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این روزها کمتر کسی کتاب میخواند؛ چون کتابخواندن ،یعنی داشتن
شجاعت برای شروع یک تغییر .شاید شما هم دیده باشید افرادی که

زمان بسیاری را صرف شبکههای اجتماعی و دیدن تلویزیون میکنند؛
اما برای خواندن یک صفحه از کتاب فقط یک صفحه در روز ماتم

میگیرند .خوشحالم که شما شجاعت تغییر را دارید و میخواهید
زندگی بهتری داشته باشید.

 20سال از روزی که کامپیوتر با عزت و احترام وارد خانه ما شد

میگذرد .آن روزها کسی از روش درست زندگی در فضای مجازی
حرف نمیزد .حتی یک خط در روزنامهها و مجالت در مورد حضور

بچهها در اینترنت نوشته نمیشد .یادم نمیآید حتی پنج دقیقه در

تلویزیون در مورد اینکه چطور رایانه ،آینده فرزندان ما را تغییر

میدهد حرفی بزنند .البته من تقریبا تمام روز پشت کامپیوترم بودم.

وقتی به آن روزها نگاه میکنم ،میبینم حضور رایانه زندگی من را
متحول کرد .من با رایانهام کتاب میخواندم ،نقاشی میکردم ،با دیگران

ارتباط میگرفتم ،بازی میکردم ،زبان خارجی یاد میگرفتم و مهمتر
از همه پول درمیآوردم! درنهایت هم شغلی که انتخاب کردم ،فعالیت
در زمینه شبکه و رایانه بود.
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خوششانسی من آنجایی بود که مثل شما اهل کتابخواندن و رشد
بودم و کمکم متوجه شدم ادامه این روند بیشتر از آنکه به نفع من باشد
در حال ضرر زدن به من است .من با وجود اینترنت هیچوقت احساس

تنهایی نمیکردم و مشکل همینجا بود .تنهایی میتواند نیاز شما را
به ساختن ارتباط با دیگران در دنیای حقیقی آشکار کند .تنهاشدن

میتواند به شما جرئت عملیکردن ایدههایتان را بدهد؛ چیزی که من
برای سالها فراموش کرده بودم .تصمیم گرفتم با افزایش دانش خودم
در این زمینه ،امکان داشتن تجربه بهتری را برای زندگی به دیگران
هدیه کنم .آنچه را که پس از سالها مطالعه و تجربه در زمینه فضای

مجازی و تربیت فرزند به دست آوردهام برای شما جمعآوری و خالصه
کردهام تا فرزندانمان بتوانند با انسانهای اطرافشان ،خاطرههایی
شادتر و واقعیتر بسازند.

اگر تصمیم خود را برای خواندن ادامه کتاب گرفتهاید ،باید حقیقتی را
همین اول کتاب به شما بگویم .در این کتاب قصد ندارم فهرستی از

تهدیدات فضای مجازی و اینترنت را بنویسم .اصال نمیخواهم تصویر
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یک هیوالی وحشتناک از آینده فرزندانمان ترسیم کنم .عصر ما

یکی از طالییترین دوران رشد تاریخ بشر است که بهواسطه وجود
فضای مجازی محقق شده است؛ بنابراین هدف من نشان دادن راه
درست قدم برداشتن در این فضاست .تمام سعی خود را کردهام که

شما را از واقعیت موجود بیشتر آگاه کنم و بعد راهکارهایی عملی
برای بهترشدن تجربه فرزندانمان در فضای مجازی ارائه کنم .اینیک
کتاب فکر و کار است .بیایید شروع کنیم.
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این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟
تمام پدرها و مادرهایی که دوست دارند فرزندشان بهترین
استفاده را از اینترنت و فضای مجازی ببرند
معلمان و مسئوالن مدارس که برای آنها پرورش دانشآموزان
در محیطی سالم اهمیت دارد.
کارشناسان محترم عرصه تربیت فرزند و فضای مجازی که
دنبال راهحلهای عملی هستند.
و همه انسانهایی که فکر میکنند در هر سن و سال باید راه و
رسم زندگی در فضای مجازی را بیاموزند.
و البته برای شما.
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این کتاب به درد چه کسانی نمیخورد؟
آنهایی که فکر میکنند بدون کتاب خواندن و آموختن هم
فرزندشان تربیت میشود.
آنهایی که تمام روشهای صحیح رفتار با فرزند خود در برخورد
با فضای مجازی را بلد هستند.
آنهایی که ترجیح میدهند زمان خود را همچنان به گشتوگذار
در شبکههای اجتماعی بگذرانند تا کتاب خواندن و بیشتر
دانستن.
آنهایی که حاضر نیستند مسئولیت تغییر کردن را بپذیرند حتی
به خاطر آینده فرزندانشان.
آنهایی که حاضرند بهجای خریدن یک کتاب و تحول در زندگی
خودشان ،یک پیتزا بخرند.
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در این کتاب به سؤالهای زیر پاسخ میدهیم
فضای مجازی واقعا با ما و فرزندان ما چه میکند؟

چگونه میتوانم از اینترنت و موبایل برای رشد و پیشرفت
فرزندم استفاده کنم؟
سن مناسب برای خرید موبایل و تبلت برای کودکان از چه
زمانی است؟
نشانههای اعتیاد به اینترنت و موبایل چیست و چه راهحلهایی
دارد؟
چگونه میتوانیم روش درست تفکر را به فرزندانمان آموزش
دهیم؟
رژیم مصرف فضای مجازی چیست و چگونه باید رژیم بگیریم؟
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چگونه این کتاب را بخوانم؟
تمیز و سفید نگهداشتن کتاب از آن عادتهایی است که نمیدانم از
کجا و کی به ما ارث رسیده است .کتاب دوست شماست و قرار نیست
شما چندین ساعت به حرفهای دوستتان گوش کنید و خودتان یک
کلمه هم حرف نزنید .پس همیشه با یک خودکار یا مداد آماده نوشتن
باشید.
در داخل کتاب به قسمتهایی میرسید که باید چند کلمه یا جمله
بنویسید .با خودتان روراست باشید .شما به خاطر نوشتههایتان
محاکمه نمیشوید .حقیقت را بنویسید تا آگاهانه خودتان و رفتارتان
را بشناسید .این اولین قدم برای بهبود و رشد در هر کاری است.
خیالتان راحت باشد .کتاب رازدارترین دوست شماست.
این یک کتاب ریاضی نیست ،ولی پر از تمرین است .تمرینهایی که
گاهی آنقدر بسیار سادهاند که ممکن است حوصله انجامدادنش را
نداشته باشیم .البته گاهی هم نیازمند صبر و تالش بیشتری هستند.
میتوانید نوشتههای این کتاب را پشت سر هم بخوانید و کتاب را
یکروزه تمام کنید یا هر روز اقدامهای پیشنهادشده را انجام دهید تا
اثر آنها را ببینید.

24

والدین حقیقی  ،فرزندان مجازی

برای خواندن کتاب لطفا از موبایلتان حداقل هفت متر فاصله داشته
باشید! این فاصله را رعایت کنید تا به جادوی خواندن کتاب در
آرامش پی ببرید .پیامدهندگان شبکههای اجتماعی خبر ندارند شما
در حال خواندن کتابی مهم هستید وگرنه هرگز در این زمان به شما
پیام نمیدادند .اگر نسخه الکترونیک این کتاب را مطالعه میکنید
اینترنت را خاموشکنید یا به حالت پرواز بروید.

مسابقهای برای زودتر تمام کردن کتاب وجود ندارد .بلدبودن
تندخوانی خیلی خوب است؛ اما این کتاب را باید کمکم بخورید! کتاب
را خوب مزه کنید ،آرام بجوید و طعم شیرین مطالب را حس کنید.
یادداشتها را با دقت بنویسید و اقدامها را باحوصله انجام دهید.
مطمئن هستم این کتاب وقتی تمام بشود زندگی شما و فرزند شما
با قبل از خواندن آن تغییر کرده است .همانطور که زندگی خیلی از
آدمهایی که این مطالب را خوانده و به آن عمل کردهاند تغییر کرده
است.

صفحه ویژه این کتاب و دهها مقاله و هدیه

25

تمام تالش من این بود که کتاب کاملی بنویسم؛ اما در قانون رشد

باید هرروز منتظر تحقیقات و یافتههای جدیدی بود .برای آنکه شما
راحتتر به فیلمهای آموزشی و مقاالت جدید مرتبط با این کتاب
دسترسی پیدا کنید در سایت فرزند سبز یک صفحه ویژه این کتاب

طراحی کردهام .در صفحات زیادی از این کتاب به صفحه اختصاصی
این کتاب در سایت فرزند سبز اشارهکردهام که میتوانید از نشانی زیر
به آن دسترسی پیدا کنید.

البته همیشه منتظر هدایا و کد تخفیف محصوالت سایت فرزند سبز در
این صفحه باشید .این صفحه هرچند روز یکبار بهروزرسانی میشود.

تبریک میگویم! شما با سرمایهگذاری خود بیشتر از یک کتاب

خریداری کردهاید.

http://farzandesabz.com/book1
https://goo.gl/68Yn7Y
رمز ورودketab :
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میخواهم شما را به تصور یک صحنه عجیب دعوت کنم .شاید کمی
ترسناک به نظر برسد؛ اما ترسناکتر از وقتی نیست که واقعا اتفاق
بیفتد.

در خیال خود تصور کنید روزی خسته از کار وارد خانه میشوید.

انتظار دارید فرزندتان به استقبال شما بیاید و شما او را در آغوش
بگیرید؛ اما صدایی نمیآید! به در و دیوار خانه سالم میکنید تا شاید
همه متوجه حضور شما در خانه شوند؛ اما بازهم پاسخی نمیشنوید.

جلوتر میروید و با یک صحنه هولناک روبهرو میشوید.

دودی غلیظ اتاق را پرکرده و بوی دود همهجا را برداشته است.
نزدیکتر که میروید فرزندتان را میبینید که روی یک مبل

لمداده و بیحرکت است .صورتش را نمیبینید؛ اما از رقص دود
متوجه میشوید که منبع همه دودها سیگاری است که روی لب
فرزند شماست .کنار مبل کوهی از سیگار درستشده و نشان

میدهد ساعتهاست که بهتنهایی سیگار کشیده است.

دیدن این صحنه نه برای من و شما و نه برای هیچ پدر و مادری

آسان نیست .در آن لحظه هرکسی ممکن است واکنشی متفاوت
نشان بدهد .ماندن در این وضعیت اصال دوستداشتنی نیست.

والدین حقیقی  ،فرزندان مجازی
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همین حاال!
فکر کنید که اگر شما با این وضعیت روبهرو شوید چه خواهید کرد.
بهتر است افکارتان را بنویسید.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

این کتاب در مورد اعتیاد به سیگار یا مواد مخدر نیست؛ بلکه در

مورد چیزی صحبت میکنیم که میتواند خطرناکتر و ویرانکنندهتر
از اعتیاد به سیگار باشد.

خطرناکتر از سیگار
روزی در جمعی از استادان تربیتی کشور حضور داشتم و صحبت
از سیگار و مواد مخدر و تأثیرات آن بر خانوادهها بود .در آن
جلسه گفتم که به نظر من ،خود اعتیاد خطرناکتر از مواد مخدر

است .اعتیاد به هر چیزی میتواند مخرب باشد .بدتر از هر ماده
شیمیایی و دارو ،این چرخه باطل اعتیاد است که زندگی آدمها را
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دچار مشکل میکند.

اعتیاد یعنی وابستگی شدید به هر چیز .یکی معتاد به سیگار میشود
یکی به الکل .شاید یک نفر به تماشای سریالهای تلویزیونی معتاد

باشد و یکی هم به خریدن و جمعکردن کتاب! در هر حالت این
وابستگی باعث میشود که هر وقت فرد در وضعیت دلخواهش

قرار میگیرد مغز با ترشح دوپامین یک حالت سرخوشی و لذت را
به آن شخص میدهد .البته وقتی شخصی نتواند به آن کار بپردازد
دچار حالت افسردگی و عدم تمرکز میشود.

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی
باورکردنی نیست؛ اما «اعتیاد به اینترنت» رسما بهعنوان یک بیماری

شناختهشده است! از سال  1996که فردی به نام «یونگ» این
اصطالح را مطرح کرد تا به امروز مفهوم اعتیاد به اینترنت دچار

تغییرات زیادی شده است .گستردگی خدمات موجود در فضای

مجازی ،افزایش سرعت اینترنت ،دسترسی اکثر افراد و حتی اشیا

به اینترنت بهعنوان کلید ورود به فضای مجازی و در نهایت طوفان
شبکههای اجتماعی هرروز افراد بیشتری را درگیر این اعتیاد میکند.

والدین حقیقی  ،فرزندان مجازی

30

همین حاال!
سعی کنید شباهتهای اعتیاد به سیگار را با اعتیاد به اینترنت یا موبایل
بنویسید .تفاوتهایی که به نظرتان میرسند چیست؟

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

وقتی پای سیگار به یک خانه باز میشود ،آنقدر آشکار و واضح
است که توجه همه را به خود جلب میکند .سرفههای ناشی از

کشیدن سیگار زنگ خطر را برای همه به صدا درمیآورد .اگر

کسی قصد ترک آن را هم داشته باشد میتواند آن را زیر پایش له
کند و تصمیم بگیرد دیگر دست به آن نزند .اما در مورد اعتیاد به

فضای مجازی داستان متفاوت است .اینترنت و شبکههای اجتماعی،
در دسترس همه قرار دارد و بسیاری از کارهای روزمره باید از این
طریق انجام شود .چیزی برای له کردن زیر پا وجود ندارد.
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اعتیاد و فرزند من
طبق گزارشی که در سال  96توسط رئیس حراست آموزشوپرورش

کشور ارائه شد در ایران نزدیک به  ۱۸میلیون کودک و نوجوان
داریم که حدود هشت میلیون نفر آنان روزانه شش ساعت در

فضای مجازی سیر میکنند.

ایستگاه تفکر
روزانه شش ساعت پای موبایل و اینترنت نشستن یعنی تقریباً بهاندازه
یکشب تا صبح بیداربودن! یعنی یک چهارم از بهترین زمان زندگی
یک انسان.

هرکسی در هر سن و جایگاهی استعداد اعتیاد به فضای مجازی را
دارد .استفاده از اینترنت برای سرعت بخشیدن به کارها و رابطهها،

هدف اولیه بهوجودآمدن اینترنت بوده است؛ اما وقتی شکل

غیرعادی به خودش میگیرد و شخص بیشازحد به آن وابسته
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میشود مشکالت آغاز می گردد .

آگاهیدادن به افراد جوان و بزرگسال میتواند دید آنها تا حد
زیادی آنها را نسبت به عواقب اعتیاد به فضای مجازی روشن کند؛

اما موضوع در مورد کودکان و نوجوانان متفاوتتر است .آنها هنوز
درک کاملی ازآنچه در فضای مجازی میگذرد ندارند .گاهی در

نظر آنها شخصیتهای داخل بازیهای رایانهای و موبایلی واقعیتر
از پدرها و مادرهای آنها هستند.

برای آنکه بتوانیم راهنمای خوبی برای فرزندانمان باشیم باید
این فضا و مشخصات آن را خوب بشناسیم .همهچیز به آگاهی ما
بستگی دارد.

ایستگاه تفکر
نیکالس کار در کتاب معروف خود به نام «اینترنت با مغز ما چه میکند»
به این موضوع اشاره میکند که با تصاویر پیشرفته  MRlمشخصشده
است که مغز افرادی که به اینترنت اعتیاد دارند شبیه مغز کسانی است
که به مواد مخدر اعتیاد دارند!

فصل دوم
فضای مجازی به زبان ساده
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حکایت قصر و دروازه و کلید
فرض کنید روبهروی یک قصر بسیار بزرگ قرار دارید که یک
دروازه بزرگ دارد .داخل این قصر تاالرهای بسیار باشکوه و

زیبا وجود دارد .در وسط هر تاالر یک میز پر از غذاهای متفاوت
گذاشتهاند و آدمهای داخل قصر میتوانند بین این تاالرها حرکت

کنند و از هر غذایی که دوست دارند بخورند .در این قصر شلوغ

و پررفتوآمد ،همهجور غذایی پیدا میشود .نکته جالب این است
که شما هم میتوانید آزادانه هر غذایی را که دوست دارید بپزید
و برای مصرف دیگران روی میز قرار دهید! البته چون هرکسی

میتواند غذا بپزد گاهی غذای فاسد شده یا ناسالم هم بین آنها
پیدا میشود .همه در حال تزیین غذاهای خود هستند تا بقیه بیشتر
به سمت غذاهای آنها جذب شوند .هرلحظه از پشت بلندگو اعالم

میکنند که غذای جدید در تاالرها سرو میشود .من هم مثل شما
عالقهمندم وارد این قصر بشوم .فقط برای گذشتن از دروازه و ورود
به هر تاالر ،باید کلید داشته باشیم تا از آن فضا استفاده کنیم.

اسم این قصر مجلل و عجیب« ،فضای مجازی» است.
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چه واژه آشنایی ! فضای مجازی !
با فراگیرشدن رایانه و اینترنت و شبکههای اجتماعی ،همچنین

استفاده گسترده از پیامرسانها مانند تلگرام ،اینستاگرام و ...واژه
فضای مجازی را زیاد میشنویم .برای آنکه وقتی به این اصطالح

برخورد میکنیم آگاه باشیم که دقیقا با چه چیزی روبهرو هستیم
باید درک درستی از آن داشته باشیم .به همان اندازه که ما باید

خیابانها و کوچههای محل زندگیمان را خوب بشناسیم و بدانیم
در کجا زندگی میکنیم شناخت این فضا نیز مهم است .چون ما

زمان زیادی از عمر خود را در آن میگذرانیم.

یک سکانس از فیلم ماتریکس
فیلم ماتریکس یکی از فیلمهای تأثیرگذار تاریخ سینما است .اگر

فیلم تخیلی ماتریکس محصول سال  1999را دیده باشید ،در آن
فیلم نشان میدهد که قهرمان فیلم کمکم متوجه میشود که ما در

دنیایی پر از کنترل و برتری موجودات عجیب و بهظاهر فناناپذیر
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زندگی میکنیم و یک دنیای دیگر بهموازات این دنیا وجود دارد.
در این فیلم ،افراد برای عبور بین دنیاهای مختلف نیازمند رسیدن
به درهای ورودی و خروجی هستند که فقط در مکانهایی خاص

وجود دارد .برای عبور از این درها باید آن تلفنی را که دروازه ورود
است جواب داد.

من وقتی به فیلمهای تخیلی نگاه میکنم این جمله را از ویلیام

آرتور ،نویسنده آمریکایی ،به خاطر میآورم:

«هر چیز که بتوانیم آن را در تخیل خود بسازیم ،امکانپذیر است».

بهراستی آیا ممکن است یک تلفن بتواند دروازه ورود ما به دنیای

ناشناختهها باشد؟

از کدام در باید وارد شویم؟
برگردیم به داستان خودمان؛ همان حکایت قصر و دروازهها و آن

تاالرهای بزرگ و خوراکیهای رنگارنگش .به نظر من موبایل و

رایانه ما ،همان دروازههای واردشدن ما به فضای مجازی هستند.
تبلت و حتی شاید تلویزیونهای جدید هم هرکدام یک دروازه به
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سوی این دنیای جدید محسوب شوند.

یادم میآید زمانی داشتن یک رایانه برای هر خانه در حد خریدن

خودرو مهم بود .اولین بار که به اصرار عمویم صاحب یک کامپیوتر
شدم ،خودم هم درواقع نمیدانستم یک دروازه ورودی برای خانه

خریدهایم.

ایستگاه تفکر
تا سال  2017نزدیک به  20میلیارد وسیله در سرتاسر جهان به
اینترنت متصل بوده است .این عدد را با جمعیت  7.5میلیارد نفری
روی زمین در آن زمان مقایسه کنید!
جالب است بدانید هرماه ،نزدیک به  328میلیون دستگاه و وسیله ی
جدید به اینترنت وصل میشود.

نوع نیاز ما و نحوه دسترسی ما به این ابزارها باعث میشوند که ما

از وسایل مختلف استفاده کنیم؛ مثال امروزه تلفن همراه یا همان
موبایل دیگر یک وسیله لوکس نیست .اکثر افراد روی کره زمین
حتی خیلی از آنهایی که زیر خط فقر زندگی میکنند موبایل دارند.
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کلید ورود به فضای مجازی
ورود به فضای مجازی ،نیاز به یک شاهکلید دارد که آن اینترنت
است .اینترنت درواقع شبکه بزرگی از کامپیوترهاست که به هم
متصل هستند و اطالعات خود را به اشتراک گذاشتهاند .روی این

اطالعات پردازشهای مختلفی انجام میشود و به شکلهای مختلف
در اختیار کاربران قرار میگیرد .این اطالعات مانند همان غذاهای
داخل قصر هستند.با کلید اینترنت میتوانیم وارد قصر بزرگ فضای

مجازی شویم و بعد از ورود به تاالرها و خدمات مختلف ،از اطالعات
و هرچه دوست داریم استفاده کنیم.

در فضای مجازی چه خبر است؟
دانستیم که اینترنت همان فضای مجازی نیست .بلکه اینترنت کلید
ورود به آن است؛ اما داخل این قصر چه اتفاقاتی میافتد؟

شبکههای اجتماعی مانند تلگرام ،اینستاگرام ،فیسبوک ،توییتر

و ...را میتوانیم تنها یکی از تاالرهای بزرگ بدانیم .درواقع فضای
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مجازی خیلی بزرگتر و فراتر از شبکههای اجتماعی است .خدمات
زیادی از طریق فضای مجازی در دسترس ما قرار میگیرد و ما
میتوانیم از آنها استفاده کنیم.

مثال
موتورهای جستوجو مانند گوگل ،یاهو ،بینگ و...
شبکههای اجتماعی مانند .فیسبوک و کلوپ و تانگو و...
پیامرسان :قدیمیترین نوع انتقال پیام ،ایمیل یا همان پست
الکترونیک است .البته با فراگیر شدن تلفن همراه شاهد ظهور

پیامرسانهای فوری مانند تلگرام و ایمو و اسکایپ هستیم.

اشتراکگذاری :سرویسهایی که برای میزبانی فایل ،متن ،عکس،
ویدئو و صوت خدمات میدهند مانند اینستاگرام یوتیوب یا آپارات.
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البته در فضای مجازی خدمات و سرویسهای مختلف میتوانند
باهم ترکیب شوند و نوع جدیدی را به وجود بیاورند.

آموزش :دانشگاههای آنالین یا سایتهایی که به آموزش

موضوعات مختلف میپردازند؛ مانند سایت فرزند سبز به آموزش
روش درست زندگی در فضای مجازی و تربیت فرزند میپردازد.

خدمات دولتی :وقتی فرمی را در سایت یک اداره پر میکنید یا
درخواست مجوزی میدهید در حال استفاده از خدمات دولتی و

سازمانی هستید.

تفریح و سرگرمی :انواع بازیهای رایانهای ،یا بازیهایی که
روی موبایل و تبلت نصب میشود.

کسبوکار :انواع خریدوفروش کاال و خدمات ،فروشگاههای
آنالین ،بورس و اوراق بهادار و...

