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مقدمه
دانش آموزان مثل سایر افراد همواره در پی پاسخ گویی به این 
این  برای  یافتن پاسخ  سؤال مهم هستند که: »من کیستم؟« 
ازاین رو  سؤال می تواند مشخص کند که هویت آن ها چیست. 
برای آنکه هویت خود را به دیگران ثابت کنند، به دنبال آن اند 
که ابراز وجود کنند و خود را به دیگران نشان دهند. ابراز وجود 
از داشتن اعتمادبه نفس و روحیة اجتماعی حکایت دارد و نشانگر 
سالمت روحیه و روان است. دانش آموزانی که دچار افسردگی 
و  اجتماع  از  به شدت درون گرا هستند،  یا  و  و گوشه گیری اند 
گروه دوستان و هم ساالن گریزان اند. هیچ گاه به دنبال ابراز وجود 

نیستند و اعتمادبه نفس چندانی ندارند.
و  هم ساالن،  و  دوستان  جمع  در  دانش آموزان  وجود  ابراز 
ابراز  پیدا می کند.  مفهوم  و  معنا  اجتماع  در  بهتر،  عبارت  به 
وجود هیچ گاه در خلوت و خارج از اجتماع معنای ندارد و قابل 
فناوری های  از گسترش  قبل  و  در گذشته  نیست.  درک هم 
بیشتر  که  بود  واقعی  فضای  این  ارتباطات،  و  اطالعات  نوین 

سعی  شکلی  هر  به  و  داشتند  فعالیت  آن  در  دانش آموزان 
مـی کردنـد که در آن خودی نشــان دهند و به قـولی ابـراز 
 وجود کنند. اما با گستـرش فنـاوری اطالعات و ارتباطـات و
سازوکـــارهایی که در این رابطه توسعه پیدا کرده اند، فضــای 
واقعی به فضای مجازی تبدیل شده است. از این رو کانال ها و 
شبکه های مجازی شکل گرفتند. به این ترتیب شرایطی برای 
همة افراد از جمله دانش آموزان فراهم شد که توانستند وارد 

آن شوند و فعالیت کنند.
از یک سو گسترش فضای مجازی و از سوی دیگر  متأسفانه 
پدیدارشدن ویروس »کووید 19« طی دو سال گذشته موجب 
آن شده است که فعالیت های افراد در شبکه های مجازی مثل 
»تلگرام«، »واتس آپ« و به ویژه »اینستاگرام« به طور جدی فزونی 
یابد؛ تا حدی که حتی به شکلی از اعتیاد درآمده است. در نتیجه 
حضور در شبکه های اجتماعی مجازی به شدت گسترش یافته 
است. البته یکی از عـواملی که دانـش آمـوزان را درگیر فضای 
مجازی کرده، تغییر شکل آموزش از حضوری به صورت مجازی و 

چکیده
هدف این نوشتار مطالعة شکل گیری هویت دانش آموزان 
در دنیای مجـازی و ارائة مـدل کاربردی بـرای مشاوران 
رفتار  هـدایت  و  مدیریت  منظور  به  امـروز  مـدرسه های 
دانـش آموزان در دنیـای مجـازی است. تجـربه ها نشان 
داده انـد که برای مصونیت بخشیدن به دانـش آموزان در 
برابـر خدشه دارشدن هویت آن ها در شبکـه های اجتماعی 
مجازی، مشاوران مدرسه ها همواره باید بکوشند به منظور 
حمایت های شناختی، عاطفی، مهارتیـ  حرکتی، فراشناختی 
و فراکنشی دانش آموزان، گروه های مجازی تشکیل دهند 
و راه اندازی کنند. در چنین حالتی امکان می یابند، ضمن 
جذب آن ها در گروه هایی که با هدف رشد و پرورش آن ها 
تشکیل داده اند، از آسیب های احتمالی که هویت آن ها را 

تحت تأثیر قرار می دهند، جلوگیری به عمل آورند.

كلیدواژه ها: مدیریت رفتار دانش آموزان، فضای مجازی، 
مشاوران پاسخگو، مسائل اخالقی
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الکترونیکی بوده است. اما به هر حال مسئله ایـن است که فضای 
مجازی برای دانش آموزان به فضای واقعی تبدیل شده و به طور 
شگرفی برای آن ها ارزشمند است؛ تا حدی که بر تشکیل هویت 

آن ها اثرگذار شده است.
در ادامة این مقاله، ابتدا به سازه های مؤثر بر شکل گیری هویت 
دانش آموزان می پردازیم و سپس به نحوة مدیریت رفتار آن ها در 

دنیای مجازی توسط مشاوران مدرسه ها اشاراتی داریم.

سازه های تأثیرگذار بر شکل گیری هویت دانش آموزان 
در دنیای مجازی

یکی از سازه های تأثیرگذار بر شکل گیری هویت دانش آموزان 
در دنیای مجازی »شکل ارتباط« در این دنیای نوظهور است. 
همچون  نظارتی  و  می بخشد  نامعلوم  هویتی  افراد  به  اینترنت 
نظارت دنیای واقعی هم بر آن حاکم نیست. همین موضوع باعث 
می شود که افراد دچار نوعی آزادی لجام گسیخته در روابط شوند. 
با ورود به دنیای جدید به راحتی می توانند  دختران و پسران 
با جماعتی ارتباط برقرار کنند، بدون آنکه نگران محدودیت های 
عرفی، اخالقی و یا قانونی باشند. این ارتباط بدون وجود هیچ 
تازه ای به خود می گیرد.  عامل کنترل کننده ای شکل و هویت 
به  واقعی  دنیای  در  اواًل  که  بخورند  رقم  اتفاقاتی  است  ممکن 
هرگز  و...  دین  جامعه،  خانواده،  آبرو،  از  ترس  همچون  دالیلی 
امکان شکل گیری آن ها با این شکل و شمایل وجود نداشته باشد، 
و درثانی در گذر زمان، همان مشکالت ارتباطی رایج در دنیای 
واقعی، بلکه به مراتب بدتر از آن برای این افراد رقم بخورد. این 
موضوع رفته رفته بر سبک روابط افراد تأثیری منفی می گذارد و 
ممکن است به تدریج سطح و نوع ارتباطات در دنیای واقعی را 
هم تحت تأثیر قرار دهد. از جمله، ارتباط آزاد با جنس مخالف را 
به شکل عادی درآورد که با »سبک زندگی« ما در تقابل است.
یـکی دیگــر از سازه هـای تـأثیرگــذار بر شکل گیری هـویت 

دانش آموزان در دنیای مجازی »وسعت ارتباط« است. 
از آنجا که امکان ارتباط در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی 
به مانند دنیای واقعی محدودیت ندارد و قلمرو آن قائم به مکان و 
زمان نیست، بیشتر دانش آموزان میل دارند که در آن با دیگران 
ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب شبکه های اجتماعی مجازی 
زمینه ساز نگرشی نوین در تعامل و ارتباطات انسانی شده اند. 
این شبکه ها، با از بین بردن فاصله های زمانی و مکانی، ارتباط 
افراد را با یکدیگر در تمام نقاط دنیا برقرار می سازند. ارتباطات 
در فضـای مجازی با افراد مجـازی و با هویت های مجـازی و 
سـاختگی، عالوه بر ایجاد بحران هویت در فرد، باعـث غفلـت 

فرد در ارتباط چهره به چهره با افراد واقعی می شود.
در  دانش آموزان  هویت  شکل گیری  بر  دیگر  تأثیرگذار  سازة 
فضای  در  ارتباط  شکل  است.  ارتباط«  »شکل  مجازی  دنیای 
می تواند  و  دارد  انعطاف پذیری  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 

صوتی، تصویری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها باشد. از این روست 
که برای افراد از جمله دانش آموزان جذابیت دارد.

هویت  شکل گیری  بر  تأثیرگذار  سازه های  از  دیگر  یکی 
فضای  است.  فضا«  »جذابیت  مجازی  دنیای  در  دانش آموزان 
مجازی به گونه ای است که به راحتی می توان از »آیکون ها« 
و رنگ های گوناگون برای طراحی آن استفاده کرد که موجب 
جذاب شدن آن می شود. برای این انعطاف پذیری از بابت رنگ و 

آیکون صرف هزینه های سنگین هم نیاز نیست. 
ایـن شرایط موجب شده اسـت که نقشـك هـا )آیكـون هـا( 
وب گاه هاي متنوعی طراحی و ساخته شوند و نظرات مخاطبان 

را جلب کنند. 
این در حالـی است که در دنیای واقعـی این امـکان به سادگی 

میسر نیست و بابت آن باید هزینه های زیادی کرد.
از سازه های تأثیرگذار دیگر بر شکل گیری هویت دانش آموزان 
در دنیای مجازی »امکانات فضا« است. از آنجا که فضای مجازی 
می تواند پاسخ گوی نیازهای آموزشی، علمی، و به ویژه تفریحی و 
روان شناختی دانش آموزان باشد، میزان مراجعه و حضور در فضای 

مجازی دائم رو به فزونی است.
اما در مصونیت بخشیدن به دانش آموزان در برابر خدشه دارشدن 
هویت آن ها در فضای مجازی، مشاوران مدرسه ها نقش مهمی 
برعهده دارند. ایشان باید بکوشند رفتار دانش آموزان در دنیای 
مجازی را مدیریت و هدایت کنند؛ به گونه ای که از آلودگی هایی 

که گاه در این فضا وجود دارند، بپرهیزند.

رفتار  مدیریت  برای  مدرسه ها  مشاوران  راهبردهای 
دانش آموزان در دنیای مجازی

مشـاوران مدرسه هـا باید همواره برنامـه ریـزی کننـد تا رفتـار 
دانش آموزان را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی موجود در 
آن هدایت و مدیریت کنند. در اینجا به برخی از این راهبردها اشاره 

می کنیم:
1. راه اندازی گروه های مجازی به منظور حمایت شناختی

برای هدایت و مدیریت رفتار دانش آموزان در فضای مجازی الزم 

به هیچ وجه ممکن نمی توان مانع  ورود دانش آموزان  
به فضای مجازی شد، لذا وظیفه مهم مشاوران در 
جهان امروز مدیریت رفتار دانش آموزان در فضای 
امور  این  به  باید  منظور  این  به  لذا  است.  مجازی 
به  مجازی  گروه های  1.تشکیل  کنند:  عاجل  اقدام 
منظور حمایت عاطفی، 2.تشکیل گروه های مجازی به 
منظور حمایت شناختی، 3.تشکیل گروه های مجازی 
به منظور حمایت فرا شناختی، 4.تشکیل گروه های 
مجازی به منظور حمایت مهارتی- حرکتی، 5. تشکیل 

گروه های مجازی به منظور حمایت فراکنشی
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است که مشاوران مدرسه ها در شبکه های اجتماعی مجازی مجاز 
و مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش ورود پیدا کنند و به بهبود 
درک و فهم دانش آموزان دربارة مسائل اجتماعی، اخالقی و تربیتی 
بپردازند و فرصت هایی برای آن ها فراهم سازند که به تحلیل این 
مسائل براساس تفکر هر چه بیشتر اقدام کنند. در چنین حالتی 
قوة ارزیابی دانش آموزان درخصوص مسائل اجتماعی، اخالقی و 

تربیتی تقویت می شود.
2. راه اندازی گروه های مجازی به منظور حمایت عاطفی

الزم است مشاوران مدرسه ها هر چه بیشتر با دنیای مجازی 
رفتار  مدیریت  منظور  به  و  شوند  آشنا  اجتماعی  شبکه های  و 
دانش آموزان خود در شبکه های مجازی مجاز و مورد تأیید وزارت 
آموزش وپرورش حضوری فعال داشته باشند. به این منظور و برای 
جذب دانش آموزان به گروه هایی که در این شبکه های اجتماعی 
تشکیل می دهند، فضایی پرشور و نشاط برای آن ها فراهم سازند 
که همواره برای آن ها دلگرم کننده، امیدوارکننده و پاسخ گوی 

نیازهای احساسی و هیجانی آن ها باشد.
حرکتی ـ  3.  راه اندازی گروه های مجازی به مـنظور حمایت مهارتی 

تقویت  امروز  مدرسه های  مشاوران  وظایف  از  یکی  بی تردید 
دانش آموزان در ُبعد مهارتی ـ حرکتی است. به این منظور الزم 
با حضور فعال در شبکه های اجتماعی مجاز و مورد  است که 
تأیید وزارت آموزش وپرورش و تشکیل کارگروه های الزم در این 
خانوادگی،  تحصیلی،  زندگی  مهارت های  آموزش  به  خصوص، 

اجتماعی و کسب وکار به دانش آموزان اقدام ورزند.
4. راه اندازی گروه های مجازی به منظور حمایت فراکنشی

یکی دیگر از راهبردهای مورداستفاده برای مشاوران مدرسه های 
امروز برای مصونیت بخشیدن به دانش آموزان در برابر خدشه دارشدن 
هویتشان در فضای مجازی، »حمایت فراشناختی« است. به این 
منظور باید تالش کنند با تشکیل کارگروه هایی برای دانش آموزان 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجاز و مورد تأیید وزارت 
میزان  آن ها،  اطالعات  سطح  ارتقای  با  همواره  آموزش وپرورش، 
آگاهی های آن ها را درخصوص محیطی که در آن  زندگی می کنند، 
افزایش دهند و به این  ترتیب آن ها را از همة عوامل مخرب و دشمنان 

دین و ملت مسلمان ایران دور و حفظ کنند. همچنین تالش کنند 
که با بهبود بینش دانش آموزان، نگرش آن ها را که مشتمل بر همة 
احسـاسـات، تمایالت و انگیزه های آن هـاست، تقویـت کننـد تا 
استعدادها و توانایی های بالقوة آن ها به فعلیت برسد و تحقق یابد.
5. راه اندازی گروه های مجازی به منظور حمایت فراشناختی

حمایت فراشناختی دانش آموزان در شبکه های اجتماعی مجازی، از 
دیگر راهبردهای مشاوران مدرسه های امروز است. مشاوران مدرسه ها 
با تشکیل کارگروه هایی در شبکه های  همواره باید تالش کنند، 
اجتماعی مجاز و مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش فرصت هایی 
فراهم سازند و به آموزش مهارت های خودتنظیمی، خودراهبری و 
خودتصمیم گیری به دانش آموزان بپردازند. در چنین حالتی می توانند 
به آن ها کمک کنند تا از مراجعه به منابع و یا افرادی که درصدد 

آسیب رساندن به هویت دانش آموزان هستند، دوری کنند. 
تقویت خود دانش آموزان موجب می شود، به جای اینکه آن ها 
برای هر مسئله ای به مشاور مراجعه کنند، آن قدر قوی شوند که 
خودشان به تصمیم گیری های الزم بپردازند و به خوبی خود را 

راهبری کنند.

 جمع بندی
در  دانش آموزان  برای حفظ هویت  می توان گفت  به طورکلی 
دنیای مجازی و یا شبکه های اجتماعی نمی توان صرفًا آن ها را 

ارشاد کرد که از حضور در شبکه های مجازی خودداری کنند. 
بلکه الزم است که مشاوران مدرسه ها با تشکیل کارگروه هایی 
در فضـای مجـازی به منظور حمـایت های شنـاختـی، عاطفـی، 
مهارتی ـ حرکتی، فراشناختی و فراکنشی، جایگزین هایی برای 
دانش آموزان مهیا سازند که با درگیرشدن در این کارگروه های 
جذاب، کمتر فرصت یابند که در سایر گروهای مجازی حاضر 
شوند. این کارگروه ها باید تا حدی برای آن ها جذاب باشد که از 
حضور در کانال های دیگر بی رغبت شوند. در این راستا مشاوران 
مدرسه ها می توانند با مراجعه به شبکه های مجازی مورد تأیید 
وزارت آموزش وپرورش، به مدیریت و هدایت رفتار دانش آموزان 

در فضای مجازی اقدام کنند.

بهبود توانش 
تحصیلی

بهبود بینش 
تحصیلی

بهبود نگرش 
تحصیلی

آموزش 
خودراهبری

آموزش 
خودتصمیم گیری

آموزش 
خودتنظیمی

ایجاد فضای 
امیدوارکننده

ایجاد فضای 
پاسخ گو

ایجاد فضای 
هیجانی

تحلیل مسائل 
 اجتماعی،
اخالقی
و تربیتی

ارزیابی
و قضاوت مسائل 
اجتماعی، اخالقی

و تربیتی

توسعه درک
فهم مسائل 

اجتماعی، اخالقی
و تربیتی

تشکیل
گروه های مجازی 
به منظور حمایت 

عاطفی

تشکیل
گروه های مجازی 
به منظور حمایت 

شناختی

مدیریت رفتار 
دانش آموزان در 
فضای مجازی 
توسط مشاوران

تشکیل
گروه های مجازی 
به منظور حمایت 
مهارتی- حرکتی

تشکیل 
گروه های مجازی 
به منظور حمایت 

فراشناختی

تشکیل
گروه های مجازی 
به منظور حمایت 

فراکنشی

آموزش 
مهارت های 

زندگی 
تحصیلی

آموزش 
مهارت های 
کسب وکار

آموزش 
مهارت های 

زندگی 
اجتماعی

آموزش 
مهارت های 

زندگی 
خانوادگی

مدیریت رفتار دانش آموزان در فضاي مجازي
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