


اصول خود مراقبتی در کار با فضای مجازی



اهداف آموزشی
.فضای مجازی را تعریف کند و بتواند آموزش دهد•
.و ناسالم از فضای مجازی را بیان کند و بتواند آموزش دهدهای استفاده سالم نشانه•
.آسیب های ناشی از فضای مجازی را بداند و بتواند آموزش دهد•
.نقش والدین در استفاده از اینترنت را بداند و بتواند آموزش دهد•
.های خطر را بتواند توضیح دهدنشانه•
ا  بتواند اقداماتی را که موقع خطر ناشی از این فضا مشاهده می شود ارزیابی کند و راهکارهای معمول ر•
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معرفی برنامه آموزشی
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مقدمه

تعریف شما از فضای مجازی چیست؟•
فکر میکنید چقدر در زندگی امروز درگیر این فضای هستیم؟•
آیا میشود از این فضای استفاده نکرد؟•
چه کسانی می توانند از این فضا استفاده کنند؟•
آیا باید قاعده و موارد خاصی را در استفاده از فضای مجازی رعایت کنیم؟•
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مجازی چیست؟فضای 

سایبری یا دیجیتال/ مجازی فضای 
ایجاد شدن از طریق ارتباط  شبکه های رایانه ای  •
از جلوه های سمعی بصری تشابه با دنیای واقعی با استفاده •

:موارد زیر می شودشامل 
دورساخت های فیزیکی و ابزار ارتباط راه زیر •
( اینترانت) کامپیوتری و ارتباط آنها شبکه های •
اینترنت  •



درباره فضای مجازی چه چیزهایی باید بدانیم؟

.مجازی گریزناپذیراستاستفاده از فضای •
استتکنولوژی جدید ارتباطی فراهم کرده امکان بهره مندی از مزایایی که •
به همراه داشتن تبعات در صورت عدم استفاده صحیح•
لزوم آشنایی با فضای مجازی قبل از استفاده از آن•



آسیب های ناشی از فضای مجازی

مورد تهدید و باج گیری قرار گرفتن  •
دزدی •
ت،  خود، خشون، آسیب به پورنوگرافی : از قبیلبا محتوای نامناسب مواجهه •

تبعیض نژادی
به اینترنت و بازی های کامپیوتریاعتیاد •
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اعتیاد به اینترنت

Cybersexualاعتیاد به ارتباط جنسی مجازی   • Addiction

Cyber-Relational Addictionاعتیاد به  روابط مجازی   •

Net-Compulsionsرفتارهای اجباری اینترنتی•

 Computer Addictionاعتیاد به کامپیوتر •

Information Overloadاطالعات بیش از حد  •



از اینترنت  ی زیاد های استفادهنشانه
های استفاده سالم از اینترنت و کامپیوترنشانه

کنیم ؟ جلوگیری چگونه از اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر 
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راهنمای استفاده از کامپیوتر و اینترنت برای والدین

لکترونیکی را چه سنی به فرزندم اجازه کار با کامپیوتر، اینترنت و دیگر وسایل ااز •
؟بدهم

ه استنکات کلی که در هر سنی برای استفاده از اینترنت در کودکان الزم توج•
قبل از شروع استفاده از کامپیوتر و اینترنت  •
یم؟شود کودک در معرض آسیب است چه رفتاری داشته باشوقتی احساس می•
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راهنمای استفاده از اینترنت و کامپیوتر برای کودکان و نوجوانان
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جمع بندی
پرسش و پاسخ



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


