




11 سیاستگذاری1های1کالن-
SAFER INTERNET الف( سه دوره زمانی اجرای پروژه

این پروژه که از سال 1999 میالدی در سطح اتحادیه اروپا شروع به کار کرده است یکی از پروژه های اصلی و مادر در حوزه مدیریت 
محتوا و انتشار در حوزه کودک و نوجوان می باشد. اولین مرحله زمانی این برنامه با عنوان »برنامه اقدام اینترنت ایمن« سه هدف اصلی 

اقدامات در این حوزه بنابر انتشارات اتحادیه اروپا1 عبارتند از:

ایجاد محیط ایمن تر برای کودکان از طریق قانونگذاری- 1

گسترش ابزارهای فیلترینگ و پاالیش محتوا- 2

ارتقای آگاهی- 3

دوره اول این طرح از سال 1999 تا 2005 میالدی به اجرا درآمد و بعد از آن  Safer Internet plus  تا سال 2008 اجرا شد. عمال دوره 
دوم این طرح در دو پروژه اصلی خالصه می شد:

 این هوپ2 با تمرکز بر روی شبکه گسترده نظرات و گزارشات مردمی در مورد محتوای غیرقانونی به خصوص سوء استفاده جنسی 
از کودکان تمرکز داشته است. این سیف3 نیز متمرکز برروی ارتقای آگاهی مخاطبان متمرکز است به این شیوه که در هر کشور عضو 

اتحادیه اروپا یک مرکز ملی اطالع رسانی و آگاهی بخشی تشکیل شود.

 better internet دوره سوم اجرای این طرح در 2013 میالدی خاتمه یافت و از آن سال تا کنون استراتژی اصلی اتحادیه اروپا بر روی
متمرکز است.

FROM A SAFER INTERNET TO A BETTER INTERNET FOR KIDS4

 BETTER INTERNET ب( تمرکز بر روی سیاست

در سندی که به تصویب کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده است با توجه به ظرفیت های جدید توسعه تجارت مبتنی بر استفاده 
کودکان از اینترنت مقرر شده که چالش های موجود اتحادیه اروپا در حوزه های مختلف شناسایی و برطرف گردد. چالش های 

اساسی مربوط به عدم انسجام کشورهای عضو در سیاست های مربوط به موارد زیر است :

نظارت والدین- 1

سطح بندی محتوا- 2

گزارش محتوای آسیب رسان یا غیرقانونی- 3

سند »اینترنت بهتر برای کودکان« در سال 2012 دارای اهداف کالنی است که شامل:

o .انگیزش تولید محتوای آموزشی برخط خالقانه برای کودکان در کنار ارتقای تجربیات مفید برخط برای نوجوانان

۱      http://publications.europa.eu/resource/cellar/63563c6f-62c1-46cd-b2ec-df226a74c856.0004.02/DOC_2

2     http://www.inhope.org/gns/who-we-are/at-a-glance.aspx

3     https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope

4     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/safer-internet-better-internet-kids
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o ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی مشتمل بر آموزش سواد دیجیتال و ایمنی برخط در مدرسه ها سراسر اروپا

o  ایجاد یک محیط امن برای کودکان از طریق تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن، استفاده بیشتر از کنترل والدین و
رده بندی سنی و دسته بندی محتوا

o .مبارزه با محتوای برخط در خصوص سوءاستفاده جنسی از کودکان

 Facility Europe بر بستر سرمایه گذاری مشترک  بهتر برای کودکان در اروپا،  اینترنت  توسعه خدمات دیجیتال از جمله خدمات 
Connecting  مشابه شبکه ملی اطالعات در ایرانو در راستای برنامه کالن H2020 انجام می شود.

یکی ار ابزارهای تحقق راهبرد اروپا، حمایت از خودتنظیمی regulation-Self است.

چارچوب حمایتی برای تحقق کامل خودتنظیمی مشارکتی عناصر زنجیره ارزش، در گردهمایی روز اینترنت ایمن سال 2017 مصوب 
شده است، شامل اقدامات زیر است: 

توانمندسازی کاربران برای ارتقای استفاده از ابزارهای کنترل والدین، دسته بندی محتوا و دیگر ابزارهای ایمنی برخط و در - 1
دسترس قرار دادن ابزارهای گزارش دهی کاربرپسند و ارتقای شاخص های همراهی مانند بازخورد و اعالن

مشارکت در افزایش همکاری و تسهیم به روش ها و همچنین توجه به ورودی های مرتبط از سازمان های مردم نهاد و - 2
غیرانتفاعی، جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی ملی و منطقه ای اروپا و سازمان های بین المللی. 

اهتمام به ارتقای آگاهی و افزایش دسترسی به محتوای برخط مثبت، آموزشی و گوناگون.- 3

 تحقق این محور که در راستای ایجاد بازار واحد دیجیتال و پنجره واحد خدمت هم قرار دارد در وبگاه اینترنت بهتر برای کودکان 
به آدرس www.betterinternetforkids.eu و در بخش Content Online Positive قابل مشاهده است.

21 اقدامات1برجسته-
EUKIDSONLINE الف( پروژه

یکی از وسیع ترین و طوالنی مدت ترین پروژه ها در زمینه کودکان و فضای مجازی پروژه EUKidsOnline است که از سال 2006 
میالدی تا کنون در سطح کشورهای اروپایی در حال اجرا است. این پروژه توسط LSE5  به انجام می رسد. مدرسه اقتصاد و علوم 
سیاسی لندن )LSE( یکی از محورهای پژوهشی در بریتانیا است که حتی پروژه جهانی globalkidsonline6 را نیز پشتیبانی می 

کند.

حامیان پروژه "کودکان آنالین جهان"

اما پروژه "کودکان آنالین اروپا" را باید عمال شبکه پژوهشی چند ملیتی دانست که با هدف فراهم سازی مبنایی مبتنی بر شواهد به 
منظور پشتیبانی سیاست گذاران، مربیان، والدین یا به طور کلی همه ذینفعان برای بیشینه سازی فرصت های کاربرد اینترنت از یک 
سو و کمینه سازی تهدیدات آن از سوی دیگر تعریف شده است. این پروژه توسط »برنامه اینترنت بهتر برای کودکان اتحادیه اروپا”  
)EC’s Better Internet for Kids( حمایت مالی می شود. فاز اول این پروژه با بررسی تحقیقات پیشین در 23 کشور اروپایی از سال 
2006 میالدی آغاز شد و انواع خطرات و فناوری های مربوط به آن در جوامع مطالعه و شناسایی شد. سپس، در فاز دوم طی مدت دو 
سال از سال 2009 در 25 کشور اروپایی 25000 کودک و نوجوان 9  تا 16 سال و یکی از والدینشان در منزل مصاحبه حضوری شد.

5     http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online

6     http://globalkidsonline.net/about/
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فاز سوم پروژه از سال 2011 تا 2014 در 33 کشور اروپایی انجام شده است و پروژه Mobile Go Children Net نیز در همین زمان 
به منظور بررسی بعد سیار شدن فضای مجازی راه اندازی شده است.

گزارش های این پروژه در دسته بندی های مختلف ارائه گردیده است از جمله دسته بندی آسیب ها و مخاطرات کودکان در سه دسته 
1- دریافت کننده، 2- مشارکت گر و 3- اقدام کننده در فضای مجازی که در دسته بندی زیر ارائه گردیده است.

DOTSAFE )ب

طرح آزمایشی7 که بر روی شبکه مدارس اتحادیه اروپا برای 23 کشور بر بستر www.eun.org به انجام رسید. تمرکز این طرح بر 
روی بررسی این نکته بود که چه چیزهایی در دسترس کودکان است و نگرانی های اصلی چیست و چه مهارت هایی برای افزایش 

آگاهی آنان می توان به کار بست. 

بر این اساس تمرکز اصلی بر روی معلمان و همه دست اندرکارانی بود که می توانند از طریق ورکشاپ و کارگرههای مختلف بر 
روی مخاطب وسیع از کودکان و نوجوانان اثرگذار باشند.

7     http://dotsafe.eun.org/dotsafe.eun.org/eun.org2/eun/en/ds_main_/content8611.html?ov=7165&lang=en
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برنامه1تربیتی1رسمی1در1وزارت1آموزش1و1پرورش
مدیریت،  باالی  سطوح  مرکزی  مقامات  الگو،  این  طبق  است.  مرکزی  الگویی  انگلستان  مدارس  در  درسی  برنامه ریزی  الگوی 
چهارچوب و ویژگی های محتوای برنامه ی درسی اجباری و حداقل محتوایی که باید تدریس شود، تعیین می کنند و در ادامه آن، 
مقامات محلی آموزشی و همچنین معلمان، برنامه های درسی تفصیلی را تنظیم می نمایند . لذا، مدارس و معلمان نمی توانند در 
شرایط عادی آنچه را که تعیین شده است، تغییر بدهند .اما آنها می توانند تصمیم بگیرند به حداقل برنامه های درسی، موضوعاتی 
را بیفزایند. در ضمن، مدارس میتوانند درباره زمان آموزش و تقسیم بندی برنامه درسی تصمیم گیری کنند.  در انگلستان و ولز 
وزارت آموزش و پرورش، مسئول نظارت و بازنگری برنامه های درسی است. افزون برآن، مقامات محلی آموزش و پرورش، هیأت 

مدیره و مدیر مدرسه، مسئول اجرا و ارزشیابی و بازنگری برنامه های درسی هستند.

درانگلستان از سال 1988 یک برنامه درسی ملی طراحی شده که از آن زمان تا کنون، 4 بار مورد بازنگری قرارگرفته و در حال 
حاضر نیز در دست بازنگری اساسی است. درآخرین بازنگری، وزیرآموزش و پرورش در هفتم فوریه 2013 با اعالم یک فراخوان 
از مردم خواست تا نظرشان را درباره برنامه درسی ملی اعالم کنند.  برنامه بازنگری شده ازسال 2014 به اجرا درآمده است.  یکی 
از این تغییرات، ایجاد اصالحات در برنامه درسی فناوری اطالعات و ارتباطات است که برنامه ای به نام محاسبات جایگزین آن 
خواهد شد. به عالوه مدارس میتوانند متناسب با نیازهای دانش آموزان برنامه هایی را درباره فناوری اطالعات ارایه بدهند. طبق 
برنامه درسی جدید دانش آموزان باید موضوعات زیر را بگذرانند: علوم، آموزش دینی، زبان انگلیسی، آموزش شهروندی، تاریخ، 

جغرافی، آموزش فردی، اجتماعی و بهداشت؛ زبانهای خارجی نوین و تربیت بدنی.

این برنامه درسی مصوب، باید هم در مدرسه و هم در جامعه به رشد معنوی، اخالقی، فرهنگی، فکری و جسمی دانش آموزانی 
که در سن تحصیالت اجباری هستند، بیانجامد. ضمناً برنامه های درسی باید دانش آموزان را برای کسب فرصت ها، مسئولیت ها 

و تجربه های زندگی آینده آماده کنند . بنیاد ملی تحقیقات آموزشی،  2013

درولز وزارت آموزش وپرورش ومهارت آموزی مسؤلیت دارد که مشورت های الزم را درخصوص امور مربوط به برنامه های 
درسی به وزیر آموزش وپرورش ومهارت آموزی ارایه دهد. درضمن از تمام مدارس خواسته می شود که برنامه درسی متوازن و 

جامعی را برای دانش آموزان فراهم آورند.

در سپتامبر سال2008  برنامه درسی دانش آموزان 3 تا 19 سال مورد بازنگری قرار گرفت و برنامه درسی جدیدی درسپتامبر 2011 
تجویزی  درسی  برنامه های  ازمحتوای  سال(   7 تا   3 کودکان  بنیادی شامل  مرحله  خاص  جدید  برنامه درسی  درآمد. در  اجرا  به 
کاسته شد و مهارت آموزی مورد تأکید بیشتر قرارگرفت. همچنین رعایت استمرار برنامه درتمام مراحل کلیدی و نیز دو زبانگی 
و آموزش شهروند جهانی به عنوان سیاست دولت مورد توجه قرارگرفت. برنامه درسی ملی برای کودکانی که درمرحله کلیدی 
مشغول تحصیل هستند شامل دروسی مانند زبان انگلیسی، ولزی، ریاضیات، علوم، فناوری اطالعات و ارتباطات، تاریخ، جغرافیا، 
هنر، موسیقی، و تربیت بدنی است.  آموزش زبان ولز به ویژه در مدارسی که زبان اول آنها ولزی است جزء اهداف برنامه درسی 

یاد شده است.

برای هر یک از حوزه های یادگیری فوق، یک برنامه آموزشی مصوب تعیین می شود. به عالوه یک استاندارد عملکرد تعیین می 
گردد که بر اساس این استاندارد، ازعملکرد دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آید.

برنامه درسی ملی اجباری برای دانش آموزانی که در مرحله کلیدی  دو و سه هستند به ترتیب شامل سنین 7 تا  11 و 11 تا 14 سال 
سرگرم تحصیل هستند، عبارتند از: زبان انگلیسی، ولزی، ریاضیات، طراحی و فناوری، علوم، فناوری اطالعات و ارتباطات، تاریخ، 
جغرافیا، هنر موسیقی و تربیت بدنی. درمرحله کلیدی 3 ، آموزش زبان خارجی اجباری است. در مرحله کلیدی 4 سنین 14 تا 16 

سال زبان انگلیسی، ولزی، علوم ریاضیات و تربیت بدنی اجباری است.

خارج از برنامه درسی ملی، چهارچوب های قانونی جداگانه ای نیز برای آموزش دینی به کودکان 3 تا 19 سال درنظرگرفته شده 
است. به عالوه آموزش شخصی واجتماعی ، و نیز آموزش شغلی مرتبط با دنیای کار لحاظ شده است. بنیاد ملی تحقیقات آموزشی 

2011

در ایرلند شمالی شورای برنامه درسی، امتحانات و ارزشیابی ایرلند شمالی  مشورت هایی را درخصوص برنامه های درسی به وزارت 
آموزش و پرورش ایرلند ارایه میدهد. ضمناً وظیفه این شورا نظارت بر استانداردها و اعطای گواهینامه و صالحیت ها است. 

اختیار  در  رهنمودهایی  البته  کنند.  فراهم  دانش آموزان  برای  را  جامعی  و  متوزان  برنامه درسی  که  می خواهد  ازمدارس  دولت 
7مدارس قرار می گیرد تا مدارس بتوانند با در نظرگرفتن شرایط و نیازهای ویژه، برنامه های درسی را تدوین کنند. برنامه درسی 



جدید ی که برای تمام دانش آموزان درمرحله بنیادی سنین 4 تا 6،  مرحله کلیدی  1 سنین 6 تا 8 و مرحله کلیدی2 سنین 8 تا 11 
الزامی است، شامل هفت حوزه یادگیری است که عبارتنداز: زبان و سواد، ریاضیات و حساب، هنر ، جهان اطراف، رشد فردی 
و تفاهم دوجانبه  ، تربیت بدنی و آموزش دین. درمرحله کلیدی 3 سنین 11 تا 14 حوزه های یادگیری عبارتند از: هنر، زبان و 
سواد، محیط و جامعه، زبان های نوین، ریاضیات و حساب، علوم و فناوری، تربیت بدنی و آموزش دین. دانش آموزان همچنین به 
مطالعه آموختن برای زندگی و کار می پردازند. تأکید بر این است که دانش آموزان مهارتها و توانمندی هایی را کسب کنند که 
از نظر کارفرمایان ارزشمند تلقی می شوند. به عالوه مهارتهای بین برنامه ای شامل ارتباطات، کاربرد ریاضیات و استفاده ازفناوری 
ارتباطات و اطالعات باید تمام برنامه ها را در بربگیرد. در مرحله کلیدی 4 سنین 14 تا 16 سال مدارس باید فرصت دسترسی به 
تمام برنامه های درسی را برای شاگردان فراهم کنند. با این حال از الزامات قانونی در مورد برنامه های درسی در این دوره کاسته 

می شود. بنیاد ملی تحقیقات آموزشی، 2012

لیکن   . دارد  برعهده  را  امورآموزشی  مسؤلیت  کابینه،  عضو  عنوان  به  مداوم  یادگیری  و  پرورش  و  وزیرآموزش  اسکاتلند،  در 
سازماندهی نیروی انسانی و منابع مالی برای دوره ابتدایی شامل کودکان 5 تا 12 سال( و آموزش متوسطه )شامل کودکان 12 تا  
16 سال جزو مسؤلیت های شوراهای دولت محلی است. برنامه درسی جدیدی که به تصویب رسیده است شامل 8 حوزه یادگیری 
به شرح زیر است: ریاضیات و حساب، علوم، هنر، بهداشت، زبان، آموزش دین و اخالق، مطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

و فناوری.

برنامه1حمایت1دولت1از1کودک1و1نوجوان
طرح جامع )Suestart( برنامه اي چند سازماني است که در رأس سیاست هاي حمایتي دولت و در جهت حمایت از خانواده ها و 
کودکان انگلیسي قبل و بعد از زمان تولد تا سن 14 سالگي اجرا مي گردد. تعداد 250 طرح جامع)Suestart( با بودجه اي بالغ بر 

450 میلیون پوند به اجرا در آمده است.از جمله مهمترین اهداف طرح جامع )Suestart( مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بهبود روابط اجتماعي- عاطفي میان والدین و کودکان- 1

نظارت بر سالمتي کودکان از طریق حمایت والدین در زمان قبل و پس از تولد.- 2

ارتقاء قابلیت هاي یادگیري کودکان از طریق برگزاري برنامه هاي تشویقي، بازي هاي لذت بخش، بهبود مهارت هاي - 3
زباني و برگزاري کالسهاي آموزشي پیش دبستاني و آمادگي

تقویت ساختار خانواده ها از طریق برآورده سازي احتیاجات محلي و ارائه خدمات ملّي- 4

اعطاي کمک هاي مالي جهت احداث مدارس و اعطاي بورسیه تحصیلي و آموزشي- 5

شورای1امنیت1اینترنت1کودکان1در1انگلیس
UKCCIS که مخفف The UK Council for Child Internet Safety می باشد بیش از 200 سازمان دولتی، فناوری، حقوقی، 
دانشگاهی و خیریه را کنار یکدیگر جمع کرده تا با هدف ایمنی اینترنت کودکان به فعالیت بپردازد.این شورا که از سال 2008 شروع 

به کار کرده آخرین گزارش خود را در سال 2017 نیز به انتشار رسانده است.

در آخرین گزارش این شورا، میزان استفاده کودکان و نوجوانان انگلیسی از اینترنت در طول سالیان مختلف نمایش داده شده است.
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نموادر ساعات مصرف اینترنت در هفته به تفکیک سن و در خانه یا دیگرنقاط

حفاظت1از1کودکان1در1برابر1سوء1استفاده1در1فضای1مجازی
برنامه حفاظت از کودکان اتحادیه اروپا )CEOP ( یکی از اقدامات موفق صورت پذیرفته در انگلیس است. این برنامه با همکاري پلیس 
و مرکز حمایت از کودکان در فضاي مجازي طی مدت فعالیتش با برخورد قاطعانه با بارگذاري مطالب و محتواي مستهجن و نامناسب 
براي کودکان، توانسته است مطالب حاوي سوء استفاده از کودکان در انگلستان را از 18 درصد در سال 1997 به 1 درصد در سال 
2111  کاهش دهد. تمام محتوي و مفاهیم مرتبط با کودکان و سوء استفاده از آنها توسطCEOP  شناسایی و به بنیاد نظارت بر اینترنت 
گزارش می شود. شناسایی این تصاویر بر عهده یک نهاد خاص به نام »بنیاد نظارت بر اینترنت “ قرار دارد. این مرکز، یک سازمان 

پیشتاز جهانی است، اما بیشتر اتکاي آن به گزارش هاي مردمی از مطالبی است که بصورت آنالین مشاهده می کنند.

موضوع1رشد1با1اینترنت1در1پارلمان1و1استراتژی1امنیت1اینترنت1برای1کودکان1توسط1دولت
پس از آنکه در سال 2017 کمیته ارتباطات پارلمان انگلیس1 موضوع اینترنت و کودکان را به صورت تفصیلی به بحث گذاشت حاصل 

جمع تمام مباحت در سندی با عنوان Growing up with the internet از سوی پارلمان انگلیس منتشر شد.

در جواب به مباحثات کمیته ارتباطات پارلمان انگلیس، دولت این کشور اقدام به انتشار پاسخی از سوی وزارتخانه دیجیتال، فرهنگ، 
رسانه و ورزش نمود. پس از این رفت و برگشت و به منظور دریافت بازخوردها و نظارت عمومی و رسانه ای، سندی دولتی اما در 
قالب اوراق سبز – که عمال فاقد تعهد خاصی است و تنها برای روشن شدن ابعاد موضوع منتشر می شود- با نام : استراتژی امنیت اینترنت 

برای کودکان منتشر شد.

در این سند به سواد رسانه ای نیز اشاره شده است. از جمله اینکه:

نامناسب را یاد بگیرند. سواد اطالعاتی  باید اطالعاتی را در خصوص ایمنی در فضای مجازی از جمله شناسایی محتوای  کودکان 
دیجیتال به کودکان کمک می کند تا ابزارهایی را برای انتخاب های هوشمندانه آنالین در اختیار داشته باشند.سواد اطالعاتی دیجیتال 
باید توانایی تفسیر محتوای اینترنتی را در کودک و نوجوان تقویت کرده تا وی بتواند محتوای تجاری و تبلیغات را از محتوای مورد 
نیازش بازشناسی کند. اینکه چگونه نتایج موتورهای جستجو تولید و ارائه یم شود می تواند به فهم فضای رسانه ای کمک کند. باید 
اطمینان حاصل کنیم که مدارس مهارت های تفکر انتقادی کودکان را طوری آموزش می دهند که دانش آموز بتواند اطالعات عمدا 
گمراه کننده را شناسایی کند. در حال توسعه سواد آموزی دیجیتال، کودکان باید شهروندی دیجیتال را یاد بگیرند: درک رفتارهای 
مدنی قابل قبول آنالین و چگونگی کمک به یک محیط آنالین مثبت که هر کس احساس می کند قادر به شرکت در آن است. از 
سوی دیگر انعطاف پذیری دیجیتال نیز مهم است . درک خطرات آنالین، همان دانستن آنچیزی است که باید برای کمک گرفتن، 

یادگیری از تجربه و بهبود یافتن موقعیت خود به کار ببرید.2

1     http://www.parliament.uk/children-and-the-internet

2     https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650949/Internet_Safety_Strategy_green_paper.pdf
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Child Online Protection Act1:قانون1کوپا
پس از Communications Decency Act  که در سال 1996 به تصویب رسید و تنها به مجازات محتوای ارسالی آزاردهنده 
بسنده کرده بود دومین قانون فدرال مهم در زمینه حفاظت از فضای دیجیتال در سال 1998 تحت عنوان کوپا بود. قانون حفاظت از 
کودکان )Child Online Protection Act( بر »محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به موارد آسیب رسان که به وسیله 
وب جهانی توزیع شده است متمرکز بود. هم محتوای مستهجن و هم محتوای تجاری مورد بررسی و محدودیت قرار می گرفت. 
به عبارت دیگر، اگر محتوای مستهجنی بر روی اینترنت منتشر می شود تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال 
نمایش داده می شود. از سوی دیگر هر سایت تجاری که توسط افراد زیر سن قانونی قابل دسترسی و با محتوای مضر باشد، غیرقانونی 
اعالم می شد. این قانون توسط اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا )American Civil Liberties Union( مغایر اصل آزادی بیان 
شناخته شد.1 پس از چندین چالش در دادگاه، COPA هرگز نتوانست موثر باشد و به اجماع عمومی و قانونی برسد تا به اجرا برسد.

نهایتا در سال 2009 نیز دیوان عالی ایاالت متحده اعالم کرد این قانون متوقف می شود. 2

Children’s Online Privacy Protection Act1:قانون1کوّپا
همزمان با قانون باال در سال 1998 بود که قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان)COPPA(  به عنوان یک قانون فدرال ایاالت 
متحده تصویب شد و اجرای آن از 21 آوریل 2000 با قوت پی گرفته شد.  بر این اساس اطالعات شخصی کودکان زیر 13 سال باید 
مورد حفاظت قرار گیرد و کسی حق اطالع یا فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطالعات نیاز داشته 

باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را اخذ کند.

کودکان زیر 13 سال می توانند به طور قانونی اطالعات شخصی خود را با اجازه والدین خود ارائه دهند اما بسیاری از وب سایت 
ها - به ویژه سایت های رسانه های اجتماعی - اجازه نمی دهند که کودکان زیر سن قانونی خدمات آنها استفاده کنند مگر .اینکه 

این اطالعات را داشته باشند.

در سپتامبر FTC ،2011  یا کمیسیون تجارت فدرال اطمینان داد که داده های به دست آمده از کودکان تنها برای مدت زمان الزم 
برای دستیابی به هدفی که برای آن جمع آوری شده، حفظ می شود. همچنین الزام آورده است که اپراتورها اطمینان حاصل کنند که 

هر شخص ثالثی که معلومات کودک را افشا کرده، روش مناسب برای حفاظت از اطالعات داشته باشد. 3
نسخه نهایی این قانون توسط کمیسیون تجارت فدرال از 2013 در ایاالت متحده همچنان جاری است. 4

Children’s Internet Protection Act1:قانون1سیپا
قانون محافظت از کودکان در اینترنت )CIPA( برای مدارس و کتابخانه های مقطع سنی K-12  در ایاالت متحده الزامی شده و از آنها 
می خواهد که برای محافظت از کودکان در برابر محتوای آنالین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال 
بهره مند شوند. این قانون در تاریخ 21 دسامبر 2000 به امضا رسید و توسط دادگاه عالی ایاالت متحده در 23 ژوئن 2003 قانونی شد.

CIPA مستلزم آن است که هم در مدارس و هم کتابخانه ها یک سیاست ایمنی اینترنت در نظر گرفته شود تا محافظت از افراد زیر 
سن قانونی از محتوای مضر اینترنت به حداقل برسد که شامل موارد زیر می شود:

• محدود کردن دسترسی و / یا نظارت بر فعالیت های آنالین؛	
• نگهداری یک معیار حفاظت از تکنولوژی که فیلتر کردن یا مسدود کردن تصاویر ناخوشایند یا نامناسب از کامپیوتر با 	

دسترسی به اینترنت؛
• ارائه اطالعات عمومی آگاه کننده و برگزاری یک نشست عمومی که به این سیاست های ایمنی اینترنت مربوط می شود.	

1     http://www.4kids.org/safesurf/adults/coppa_cipa.shtml

2     https://www.pcworld.com/article/158131/copa_killed.html

3     http://www.natlawreview.com/article/ftc-will-propose-broader-children-s-online-privacy-safeguards

4     https://www.ftc.gov/system/files/2012-31341.pdf
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محدود شدن سیپا به مدرسه ها: از سال 2012، سیاست ایمنی اینترنت شامل انواع آموزش ها در مورد استفاده از اینترنت است که شامل 
آگاهی از قلدری اینترنتی )cyber bullying(  و رفتار مناسب در مورد شبکه های اجتماعی و اتاق های گفتگو است.5

نگاهی به متن سیپا:

بر اساس قانون فدرال جدید، که به عنوان بخشی از قانون تخصیص اعتبارات عمومی به تصویب رسید، مدارس و کتابخانه هایی که 
از تخفیف  های نرخ-E  بهره می برند، یا تحت قانون خدمات موزه و کتابخانه یا قانون تحصیالت ابتدایی و متوسطه کمک های 
خاصی را دریافت می کنند باید سیاست ایمنی اینترنت را بپذیرند که دربردارنده استفاده از نرم افزار فیلتر در رایانه هایی است 

که به اینترنت دسترسی دارند.

 LSTA( الزامات جدید: این قانون مقرر می کند که هیچ گونه مبلغ دریافت شده تحت عنوان بخش 224 قانون خدمات موزه و کتابخانه
کمکهای ایالتی( یا عنوان III از قانون تحصیالت ابتدایی و متوسطه، نباید برای خرید کامپیوتر برای دسترسی به اینترنت و یا پرداخت 
هزینه برای دسترسی به اینترنت و همچنین هیچ گونه تخفیف نرخ-E نباید برای دسترسی به اینترنت، تعمیر و نگهداری اینترنت یا 

ارتباطات داخلی مورد استفاده قرار گیرد مگر برای مدارس و کتابخانه هایی که موارد زیر را تایید کرده باشند:

اینکه آنها سیاست ایمنی اینترنت را پذیرفته و آن را پیاده کرده اند و این سیاست شامل »اقدام حفاظت تکنولوژی –  مسدود - 
یا فیلترینگ - در برابر دسترسی اینترنتی به محتواهای تصویری که از موارد زیر باشد:

زشت- 

پورنوگرافی کودکان؛ یا- 

برای افراد زیر سن قانونی مضر باشد )البته در مواردی که افراد زیر سن قانونی از آن سیستم ها استفاده می کنند(- 

اینکه آنها این اقدام حفاظت تکنولوژی را در زمان استفاده از کامپیوترهایشان اجرا می کنند- 

عالوه بر این، مدارس و کتابخانه هایی که تخفیف نرخ-E را دریافت کرده اند باید:

در سیاست ایمنی اینترنت خود موارد زیر را مشخص کنند - 

دسترسی به اینترنت برای افراد زیر سن قانونی به »مطالب نامناسب« در اینترنت )تعیین اینکه کدام دسته از مطالب - 
»برای خردساالن مناسب« است به عهده هیات مدیره مدرسه، دفتر آموزش محلی یا کتابخانه است(؛

ایمنی و امنیت افراد زیر سن قانونی در زمان استفاده از ایمیل، چت روم ها و دیگر انواع ارتباط مستقیم الکترونیکی- 

دسترسی غیر مجاز، از جمله هک کردن و سایر فعالیت های غیرقانونی آنالین از سوی افرادی که به سن قانونی - 
نرسیده اند

افشای غیرمجاز اطالعات شناسایی شخصی افرادی که به سن قانونی نرسیده اند؛ و- 

اعمال اقداماتی در جهت محدود کردن دسترسی به محتوای نامناسب برای افراد زیر سن قانونی- 

اطالع رسانی و برگزاری حداقل یک جلسه استماع یا نشست در مورد سیاست پیشنهادی ایمنی اینترنت6 - 

IKEEPSAFE1برنامه
IKeepSafe در سال 2005 توانست 501 سازمان غیر انتفاعی و بیش از 100 شخصیت از جمله فرمانداران، وکالی عمومی، مربیان، 
این شبکه پشتیبانی،  از طریق  بهداشت عمومی را کنار یکدیگر آورد و  قانون، کارشناسان فن آوری و متخصصان  اعضای اجرای 
iKeepSafe روندهای جهانی و موضوعات مربوط به محصوالت مرتبط با دیجیتال و تاثیر آن بر کودکان را مورد بررسی قرار دهد.7 

5     https://e-ratecentral.com/Resources/Educational-Information/CIPA

6     http://www.ala.org/advocacy/advleg/federallegislation/cipa/legislation

7     https://www.ftc.gov/system/files/attachments/press-releases/ftc-seeks-public-comment-ikeepsafes-proposed-safe-harbor-program-un-
der-childrens-online-privacy/ikeepsafeprogramapp_0.pdf

12



iKeepSafe توسط Jacalyn Leavitt تاسیس شد و مدیر آن خانم هاوکینز قبال در شرکت AOL  مدیریت سیاست مصرف کننده های 
جهانی و ایمنی کودک را بر عهده داشت. وی در توسعه  KidSmartz، برنامه پیشگیری از آزار و اذیت کودکان در کالس های 

مقطع K-5. ایاالت متحده نقش بسزایی داشته است.

Internet Crimes Against Children :ICAC
 این سازمان در کنار بسیاری از سازمان های ایاالت متحده در جهت ارتقای فعالیت و آگاهی در مورد ایمنی اینترنت کار می کند. 
آنها منابع و مشاوره در مورد سوء استفاده اینترنتی، حفاظت از کودکان و آموزش آنالین را برای والدین و کودکان ارائه می دهند.

این مجموعه در سال 1998 با کمک اداره عدالت نوجوانان و پیشگیری از جرایم )OJJDP( ایجاد شد. سازمان های دولتی و محلی 
که می توانند از دانش، تجهیزات و منابع الزم برای جلوگیری، ممنوعیت و یا تحقیق در مورد جرائم علیه کودکان استفاده کنند به 

این مجموعه گزارشات الزم را داده و هماهنگی بین سازمانی ایجاد می کنند. 8

The Family Online Safety Institute1:1موسسه1ایمنی1خانواده
موسسه ایمنی خانواده )FOSI( یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی است. اساس آن بر  خیریه غیر انتفاعی مالیاتی در ایاالت متحده 

بنا شده است که در فوریه 2007 توسط استفان بالکام تاسیس شد که انجمن رتبه بندی محتوای اینترنتی )ICRA( را ایجاد کرد.9.

همچنین موسسات و پایگاه های مختلفی جهت فرهنگسازی و ارائه راهکار برای مخاطبان امریکایی وجود دارد که از فهرست آن ها 
را می توان از آدرس های زیر مشاهده کرد:

http//:www.puresight.com/Useful-tools/organizations.html

http//:www.safekids.com/internet-safety-organizations-sites/

8     https://www.nysicac.org/index.php/about-icac/about-nysicac.html

9     https://www.fosi.org/
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در ژاپن وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری، معلمان را آموزش می دهد و دانش آموزان را تشویق می کند 
تا »برای رفتار مناسب در جامعه اطالعاتی از طریق برنامه درسی خود برای آموزش اخالق اطالعات نگرش پایه ای را کسب کنند«.

به همین ترتیب، مرکز ملی امنیت اطالعات بر آموزش علوم سایبری تأکید دارد. بر این اساس انجمن نظارت و ارزشیابی بنا بر توصیه 
وزارت امور ارتباطات، به عنوان یک نهاد واسط بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اشراف دارد که از طریق فیلتر کردن 

محتوای مضر و یا اشتغال به فعالیت های آموزشی می باشد تا نهایتا سواد اطالعاتی دیجیتال را بهبود بخشد.

انجمن بین المللی ترویج ایمنی اینترنت در ژاپن دارای رویکرد چند جانبه برای کودک است. این انجمن به اقدامات قانونی و فنی در 
ژاپن می پردازد.

»انجمن اینترنت امن تر« نیز به دریافت گزارش عمومی در مورد محتوای آنالین مضر و همچنین آموزش مدرسان برای ارائه دوره های 
ایمنی اینترنت برای کودکان و بزرگساالن مبادرت می نماید.

قانون توسعه محیطی که ایمن و مطمئن بتواند استفاده از اینترنت برای نوجوانان را تضمین کند در سال 2008 تصویب و یکسال بعد 
اصالح شد و موارد زیر را شامل می شود:

ایجاد یک طرح ملی برای استفاده ایمن و مطمئن از اینترنت توسط کودکان؛	 

ارتقاء فعالیت های آموزش و پرورش و آگاهی رسانی در مورد استفاده مناسب از اینترنت در سطح ملی و سطح محلی	 

ارائه خدمات برای فیلتر کردن محتوای مضر.	 

این قانون کسب و کارهای اینترنتی را مجبور به فیلتر کردن محتوای مضر برای کودکان می کند. این موارد شامل ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتی، ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه، تولید کنندگان تجهیزات دسترسی به اینترنت و توسعه دهندگان نرم افزار می 

شود.

با این حال، این سطح از ورود با خطر متفاوتی همراه است که عبارت است از محدود کردن کاربران اینترنت، از جمله جوانان، از 
کاوش و استفاده کامل از فضای دیجیتال. 1

بررسی1تجربه1آموزشی1ژاپن1مبتنی1بر1خدمات1فضای1مجازی
کسب و کار اینترنتی در ژاپن پررونق است و تنها بیش از 200 ارائه دهنده خدمات اینترنت )ISP( در منطقه توکیو وجود دارد. در 
با  آینده،  اطالعات  فناوری  دوران  برای  ژاپن  سازی  آماده  برای  تالش  )NTT( در  تلفن  و  تلگراف  نیپون  1995،   شرکت  آوریل 
تکنولوژی چند رسانه ای جدید شروع به کار کرد.  NTT تصمیم گرفت که در زمینه استفاده از رسانه های چند رسانه ای و اینترنت در 
کالس های ژاپنی ارائه خدمات نماید چرا که یکی از اهداف NTT، استفاده از تکنولوژی در آموزش و پرورش بود. بنابراین،   پروژه 

آموزش چند رسانه ای / اینترنت MIEP مخفف Multimedia/Internet Educational Project  شروع شد.

اهداف اصلی MIEP عبارت بودند از:

• ادغام اینترنت و چندرسانه ای در کالس درس و بررسی تاثیرات آنها در روش های تدریس و یادگیری	

• تحقیق در مورد استفاده از نرم افزار چند رسانه ای مختلف و اینترنت و نحوه استفاده از آن در شبکه	

• آزمایش تجهیزات و امکانات شبکه	

• تعیین منابع الزم برای حفظ یک برنامه چندرسانه ای و اینترنتی در مدارس	

• بررسی تفاوت بین نگرش های ژاپنی و آمریکای شمالی نسبت به استفاده از تکنولوژی در کالس درس.	

با توجه به این اهداف، چهار مدرسه در ژاپن - دو مدرسه ژاپنی و دو مدرسه بین المللی – به پروژه دعوت شدند تا به آزمایشگاه 
بپیوندند و در سپتامبر 1995 این مدارس به شبکه چندرسانه ای آزمایشی متصل شدند.

1     https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/Online20Child20Safety20in20Asia-Pacific20report20final.pdf15
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ژاپن:1تغییر1چشم1انداز1چندرسانه1ای1و1اینترنت1در1آموزش1و1پرورش
در ماه اوت سال 1995،   وزارت آموزش و پرورش در ژاپن سیاستی را در پی گرفت که هدف از آن توسعه منابع انسانی در قالب 
متخصصان اطالعات بود. اهداف خاص این سیاست شامل فراهم کردن کامپیوتر برای مدارس، حمایت از تحقیق و توسعه نرم افزار 
آموزشی، تعلیم معلمان به آموزش های فنی و فرصت های تحقیق و پیوند دادن دانش آموزان به مهارت های پردازش اطالعات بود.

در بهار سال 1996 این وزارتخانه اعالم کرد که هر مدرسه ای در ژاپن تا سال 2000 به اینترنت وصل خواهد شد. در ماه نوامبر سال 
1996، اداره تجارت چند رسانه ای NTT، برنامه » Konet » را با همکاری وزارت آموزش و پرورش ژاپن به اجرا درآورد.برنامه 
»Konet« یک برنامه پیشتازانه بود که در آن 1000 مدرسه در سراسر ژاپن را به تجهیزات ترمینال ISDN، پشتیبانی مالی و پشتیبانی 

فنی از نزدیکترین شعبه NTT مجهز می کرد. برای بسیاری از مدارس، این اولین فرصت برای کشف اینترنت بود.

آمارها نشان می دهد که 84.7 درصد از کلیه مدارس ابتدایی در حال حاضر دارای رایانه هستند )متوسط    6.9 رایانه در هر مدرسه(، 
99.7 درصد از همه مدارس راهنمایی )به طور متوسط   در هر مدرسه 23.9 کامپیوتر وجود دارد( و 100 درصد از مدارس متوسط   
)متوسط   61.9 کامپیوتر در هر مدرسه(. اگرچه 28.7 درصد از همه مدارس کامپیوتر خود را از طریق یک شبکه محلی به اینترنت 
متصل می کنند، هنوز تعداد کمی از مدارس با اتصال مستقیم به اینترنت وجود دارد. با این حال، این تعداد به لطف پروژه هایی مانند 

»برنامه Konet« شروع به افزایش یافت.

MIEP راه اندازی

Global SchoolNet Foundation به صورت مخفف  GSN یک سازمان غیر انتفاعی با حمایت از   بنیاد ملی علوم )NSF( از 
ایاالت متحده نیز به کمک ژاپنی ها آمد چرا که پروژه های مشابه را در ایاالت متحده، به اجرا گذاشته بود. در تجربه امریکا عمال  
Global School House به صورت مخفف GSH از طریق اینترنت مسائل مربوط به محیط زیست آنالین، استفاده از ایمیل و 
به  تا  به ژاپن دعوت شد   ،GSH به اجرا درآورد. ایون آندرز، رئیس پروژه  ایاالت متحده  برای مدارس  ارسال تکالیف در وب را 

MIEP مشاوره دهد.

CU-seeMe برنامه های اولیه: ایجاد جذابیت با

پروژه ای با استفاده از CU-SeeMe، یک نرم افزار کنفرانس ویدئویی رایانه ای که می تواند از طریق اینترنت استفاده شود، برای 
شکستن یخ و تشویق دانشجویان به استفاده از تکنولوژی در ژاپن به اجرا درآمد. باشگاه » CU-SeeMe » یک ابتکار عمل بود که 
در آن دانش آموزان از چهار مدرسه با استفاده از آن مشغول بحث درباره مسائل مختلف در شبکه بودند. دانش آموزان مسائل بسیاری 
را مورد بحث قرار دادند. دانش آموزانی که انگلیسی را در مدارس ژاپنی آموزش می بینند، از این بحث ها به عنوان فرصتی برای 

تمرین انگلیسی خود استفاده کردند. 

در نهایت، هر یک از مدارس شروع به طراحی صفحه های شخصی خود کرد.  » پروژه روزنامه الکترونیکی« به در هر یک از چهار 
مدرسه آغاز شد. هر سایت حاوی پیوند به تعدادی از مقاالتی بود که توسط دانش آموزان در آن مدرسه یا مدارس دیگر نوشته شده 
است. انگیزه اصلی پروژه این بود که دانش آموزان تفاوت در فرهنگ ها را با خواندن مقاالتی که دانش آموزان مدارس دیگر نوشته 

بودند، درک کنند.2

2     وزارت آموزش، علم، ورزش و فرهنگ ژاپن. )1996(.   فناوری اطالعات در مدارس عمومی .
اچیگو، م. )Nippon Telegraph and Telephone Corporation .)1996: پروژه آموزش چند رسانه ای / اینترنت در ژاپن.   اینترنت: 

تبدیل جامعه ما اکنون . نشست ساالنه انجمن اینترنت. 16
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SIA پروژه

در ژاپن »اتحادیه اینترنت ایمن تر«3 به صورت مخفف )SIA( شکل گرفته و به فعالیت می پردازد. این اتحادیه به عنوان یک مجموعه 
غیر دولتی بر روی ارتقای آزادی و همچنین تأکید بر روی محیط سالم مجازی برای همگان تأکید دارد. برای رسیدن به این هدف، 
SIA اقدام به اجرای برنامه های موثر علیه سوء استفاده از فن آوری اینترنت با استفاده از رویکردهای علمی بر اساس داده های واقعی 

و طرح های ارزیابی کمی و شاخص محور نموده است.

در مرامنامه این اتحادیه تصریح شده است که اینترنت عمدتا بر فعالیت کاربران و نه بر کنترل دولت ساخته شده است. با این حال، نیاز 
به هماهنگی میان سازمان های متنوع، از جمله دولت و کسب و کارهای مختلف برای غلبه بر منافع متضاد ضروری است. SIA تالش 
می کند تا با هماهنگ کردن منافع متضاد و آموزش بیشتر کاربران در سواد اینترنتی، غنی سازی زندگی مردم را از طریق یک محیط 

اینترنت امن و مقرون به صرفه انجام دهد.

در هیئت مدیره این اتحادیه مدیران شرکت های اصلی فناوری اطالعات ژاپن همچون یاهوی ژاپن، آمازون ژاپن و برخی کمپانی های 
داخلی حضور دارند. اتحادیه SIA حامی بین المللی خود را طرح این هوپ )INHOPE( قرار داده است.

SIA مسئولیت رسیدگی به مطالب مربوط به محتوای غیرقانونی و محتوای مضر در اینترنت را بر عهده گرفته است . محتوایی که می 
تواند کاربران را به قربانیان جرائم فضای مجازی تبدیل کند. هنگامی که یک گزارش به این اتحادیه می رسد، محتوا را مطابق با 
دستورالعمل بررسی کرده و تصمیم می گیرند کرد که آیا قانونی را نقض می کند و یا به کسی آسیب می رساند. اگر محتوا به عنوان 
غیرقانونی یا مضر شناسایی شود، پس از آن بالفاصله درخواست حذف را به مدیران وب سایت یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی 
ارسال می کنند و یک گزارش نیز به پلیس ارسال می دارند. SIA می داند که در قوانین مربوط به کشورهای مختلف و قوانین مربوط 
به محتوای غیرقانونی و مسئولیت های مدیران و ارائه دهندگان، اختالف نظر وجود دارد. SIA به طور کامل با ارائه دهندگان خارج 
از کشور و اپراتورهای همکاری می کند تا بر این تفاوت ها و موانع عملیاتی غلبه کند. هدف این اتحادیه ایجاد یک محیط امن برای 
کاربران آنالین با متوقف کردن مطالب غیرقانونی و مضر مانند پورنوگرافی کودکان و انتقام جویی از طریق قربانی کردن حقوق 

کودکان و زنان و جنایات مربوط به حمل یا خرید و فروش اسلحه گرم و مواد مخدر است.

چرخه عملکرد اتحادیه غیر دولتی SIA مبتنی بر گزارش گیری عمومی

3     https://www.saferinternet.or.jp
17

https://www.saferinternet.or.jp/


این اتحادیه دو نوع محتوای مناسب و نامناسب را شناسایی کرده است:

محتوایی که نقض کننده قوانین ژاپن است:

• تصاویر و ویدیوهای بدرفتاری علیه نوزادان و کودکان )نقض ماده 230 قانون مجازات، و ماده 710 و 723 قانون مدنی(	

• تصاویر و فیلم هایی تحت عنوان »تالفی به اقدام جنسی« )نقض ماده 230 قانون مجازات و ماده 710 و 723 قانون مدنی(	

• پورنوگرافی کودکان )نقض ماده 7، بند 6 قانون مجازات اعمال مربوط به فحشا و تن فروشی کودکان(	

• نشان دادن تصاویر ناخوشایند )نقض ماده 175، بند 1 قانون مجازات(	

• درخواست فحشا )نقض ماده 5، ماده 3 و ماده 6، بند 2، ماده 3 قانون ضد فحشا(	

• آگهی مواد مخدر )نقض ماده 20-2 قانون کنترل محرک، ماده 29-2 و 50-18 قانون کنترل مواد مخدر و مواد روانگردان 	
و ماده 4، بند 1، ماده 4 قانون کنترل ماری جوانا(

• درخواست های غیر مجاز از شناسه ها و رمزهای عبور )فیشینگ( )نقض ماده 7، ماده 1 قانون ممنوعیت دسترسی غیر مجاز 	
کامپیوتر(

همچنین این اتحادیه محتواهای زیر را مضر می داند:

• اطالعاتی که موجب تحریک یا وسوسه یک کودک شود.	

• اطالعاتی که فعالیت های خودکشی را تشویق می کند.	

• اطالعات مربوط به تعهد، واسطه یا تشویق اعمال غیر قانونی از طریق اینترنت.	

مثال ها:

• انتقال اسلحه	

• ساخت مواد منفجره	

• توزیع اشیاء ناخوشایند	

• پیشنهاد پورنوگرافی کودکان	

• جعل اسناد رسمی	

• قتل، آسیب، حمله، اخاذی	

• قاچاق انسان	

• تحریک یا کمک به خودکشی	

• ایجاد مزاحمت	

کمپ های ترک اعتیاد آنالین برای جوانان
وزارت آموزش و پرورش ژاپن از دولت خواسته است که اردوگاه های »اینترنت روزه داری« را تامین کند که بچه ها از کامپیوتر 
خارج می شوند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ژاپن گفته است بیشتر و بیشتر به مشکل تبدیل شده است. وی گفت ما بر این 
اعتقاد داریم که حدود 518000 نفر در مدارس راهنمایی و متوسطه در سراسر ژاپن تحت تاثیر قرار می گیرند، اما این رقم در حال 

افزایش است و موارد زیادی وجود دارد چرا که از همه آنها مطلع نشده ایم.

وضعیت فعلی به این معنی است که اعتیاد به اینترنت هشت و یک دهم درصد از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان را به خطر می 
اندازد و باعث مشکالت مانند اختالل خواب می شود. 18



 ،Oakland مانند  هایی  سازمان  و  دارد،  وجود  جنوبی  کره  در  حاضر  حال  در  آموزان  دانش  برای  روزانه  اینترنتی  های  اردوگاه 
Caltech Detox  دیجیتال ارائه دهندگان اردوگاه های تابستانی برای کسانی هستند که دیگر قادر نیستند از وسائل دیجیتال خود 

جدا شوند.

وزارت آموزش و پرورش ژاپن گفته است که این اردوگاه ها، جوانان را از رایانه ها و گوشی های هوشمند جدا می کنند و آنها را 
مجبور به پیوستن به فعالیت هایی در فضای باز، ورزش های تیمی و بازی می کنند. روانپزشکان و روانپزشکان بالینی نیز در نزدیکی 

محل استقرار آنها قرار مي گیرند تا مشاوره های خود را انجام دهند.4

ابداع پنگیا برای برقراری پیوند میان کودکان و نوجوانان جهان
توکیو برای بازی های المپیک تابستانی سال 2020 خود را آماده می کند و یکی از وظایف فوری آن این است که شهروندان خود را 

برای رسیدن به مردم مختلف از فرهنگ های مختلف باز کند.

یک سازمان غیر انتفاعی که در کیوتو فعالیت می کند به نام Pangea تصمیم گرفت شبکه ای مبتنی کودکان کشورهای مختلف را 
برای نشان دادن فرهنگ های گوناگون آنان گردهم آورد. این سازمان به کودکان 9 تا 15 ساله ای که از فرهنگ های گوناگون می 
آیند، اجازه می دهد که کنجکاوی و احساسات دوستانه به یکدیگر ارائه دهند. آنها آن را »زمین بازی جهانی« در اینترنت می نامند. 

این گروه کودکان را از چهار مکان در ژاپن )توکیو، چیبا، کیوتو و استان میه( با کسانی که در موزه های سئول، وین، نایروبی و 
کوچینگ مالزی جمع شده اند، ارتباط می دهند. بیش از 6000 کودک در فعالیت های پنگا تا کنون شرکت کرده اند.

 Toshiyuki و Yumiko Mori ،MIT که توسط محققان آزمایشگاه رسانه های سابق ،Pangea یکی از ابزارهای منحصر به فرد
Takasaki اداره می شود، مجموعه ای از 524 پیکتوگرام یا تصویرنگاشت است که توسعه یافته است. کودکان می توانند احساسات 

و ایده های خود را با استفاده از این تصاویرانتقال دهند و کارت تبریکات آنالین را تبادل کنند.

از آنجا که برخی اوقات ارتباطات کالمی مورد نیاز است، گروه ترجمه خودکار را ارائه می دهد، با استفاده از نرم افزار زبان Grid که 
توسط موسسه ملی فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه یافته و توسط گروهی از محققان به ریاست Toru Ishida، استاد علوم انسانی 
اجتماعی در دانشگاه کیوتو اداره می شود. شبکه زبان، یک شبکه منبع باز از 142 نرم افزار ترجمه خودکار و عمومی بخش خصوصی 
و دولتی برای مخاطبان و داوطلبان پانگها برای برقراری ارتباط با آنها در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای کودکان مفید 
است. با استفاده از تکنولوژی که به طور رایگان برای استفاده غیر انتفاعی در دسترس است، کودکان در نهایت در سراسر جهان می 

توانند پیام های کوتاه، که به طور خودکار به صفحه نمایش کامپیوتر منتقل می شوند را در عرض چند ثانیه منتقل کنند. 

4     https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/10267303/Japan-to-introduce-internet-fasting-camps-for-addicted-kids.html19
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برای کودکان و نوجوانان ژاپنی بسیار مهم است که این احساسات را در اوایل زندگی به وجود بیاورند. مدیر این مجموعه می گوید: 
فعالیت های پانگها در برطرف کردن موانع روانشناختی کودکان میان زمینه های مختلف بسیار موثر بوده است. هر یک از شرکت 
کنندگان، قبل و بعد از فعالیت های مربوطه احساسات خود نسبت به کسانی که با آنها ارتباط برقرار می کنند را گفتند. برای مثال، در 
ژوئیه 2009، 21 کودک از کیوتو در مورد دیدگاه های خود نسبت به مالزی و مردمش نظراتشان را بیان کردند. پنجاه و دو درصد 
گفتند که احساساتشان »خنثی است«، در حالی که 38 درصد گفتند که »مالزی ها« را دوست دارند. پنج درصد از آنها گفتند: »مالزیایی 
ها را بسیار دوست دارند«، در حالی که 5 درصد باقی مانده پاسخ دادند که »آنها را دوست ندارند«. با این حال، پس از فعالیت، درصد 
افرادی که گفتند مالزی و مالزیایی ها را »بسیار« دوست دارند، به 52 درصد افزایش یافت و به دنبال آن 24 درصد آنها گفتند که »آنها 
را دوست دارند« و 24 درصد دیگر گفتند که آنها »بی طرف« هستند. عمال هیچ کس از گروه نبود که بگوید مالزیایی ها را دوست 

ندارد!5

جیسپا چه می کند؟
انجمن امنیت اینترنت ژاپن )JISPA( یک سازمان غیر انتفاعی است و در تاریخ 27 فوریه 2009 تاسیس شد. هدف از تاسیس این 
انجمن، بهبود محیط استفاده از اینترنت از طریق مرتبط کردن کاربران، کسب و کارها و مؤسسات آموزشی با یکدیگر بوده تا فعالیت 

های خود را در مقیاس وسیع تر و به شکل موثرتری انجام دهد.

JISPA اطالعاتی را درباره ابتکارات انجام شده توسط سازمان های خصوصی و محلی جمع آوری و منتشر می کند و یک انجمن 
گفتگو )فروم( برای به اشتراک گذاشتن و ایجاد ایده هایی در مورد بهبود محیط اینترنت دارد.

فناوری  از  استفاده کامل  برای  توانمند سازی کودکان  به منظور  ارتقا سواد رسانه ای همه جانبه  با هدف  انجمن  این  ترتیب  این  به 
اطالعات و ارتباطات ایجاد شده است و سعی دارد بزرگساالن را برای کنترل بهتر و نیل به زندگی بهتر همراه سازد. این فعالیت ها، با 

هدف ایجاد یک محیط استفاده مطلوب از اینترنت به رهبری بخش خصوصی است.6

سنجش سواد اینترنتی دانش آموزان
در ماه فوریه 2012، شورای OECD »توصیه هایی را برای حفاظت از کودکان در اینترنت« تصویب کرد. این توصیه از دولت ها 
خواست تا سیاست های حمایت از کودکان را جدی بگیرند. از جمله نظرسنجی هایی که برای درک بهتر استفاده از اینترنت توسط 
کودکان و خطرات احتمالی آنها باشد و برنامه هایی را برای افزایش آگاهی از این موضوع تدوین کند. در راستای این توصیه، دولت 
ژاپن تالش هایی را برای توسعه شاخص های اندازه گیری سواد اینترنتی در بین جوانان آغاز کرد. این پروژه یک شاخص سنجش 
سواد آموزی اینترنتی برای دانش آموزان )ILAS( را تهیه کرد که دانش آموزان 15 ساله بتوانند  در خصوص توانایی خود در استفاده 
از اینترنت با خیال راحت و ایمن مورد سنجش قرار بگیرند. در سال 2011، یک نمونه گیری از 569 دانش آموز سال اول دبیرستان از 
14 دبیرستان انجام شد. در سال 2012، این مطالعه یک آزمایش گسترده تر از 2446 دانش آموز از 23 دبیرستان را شامل شد. ارزیابی 
نتایج حاصل از سیستم آزمون ILAS، اعتبار و اعتبار آن را تایید کرد و ارزش آن را به عنوان یک سیستم ارزیابی مفید و عملی برای 

اندازه گیری سواد اینترنتی معرفی کرد.7

عالوه بر اقدامات سیاستگذارانه، دولتی و خصوصی برای کودک و نوجوان در ژاپن می توان به پایگاه های اینترنتی مرجعی هم اشاره 
کرد که کارهای مبدعانه و خالقانه را به اجرا می گذارند و توانسته اند نه تنها در حوزه کودک و نوجوان ژاپن بلکه در جهان توجه 

ها را به خود جلب کنند. از این میان می توان به net.childresearch.www اشاره کرد.

5     http://pangaean.org/web/english/general/organizationoverview_en.html
/http//:www.kyotojournal.org/the-journal/heart-work/peace-engineering :برای مطالعه بیشتر
https://www.japantimes.co.jp/life/2013/09/21/digital/internet-npo-links-kids-worldwide/#.WtMbtC5uYdV

6     https://www.good-net.jp/english/

7     https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/internet-literacy-in-japan_5js0cqpxr6bq-en
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