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  چکیده
 موجـب تبـدیل شـدن جامعـه     ،اطالعات و ارتباطات در جامعه و عجین شدن آن بـا زنـدگی مـردم    آوري فنرشد و توسعه 

بایـد بـه    ،همگـام بـا جامعـه الکترونیـک گـام بـردارد       ،بتواند که نیاشور ما نیز براي ک. اي الکترونیک شده استبه جامعه
بـر  درسی نقـش کلیـدي    نظام آموزشی و برنامه ،در این میان و یش از پیش توجه کندبمقوله آموزش شهروند الکترونیک 

ششـم دبسـتان    آوري فـن بررسی جایگاه شهروند الکترونیـک در کتـاب کـار و    ، هدف از پژوهش حاضر. گیرندمی عهده
جملـه و تصـویر    و واحـد تحلیـل   از نوع مطالعات کاربردي و با روش کمی و از نوع تحلیل محتـوا بـود   ،این پژوهش. بود
در ایـن پـژوهش اسـتاندارد مهـارتی و آموزشـی شـهروند الکترونیـک گـروه          آوري اطالعـات سـیاهه جمـع   .خاب شـد انت

) الـف : اصـلی  مؤلفـه  3این اسـتاندارد از  . اي کشور بوداطالعات سازمان آموزش فنی و حرفه آوري فنریزي درسی برنامه
ــارت ــهدانــش و مه ــاي رایان ــه، به ــارت ) اي پای مشــارکت الکترونیکــی و ) اطالعــات و ج وجــوي جســتدانــش و مه

اسـتفاده  ) و جـدول  فراوانی، درصـد فراوانـی  ( یفیآمار توصها از جهت تجزیه و تحلیل داده .شهروندي تشکیل شده است
% 22/10 و اي پایـه هـاي رایانـه  کل جمالت و تصاویر کتـاب مربـوط بـه دانـش و مهـارت     % 05/80نتایج نشان داد که . شد

مشـارکت الکترونیکـی و    مؤلفـه در ایـن کتـاب بـه     چنـین،  هـم  .اطالعـات اسـت   وجـوي  جستمربوط به دانش و مهارت 
% 73/9ي غیرمـرتبط نیـز   هـا  مؤلفـه . اختصـاص داده نشـده اسـت    مؤلفـه شهروندي پرداخته نشده و جمله یا تصویري به این 

  .استکل جمالت و تصاویر را در این کتاب به خود اختصاص داده 

  کلیدي واژگان
  تحلیل محتوا ،ششم ابتداییآوري،  فنکتاب کار و ، شهروند الکترونیک
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  مقدمه

نهاد آموزش و پرورش، افرادي را در اختیار دارد که باید براي زندگی آینده تربیت شوند و طبیعی 
اي کـه   گونـه بـه  . است که در این میان، همواره نظام آموزش و پرورش نگاهی به آینده داشته باشد

مشکالت، نیازهـا،  . هاي آینده را تحلیل نمایدبتواند، آینده را شناسایی کند شرایط زندگی در سال
هاي آموزشی خود با این هـدف  ریزي فعالیتها را فهرست کند و در برنامهمقدورات و محدودیت

هـاي آینـده   ، از فرصـت هایی در آنها ایجاد کند که بتواننـد آموزان توانایی بخشد و تواناییبه دانش
هاي آینـده  اندیشی نمایند و برنامهشان چاره بهتر استفاده نموده و براي حل مشکالت و حل نیازهاي

توان، دورنماي آموزش و پرورش را در آینده حتـی بـراي یـک    اگرچه نمی. را تدوین و اجرا کنند
هاي اصلی را که نه تنهـا  گرایشتوان، اما می. بینی کرد دهه یا یک نسل به طور دقیق ترسیم و پیش

در مشخص کردن سمت و سوي آموزش و پـرورش دخیـل هسـتند، بلکـه در تعیـین مسـیر توسـعه        
   (Vazy, 1990). اجتماعی نیز مؤثرند، نیز تشخیص داد 

ــرمایه  ــوزش و س ــابع انســانی در جهــت    هــدف از آم ــعه من ــف و توس ــی، کش گــذاري آموزش
بهینه کردن آن اسـت و چـون محـور اصـالحات اقتصـادي،       ها و استعدادها وبخشی از ارزش تعالی

تـرین رکـن   باشد، آموزش مهـم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در کلیه ممالک توسعه یافته، انسان می
ترین عنصر در توسعه یک جامعه، مردم آن جامعه هستند کـه بایـد   کلیدي. ریزي جامعه استبرنامه

بنابراین زمانی آمـوزش و پـرورش در   . وردار باشندهاي گوناگون برخاز فرهنگ، آگاهی و مهارت
هایش موفق خواهد بود که بتوانـد شـهروندانی آگـاه، مسـؤول و خـالق      رسیدن به اهداف و آرمان

پرورش دهد و این امر میسر نیست، مگر از طریق آمـوزش بهینـه شـهروندي و نیـز ارتقـاء فرهنـگ       
   (Ghaedi, 2006).شهروندي 
هاي آموزشی، به ویـژه در عصـر جهـانی شـدن آمـوزش و       است که نظام نیز معتقد 1تافلر آلوین

بشري، الزم است، افـراد را بـه    هاي جامعهپرورش و نیل به جامعه آرمانی جهانی به حکم ضرورت
اي تربیت کنند که بتوانند، ساالران جوان به گونهها و فنعنوان شهروند جامعه جهانی و تکنوکرات

هم در زادگاه خویش و هم در جوامع دیگر برحسب نیازهاي اقتصـادي و  اي خود را خدمات حرفه
ها، پیشـرفته یـا   داند که همه ملتتافلر براي تحقق این منظور ضروري می. صنعتی آنان عرضه کنند

هاي ملـی و  هاي تربیتی خویش، عالوه بر هدفاهداف و آرمان در حال پیشرفت، باید در مجموعه

                                                     
1. Alvin Tofler 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  73/… بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و

 
سان انسان فرهیختـه فـردا نـاگزیر بـراي زنـدگی       ی را نیز بیفزایند، تا بدینهاي جهاناي، هدفمنطقه

هـاي  هـا و توانمنـدي  فعال و مؤثر در دنیاي جهان شمول کنونی به عنوان شهروند جهانی صـالحیت 
  (Soudien, 2001).الزم را کسب کند 

 اهمیـت  آوري، فـن  و کـار  دنیـاي  تغییـرات  سـریع  رشد کار، ارزش و تربیتی نقش به توجه با

 پایـدار،  توسـعه  :قبیـل  از موضـوعاتی،  وجـود  همـراه  بـه  کشـور  اقتصـادي  و هاي اجتمـاعی  بخش

 انداز چشم سند ویژه به توسعه هاي استاندارد و ها شاخص به رسیدن کار شایسته، برابر، هاي فرصت

 زنـدگی  از بخـش  هـر  در کشـور  افـراد  دارد، ضـرورت  ،1404 افـق  ایـران در  اسـالمی  جمهوري

 خود) اخالق و عمل علم، تفکر، ایمان، شامل(شایستگی  طور مستمر، به خود اي حرفه و اجتماعی

 .نمایند دنبال را منديهدف کار و زندگی جامعه، در تا توسعه دهند، دقیق ریزي برنامه اساس بر را
 در مشـارکت  وري، بهـره  افزایش فردي، پیشرفت آموزي، باعثمهارت و کار آوري، فن آموزش

 ایـن  .شـد  خواهـد  یـافتگی  توسـعه  و درآمـد  فقـر، افـزایش   کاهش اقتصادي، و اجتماعی زندگی

 براي گذاري سرمایه آن، در گذاري سرمایه نماید و می اصالح را انسانی نیروي توزیع ها،آموزش

 را متنوعی و ویژه هايمزیت و منابع ها،ایران ظرفیت اسالمی جمهوري کشور. شود می تلقی آینده
 در )پایـدار  و جانبه همه توسعه(آینده کشور  و حال اهداف به رسیدن براي اکنون هم و داراست

 مختلف هايبخش براي و مشاغل حرف تمامی در ور بهره کار نیروي آوري، فن نیازمند اندازچشم

 (Esmaeili & Doorandish, 2012).باشد  می فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،
 پیشـرفت  و توسعه و تر، قوي فنون به دسترسی وسیله تنها پرورش و آموزش امروز، جامعه در

 ملل بین زیست، بهتر شرایط تأمین و جدید هاي فنون از استفاده براي داري دامنه رقابت .است بیشتر

 کسب و تربیت به نیاز نیز انسان زندگی روزمره و سریع هاي دگرگونی .دارد وجود جهان مختلف

 .کنـد  مـی  توجیـه  خـوبی  بـه  را انسـانی  حیـات  گونـاگون  ابعـاد  در تحـول  قبـول  بـراي  آمـادگی 
 را آنها با مطلوب و متعادل مقابله صحیح، تعلیم و تربیت تنها و ناپذیرند اجتناب که هایی دگرگونی
  (Moeiri, 2000).سازد  می پذیر امکان

بـر   او .گـذرد نمـی ) 1960دهه ( 2لوهان توسط مک 1جهانی دهکده نظریه طرح از زیادي زمان
) مانند اینترنت و مـاهواره (و ارتباطی  مخابراتی هايزمینه در سریع هايپیشرفت با که بود باور این

                                                     
1. Global Village 
2. Marshal McLuhan 
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 کوچـک تبـدیل   ايدهکـده  وسـعت بـه   ایـن  با و جهان است رفته بین از فیزیکی هايفاصله عمالً

  (Sarrafizadeh, 2007).گرفت  خواهد شکل 1اطالعاتی جامعه و شد خواهد
 بـا  شـدن آن  عجـین  و جامعـه  در ارتباطـات  و اطالعـات  آوري فـن  توسعه و رشد حال، هر به

 چنـین  در .الکترونیـک شـده اسـت    اي جامعـه  به جامعه شدن باعث تبدیل مردم اجتماعی زندگی

 آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، الکترونیک، شهر چون نوینی مفاهیم و اي، نهادها جامعه

 در .اسـت  دولـت الکترونیـک مطـرح    تـر سطح کالن در ارتباطات الکترونیک و مجازي، سازمان

 درون امـاکن  ادارات، تمـام  بـه  شـهروندان  دسترسی الکترونیکی شهر الکترونیک امکان یا جامعه

 بـه  هفتـه  روز روزي، هفـت  شـبانه  صـورت  بـه  نیاز اطالعات مختلف مورد به یابی دست و شهري

 جامعـه  راستا این در (Jalali, 2006).دارد  وجود محرمانه و امن قابل اطمینان، ثبات، با هايشیوه

 زندگی در نوین آوري فن و ابزارهاي هامهارت از استفاده منظور به را خود شهروندان باید پیشرفته

 نیازمنـد  امـروزي،  شـهروندان  .کنـد  الکترونیـک تبـدیل   شـهروندان  بـه  را آنها و آماده، اجتماعی

 هـاي مهـارت  یـادگیري  بگـوییم،  بهتـر  یـا  ایـن خصـوص و   در جـامع  اطالعات کسب و فراگیري

 طبیعـی  .کننـد  اسـتفاده  خدمات الکترونیکـی  از تا بتوانند، هستند، ارتباطات و اطالعات آوري فن

 بـراي  جامعـه  افـراد  زیـرا  .اسـت  آموزشـی  نظام برعهده جامعه در سطح مهم این اجراي است که

 تـا  کننـد،  پیـدا  دسترسـی  تحصیل دوران در ضروري اطالعات به باید کسب مهارت و شایستگی

  (Oliver, 2007).باشند  شایسته و مفید شهروندان جامعه، بتوانند، در
 نقـش اساسـی   توسـط شـهروندان   خدمات برخط از فرهنگ استفاده ترویج در آموزشی نظام

 در ابتـدایی  سـطوح  از تربیت شهروند الکترونیک بایـد  به مربوط هايآموزش نظام، این در .دارد

 بـراي  بایـد  آموزش عالی چنین، هم .یابد تداوم دوره متوسطه انتهاي تا و شود آغاز دبستان دوران

 و مـدت  کوتـاه  آزاد هـاي آمـوزش . آورد عمـل  بـه  را الزم امـر اقـدامات   ایـن  متخصصان تربیت
 عنوان به تواند، می خاص نیز کاربردهاي آموزش در حتی یا و هاي غیرمستقیمآموزش بلندمدت،

کـامپیوتر   پایـه  هـاي داشـت، صـرف آمـوزش    نظـر  در بایـد  البته،. شود اجرا ها این آموزش مکمل
 گیري کامالً جهت هاآموزش در این باید بلکه، سمت شود، این به باعث حرکت افراد تواند، نمی

  (Ezediyazdanabadi & Mirzaei, 2010).خدمات باشد  از برخط سمت استفاده به

                                                     
1. Information Society 
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درسی آن نیز محدود به  نظام متمرکز بوده و برنامهنظام آموزشی کشور ما، در حال حاضر، یک 

بنـابراین، کتـاب درسـی،    . گیـرد شود که در کـل کشـور مـورد اسـتفاده قـرار مـی      کتاب درسی می
این رسانه مهم . شودترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی در نظام آموزشی ایران محسوب می مهم

هایی است که در راستاي تحقق اهداف کتـاب،  هاي نوشتاري، تصویرها و تمریندربردارنده بخش
درسـی تعیـین کننـده چگـونگی      چگونگی تنظیم محتـواي کتـاب  . شونددهی می انتخاب و سازمان
آموزان، درك و فهم را مشکل کرده و موجـب  عدم تناسب محتوا با توانایی دانش. یادگیري است

. شـود درسی می داف مورد نظر در برنامهتر از انتظار و گاهاً متناقض با اه به دست آمدن نتایجی کم
انـدرکاران آمـوزش و   آموزشی ایران کانون توجـه دسـت   هاي درسی در نظامبه همین دلیل، کتاب

با توجه به مصوبه شوراي عالی آمـوزش و پـرورش در مـورد اهـداف پایـه ششـم       . باشدپرورش می
دو هـدف، اهـداف کلـی ایـن حـوزه      این . آوري دارد ابتدایی، دو هدف ارتباط مستقیم با کار و فن

آوري در  آشنایی با تأثیر کار و تالش و فـن . 1: باشد و عبارتند ازیادگیري در پایه ششم ابتدایی می
هـا،  شـناخت و کـاربرد روش  . 2پیشرفت کشور، مشاغل و فرآیندهاي اقتصادي در محـیط زنـدگی   

آوري، شامل دو  کتاب کار و فن. هآورانه در یادگیري و زندگی روزمر مواد و ابزارهاي علمی و فن
هاي طراحی و پروژه: آوري اطالعات و ارتباطات و بخش دوم فن: بخش اول. باشدبخش عمده می
آمـوزش بخـش اول بـه صـورت تجـویزي اسـت؛ یعنـی، بـه         . باشـد هاي کـار مـی  ساخت و پودمان

یمـه تجـویزي   آموزش بخش دوم به صورت ن. شودآموزان تمامی این بخش آموزش داده می دانش
آمـوزان  ها یک پودمان به دانشها یک پروژه و از بین پودماناست، بدین صورت که از بین پروژه

  (Esmaeili & Doorandish, 2012).شود آموزش داده می
هاي آموزشی موجود در جهان دو وظیفه خطیر بر عهـده دارنـد و بـراي انجـام هـر      امروزه نظام

. گذاران جامعه باید اهتمام الزم را به کار برنـد اندرکاران و سیاست دستیک از این وظایف، همه 
هـاي  هایی براي آشنا سـاختن نسـل جـوان بـه نتـایج تجربیـات نسـل       که تدابیر و کوششنخست آن

هاي متوالی به هم افزوده شود، تا به تـدریج بـه   گذشته همت گمارند، تا از این طریق تجربیات نسل
گیـري در  نی عظیم و گرانقدر در اختیار شهروندان جـوان بـه منظـور بهـره    هاي تمدصورت سرمایه

هاي آموزشـی، محصـوالت و   که باید نظامدوم آن. شان مؤثر افتدکیفیت زندگی فردي و اجتماعی
ملی و جامعه جهـانی هسـتند،    جامعه آموختگان و شهروندان آیندههاي خویش را که دانشفرآورد
که در عصر ناشناخته براي آنها؛ یعنی، پس از اتمـام تحصـیالت ابتـدایی،    اي پرورش دهند به گونه
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هـاي تخصصـی   هـا و دانـش  برد، بـه مهـارت  متوسطه و دانشگاهی خود که معموالً سه دهه زمان می

، مسـایل  خـود، بتواننـد، در آینـده    تجهیز شده باشند، تا ضمن توانایی حل مسایل و مشکالت زمانه
چنــین، بســیاري از  هــم (Carnoy, 1999).هــانی را بــه چــالش گیرنــد  محلــی و ملــی و ج جامعــه

ینده در آن، تأمین نیروي کارآمـد  اکشورهاي جهان به دلیل حضور در بازارهاي جهانی و رقابت فز
اند و مأموریت نظام آمـوزش و پـرورش را آمـوزش    و ماهر را از وظایف نظام آموزشی تلقی نموده

دانند، تا بدین وسیله نیروي مورد نیاز بازار کار اي میهاي حرفههاي زندگی به ویژه مهارتمهارت
ــذا آمــوزش (Poorasghary, 2012).را تــأمین نماینــد  هــاي شــهروندي مــدارس بــه خصــوص  ل

مـدار و نیـروي انسـانی    تواند، شهروندانی قانون هایی که در چارچوب برنامه درسی ملی می آموزش
شهروندي، به عنـوان رویکـردي کـه      (Youniss et al., 2002).کارآمد را به جامعه تحویل دهد 
  (Parker, 2000).دهـد   کند، تعامل بین فرد و جامعه را جهت مـی به انواع حقوق انسانی اشاره می

چنــین بــه یــک تعهــد دو بعــدي، مشــارکت آگاهانــه فــرد در فعــل و انفعــاالت جامعــه                     هــم
.(McDonald, 1999)  حقوق فـردي توسـط دولـت    و احقاق و احترام به.(McCroklin, 1965)  

کند  عنوان روحی تلقی می اشاره دارد، از جمله اهدافی است که نظام تعلیم و تربیت جامعه آن را به
 Shoraye Aali Amozesh va).هاي نظام آموزشـی حـاکم اسـت    سیستمکه بر کلیه اهداف پاره

Pavaresh, 2000)   
آوري پایه ششم ابتدایی، از جمله  با توجه به این که کتاب کار و فندر راستاي مطالب ارایه شده و 

هاي مربوط به تربیت شهروند الکترونیک در دوره ابتدایی را توان، آموزشهایی است که میکتاب
در آن گنجاند و سرآغازي براي شـروع تربیـت شـهروند الکترونیـک در نظـام آموزشـی ایـران بـه         

این پژوهش قصد دارد، به بررسـی جایگـاه شـهروند الکترونیـک در      به این ترتیب،. آیدحساب می
در ادامه پیشینه تجربی پژوهش مورد بررسی قـرار  . آوري پایه ششم ابتدایی بپردازد کتاب کار و فن

  .گیردمی
 & Eizediyazdanabadi)آبــادي و میرزایــی یــزدانهــاي حاصــل از پــژوهش ایــزديیافتــه

Mirzaei, 2010)   هـا و شـرایط الزم بـراي تربیـت شـهروند الکترونیـک در       سـاخت  زیـر «با عنـوان
آورانـه، موقعیـت اجتمـاعی و فرهنگـی،      فـن  ، نشان داد که زیرسـاخت »مدارس متوسطه شهر تهران

وضعیت نیروي انسانی، نظام آموزشی و وضـعیت مـدیریت مـدارس در حـال حاضـر بـراي تربیـت        
 ,.Shahtalabi et al)طلبـی و همکـاران   اهچنین، شـ  هم. شهروند الکترونیک در حد مطلوب نیست

آمـوزان دوره  هاي آموزش فرهنگ شهروندي بـراي دانـش  مؤلفه«پژوهشی را تحت عنوان  (2010
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نتـایج  . انـد انجـام داده » هاي دینی و شهروند الکترونیـک راهنمایی تحصیلی با تأکید بر حیطه آموزه

زیرمؤلفـه اسـت کـه از ایـن      15ک داراي حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد شهروند الکترونی
 63/0بـا بـار عـاملی    » هاي الکترونیکـی آشنایی با طریقه مقابله با رفتارهاي نابهنجار و خشونت«میان 

تـرین مقـدار را بـه     کـم  4/0با بار عاملی » فرهنگ یادگیري از طریق شبکه«بیشترین ضریب و مؤلفه 
نیــز در  (Sanayeii & Turkestani, 2007)صــنایعی و ترکسـتانی  . خـود اختصــاص داده اســت 
سـازي موفـق شـهر    نیـاز پیـاده   آمـوزش شـهروندي الکترونیـک، پـیش    «پژوهشی مـروري بـا عنـوان    

تـدوین  . 1: انـد ارایـه داده بـه ایـن شـرح    ، به متولیـان امـر ایـن حـوزه، پیشـنهادهایی را      »الکترونیک
مــوزش مفــاهیم شــهروندي آ. 2. اســتاندارد ملــی شــهروندي الکترونیــک بــراي شــهروندان ایرانــی 

ایـن  . آموزان و محصالن جهـت الکترونیکـی کـردن شـهروندان آینـده جامعـه       الکترونیک به دانش
درسی آنها گنجانده شده، یا به عنوان مبحثـی فـوق    تواند، به صورت رسمی در برنامه ها میآموزش

: ن جامعـه کنـونی  آموزش شـهروندا . 3. آموزان آموزش داده شودبرنامه با حمایت دولت، به دانش
هـا،  ها بایستی، بـا حمایـت مسـتقیم دولـت و از طریـق مجـاري رسـمی چـون دانشـگاه         این آموزش

حمایـت از  . 4. ها انجام پذیردمؤسسات آموزش عالی تحت نظارت دولت، صدا و سیما، شهرداري
طـور  تحقیقات بیشتر در زمینه مفاهیمی، چون مدیریت روابط شهروندي، جامعه الکترونیک که بـه  

  .سازي موفق شهر الکترونیک و دولت الکترونیک در تماس هستندمستقیم با پیاده
دولــت «در پژوهشـی بــا عنــوان   (Juan-Gabriel et al., 2012)خـوان گابریــل و همکــاران  

هـاي  شـهرداري : هاي الکترونیکیالکترونیک و تعامل شهروندان با امور محلی از طریق وب سایت
آوري اطالعـات و ارتباطـات در جهـت اسـتفاده از دولـت       یـت سـه نـوع فـن    به بررسـی اهم » اسپانیا

ســایت رســمی وب 179ایــن تحقیــق بــر روي . الکترونیــک و توســعه مشــارکت مــدنی پرداختنــد 
آوري اطالعات و  سازي فنهاي پژوهش نشان داد که پیادهیافته. هاي اسپانیا انجام گرفتشهرداري

سمت افزایش اسـتفاده از خـدمات دولـت الکترونیـک توسـط      ارتباطات نه تنها، شامل یک گام به 
در زمینـه تحلیـل   . کنـد هاي متعددي براي تعامل مدنی را نیز فـراهم مـی  شود، بلکه فرصتمردم می

تجزیـه و تحلیـل   «در پژوهشـی بـا عنـوان      (Hung & Feng, 2010)محتـوا نیـز هونـگ و فنـگ     
بـه ایـن نتـایج    » هـاي کـامپیوتري  آنان به ویروسدر مدارس ابتدایی تایوان و اهمیت فاوا هاي  کتاب

هـاي  هاي مربوط به ویروسدر مدارس ابتدایی تایوان به موضوعفاوا هاي درسی  رسیدند که کتاب
عالوه بر ایـن، از  . کنند و شامل بسیاري از مسایل مرتبط با این موضوع نیستندکامپیوتري اشاره نمی
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هـاي درسـی را بـا    بسیاري از آنها ادغـام محتـواي کتـاب    ،فاواطریق تجزیه و تحلیل نظرات معلمان 

  .دانستندهاي کامپیوتري را مهم میموضوعات مربوط به ویروس
با توجه به مطالب ارایه شده، هدف کلی پژوهش، بررسی میزان توجه بـه شـهروند الکترونیـک در    

  :باشدر میباشد و سؤاالت تحقیق به شرح زیآوري پایه ششم ابتدایی می کتاب کار و فن
آوري پایه ششم ابتدایی  اي پایه در کتاب کار و فنهاي رایانهبه چه میزان به دانش و مهارت .1

 توجه شده است؟
آوري پایه ششـم   وجوي اطالعات در کتاب کار و فن جست به چه میزان به دانش و مهارت .2

 ابتدایی توجه شده است؟
آوري پایه ششم ابتدایی  تاب کار و فندر کالکترونیکی  مشارکت و شهروندبه چه میزان به  .3

 توجه شده است؟

  روش 

هاي کـاربردي قـرار   با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نوع توصیفی و در گروه پژوهش
واحـد  . باشـد روش مورد استفاده در این پژوهش، روش کمی و از نوع تحلیل محتـوا مـی  . گیردمی

بـا توجـه بـه ایـن کـه کتـاب مخصـوص دوره        . باشـد میتحلیل نیز در این پژوهش، جمله و تصویر 
آموزان تأثیرگذار باشند، توانند بر یادگیري دانشباشد، عالوه بر جمالت، تصاویر نیز میابتدایی می

جامعه آماري این پژوهش، کل کتاب . باشدبه همین دلیل واحد تحلیل شامل جمالت و تصاویر می
-92ش و پرورش جمهوري اسالمی ایران در سال تحصیلی آوري پایه ششم ابتدایی آموز کار و فن

آوري از بعد از اجراي سـند تحـول بنیـادین در آمـوزش و پـرورش حیطـه کـار و فـن        . است 1391
ي عملـی   ها شده در برنامه درسی ملی است و هدف از آن نیز کسب مهارتهاي جدید اضافهحیطه

ویـژه  آوري و علـوم وابسـته، بـه   ي مرتبط با فن ها یستگی ور و کسب شا ه براي زندگی کارآمد و بهر
ي مختلـف   هـا  آوري اطالعات و ارتباطـات، جهـت آمـادگی ورود بـه حرفـه و شـغل در بخـش       فن

ي و زندگی اجتماعی است، به همین دلیل؛ یعنی، جدیـد بـودن و ارتبـاط عمیـق بـا زنـدگی        اقتصاد
اي تحلیـل محتـوا نیازمنـد برخـی     گیري بـر نمونه. امروزي و اجتماعی این کتاب انتخاب شده است

هـا  سو، برخـی مطالعـات تحلیـل محتـوا بـا مقـدار محـدودي از داده        از یک. مالحظات خاص است
از سـوي دیگـر در برخـی    . توان، محتوا را مورد سرشـماري قـرار داد  سروکار دارند و از این رو می

ســت کــه امکــان مطالعــات تحلیــل محتــوا، محقــق بــا حجــم وســیعی و بزرگــی از محتــوا مواجــه ا 
 برداري و سرشماري همه آنها میسر نخواهد بود، در این صورت بایـد نمونـه انتخـاب شـود     فهرست
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(Byabangard, 2007) .       به دلیل کوچک بودن جامعه ایـن پـژوهش، نمونـه آمـاري ایـن پـژوهش

 2صـفحه،   93آوري پایه ششم ابتدایی کـه شـامل    برابر با جامعه آماري؛ یعنی، کل کتاب کار و فن
در این پژوهش، سیاهه گردآوري اطالعات، کـه بـر اسـاس آن تحلیـل     . باشد درس می 16بخش و 

ریزي درسـی  محتوا انجام شده است استاندارد مهارتی و آموزشی شهروند الکترونیکی گروه برنامه
اي کشور و وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی     آوري اطالعات سازمان آموزش فنی و حرفه فن
هـاي  مؤلفـه . ي فرعی تشکیل شده اسـت این استاندارد از سه مؤلفه اصلی و تعدادي مؤلفه. باشد می

هـاي   دانـش و مهـارت  ) الـف : اصلی استاندارد مهارتی و آموزشی شهروند الکترونیکـی عبارتنـد از  
هـا،  هـا و پوشـه  پرونـده  با کار ویندوز، توانایی با کار توانایی: هاي فرعیشامل مؤلفه( اي پایه رایانه

پسـت   بـا  کـار  اینترنـت و توانـایی   بـا  کـار  افزارهـاي کـاربري سـاده، توانـایی     نـرم  بـا  کـار  توانـایی 
 بـا  کـار  توانایی: هاي فرعیشامل مؤلفه( وي اطالعاتوج دانش و مهارت جست) ب) الکترونیک

هـاي  سـایت  بـا  کـار  انجام اقـدامات اولیـه بـراي ارتبـاط امـن و توانـایی       موتور جستجوگر، توانایی
هـاي  توانـایی کـار بـا فـرم    : هـاي فرعـی  شامل مؤلفه( الکترونیکی شهروندو مشارکت ) ج) ختلفم

هـاي فرعـی را در تحلیـل مـدنظر قـرار      لفهؤ، که محققان کلیه م)آنالین و توانایی مشارکت در وب
 ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانـی و جـداول  به منظور تجزیه و تحلیل داده. اندداده

آوري پایه ششم در هر سؤال تحقیق پرداخته  استفاده شد و به بررسی درس به درس کتاب کار و فن
  .هاي کل کتاب در جدولی جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتدر پایان نیز داده. شد
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  ها یافته

پایـه ششـم    آوري فـن اي پایـه در کتـاب کـار و    هاي رایانهچه میزان به دانش و مهارت به :اول سؤال
  ابتدایی توجه شده است؟

  ششم آوري فناي در کتاب کار و هاي رایانههاي فرعی دانش و مهارتمؤلفهتوزیع و درصد فراوانی  .1 جدول
  مؤلفه

  
  درس   

 با کار توانایی
  ویندوز

کار با  توانایی
  ها وپرونده
  هاپوشه

  با کار توانایی
افزارهاي نرم

  کاربري ساده

کار با توانایی 
  ینترنتا

توانایی کار 
با پست 
  یکالکترون

  جمع کل
دانش هاي مؤلفه

 هايو مهارت
  ايیانهرا

فراوانی و 
 درصدفراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد

  69/70  41  0  0  0  0  66/39  23  0  0  03/31  18  درس اول
  100  67  0  0  0  0  54/92  62  0  0  46/7  5  درس دوم
  7/95  89  0  0  0  0  86/40  38  86/40  38  98/13  13  درس سوم
  92/94  56  0  0  0  0  0  0  66/79  47  26/15  9  درس چهارم
  68/73  14  0  0  0  0  16/63  12  53/10  2  0  0  درس پنجم
  88  44  0  0  0  0  62  31  0  0  26  13  درس ششم
  43/91  64  0  0  0  0  43/91  64  0  0  0  0  درس هفتم
  48/93  43  0  0  0  0  48/93  43  0  0  0  0  درس هشتم
  91/90  70  0  0  0  0  91/90  70  0  0  0  0  درس نهم
  100  5  0  0  0  0  100  5  0  0  0  0  درس دهم
  22/62  28  0  0  22/62  28  0  0  0  0  0  0  درس یازدهم
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  درس دوازدهم
  50/12  1  0  0  50/12  1  0  0  0  0  0  0  درس سیزدهم
  45/85  47  0  0  0  0  45/85  47  0  0  0  0  درس چهاردهم
  18/97  69  0  0  0  0  18/97  69  0  0  0  0  درس پانزدهم
  36/36  4  0  0  0  0  36/36  4  0  0  0  0  درس شانزدهم
  05/80  642  0  0  62/3  29  35/58  468  85/10  87  23/7  58  کل کتاب

ششـم   آوري فـن تعداد کل جمالت و تصاویر در کتاب کار و  از دهد کهنشان می 1بررسی جدول 
کـل جمـالت و تصـاویر    % 05/80 ،یعنی ؛جمله و تصویر 642تعداد  ،باشدعدد می 802 که ابتدایی

 مؤلفـه تمامی جمـالت و تصـاویر مـرتبط بـا ایـن      . اي پایه استهاي رایانهمربوط به دانش و مهارت
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، %23/7و درصـد فراوانـی    58فرعی توانایی کار با ویندوز بـا فراوانـی    مؤلفهاصلی مربوط به چهار 

افزارهاي  کار با نرم مؤلفه، % 85/10و درصد فراوانی  87ها با فراوانی ها و پوشهکار با پرونده مؤلفه
 29توانایی کار با اینترنت با فراوانی  مؤلفهو % 35/58و درصد فراوانی  468اوانی کاربري ساده با فر
توانایی کار با پسـت الکترونیـک    مؤلفهدر این کتاب به  چنین هم. باشد می% 62/3و درصد فراوانی 

  .اختصاص داده نشده است مؤلفهپرداخته نشده است و جمله و تصویري به این 
آوري پایه  فناطالعات در کتاب کار و  وجوي جست به دانش و مهارتچه میزان  به :دومسؤال 

  ششم ابتدایی توجه شده است؟
کتاب کار و اطالعات در  وجوي جستهاي فرعی دانش و مهارت مؤلفهتوزیع و درصد فراوانی  .2جدول 

 آوري فن

  مؤلفه
  درس    

 با کار توانایی

موتور 
  جوگرو جست

انجام  توانایی
اقدامات اولیه 
  براي ارتباط امن

 با کار توانایی

  هاي مختلفسایت

 هاي مؤلفهجمع کل 
دانش و مهارت 

  اطالعات يوجو جست
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  فراوانی و درصد
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس اول
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس دوم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس سوم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس چهارم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس پنجم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس ششم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس هفتم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس هشتم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس نهم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس دهم
  67/26  12  67/26  12  0  0  0  0  درس یازدهم
  100  68  76/86  59  0  0  24/13  9  درس دوازدهم
  25  2  25  2  0  0  0  0  درس سیزدهم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس چهاردهم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس پانزدهم
  0  0  0  0  0  0  0  0  درس شانزدهم
  22/10  82  10/9  73  0  0  12/1  9  کل کتاب
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ششـم   آوري فـن تعداد کل جمالت و تصاویر در کتاب کار و از دهد که نشان می 2بررسی جدول 

کـل جمـالت و تصـاویر    % 22/10 ،یعنـی  ؛جمله و تصـویر  82تعداد  ،باشدعدد می 802 که ابتدایی
 مؤلفـه تمامی جمالت و تصاویر مرتبط با این . اطالعات است وجو جستمربوط به دانش و مهارت 

و درصـد فراوانـی    9جوگر با فراوانـی  و فرعی توانایی کار با موتور جست  مؤلفهاصلی مربوط به دو 
. اسـت  %10/9و درصـد فراوانـی    73هـاي مختلـف بـا فراوانـی     ایتتوانایی کار با س مؤلفهو % 12/1
  .داخته نشده استتوانایی انجام اقدامات اولیه براي ارتباط امن پر مؤلفهدر این کتاب به  چنین، هم

پایه ششم  آوري فندر کتاب کار و الکترونیکی  مشارکت و شهروندچه میزان به  به :سؤال سوم
  ابتدایی توجه شده است؟

 آوري فنهاي فرعی مشارکت و شهروند الکترونیکی در کتاب کار و مؤلفهتوزیع و درصد فراوانی  .3جدول 
  ششم

  مؤلفه 
  درس       

هاي  فرم با کار توانایی
  آنالین

مشارکت  توانایی
  در وب

مشارکت هاي مؤلفهجمع کل 
  یکیو شهروند الکترون

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  فراوانی و درصد 
  0  0  0  0  0  0  درس اول
  0  0  0  0  0  0  درس دوم
  0  0  0  0  0  0  درس سوم
  0  0  0  0  0  0  درس چهارم
  0  0  0  0  0  0  درس پنجم
  0  0  0  0  0  0  درس ششم
  0  0  0  0  0  0  درس هفتم
  0  0  0  0  0  0  درس هشتم
  0  0  0  0  0  0  درس نهم
  0  0  0  0  0  0  درس دهم
  0  0  0  0  0  0  درس یازدهم

  0  0  0  0  0  0  دوازدهم درس
  0  0  0  0  0  0  درس سیزدهم
  0  0  0  0  0  0  درس چهاردهم
  0  0  0  0  0  0  درس پانزدهم
  0  0  0  0  0  0  درس شانزدهم
  0  0  0  0  0  0  کل کتاب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  83/… بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و

 
مشـارکت و   مؤلفـه ششـم ابتـدایی بـه     آوري فـن در کتاب کار و دهد که نشان می 3بررسی جدول 

هاي فرعی این مؤلفهشهروند الکترونیکی شهروند الکترونیک پرداخته نشده است و به هیچ کدام از 
هـاي آنالیـن و توانـایی مشـارکت در وب در هـیچ یـک از       اصلی اعم از توانایی کار بـا فـرم   مؤلفه

  .دروس جمله یا تصویري اختصاص داده نشده است
  کل کتاب در یک نگاه

 آوري فنهاي اصلی و فرعی شهروند الکترونیک در کل کتاب کار و مؤلفهتوزیع و درصد فراوانی  .4جدول 
  ششم

  درصد فراوانی  فراوانی  هاي فرعیمؤلفه  هاي اصلیمؤلفه

هاي دانش و مهارت
  اي پایهرایانه

  23/7  58  ویندوز با کار توانایی
  85/10  87  هاها و پوشه پرونده با کار توانایی
  35/58  468  افزارهاي کاربري سادهنرم با کار توانایی

  62/3  29  اینترنت با کار توانایی
  0  0  پست الکترونیک با کار توانایی

  05/80  642  هامؤلفهجمع 

 دانش و مهارت
  اطالعات وجوي جست

  12/1  9  جوگرو موتور جست با کار توانایی
  0  0  امنانجام اقدامات اولیه براي ارتباط  توانایی

  10/9  73  هاي مختلفکار با سایت توانایی
  22/10  82  هامؤلفهجمع 

مشارکت و شهروند 
  الکترونیکی

  0  0  هاي آنالینفرم با کار توانایی
  0  0  مشارکت در وب توانایی

  0  0  هامؤلفهجمع 
  73/9  78  هاي غیرمرتبطمؤلفه

  100  802  جمع کل جمالت و تصاویر

عدد  802 آوري فنتعداد کل جمالت و تصاویر در کتاب کار و دهد که مینشان  4بررسی جدول 
کـل جمـالت و تصـاویر مربـوط بـه      % 05/80 ،یعنـی  ؛جمله و تصویر 642باشد که از این تعداد می

مربوط  ،اصلی مؤلفهتمامی جمالت و تصاویر مرتبط با این . اي پایه استهاي رایانهدانش و مهارت
ها و کار با پرونده مؤلفه، %23/7و درصد فراوانی  58ی کار با ویندوز با فراوانی توانای مؤلفهبه چهار 
افزارهاي کاربري ساده با فراوانـی  کار با نرم مؤلفه، %85/10و درصد فراوانی  87ها با فراوانی پوشه
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% 62/3نی و درصد فراوا 29توانایی کار با اینترنت با فراوانی مؤلفه و % 35/58و درصد فراوانی  468
دانش  مؤلفهکل جمالت و تصاویر کتاب نیز مربوط به % 22/10 ،یعنی ؛جمله و تصویر 82. باشدمی

اصلی مربوط بـه   مؤلفهتمامی جمالت و تصاویر مرتبط با این . اطالعات است وجو جستو مهارت 
توانـایی   مؤلفـه و % 12/1و درصد فراوانی  9جوگر با فراوانی و توانایی کار با موتور جست  مؤلفهدو 

در ایـن کتـاب بـه     چنین، هم. است% 10/9 و درصد فراوانی 73هاي مختلف با فراوانی کار با سایت
اطالعات و مشارکت و شهروند الکترونیکی پرداختـه نشـده    وجو جستهاي دانش و مهارت مؤلفه

شـامل  (هـاي غیرمـرتبط   مؤلفـه . ها اختصاص داده نشده استمؤلفهاست و جمله یا تصویري به این 
اسـتاندارد تعلـق ندارنـد و     یفرعـ  يهـا لفهؤکدام از م یچباشد که به هیم یريجمالت و تصاو یهکل

کل جمالت و تصاویر را در % 73/9، 78نیز با فراوانی ) باشدیکتاب م ياشامل موضوعات محاوره
  .این کتاب را به خود اختصاص داده است

 گیري  بحث و نتیجه

آوري مربوط به مؤلفه دانـش   جمالت و تصاویر کتاب کار و فن% 05/80نشان داد که  نتایج تحقیق
که این کتاب مخصـوص دوره ابتـدایی اسـت و    با توجه به این. باشداي پایه میهاي رایانهو مهارت

باشد، شایسته است کـه ایـن   هاي الکترونیک میآغاز آموزش شهروند الکترونیک و آموزش نقطه
هاي دیگر است، چنین حجمی را در کتاب به خود اختصاص دهـد،  نیاز مؤلفهپایه و پیشمؤلفه که 

اي که در ایـن مؤلفـه بـه    هاي فرعیمؤلفه. ها یاري دهدتا فراگیران را بتواند، در کاربرد دیگر مؤلفه
کـار بـا    ، توانایی%23/7توانایی کار با ویندوز با درصد فراوانی : آنها پرداخته شده است، عبارتند از

افزارهاي کاربري ساده با درصـد فراوانـی   ، توانایی کار با نرم%85/10ها با فراوانی ها و پوشهپرونده
افزارهـاي  در این میان توانایی کار با نـرم %. 62/3و توانایی کار با اینترنت با درصد فراوانی % 35/58

: افزارهـاي است و به آموزش نرمکاربري ساده سهم بیشتري از این مؤلفه را به خود اختصاص داده 
ــی ــیس ورد  1نقاش ــافت آف ــت   20072، میکروس ــیس پاورپوین ــافت آف ــت  20073، میکروس و اینترن
در مؤلفه توانایی کار با ویندوز نیز به معرفـی اجـزاي اساسـی کـامپیوتر و     . پرداخته است 4اکسپلورر

چنـین، اصـول کـار بـا      هـم اندازي ویندوز و شناسایی اصول خاموش و روشن کردن کامپیوتر و راه

                                                     
1. Paint 
2. Microsoft Office Word 2007  
3. Microsoft Office PowerPoint 2007 
4. Internet Explorer 
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هـا  هـا و پوشـه  در مؤلفه توانایی کار با پرونده. هاي مربوط به ویندوز پرداخته استها و پنجرهآیکن

در . کامپیوتر پرداخته شده است چنین حافظه ها و همها و پوشهنیز به شناسایی و اصول کار با پرونده
فراگیران با مفهوم اینترنت و ساختار یک آدرس  مؤلفه توانایی کار با اینترنت نیز ضمن آشنا ساختن

یـابی بـه یـک صـفحه      وب، به آموزش اجراي مرورگر وب و نحوه وارد کردن آدرس براي دسـت 
مبنـی بـر    (Sanayeii & Turkestani, 2007)وب پرداخته است که با نتایج صنایعی و ترکسـتانی  

ن جهـت الکترونیکـی کـردن    آمـوزان و محصـال  آموزش مفاهیم شـهروندي الکترونیـک بـه دانـش    
آبــادي و میرزایــی   یــزدان امــا، بــا نتــایج ایــزدي    . خــوانی دارد جامعــه هــم   شــهروندان آینــده 

(Eizediyazdanabadi & Mirzaei, 2010)      آورانـه،   فـن  مبنـی بـر نـامطلوب بـودن زیرسـاخت
 موقعیت اجتماعی و فرهنگی، وضعیت نیروي انسانی، نظام آموزشی و وضعیت مـدیریت مـدارس،  

  . راستا نیستهم
آوري  کل جمالت و تصاویر کتـاب کـار و فـن   % 22/10چنین حاکی از آن است که  نتایج، هم

ایـن حجـم اختصـاص    . وجوي اطالعات است ششم مربوط به مؤلفه توانایی دانش و مهارت جست
وگر وج در این مؤلفه به آموزش کار با موتور جست. رسدداده شده، به این مؤلفه متوسط به نظر می

وجـو و ذخیـره اطالعـات، عکـس پرداختـه شـده        هاي مختلف، مانند جسـت و توانایی کار با سایت
به منظـور  . محدود شده است) رشد(سایت شبکه ملی مدارس ایران اما؛ تمام این امور به وب. است

یـن  آموزان در این مؤلفه و تبدیل آنها به شـهروندانی الکترونیـک بایـد بـه ا    هاي دانش رشد توانایی
هـاي  سایتتري؛ یعنی، وبگسترده وجو اطالعات را در محدوده مؤلفه توجه بیشتري کرد و جست

هاي خبـري،  سایت: چون هاي مختلفی، همآموزان توانایی کار با سایتدیگر آموزش داد، تا دانش
هـاي  هاي مربوط به مسـافرت، سـایت  کننده، سایتهاي مربوط به مصرفهاي دولتی، سایت سایت
هـاي مربـوط بـه تجـارت و     هاي مربـوط بـه بهداشـت و سـالمت، سـایت     بوط به استخدام، سایتمر

 ,.Shahtalabi et al)طلبی و همکاران این نتایج نیز با نتیجه شاه. هاي مورد عالقه آشنا شوند گروه

ین اما با نتیجه دیگر هم. خوانی داردمبنی بر پایین بودن فرهنگ یادگیري از طریق شبکه هم (2010
راسـتا  هـاي الکترونیکـی هـم   پژوهش؛ یعنی، آشنایی با طریقه مقابله با رفتارهاي نابهنجار و خشونت

مبنـی بـر نپـرداختن بـه      (Hung & Feng, 2010)چنین، با نتایج پژوهش هونگ و فنگ  هم. نیست
 (Juan-Gabriel et al., 2012)گابریـل و همکـاران    اقدامات اولیه براي ارتباط امـن، نتـایج خـوان   

  .خوانی داردمبنی بر افزایش استفاده از خدمات دولت الکترونیک توسط مردم هم

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1392بهار  /سوم شماره /سوم  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه /86

 
مشارکت و شهروند الکترونیک پرداخته نشده اسـت   نتایج نشان داد که در این کتاب به مؤلفه

در این مؤلفـه،  . و جمله یا تصویري در هیچ کدام از دروس به این مؤلفه اختصاص داده نشده است
: هـاي آنالیـن و توانـایی مشـارکت در وب، خـدماتی ماننـد      آموزش توانایی کار با فـرم  توان، بامی

خریدهاي اینترنتی، ارسال و دریافت اطالعات از طریق ایمیل، رزرو و خرید اینترنتی بلیـت قطـار و   
هـاي اسـتخدامی، عضـو شـدن در     هـاي مجـازي، پرکـردن فـرم    نـام و گذرانـدن دوره   هواپیما، ثبت

هـا فراتـر از دوره ابتـدایی    اما این آمـوزش . ها را به فراگیران آموخترنتی و کتابخانههاي اینت گروه
آوري در مقـاطع تحصـیلی بـاالتر     باشد و نیاز است که کتب دیگر در راستاي کتـاب کـار و فـن   می

تألیف شوند، تا آموزش شهروند الکترونیک را ادامه دهنـد و فراگیـران را بـه همـان نسـبت کـه در       
این نتایج نیـز  . شوند در مقوله شهروند الکترونیک نیز تقویت کنندها رشد و تقویت میلهدیگر مقو

، مبنـی بـر    (Eizediyazdanabadi & Mirzaei, 2010)آبـادي و میرزایـی   یـزدان  با نتـایج ایـزدي  
آورانه، موقعیت اجتماعی و فرهنگی، وضـعیت نیـروي انسـانی، نظـام      فن نامطلوب بودن زیرساخت

  .راستا استوضعیت مدیریت مدارس، هم آموزشی و
هـاي  شود که در این کتاب به مؤلفهبا توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می

توانایی کار با اینترنت، توانایی کار با پست الکترونیـک، توانـایی کـار بـا موتورهـاي      : مهمی، مانند
امــن بــا اینترنــت و مشــارکت و شــهروندي  وجــوگر، توانــایی اقــدامات اولیــه بــراي ارتبــاط جســت

آمــوزان در ایــن کتــاب کـه دانــش چنـین، بــا توجــه بــه ایــن  هــم. الکترونیکـی بیشــتر پرداختــه شــود 
توانند، بـه تنهـایی و همیشـه بـه فضـاي      گیرند و میهاي مربوط به رایانه و اینترنت را فرا می آموزش

ت ناشی از استفاده نادرسـت از اینترنـت   لذا، همیشه در معرض خطرا. مجازي دسترسی داشته باشند
با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی سـؤاالت تحقیـق، در ایـن کتـاب بـه خطـرات       . قرار دارند

. ها از این خطرات پرداخته نشده اسـت آموزان و خانوادههاي ایمن ماندن دانشدنیاي مجازي و راه
ب مورد توجه قرار گیرد، بحث آموزش اسـتفاده  شود در این کتالذا، یکی از نکاتی که پیشنهاد می

هـاي ناشـی از اسـتفاده    جا از اینترنت و فضاي مجـازي و آشـنایی بـا خطـرات و آسـیب      صحیح و به
  .باشدمی نادرست و آموزش استفاده بهینه و سالم از فضاي مجازي
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