتش رو دیدیم که یه زن و مرد عاشق هم 

 خوام ببینم.کردن، منم دیگه گفتم، نمیشدن، همدیگه رو بوس می
 

 که دو نفر همدیگه رو بوس کنن، به نظرت کار بدی هست؟خوب این -
 آره.

 ها هم نباید ببینن؟ ترتو نباید ببینی یا بزرگ -

 ه اونام نباید ببینن، کار اشتباهیه.ن
 ها رو از کجا یاد گرفتن؟دند، اونها رو انجام میبه نظرت افرادی که این کار -

 فضای مجازی.
 از چه چیز فضای مجازی؟ -
 

                                                   
های آشکار سـکس هستند و شود که شامل فرمهایی گفته میبه فیلم یا عکس پورنوگرافی سخت یا پورنوگرافی هاردکور .1

 تاینترنشود. پورنوگرافی هاردکور اغلب به صورت عکس در مجالت و در ها اعمال جنسی آشکار و هنجارشکن دیده میدر آن
به طور گسترده بر روی  1991پورنوگرافی هاردکور از سال  تواند کارتون هم باشد.شود و همچنین میها نمایش داده مییا فیلم

 اینترنت انتشار یافت.

مجزا شود؛ مورد اخیر ممکن است رابطه جنسی  کورسافتاین اصطالح در نیمه دوم قرن بیستم ابداع شد تا از پورنوگرافی 
  ای جنسی را محدود کند.هسازی شده باشد یا دامنه و شدت نشان دادن فعالیتشبیه

های هاردکور تا نیمه دوم قرن بیستم به طور گسترده ممنوع بود تا این که برخی از کشورها شروع به آزاد انتشار پورنوگرافی
قیم بندی فیلم و وارسی مستکور کردند. در حال حاضر عرضه آن توسط یک سیستم درجههای سافتکردن پخش پورنوگرافی

دی یوها در قالب دیشود که محدودیت آن شامل ممنوعیت تقاضای فروش، اجاره یا دادن این نوع فیلمکنترل می پایانه فروش
شود. نمایش عمومی و نیز تبلیغات برای پورنوگرافی هاردکور نیز راد زیر سن قانونی میهای کامپیوتری و غیره به افیا فایل

  اغلب ممنوع است. ،خردسالمثل توزیع میان افراد 

در  دانمارک اند.با عدم اجرای قوانین سنگین از محدودیت انتشار تصاویر جنسی کاستهاکثر کشورها به وسیله قانونی کلی یا 
قانونی شمردن پورنوگرافی بر اساس  ایاالت متحده، اولین کشوری بود که پورنوگرافی را قانونی اعالم کرد. در 1939سال 

پورنوگرافی هاردکور تا  بریتانیاقانون آزادی حق بیان از ایالتی به ایالت دیگر و نیز از شهری به شهر دیگر متفاوت است. در 
غالباً مخالفت شدیدی در برابر قانونی شدن  جنبش ضدپورنوگرافیممنوع بود و بعد از آن آزاد اعالم شد. البته  2111سال 

 پورنوگرافی هاردکور از خود نشان داده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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 «. تربیتیهای بیکانال، کانال
 من از یکی خوشم اومده، ولی اصالً باهاش هنوز حرف نزدم. »... 

 بزنی؟ خواد حرفدلت می -

یام وی بهش پشه، شاید یه روزی توی پییاد، ولی فرصت نشده، یه کمی هم روم نمیبدم نمی
 دادم. 

 وی چی هست؟پی -
 مخفف پرایوت مسیج هست، یعنی پیغام خصوصی برای خودش. 

 خوای بهش بگی؟حاال چی می -
 بهش فکر نکردم. 

 حاال واقعاً ازش خوشت میاد؟ -
 جوری نیستم که عاشقش باشم. ولی اونبله، دختر خوبیه، 

 دونی عاشق بودن چه جوری هست؟می -

 بله. 

 دونی؟ از کجا می -
 توی فیلما دیدم. 

 چه جوری هست؟ -

خواد بوس کنن هم رو، شون مییه دختر و پسری که خیلی خیلی همدیگه رو دوست دارن، دل
 کنن.  گیرن، از دوری هم گریه میکنن، با هم آرامش میکنن، بغل مییعنی بوس می

 ها رو توی چه فیلمی دیدی؟این -
 ها هست... .توی یه فیلم ندیدم، توی خیلی از فیلم

 هایی؟مثالً چه فیلم -
 بینم. کنه رو میهایی که داداشم دانلود میتر فیلممن بیش

 یواشکی؟ -
 بینم. دارم میفرسته توی فلش، من خودم یواشکی برمیهاش رو میفیلم

 بینی؟با چی می -

 تاپ. با لپ
 تاپ مال خودت هست؟لپ -

 مونه، مال خونه هست. مال همه

 داداشت چی؟ -
 مال اون جداست. 
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 ها هم صحنه دارن؟فیلم اون -
 «. بعضیاشون دارن، بعضیاشون نه

 نگاری سخت است:ساله، حکایت از برخورد دوست وی با هرزه 5/11بیانات فرزام 

 های تو در فضای مجازی اتفاقی افتاده باشه؟تا حاال شده برای دوست -»
 واسه دوستام؟ 

 سی. شناهات یا هر کسی که میهات، همکالسیبله برای دوست -
 کرد که داخل اینترنتهام تعریف میکالسیکند( راستش یه بار یکی از هماوووممم )مکث می

 دید. تربیتی میهای بیفیلم
 هایی؟چه فیلم -

 شه نگم؟ آخه خیلی بده. خانم می
مونه، به مدرسه یا به مامان و ها بین خودمون میفرزام جان اصالً نگران نباش، این صحبت -

 شه، راحت باش عزیزم. گفته نمی بابات هم

 آخه خانم لطفاً نگم دیگه. 
 فیلم سینمایی بود؟ -

تی تربیشم خیلی معذب شده است(، از اون فیلما که کارای بیکند متوجه مینه )سکوت می
 کنن، لباس ندارن. می

 ها دسترسی پیدا کرده بود؟کالسی تو چه طوری به اون فیلمهم -
 خواسته فیلترشکن مامانش رو نصبمامانش دستش بوده، بعد مثالً می گفت یه بار گوشیمی

ده، ون میشه، نشزنه روش براش باز میکنه، اون وقت یه تبلیغ میاد که از اون فیلما داشته، اونم می
 «. گفت اسم سایتش رو هم نوشته یه جابعد می

خودش در جریان چت با  ساله هم داللت بر آن دارد که ثریا در سن کم 11اظهارات ثریای 
 ها، وارد مقوله سـکس چت شده است:غریبه

ظورت آری. منها گیر میگفتی اطالعاتی که دیگران دوست ندارن تو بدونی رو با این برنامه -»
 دقیقاً چه جور اطالعاتی هستند؟

 گی؟کشم بگم. اگه بگم، به کسی نمیخوب، راستش خجالت می

 شه اطالعات به دست آورد؟شدم، چه طوری می گم، فقط کنجکاونه، نمی -
کنن کنن من مسایل راجع به کارهایی که دخترا و پسرا میراستش وقتی سنم رو باال بگم، فکر می

دم که انگار زنیم و منم خودم رو طوری جلوه میدونم، پس راجع به اونا با هم حرف میرو هم می
زنن و منم اطالعاتم توی این چیزا به این مسایل حرف میاش راجع دونم و اونا هم همهخیلی می

 ره. باال می
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 چه جور مسایل دختر و پسری؟ -
 شون چی دارن که دخترا ندارن و برعکس.این که پسرا توی بدن

 دن؟اون وقت اونا هم بهت جواب می -

 گن.کنم، بهم میتر از اون چیزی که فکر میآره. تازه خیلی بیش
 کنی؟تر از اون چیزی که فکر میبیشیعنی چی  -

یعنی این که من چه طوری درست شدم و به دنیا اومدم و یا وقتی زن و مردا تنها باشن، چه 
 «.دونستم، اما حاال بلدمکنن. من اصالً اینا رو نمیکارهایی می

 
 

 
 
 

 
 
 
 

شود های پر خشونت و فراپرخاشگرانه، سبب میکاربری کودکان و نوجوانان دبستانی از محصول
 ها نسبت به خشونت و پرخاشگری کاهش یابد. حساسیت آن

های دیجیتالی غربی با ها و بازیکودکان و نوجوانان اگر چه در ابتدا ممکن است در کارتون
های ر جریان بازی موظف به از بین بردن موجودمواردی مانند جنگ ستارگان مواجه شوند و د

ها را در هایی مانند زامبی شده و بعد انواع خشونتفرازمینی شوند، اما در ادامه کاربر محصول
کنند و در ادامه روند حساسیت زدایی شدن خویش هایی نظیر کارتون تام و جری تجربه میکارتون

رود کنند. روند اخیر چنان برنامه ریزی شده پیش میآن میها مواجه شده و اقدام به با کشتار انسان
)و مثالً کودک چنان به فکر بردن جایزه بازی است که اصالً به آدم کشی که در پیش گرفته است، 

اندیشد( که همان کودکی که در ابتدای کودکی، اوجی از عطوفت و لطف به موجودات مختلف نمی

های دیجیتالی پاشیده نشدن خون به صحنه، شکایت کرده در بازی ها ازکرد، بعدرا در خود عیان می
 کند.و ابراز ناراحتی می

 گوید:ها، چنین میای از این پرخاشگریساله، در نمونه 11امیرعلی 
 این بازی چه طوری هست؟ -»
 . های مختلف دارهدیم، باید بریم دشمنا رو بکشیم، بعد مپهای چندنفره تشکیل میتیم 
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 کنه؟ ها هم آدم هستن، یعنی یکی هست که جاشون بازی میدشمن -
 ها رو بکشیم. کنه، باید دشمنبله، اونا هم یکی داره جاشون بازی می

 از کشتن خوشت میاد؟ -

 پاشه، شپلخ )از خودش صدا در آورد(. شون میزنی خونده، وقتی تیر میخیلی حال می 
 خیلی خشن نیست؟ -
نه دیگه، بازیه، جنگ واقعی که نیست، من از کشتن واقعی اصالً خوشم نمیاد، ولی این برای  

  «.سرگرمیه. خاله خیلی دقت و سرعت مهمه، من خیلی سرعتم باالست، اگه مامان خانوم بذاره

 
 

 
 
 

 
 
 
 

، مسأله های آن سوی آبها و سریالها و فیلمها، پویانماییعمده شدن مقوله پول در کارتون
های های غیررسمی کاربران خردسال و نوجوان محصولمهم دیگری است که در زمره یادگیری

 گیرد.غربی قرار می
ویش، مشی خکوشد تا ضمن تأیید خطداری با قداست بخشیدن به پول، در عمل مینظام سرمایه

 د.اندیشه محوری خود را در اذهان کاربران محصوالت فرهنگی خودش نهادینه ساز
های مجازی، در پی دارد، وی نظیر برخی از شاخساله، در مصاحبه خودش بیان می 12سینای 

های صفحه خودش است تا با تبلیغات مبتنی بر آن، پول به دست بیاورد و در ادامه با باال بردن فالور
 بندی و قمار به انبوهی پول دست یابد:زدن سایت شرط

 کنی؟ یی رو دنبال میهاخوب تو اینستاگرام چه پیج -»

 ها.آدمای عادی و بعضی از آدمای معروف و سلبریتی
 تونی چندتا مثال برای من بزنی؟می -

 کنم.خب من آرمان د فریک، پویان مختاری، میالد خواه، عرفان علیرضایی رو دنبال می
 خوب آرمان د فریک کی هست؟  -
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کنه یا گاهی اوقات تکست رو امتحان میهای احمقانه ذاره از کاراش، ایدهپستای باحال می
 نویسه.می

- the frik یعنی چی؟ 

 معنیش ترفنده.
 کنه؟ مگه چه کارهایی می -

 کنه ببینه واقعی هست یا نه.ذارن، امتحان میچیزایی که تو اینستاگرام می
 مثالً چه چیزهایی؟ -

توش  فیدش رو گذاشتآخرین فیلمی که گذاشت کلم قرمز و نمک و سرکه ریخت، بعد پیرهن س
 کنه.جور کلیپا درست میرنگی شد. کالً از این

 تو هم تا حاال شده کارهاش رو انجام بدی؟ -
 آره یه بار اومدم موشکی که درست کرد، درست کنم.

 موفق شدی؟  -

 آره.
 هایی؟ نویسه، چه تکستگفتی تکست می -

 فرستم برات... .رپ اینا، اآلن می
فایده گه که درس خوندن بیکلیپش چی هست، به نظرت درست مینظر خودت در مورد  -

 هست؟
اش مامانا دوس دارن ما درس بخونیم، ولی همه چی آره، ما باید دنبال عالقه خودمون بریم، همه

 ذارم.که درس نیست، اآلن منم پیجم بره باال، دو روز دیگه یه عالمه تبلیغ می
 تبلیغ برای چی بگذاری؟  -

 بیارم.پول در 
 شه پول در آورد؟ دونی چه قدر میبا تبلیغ گذاشتن در اینستاگرام می -

 ملیون در میارن... .  3ای آره بعضیا هفته
 گذاری؟خوب سینا تو هر روز الیو می -

 نه. 

 گذاری؟هایی الیو میچه زمان -
 ام سر بره.هر موقع حوصله

بینن بینن برن بهایی که پستاش رو نمیاستوری گذاشتی پویان مختاری رو تگ کردی، اون -
 کنی؟حال کنن، خودت پیجش رو همیشه دنبال می
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 بینم، پویان خیلی الکچریه.آره، من هر روز استوریش رو می
 دونی پویان مختاری چه جوری پول درمیاره؟می -

 اس دیگه، سایتم داره.خواننده 
 سایت چی؟ -

 بندی.شرط

 بندن؟ر چی شرط میبندی ستو سایت شرط -
ا دونم خیلیا اون جدونم، ولی میتر نمیسایت حضراتش برای فوتبال و بازی هم هست، بیش

 برن.می
 دونی؟از کجا می -

 .ام دادنذاره، بعد کسایی که پول بردن، بهش پیخودش استوری می
 دادی؟تونستی انجام میخودت اگه می -

 .پول بگیرم، عالیه دیگهشه خیلی آره، وقتی تو چند دقیقه می
 دوست داری سریع پول دربیاری؟ -

کنیم بینی میشه راحت پول درآورد، خوبه که، پیشکه یه عالمه تالش کنی، میآره، به جای این
 .کنیممی بینیشه گفت گناهه، چون ما خیلی چیزا رو دیگه پیشجوری دیگه، نمییه چیزی رو و این

منم شاید بزرگ شدم ، ی زدن، هم تفریحه و هم پول در آوردنبنددیگه اآلن همه سایت شرط
 .سایت بزنم
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 که پول در بیاری؟ - 
 آره.

 پس از هر راهی بتونیم پول دربیاریم اشکالی نداره؟ -

 .نه
 اگه دزدی کنیم چی؟ -

 .«که دزدی نیستدزدی بده، ولی این

 والدگری الکترونيک -21-1

ها، جدیدی را با خود به همراه آورده است که یکی از این الزامهای فضای جهانی شده، الزام

ها در جهان واقع، موظف است. به این معنا که اگر در گذشته، خانواده 12ضرورت والدگری الکترونیک

 -گیفرهن -زای بیرونی و تدارک شرایط رشد علمیبه حفظ و حراست کودکانشان از عوامل آسیب

گیری و تحقق فضای جهانی شده، ضرورت د، در حال حاضر با شکلعقیدتی آنان بودن -اجتماعی
دارد اولیا عالوه بر محافظت و مراقبت از فرزندانشان در جهان بیرون، حفظ و حراست از فرزندانشان 
در فضای مجازی را نیز برعهده بگیرند تا نقش والدگری الکترونیک خود را نیز انجام دهند. به این 

های جدید و فضای مجازی، باید ضمن جه به سایه گستر شدن کاربری از رسانهمعنا که اولیا با تو

های ارتباطی جدید، در ادامه کاربری کودک فناوری بسترسازی فرهنگی برای کاربری بهینه فرزند از
ها، نظارت دقیق و مشفقانه خویش را اعمال کنند تا مبادا فرزند دلبند آنان در جریان فناوری از این

کار به دلیل گم بودن هویتشان، با خیال آسوده ود در دنیایی که بسیاری از افراد بداندیش و بزهور

 اند، از افراد بدکار و بد اهل آسیب بخورند.های خویش به آن روی آوردهبرای سوءاستفاده
 

  
 

 
 
 

 
 

                                                   
1. Electronic parenting (e-parenting) or Digital parenting 
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یه کرده ، ته«والدین کودکان سایبری باید چه کار بکنند»ای که با عنوان ( در مقاله2111) 1رابرتز

های سازد، با وجود آن که کودکان در برخورد با فضای مجازی از برخی از فرصتاست، خاطرنشان می
ودکان کهایی نیز برای گردند، اما باید دانست که فضای اخیر تهدیدموجود در این فضا برخوردار می

هایی که در فضای مجازی در بردارد و ضرورت دارد که اولیا برای محافظت فرزندانشان از تهدید
کند، رأساً وارد صحنه شده، حفظ و حراست از کودکانشان را در فضای ها را تهدید میفرزندان آن

 مجازی محقق سازند.

 

در سطح جامعه بسترسازی  برای تحقق والدگری الکترونیک ضرورت دارد که در درجه نخست
های ارتباطی پیشرفته صورت پذیرد و مسووالن فرهنگی فناوری فرهنگی الزم جهت کاربری بهینه از

جامعه با عنایت به فرصت و تهدید بودن فضای مجازی، سعی کنند با بسترسازی فرهنگی الزم، از 

 د.های آن بیفزاینر میزان فرصتهای ارتباطی جدید و فضای مجازی کاسته، بفناوری میزان تهدید
های های جهان در تالش برای افزایش فرصتاولیای فرهنگی اکثریت قریب به اتفاق کشور

های آن، با پیش گرفتن اقداماتی مانند: ریختن ادبیات فاخر در فضای فضای مجازی و کاهش تهدید

های کمک آموزشی، تهیه ابزارها، تهیه وسایل بندی بازیهای مناسب، درجهسایتمجازی، تهیه وب
یتال های دیجهای رسانهکنترل اولیا و نظایر آن، ضمن دادن شناخت الزم به اولیا در مورد فراز و فرود

و فضای مجازی، امکان نظارت و کنترل آنان در مورد کاربری بهینه فرزندشان از فضای مجازی را 
ی فرهنگی موجود، در غالب موارد همسو با تجربه هافراهم آورند. اما به دلیل آن که در ایران، نگاه

نبوده است، این فضا به دلیل « های فضای مجازیها و کاهش تهدیدافزایش فرصت»بشری 
مشی اخیر با فرصت سوزی، فرصت بسترسازی گردد. بنابراین خطاش نفی میهای احتمالیآسیب

 گیرد.فرهنگی مناسب را از جامعه می

                                                   
1. Roberts, K. J. 
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های گفته، برخی از اولیا، با احساس مسوولیت در برابر فرزندشان، شخصاً بار کاستییشدر شرایط پ
کوشند تا با بسترسازی مناسب در این جهت، فرزندشان را از آسیب اجتماعی را تحمل کرده، می

ان با توهای دیجیتال مصون نگه دارند. از این دسته از اولیا میدیدگی در جریان کاربری از رسانه
 یاد کرد.« اولیای مسوول در والدگری الکترونیک»نوان ع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

توان اولیای ناهماهنگ نامید. این دست از اولیا به دلیل اختالف دیدی برخی از اولیای دیگر را می

های دیجیتال و که در مورد کاربری یا عدم کاربری و میزان کاربری احتمالی فرزندشان از رسانه
کنند، یگر دارند و تالشی در جهت رفع اصولی و عقالنی اختالف نظرشان نمیفضای مجازی، با یکد

های مبتنی بر نفی و اثبات اولیا، به آورند که کودک آنان در میان دیدای فراهم میدر عمل عرصه
ها قرار بگیرد. از این های ارتباطی جدید ادامه داده، تحت تأثیر القائات آنفناوری کاربری خویش از

 یاد کرد.« اولیای ناهماهنگ در امر والدگری الکترونیک»توان با عنوان لیا میاو
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گروه دیگری از اولیا، بدون توجه به مسوولیت والدگری الکترونیک خویش و بدون عنایت به فراز 
تفاوتی نسبت به کاربری فرزندشان از بی های دیجیتال و جهان مجازی، باهای رسانهو فرود

کنند. این گروه از پدران و های دیجیتالی و فضای مجازی، از کنار این مسأله مهم عبور میبازی

 هستند.« اولیای غافل در امر والدگری الکترونیک»مادران شایسته عنوان 

 
  
 

 

 

 

 

 

ط فایت اخالقی، نه تنها واجد شرایسرانجام گروهی از اولیای ناشایست هستند که به دلیل عدم ک

اربری های سوء و کژککمک به کودکشان در مواجهه با فضای مجازی نیستند، بلکه به دلیل رفتار
ای هاحتمالی که شخصاً از فضای مجازی دارند، در عمل موجد کاربری نامناسب فرزندشان از رسانه

امر  دار دراولیای مسأله»توان با عنوان یگردند که از این دسته از اولیا مجدید و فضای مجازی می
 یاد کرد.« والدگری الکترونیک

 
  

 

 

 

 

 

ساله و  11های محمدصالح توان از خانوادههای مندرج در فصل دوم کتاب، میبا بررسی مصاحبه

 یاد کرد. 1های مسوول در امر والدگری الکترونیکیساله، به عنوان خانواده 7یکتای 

                                                   
اگر  اند، اماهای محمدصالح و یکتا کنار هم درج شدهاز آنجا که در این قسمت تنها مسأله والدگری الکترونیکی مد نظر است، نمونه 1.

ابر تربیت جامع یک بعدی در بر توان از تربیتهای تربیتی افرادی مانند محمدصالح و یکتا بنگریم، مینگر به شیوهبخواهیم با دیدی کالن
را در تربیت  اند، کار خودسخن گفت، به این معنا که بسیاری از اولیا به صرف این که امکانات پیشرفت علمی را برای فرزندشان فراهم آورده

رد که دا ضرورتپندارند، حال آن که چنین نیست و در کنار بسترسازی برای پیشرفت علمی کودکان، و پرورش فرزند تمام شده می
ها برای اخالقی و نوعدوست بار آوردن فرزندانشان طرح و برنامه داشته باشند، همان طور که الزم است برای تربیت خانواده

 اجتماعی، فرهنگی، زیباشناختی، زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی و عقیدتی فرزندشان برنامه داشته باشند.
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هایی که دارند، به شکل غیرمستقیم از والدگری الکترونیکی کتا در مصاحبهمحمدصالح و ی
 اند:اولیایشان به شرح زیر یاد کرده

ها رو چی، ارافزهایی مثل پینترس رو گفتی بابات به تو معرفی کرده، بقیه نرماین نرم افزار -»

 کنی؟گردی پیدا میکنه یا خودت میبابات معرفی می
ز خوای راجع به فالن چیگه، ببین پسرم اگه میکنار پدرم هست، مثالً پدر میبازم گشتن من 

افزار رمتونی نجا میکنم، اونو سرچ کن، اونبگردی بیا کنار خودم، من یه کلیدواژه بهت معرفی می
 مناسبت رو پیدا کنی. 

 پس دستت بازه که در گوگل سرچ کنی یا در گوگل پلی بچرخی؟ -
 ت پدر و مادر. البته با نظار

 چرا، ممکنه مشکلی داشته باشه؟ -
اون هم ممکنه بدآموزی داشته باشه یا چیز غلطی داشته باشه، شاید ظاهرش هم غلط به نظر 

 نرسه، ولی چیز درستی نداشته باشه. 

 بینی چیه؟هایی که مینظر پدر و مادرت راجع به کارتون -
تونه آموزنده باشه، یادآور دَری وَری باشه، یه روش میتونه کارتون هم دو رو داره، یه روش می

 که اصالً یه پندی نشون بده. تاریخ قدیم باشه و این
 کنه؟ دونم، بابات موافقه و تو رو در این زمینه تشویق میمی -

های بدی رو یاد نده، خُب اونا هم مخالفتی ندارن. هم آدم رو وقتی اون چیز خوب باشه و اخالق
 خندونه. ده و هم آدم رو میمیرشد 

 کنه؟یعنی بابا خودش توی دیدن کارتون با تو همراهی می -
 خندیم. بینیم و میگه میایی کارتون ببینیم، و با هم میوقتا میبله، خودش بعضی 

 دی مال خودت هست یا از بابات شنیدی؟ها میهایی که از کاتوناین تحلیل -

                                                   
دارج برند، کسانی هستند که فرزندانشان را به مز نظیر سالمندان کهریزک به سر میمتأسفانه بسیاری از کسانی که در مراک

ر ها کرده و حتی حاضاند، اما در نهایت این فرزندان در سن پیری اولیا، آنان را در مراکزی مانند کهریزک رباالی علمی رسانده
ه در گذارد، حال آن کیک بعدی را به معرض دید میها نیستند. این تجربیات تلخ روزمره، شکست تربیت به سر زدن به آن

 تربیت چند بعدی یا جامع چنین نیست.
دهد که اولیای یکتا به طور عمده در صدد ارتقاء و پیشرفت علمی فرزندشان های یکتا و محمدصالح نشان میبررسی نمونه

نی باربی، کارتو -بری یکتا از الگوی عروسکیتوجه هستند، حال آن که کارهستند و به موارد دیگر در تربیت فرزندشان بی
زدگی را در گری، هواپرستی، مصرف و مصرفتواند وی را در آینده، فردی همچون باربی بار بیاورد که اوج طنازی، عشوهمی

وجه تخودش به نمایش بگذارد، حال آن که اولیای محمدصالح در کنار تربیت علمی فرزندشان، به ابعاد دیگر تربیتی وی نیز 
از  هایی برای انجام برخیهای هنری یا یادگیری مهارتکرده، ضمن تربیت دینی و اخالقی فرزند، وی را تشویق به انجام کار

 اند.های اقتصادی نیز ترغیب کردهفعالیت
 رار داد.قبنابراین در امر تربیت نباید تک بعدی اندیشید و در جریان اندیشه به این مهم باید، تربیتی جامع را مدنظر 
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 گم. نه، خودم می
 کنی؟وگو میتو بعد از دیدن کارتون، با کسی در مورد اون کارتون گفت -

 یتونی با پدر و مادر دربارههر کارتونی یه رازی داره که اگه اون راز رو نفمیده باشی، مثالً می

ینیم در نشبردیم، میکارتون صحبت کنی تا بفهمی، بعدشم که وقتی خانوادگی از کارتون لذّت 
جاش چه قدر جوری شد؟ راستی دیدی اینجاش اونگیم یادته اینزنیم، میهم گپ میموردش با 

، در کنیمهای کارتون صحبت نمیدار بود؟ یعنی فقط در مورد پیامجاش چه قدر خندهمهم بود؟ اون
 «. زنیمدار و باحالش هم حرف میهای خندهمورد جا

 استفاده کنی؟های اکشن یکتا تا حاال شده تو از بازی -»
بازی کشتنی و اینا یه بار نصب کردم، ولی مامانم گفت پاکش کن، پاکش کن، پاک کردم، ولی 

تکی های کهای ماشینی رو بازی کنم، فقط بازیدن بازیبازی ماشینی و اینا دوست دارم، اجازه می
 گن پاکش کن. کنه، میکه اعصاب آدم رو خورد می

 خوام ببینمکنه رو بازی کنی، میگی اعصاب آدم رو خورد میمیهایی که تا حاال شده بازی -

 خودت هم این رو حس کردی؟
قدر جالب بوده نه، ولی یه بازی که نصب کردم و پاکش کردم، این بود که یه آدم قهرمانی نه، این

ه دزد مشد که یه عالکشه، خودم تعجبم میده و دزدا رو میرفت بقیه رو با تفنگ و اینا نجات میمی
قدر قوی باشه، فکر کردم مامانم با یه آدم قهرمان یه ساختمون رو محاصره کرده باشن و یه آدم این

 گه این رو پاک کن، من اشتباهی پاکش کردم، ولی خب درستم نبود بازی کنم. می

 چرا به نظرت درست نبود؟ -

ازی ها بجور بازیگه از اینخب چون خیلی قهرمان بازی و تفنگ و اینا بود، فکر کردم مامانم می
 خوره.گه، ولی من خودمم دیگه احساس کردم به درد سنم نمینکن، داره این رو می

 تونی بگی؟خوره رو میکه حس کردی به سنت نمیخوب دلیل این -
 دونم مامانم هم خوشش نمیاد. چون تفنگ و اینا توش بود و می

 خوب با اینستاگرام آشنایی داری؟ -
یه  بینه یا مثالً صبحها مامان دستور غذا توش میه خورده باهاش آشنایی دارم، خیلی وقتبله، ی

 «. مندمفیلم خیاطی شلوار پیدا کرد به منم نشون داد، من خیلی به خیاطی عالقه
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ساله و امین  9توان از اولیای محسن های گزارش شده در فصل دوم کتاب، میبا بررسی مصاحبه
، به عنوان اولیای کم توجه و ناشایست در امر والدگری الکترونیکی یاد کرد، زیرا اولیای ساله 11

ها به صورت پرستار الکترونیک سود برده، اولیای امین نیز به چند تذکر تنها در محسن از فناوری

های فضای مجازی اکتفا کرده و کار والدگری خود را تمام شده مورد مواجهه فرزند با جذابیت
 پندارند:می

 محسن جان گوشی یا تبلت داری؟ -»
 تبلت دارم!

 کنی؟کنی خیلی زوده که از تبلت استفاده میفکر نمی -
کردن و رفت، مامان بابام هم که باهام بازی نمیام سر میاش تو خونه حوصلهنه، آخه همه

 «.خریداش دنبال کار خودشونن، منم گفتم برام تبلت بخرید. بابام هم برام همه
 دونند تو اینستاگرام داری؟ مامان و بابات می -»

گن اینستاگرام و این جور چیزا خوب نیستش، دونن، چون تبلتم رمز داره. فقط میگفتم که نمی

رم توش ببینم چه جوریه، چه خبریه توش. گن نرو توش، مینرو توش. منم به خاطر این که می
 «.کنمی میدونن که من بازراستی اونا می

 
 

 

 

 

 

 

توان بیان داشت اولیا و خانواده وی اولیایی غافل به شمار ساله، می 11با بررسی مصاحبه ثریای 

روند، زیرا این اولیا بدون آن که بسترسازی فرهنگی الزم را برای فرزندشان داشته باشند و یا می
مجازی به فرزندشان پرداخته باشند، های بالقوه فضای حداقل به ارایه تذکرات شفاهی در مورد خطر

، جوی خویشاند و ثریا نیز در جریان ارضای طبع هیجانها تنها نهادهوی را در امر کاربری از فناوری
 در مقام یک آزارگر سایبری ظاهر شده است:

 دونند که تو عالوه بر تبلت گوشی داری؟مادر و پدرت می -»
 رمکنن من فقط تبلت دانه، نه، فکر می

 دونند تو گوشی داری؟پس نمی -
دونن. آخه گوشیم مال خودم نیست که یکی از دوستام موقتی داده دستم باشه. اگه مامان نه، نمی

 کنند.و بابام بفهمن پوست سرم رو می
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 چرا دوستت یه گوشی بهت داده؟ -
 شیم!خوب راستش با اون گوشیه مزاحم تلفنی برای پسرا و دخترای دیگه می

 شید؟را مزاحم میچ -

 فهمی چه حالی داره.خوب کیف داره دیگه، خودت یه بار امتحان کنی، می
 دقیقاً چه جور مزاحمتی؟ -

 م و اینا.شناختذاریم که مثالً من قبال تو رو میزنیم و سرکارشون میتر به پسرا زنگ میبیش
 یعنی چی؟ -

آوردیم و الکی شون رو گیر میریم، بعد شمارهآای بابا، مثالً آمار یه پسر تو محل رو در می
 ترسونیمش. هدف خاصی نداشتیم.می

 اون گوشیه فقط مال دوستته؟ -
 کنیم.آره، مال اونه. ولی یه اکیپ هستیم با هم از اون گوشی استفاده می

 اکیپ شما چند نفری هست؟ -

 اکثر اوقات گوشی دست منه.دن، نفریم، ولی چون مامان و بابای اونا خیلی گیر می 4ما 
 گذارید؟ها رو سرکار میهایی آدمچه وقت -

 شیم. البته نه هر روز.بعد از مدرسه، معموالً حدود یه ربع تو پارک جمع می
 های تو بودند؟ پس عامل آشنایی اصلیت با تبلت و گوشی دوست -

 بله!
 العملت چی خواهدشدی، عکسیاگر پدر و مادرت متوجه بشن که تو گوشی داشتی و مزاحم م -

 بود؟
شم، شاید از خونه فرار کنم، چون اکثر پسرای محل رو سرکار گذاشتم. به تمام معنا بدبخت می 

 ام خونده است.اگه بابام بفهمه فاتحه
 دی؟ترسی، چرا این کار رو ادامه میخوب وقتی این قدر می -

 گذره!کنم و بهم خوش میگرم میای ندارم. خودم رو با اینا سرآخه سرگرمی دیگه
 زنی؟تر با چه جور افرادی حرف میهای اجتماعی بیشخوب توی شبکه -

 کنم.تر از خودم صحبت میتر با افراد بزرگبیش

 تر پسر هستند یا دختر؟بیش -
 تر با پسرا هست.تر فِرندهام دختر هستند، ولی چت کردنم بیشبیش

 کنی؟ه کار میبه جز چت کردن با تبلتت چ -
 بینم.های فِرندهام رو میرم پستمی
 تر خوشت میاد؟هایی بیشاز چه جور پست -
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 هایی که مربوط به تنهایی و غمگین بودن باشه!تر پستبیش
 ها رو دوست داری؟چرا این جور پست -

 دردهای خوبی برام هستند.های اجتماعی من، همآخه وصف حال خودمه. من تنهام و شبکه

 های اجتماعی برات مفید بود؟به نظرت استفاده از شبکه -
 «.کنه دیگهآره، حس تنهایم رو پر می

 
 

 

 

 

 

 

ای که دال بر ناهماهنگی اولیا در تربیت الکترونیکی های انجام شده، نمونهدر بررسی مصاحبه

 فرزند باشد، مالحظه نشد که در این قسمت هم گزارش نشده است.
ایه های ارتباطی جدید و سبندی اجمالی باید اذعان داشت، گسترش فناوریجمعبنابراین در یک 

گستر شدن فضای مجازی به تبع این امر در سطح جامعه، خود به خود والدگری الکترونیک را نیز 
اند و اولیا باید به جد به آن بپردازند، زیرا در غیر این صورت ممکن است به سادگی الزامی کرده

 ران باری متوجه فرزندان آنان گردد.های خسآسیب
ای های بر آن چه گذشت باید گفت، عناوین: پایین آمدن سن کاربری از فناوریدر مرور دوباره

فردی  های کاربران،ارتباطی جدید، تحقق یادگیری و آموزش فعال، ایجاد بستری برای بروز خالقیت
آموزان ، ارتقای عملکرد آموزشی دانششدن آموزش، ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و نوجوانان

آموزان، کاربری از منابع کمک آموزشی، های مجازی، ارتقای توانایی فنی دانشخاص، آموزش

های آموزشی، های مورد عالقه، بازیآموزی، افزایش اطالعات کودکان و نوجوانان در زمینهزبان
های دیجیتال، ترجیح فرهنگ بصری بر های بینایی و حرکتی در جریان انجام بازیارتقای مهارت

ها، ایجاد مدرسه پنهان، فرهنگ مکتوب، افت آموزشی کودکان و نوجوانان، تقلب کردن در امتحان
های آموزشی پدید آمده در سطح کودکان های غیررسمی، والدگری الکترونیک، از جمله تحولآموزش

 و نوجوانان ایرانی مصاحبه شده بودند.
های ، از گسترش فناوری«های ارتباطی جدیدآمدن سن کاربری از فناوری پایین»در عنوان 

های ارتباطی جدید یاد شد و تأکید گردید، این مسأله خود به خود به کاهش سن کاربری از فناوری
موزان آهای انجام شده، مشخص گردید که دانشبا بررسی مصاحبهارتباطی پیشرفته انجامیده است. 

ای از تلفن همراه، تبلت و در های پیشرفتههای اول و دوم دبستان، کاربریمان سالدبستانی از ه
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ها دهند که این امر حکایت از شروع زود هنگام تعامل آنان با فناوریادامه رایانه را از خود نشان می
 دارد.

و د، خاطرنشان شد، با سروکار یافتن کودکان از ب«تحقق یادگیری و آموزش فعال»در عنوان 

های جدید، در عمل کودکان با آزمون و خطا به رموز وسایلی مانند تلفن همراه، تولدشان با فناوری
یابند و این همان آموزش فعالی است که پیاژه به طرح آن پرداخته تبلت و رایانه اولیاء وقوف می

با  برخورد فعالی ورزد که فراگیران تنها در شرایطی که در محیط عمل فعال بوده واست و اصرار می
 یابند.مسایل اطراف و اکنافشان داشته باشند، به یادگیری راستین دست می

 گردد کههای ارتباطی جدید، این نتیجه حاصل میفناوری با بررسی تعامل کودکان کاربر
ی بودن، اای )نظیر چندرسانههای عدیدهبه دلیل جذابیتتلفن همراه، تبلت و رایانه هایی مانند فناوری

های کودک و مانند جویی کاربر، دامن زدن به کنجکاویهای بصری زیاد، ارضای هیجانجذابیت
آن( که از آن برخوردارند، در عمل بستر مناسبی جهت یادگیری فعال کودک و درگیر شدن کودک 

 آورند.گفته پدید میهای پیشفناوری و نوجوان با شیوه آزمون و خطا در ارتباط با

ر برخورد شود که آنان دهای انجام شده با بومیان دیجیتال دبستانی مشخص میبررسی مصاحبهبا 
تاپ و ماهواره، با روش آزمون و خطا، آن قدر با این وسایل با وسایلی نظیر تبلت، تلفن همراه، لپ

 اند.ها وقوف یافتهاند که در نهایت به رمز و راز کار با آنبه چالش پرداخته
ای اساسی در سطح ساالن، در جهان امروز به عنوان مسألهربیت خالق کودکان تا بزرگمقوله ت

جوامع مختلف بشری مطرح شده است و اندیشه آموزش افراد برای خالق )و کارآفرین( بار آمدن 
آنان، چنان گسترده شده است که تربیت اخیر افراد، چیزی در حد آموزش سواد خواندن و نوشتن به 

ایجاد بستری برای بروز »در عنوان گردد که باید از سطح کودکی نیز آغاز شود. می آنان تلقی
های ارتباطی پیشرفته، در عمل بستر کاربری از فناوریخاطرنشان گردید،  «های کاربرانخالقیت

های انجام و در ادامه شواهدی از مصاحبه آوردهای کاربرانش پدید میمساعدی برای بروز خالقیت
 دختران و پسران دبستانی در این جهت ارایه گردید. شده با

آموزش مرسوم، آموزشی است که در جریان آن بیان گردید، « فردی شدن آموزش»در عنوان 
آیند و با روشی یکسان، به هایی متفاوت در یک کالس گرد هم میآموز با استعدادگروهی از دانش

که بالطبع این شیوه از آموزش، اگر چه برای برخی  ورزندفراگیری آموزشی واحد و یکسان اهتمام می

هی به توجآموزان دیگر، نامناسب بوده، با بینماید، اما برای بسیاری از دانشاز شاگردان مفید می
 ها سبب شده است کهاما گسترش فناوری برند.ها را هرز میهای مختلف آنان، این استعداداستعداد

در عمل  آموزانهای آموزشی، دانشترونیکی و به کارگیری انواع فناوریبا تهیه انبوهی از منابع الک
بتوانند در مجموعه اطالعات موجود، دست به گزینش زده و با شیوه مورد عالقه خویش، به فراگیری 

 های مورد نظرشان اقدام کنند.محتوا
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زان آمووزشی دانشارتقای عملکرد آم»و « ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و نوجوانان»در عنوان 
آموزان خاص، از آموزان سالم و دانش، این مسأله مورد تأکید قرار گرفت که اگر دانش«خاص

 اند، کاربری مثبت و مؤثری داشته باشند،های ارتباطی که در خدمت نظام آموزشی قرار گرفتهفناوری

 هد داد.کاربری اخیر عملکرد آموزشی آنان را به میزان قابل توجهی ارتقاء خوا
آموزان سالم و آموزان دبستانی )اعم از دانشهای انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه

های ارتباطی جدید در راستای ارتقای گردید که کاربری از فناوریآموزان خاص( مشخص دانش
 تواند به شدت اثرگذار واقع شوند. آموزان، میعملکرد آموزش دانش

بیان گردید، کودکان و نوجوانان دبستانی، در جریان « آموزانیی فنی دانشارتقای توانا»در عنوان 
پیدا کرده،  هاهایی مانند تبلت، تلفن همراه و رایانه، دیدی کلی نسبت به فناوریکاربری از فناوری

 آیند.ها نایل میهای آنهای دیگر تماس یافته، به حل پیچیدگیبه راحتی با سایر فناوری
آموزان دبستانی مصاحبه شده، در های انجام شده داللت بر آن دارد که دانشهبررسی مصاحب

های ارتباطی، روحیه فنی یافته، با اتکا به روحیه اخیر، به سادگی با جریان برخورد با فناوری

راس تر، ترس و ههای پیچیدههای در دسترسشان برخورد کرده، نسبت به کاربری از فناوریفناوری
 دهند.ان نمیاز خود نش

ی یاببا گذشت زمان و سیطرهخاطرنشان گردید، « کاربری از منابع کمک آموزشی»در عنوان 
های دیگر، ها گرفته تا نهادهای ارتباطی جدید در زندگی افراد و جوامع مختلف، از دولتفناوری

تفاده وبی اسبرد اهداف خویش به خاند تا از امکان عمل فضای مجازی در مسیر پیشهمگی کوشیده
 کنند.

یان اند در جرهای ارتباطی جدید، تالش کردهها با فرصت و تهدید دیدن فناوریبسیاری از دولت
ها، فناوری هایها، با افزایش فرصتبسترسازی فرهنگی برای کاربری بهینه شهروندان از این فناوری

های مردمی داخل و خارج جریان ها را کاهش دهند. به همین ترتیب برخی ازدر عمل تهدید فناوری
ها را در فضای ها زده، آندر جهت تحقق اهداف انسانی خویش، دست به تولید برخی از محتوا

ا اند باند. به شکل مشابهی برخی از مؤسسات داخلی و خارجی تجاری هم کوشیدهمجازی قرار داده
 ش نایل آیند.تهیه منابعی که مورد نیاز جامعه است، به کسب اهداف مادی خوی

های اخیر سبب شده است که منابع اطالعاتی زیادی در سطح فضای مجازی مجموعه تالش

 آموزان قرار گیرند.انتشار یافته، در خدمت دانش
ها، آموزان از کارتونهای کاربری دانشترین پیامدبه یکی از طبیعی« زبان آموزی»عنوان 

های زبان اصلی اشاره دارد که ارتقای یادگیری و سریال هاهای دیجیتال، فیلمها، بازیپویانمایی
 زبان مورد استفاده کاربر را به همراه دارد.
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از  شد که برخیآموزان دختر و پسر ابتدایی مشخص های انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه
های زبان هارتها، از زبان آموزی خویش و یا ارتقای مآموزان در جریان تعامل با فناوریاین دانش

 کنند.خارجی خود یاد می

، این مسأله مورد «های مورد عالقهافزایش اطالعات کودکان و نوجوانان در زمینه»در عنوان 
فضای مجازی حاوی منابع سرگرمی، اطالعاتی و آموزشی بسیار زیادی است تأکید قرار گرفت که 

وانند از منابع موجود در صفحات وب تو کاربران فضای مجازی به تناسب عالیق و سالیق خود می
 استفاده کنند.

 آموزانآموزان دبستانی حکایت از آن داشت که دانشهای انجام شده با دانشبررسی مصاحبه
های علمی، در موارد در برخی از موارد استفادههای ارتباطی پیشرفته، در برخورد با فناوریاخیر 

های هنری، بهداشتی، زیست محیطی بعضی از موارد کاربریهای عملی و در آموزیدیگری مهارت
 اند.های تفریحی و سرگرمی داشتهو ورزشی و سرانجام در برخی از موارد دیگر استفاده

های دیجیتالی بود که واجد آثار آموزشی ناظر بر کاربری از بازی« های آموزشیبازی»عنوان 

یان بازی، مفاهیم علمی مختلفی را فراگرفته، ها، در جرهستند و کاربران این دست از بازی
 کنند.سازی میدرون

رخی از شد که بآموزان دختر و پسر دبستانی، مشخص های انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه
 برند.های آموزشی دیجیتالی بهره میآموزان از بازیدانش

ه ، این مسأل«های دیجیتالم بازیهای بینایی و حرکتی در جریان انجاارتقای مهارت»در عنوان 
آموزشی  ای که در مسایلهای الکترونیکی نقش مؤثر و سازندهاگر چه بازیمورد تأکید قرار گرفت که 

ها مشخص گردیده است. مواردی دارند، اما در قلمروهای دیگری نیز به کارگرفته شده، آثار مثبت آن
حرکتی، ادراک فضایی و زمان واکنش افراد، از  -حرکتی، ادراکی -مانند افزایش هماهنگی بینایی

 آید.های دیجیتالی پدید میکه در اثر تعامل فعال کاربران با بازیروند جمله این موارد به شمار می
ناظر بر اثرگذاری گسترده فضای مجازی و « ترجیح فرهنگ بصری به فرهنگ مکتوب»عنوان 

نگی جامعه بود. به این معنا که اگر در گذشته، های فرههای ارتباطی پیشرفته در تحولفناوری
فرهنگ جامعه مبتنی بر آثار مکتوب بود و شهروندان با مطالعه منابع اخیر، به فرهیختگی دست 

ها، در حال حاضر عمده منابع اطالعاتی افراد از طریق منابع بصری یافتند، با گسترش فناوریمی

دریجی به اخذ اطالعات از منابع تصویری، از منابع مکتوب گردند و کاربران با عادت کردن تارایه می
شود کاربران به جای یادگیری تفکر نقادانه که ماحصل گیرند، جا به جایی اخیر سبب میفاصله می

ل مانده، شود، منفعفرهنگ مکتوب است، در برابر تصاویری که به سرعت از برابر دیدگانشان رد می
 سازد.و بررسی آنان را به میزان زیادی ذایل  همین روحیه انفعالی قدرت نقد
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ان آموز، مسأله کاهش قابل توجه سطح سواد دانش«افت آموزشی کودکان و نوجوانان»در عنوان 
آموزانی که با عدم بسترسازی فرهنگی خانواده، محیط آموزشی و کالن جامعه، مطرح گردید، دانش

اند، با غرق شدن در فضای مجازی و اتالف دههای فرهنگی آن سوی آب شوارد کاربری از محصول

هایشان، در عمل دچار افت آموزشی شده، به میزان زیادی پسرفت گردیوقت زیاد در جریان وب
 علمی را تجربه خواهند کرد.

آموزان مصاحبه شده حکایت از آن داشت که مواردی های میدانی انجام شده در سطح دانشبررسی
های های ارتباطی جدید، جذابیترهنگی برای کاربری بهینه از فناوریمانند: عدم بسترسازی ف

مدار در ایران، فشار گروه های ارتباطی پیشرفته، حاکمیت نظام آموزشی حافظهگسترده فناوری
 -فتدریا»به روند « پاسخ -دریافت»همساالن در حضور داشتن فرد در فضای مجازی، تبدیل روند 

ترین عوامل های مجازی، از جمله مهماستفاده از آموزشی و سوءدر فضای مجاز« پاسخ -تفحص
 روند.آموزان دبستانی ایرانی به شمار میافت آموزشی دانش

توانند های ارتباطی می، ضمن تأکید این مسأله که فناوری«هاتقلب کردن در امتحان»در عنوان 

گردید که از سویی به سبب عدم بسترسازی موجبات ارتقای آموزشی افراد را فراهم آورند، خاطرنشان 
ها و از سوی دیگر به دلیل برخورد بدون تعهد برخی از فرهنگی مناسب برای کاربری از فناوری

ب آموزان با کاربری نامناسشاگردان، تقلب در دستور کار جمعی از آنان قرار گرفته است و این دانش
ه در دوران تحصیل مجازی(، بدون درس خواندن های خاص تقلب )خاصها و تشکیل گروهاز فناوری

 دارند.نمره قبولی و احیاناً نمرات ممتاز دریافت می
این مسأله مورد تأکید قرار گرفت که « ایجاد مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی»در عنوان 

 هامدارس معمول اهداف آموزشی و پرورشی خاصی را در دستور کار خود دارند و در جهت تحقق آن
ا اند، بآموزانی که برای یادگیری و آموزش در مدرسه کنار هم گرد آمدهکوشند، اما گاهی دانشمی

ها و امور، ممکن است در عمل مدرسه پنهانی در بطن مدرسه مبادرت ورزیدن به انجام برخی از کار
 کند.رسمی خود پدید آورند که از اهدافی متفاوت با اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه تبعیت 

گفته که غالباً دور از چشم اولیای آموزشی پدید آمده و به حیات اجتماعی مدارس پنهان پیش
تر و شدیدتر از اهداف دهند، در برخی از مواقع ممکن است حاوی اثراتی جدیخویش ادامه می

ای با اهداف آموزشی و پرورشی مدارس و درجه 111مدارس رسمی بوده و محتوای آن گاهی تنافر 

 ها داشته باشد.اولیای آموزشی آن
ارایه اطالعات مناسب از این نکته مورد تأکید قرار گرفت که « آموزش غیررسمی»در عنوان 

، توانند در دانشآید(، میهای دیجیتالی )که روشی غیررسمی در امر آموزش به شمار میطریق بازی
د، ها نامناسب باشوای ارزشی این بازیاما اگر محتنگرش و تغییر رفتار کاربران مؤثر واقع آیند، 

 توانند متضمن القائاتی هنجارشکن و تخریبی باشند. های اخیر میبازی
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شد که آموزان دبستانی مصاحبه شده، مشخص های انجام شده با دانشدر بررسی مصاحبه
توان بیات میهای غیررسمی دارند که از این تجرآموزان اخیر تجربیات زیادی در زمینه آموزشدانش

ذیل عناوین فرعی: ارتقای اعتماد به نفس، یادگیری همکاری گروهی و تفکر استراتژیک، جهانی 

ای های مطرح شده در فضاندیشیدن، یافتن نگاه نقادانه نسبت به مسووالن، الگوبرداری از الگو
نگار، هرزه هایهای عقیدتی، کاربری از محصولهای ارزشی، تحولمجازی، مد و مدگرایی، تحول

 آموزان یاد کرد.های پرخشونت و عمده شدن پول در چشم و دل دانشکاربری از محصول
این مسأله مورد تأکید قرار گرفت که به سبب سیطره « والدگری الکترونیک»سرانجام در عنوان 

و  دفضای مجازی، اولیا در کنار والدگری معمول خودشان، باید والدگری الکترونیک هم داشته باشن
های موجود در فضای مجازی، آنان را به سمت با اشراف و نظارت بر کاربری فرزندشان از محتوا

های نامناسب و مضر توسط های مناسب راهنمایی کرده، مانع از کاربری از محتواکاربری از محتوا
 فرزندشان شوند.

اطی جدید و آثار متعدد های ارتبمجموعه آن چه از آن یاد شد، با طرح فراز و فرودهای فناوری

مشی جامعه و خاصه نظام آموزشی در برخورد ها، در عمل ضرورت بازنگری و تغییر خطآموزشی آن
 نماید.ها و فضای مجازی را نشان داده و آن را الزامی میبا مقوله فناوری
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