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 باعملكردتحصيلى آنان آن  ى ورابطه اموزان دانش اسالمى درتربيت مجازى فضاى نقش 

 )مطالعه موردي : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ستان بانه(

 

 

 

  2، حميد صالحي1اسمعيليزهره 

 

 

 دانشگاه پيام نور عضو هيئت علمي 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور ، ايران  2

 

 

تحقيق حاضر سعي دارد به بررسي نقش فضاي مجازي و رابطه ي آن با تربيت اسالمي و عملكرد  :چکيده

ابزار اندازه . باشد.مياز نوع همبستگي   تحليلي - توصيفي مطالعات از نوع پژوهش اينتحصيلي بپردازد ، 

 5گويه  03داراي گيري در اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته عملكرد مثبت ومنفي فضاي مجازي  كه 

خودكارآمدي، تاثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد، ليكرتي مي باشد ؛ كه متغييرهاي 

پرسشنامه عملكرد تحصيلي را مورد بررسي قرار داده است ابزار ديگر اندازه گيري در اين تحقيق  انگيزش

آن ارزيابي عملكرد تحصيلي از حوزه هاي سوال بوده و هدف  ۸۴ين پرسشنامه داراي ا (EPT) فام و تيلور

كه روايي آن  مختلف )خودكارآمدي، تاثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد، انگيزش( مي باشد

 و پايايي آن مورد تاييد اساتيد متخصص قرار گرفته است بدست آمد. ۴5/3با استفاده از آلفاي كرونباخ عدد 

صورت گرفته است. سطح معني  spssو تحليل داده با استفاده از نرم افزار  الزم به ذكر است كه تجزيه؛ 

خواهد بود. با توجه به مقياسهاي اندازه گيري و داده هاي  35/3داري براي تاييد فرضيه هاي تحقيق 

موجود، براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي )شامل ميانگين و انحراف معيار( و 

 در اين پژوهش جامعه )شامل رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي پيرسون( استفاده شد. استنباطي

 ۶5 -۶۹ تحصيلي سال كليه ي دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهرستان بانه  در ، بررسي

(N=280 كه با استفاده از جدول كرچسي و مورگان اقدام به انتخاب )اري نفر به عنوان حجم نمونه آم 1۹2

نموده ايم  كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي اقدام به انتخاب حجم نمونه آماري مورد نظر نموده 

 اموزان دانش اسالمى درتربيت مجازى فضاى ايم ، ماحصل تحقيق را مي توان اينگونه بيان نمود كه بين

 جوددارد.وعملكردتحصيلى دانش آموزان  منطقه مورد مطالعه رابطه ي معناداري و

 .فضاي مجازي ، تربيت اسالمي ، عملكرد تحصيلي :كلمات كليدي 
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 مقدمه 

ملت ها،  -فضاي مجازي با خصوصياتي همچون بي مكاني و فرا زماني بودن، عدم محدوديت به قوانين مدني متكي بر دولت 

برخورداري از فضاهاي فرهنگي و اعتقادي و اقتصادي تغيير شكل يافته پسامدرن، قابل دسترس بودن همزمان، روي فضا بودن و 

و سياسي جديد تقريبا توانست نوع مجازي تمام امور انسان را به وجود آورد. اين دنيا كه با نام مجازي در كنار دنياي واقعي و به 

ر امور آنها از طريق اين موازات آن به حيات خود ادامه مي دهد باعث شد زندگي اجتماعي انسان ها به شدت تغيير كند و بيشت

پس از بوجود آمدن اين فضا بود كه شهرهاي مجازي نيز بوجود آمدند. فضاي اين شهرها  فضا و به وسيله اينترنت انجام گيرد.

كامال اطالعات محور مي باشد و تمام فعاليت ها از خريد گرفته تا كار، حمل و نقل، آموزش، مسائل رفاهي، بهداشت و... از طريق 

 تم هاي اطالعاتي انجام مي پذيرد.سيس

تعليم و تربيت در به وجود آوردن يک اجتماع مدرن و يک شخص مدرن نيز دخالت دارد. مدرنيزه در دو اصطالح پذيرفته شده 

است: اول مدرنيزه شدن يعني دارا بودن )كردن( ساخت هاي سازماندهي شده كارخانه ها و مراكز توليدي و استفاده از نيروي بي 

ان )مادي و فيزيكي( در ترقي سودمندي انسان و دوم مدرنيزه شدن نوعي يا سازگاري انسان و افزايش استفاده عقالني و دانش ج

انساني براي تسلط بيشتر بر محيط دانسته اند. ميزان مدرن شدن يک اجتماع، بستگي دارد به ميزان عقالني شدن آن اجتماع 

 ي است كه مردمانش توانايي كنترل سرنوشت خود را دارند.چه آن كه يک اجتماع عقالني، جامعه ا

در عصر جهاني شدن هويت نويني تحت عنوان هويت مجازي شكل گرفته است كه در مواردي در تعارض با مولفه هاي بومي 

به گونه اي  هويت قرار مي گيرد. در جامعه اي كه به ارتباطات مبتني بر صنعت چاپ، تلويزيون و تلفن متكي است، شيوه توليد

است كه هويت ها را به صورت عاقل، سودمند و خود بسنده در مي آورد. اما در جامعه اطالعاتي، جامعه اي كه ارتباطات 

و هويت هاي ناپايدار، چند اليه و پراكنده ظهور مي « عصر دوم رسانه ها » الكترونيک سيطره دارد؛ ذهنيت ها در دوره جديد كه

 (10۶1)شكر بيگي ، كند.

فضاي مجازي را شايد به جرأت بتوان از هم گسيخته ترين و متكثرترين فضاي ممكن ناميد. هويت حاصل از چنين فضايي، 

هويتي سيال، ناپايدار و نامحدود خواهد بود. در چنين حالتي، رابطه ي ساده و مشخص بين فرد با اجتماع و معناي ثابت هويت 

پيچيده، غيرمتمركز و منتج از مفهوم فضا در ارتباط با هويت ها شكل مي گيرد، كه  در دنياي سنتي از بين مي رود و رابطه اي

 فاقد شكل ساخت يافته و مشخص است و از هر گونه تعريف و صورت بندي مشخصي مي گريزد.

 نهاد آموزش و پرورش در سايه تحوالت حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات با يكي، از دو سرنوشت زير روبروست:

 زوال ناشي از عدم اهتمام به بازنگري رسالت و مأموريت خود و بازنگري متناسب با عصر تمدن اطالعاتي و ارتباطي؛ -1

دوام متكي به تحوالت بنيادين در عرصه هاي ياد شده يا مدرسه زايي جديد. متخصصان آموزشي امروز بايد بتوانند تجربه  -2

امروز و فردا الزم است طراحي كنند. براي درک قدرت فناوري آشنايي صرف با هاي يادگيري را كه براي دنياي بسيار متغير 

 سخت افزارها، نرم افزارها و شيوه استفاده از آنها كافي نيست، بلكه بايد كالس هاي عملي مبتني بر آن برگزار شود.
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تي بين كاربرد فن آوري اطالعات و مطالعات فراواني كه در دهه هاي گذشته انجام شده نشان مي دهد كه ارتباط مستقيم و مثب

 ارتباطات با پيشرفت دانش آموزان و در نتيجه اثربخشي مدارس وجود دارد.

ورود اين پديده به حوزه تعليم و تربيت نيز خالي از اين دو نقش نيست. بنابراين هر چند فناوري ها قابليت بهبود جنبه هاي 

مختلف توسعه آموزشي، يادگيري اثربخش، گسترش دسترسي به آموزش، ارتقاي كارآيي، بهبود كيفيت آموزش، احياء كردن 

العمر و ارائه آموزش الكترونيكي در محل كار را دارند. ولي بايد توجه نمود كه بين سيستم هاي مديريت، ايجاد يادگيري مادام 

قابليت و اثربخشي تفاوت وجود دارد. براي به فعليت در آمدن قابليت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، بايستي مجموعه اي از 

آموزش، زيرساخت هاي فيزيكي و نرم افزاري، منابع  پيش نيازها تحقق يابد. كه اين پيش نيازها شامل سياست ها، راهبردهاي

 (10۶1)صادقيان ،انساني و مالي و شرايط اجرايي در نظر گرفت.

بكارگيري فناوري در آموزش موجب تحول مفاهيم سواد آموزي، مواد آموزشي، نقش معلم، روش هاي ارزشيابي، روش هاي 

هاي اطالعاتي و ارتباطي اين توانايي را دارند كه فرآيند   ه امروزه فناوريتدريس و تعامل معلم و فراگير شده است. به گونه اي ك

آموزش و يادگيري را تسهيل كنند. به يُمن ورود فناوري اطالعات و ارتباطات در اين حوزه، مديريت كالس به طور كلي متحول 

گر انباشت و انتقال اطالعات نيست، بلكه شده و با رويكردي پژوهش محور و فراگير محور انجام مي پذيرد. مسوليت مدارس دي

مسوليت هاي گوناگوني بر عهده مي گيرد و بايد فردي چند مهارتي باشد. بنابراين او بايد ناظر، متخصص، مشاور، راهنما، ناصح، 

 راهنماي فراشناختي، رهبر و مدير باشد.

سردگي و احساس تنهايي(، جسماني)مشكالت خواب و از سوي ديگر اعتياد به اينترنت مي تواند آسيب هاي رواني )اضطراب، اف

 تغذيه( و افت تحصيلي را به دنبال داشته باشد.

آمارها نشان مي دهد كه نوجوانان و جوانان بيش ترين قشر در معرض آسيب هاي اينترنتي را تشكيل مي دهند. همچنين بيش 

دت هاي مطالعه خود دچار افت شديد شده اند و نمره هاي آنان از نيمي از دانش آموزان در پي استفاده افراطي از اينترنت در عا

   به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته است.

 ساير از بودن مركزي غير و بودن فرامتن بودن، تعاملي مجازي، حافظه بودن، ديجيتالي خصوصيت داشتن با مجازي فضاي 

مثابه تيغ دو لبه است كه مي تواند هم كاركردهاي مثبت  به مجازي فضاي كه افزود بايد برآن عالوه. باشد مي متمايز ها رسانه

لذا ؛ دراين  داشته باشد و هم در ايجاد زمينه هاي منفي باالخص اخالل در سالمت رواني دانش آموزان نقش موثري داشته باشد

آموزان پرداخته  تحقيق سعي مي شود به بررسي رابطه ي فضاي مجازي با تربيت ديني و عملكرد تحصيلي در دانش

 (10۶1)صادقيان ،شود.

 :پيشينه تحقيق

با معرفي عصر جديد به عنوان عصر پرشتاب ارتباطات، ورود بسيار ساده و سريع، حداقل ( 10۶3)كشتي اراي و اكبريان  -

دسترسي به محدوديت براي دسترسي، برقراري ارتباط با سراسر دنيا به اشكال مختلف و عدم وجود محدوديت زماني و مكاني، 
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پايگاه هاي اطالعاتي مختلف و شركت در فعاليت هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، هنري، مذهبي و ... را از ويژگي هاي بي بديل 

  آن بر شمرده اند.

در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه فضاي مجازي مي تواند امنيت اجتماعي را ( 10۶3)ياسمي نژاد، آزادي و امويي  -

تهديد قرار دهد، زيرا اينترنت با وجود اين كه مي تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در عرصه اطالع رساني به كار گرفته شود  مورد

تا آن جا كه گاهي از آن به عنوان انفجار اطالعات هم نام برده مي شود، ولي اين فناوري مدرن با تمام فوايدي كه دارد، تهديدها 

عه و بشر داشته است. به طوري كه امروزه، بخش عمده اي از جرايم مربوط به حوزه ي كامپيوتر، و خطرهايي نيز براي جام

 اينترنت و فضاي مجازي است كه امنيت اجتماعي را هدف قرار داده اند.

و نقش مثبت فضاي مجازي را در عرصه ي ظهور خالقيت مورد تأكيد قرار داده است، زيرا فناوري ديجيتالي ( 10۴1)ابري  -

جامعه ي شبكه اي، افراد را به سوي زندگي اي سوق داده است كه در آن مي توانند با اتخاذ نقشي فعال و خالق، به صورت 

فردي يا جمعي در ساختن چيزي جديد سهيم باشند، در فرايند هم آفريني شركت كنند و به خوديابي خويشتن كمک كنند. 

ي را دعوت مي كند تا به تفكر، تجربه، بازي، فعاليت هاي گروهي و ارتباط بپردازند. كيفيت آزادي بخشي اينترنت، كاربران اينترنت

اينترنت همواره محيطي را خلق كرده است كه همگان مي توانند با تكيه بر توانايي ها و استعدادهاي خود دست به ابداع و 

ناشناس ماندن، امكان خيال پردازي و تنوع گوناگون خالقيت بزنند. از ميان رفتن محدوديت مكان، زمان، نبود كنترل و انتقاد، 

 محيط هاي اينترنتي فرصت مناسبي را براي بروز خالقيت فراهم مي كند.

دو فضايي شدن آسيب ها و ناهنجاري هاي فضاي مجازي: مطالعه تطبيقي سياستگذاري هاي بين المللي عنوان پژوهشي است  -

در اين مقاله تحت پارادايم دو فضايي شدن به به مفهوم سازي عمده ترين آسيب  ( انجام داده اند.10۶1كه عاملي و حسني )

هاي فضاي مجازي پرداخته شده و با مطالعه تطبيق سياستگذاري ها در برخي كشورهاي پيشرو، راهبردهاي اتخاذ شده دسته 

نگي و اجتماعي كشورها را مي توان به بندي شده اند. نتايج اين تحليل تطبيقي نشان مي دهد كه سياست ها و برنامه هاي فره

سياست هاي سلبي و ايجابي تقسيم كرد. سياست هاي سلبي شامل سياست ها و برنامه هاي حذف، كنترل و نظارت و سياست 

هاي ايجابي فرهنگي و اجتماعي جوامع، برنامه ها و سياست هايي معطوف به توليد محتوا، مديريت محتوا، برنامه هاي ديجيتال 

 اطالعات آنالوگ و دسترس پذير ساختن اطالعات و محتوا در شبكه اينترنت است. سازي

به اين نتيجه رسيدند كه  آسيب هاي فضاي مجازي بين دانش آموزان دختر( در تحقيقي با عنوان 10۶2زنداويان وهمكاران )

 بين و دارد منفي تاثير آموزان دانش رواني و عبادي - اعتقادي سازگاري، تحصيلي، خانوادگي، ابعاد در مجازي فضاي از استفاده

 اولويت در آموزان دانش. است داشته آموزان دانش بر را آسيب كمترين اي رايانه هاي بازي و بيشترين «همراه تلفن» وسايل،

 هاي تفريح كردن جايگزين و خانواده در عاطفي و منطقي ارتباطات تقويت مجازي، فضاي هاي آسيب با مقابله راهكارهاي بندي

 را فيلترينگ و امنيتي سياسي هاي حوزه نظارت افزايش و ترين مهم را مثبت هاي برنامه و ها فعاليت در افراد درگيركردن سالم،

 .اند دانسته مجازي فضاي هاي آسيب كاهش براي راهكار ترين اهميت كم
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 دينی مبانی نظري در مورد تأثيرات فضاي مجازي و تربيت

 :هاي خانوادگیدر نارضايتی تأثير فضاي مجازي

كه مشكالت ترين مسائل اجتماعي كه جوامع امروزي به آن مبتال هستند، ضعف بنياد خانواده است. از آنجايي يكي از بزرگ

اي برخوردار هستند. آماده العادهكند، خانواده و سالمت آن از اهميت فوقهاي اجتماعي بروز ميصورت ناهنجاريها بهخانواده

رود. جوانان بايد بتوانند ها به شمار ميهاي اجتماعي يكي از وظايف مهم و اساسي خانوادهدن فرزندان براي پذيرش مسئوليتكر

  .قبولي تنظيم نمايندمشترک آماده شوند و سعي نمايند روابط خود را با پيرامونشان در حد متعارف و قابل ويژه براي زندگيبه

باال و روزافزوني كه در مسائلي مانند باال رفتن سن ازدواج، طالق، فرار از منزل، فحشا و ساير مسائل نظر از آمار و ارقام صرف

هاي ها و شكستها از زندگي خانوادگي است كه باعث ناكاميخانوادگي وجود دارد، سرد شدن ارتباطات عاطفي و نارضايتي

يابي و درمان نوعي بايد ريشهميقي در سطح خانواده دارد كه بهبزرگي در زندگي جوانان شده است. اينها نشان از مشكالت ع

تأثير هاي اصلي در بروز مشكالت خانوادگي و اصوالً نارضايتي از زندگي مشترک، فضاي مجازي است كه تحتشوند. يكي از زمينه

ويژه در ميان نسل جوان باال ببرد. بههاي مشترک را اي به وجود آمده و باعث شده تا سطح توقع و ارضاء از زندگيتوليدات رسانه

شود. لذت و صميميتي كه از نوعي تحريف ميتأثير اين فضا، آنچه جوان بايد از زندگي مشترک انتظار داشته باشد بهتحت

بيعي بندد تا حد بسيار زيادي در زندگي طها در اذهان جوانان نقش ميها و سريالها، مانند فيلمها و محتويات رسانهبرنامه

 (10۴1)ابري، .تواند تبعات زيانباري براي آينده جوانان به همراه داشته باشددستيابي نخواهند بود و اين ميقابل

 :اعتياد به اينترنت

 5تا  2كننده از اينترنت در امريكا ميليون استفاده ۸1از ميان »كه طوريهاي اينترنت، اعتياد به آن است؛ بهيكي از آسيب

(. در جامعه ما نيز با 10۶3، 15۴اكبري، ) «گير هستنداند و با معضالت زيادي گريباندچار اعتياد اينترنتي شدهميليون نفر 

بيشترين "دهد كه هاي انجام شده در كشور نشان ميگسترش روزافزون اينترنت شاهد اين مسئله هستيم. نتيجه پژوهش

هاي اينترنتي، درصد براي بازي 2۴از آنها به دليل حضور در چت روم،  درصد 35كنندگان از اينترنت جوانان هستند و استفاده

(. 10۶3رحيمي،) "درصد نيز به دليل جستجو، در شبكه جهاني هستند 25درصد به منظور چک كردن پست الكترونيكي و  03

كنندگان از اينترنت استفادهتواند مشكالت جدي تحصيلي و خانوادگي براي مخاطبان به وجود آورد. اگر اعتياد به اينترنت مي

نتوانند به مدت يک ماه دوري از اينترنت را تحمل كنند در معرض خطر اعتياد به آن قرار دارند و متأسفانه ما شاهد اين پديده 

اين  گذرانند و تمام صبح را خواب هستند وها را تا صبح با اينترنت ميكه برخي از جوانان، شبطوريدر ميان جوانان هستيم؛ به

هاي خانوادگي، ارتباطي، عاطفي، توان به آسيبها ميشود. از جمله اين آسيبهاي متعدد ديگر نيز ميمسئله آغازگر آسيب

 (.10۶3رواني، جسمي و اقتصادي اشاره كرد )رحيمي،

تكوين گانه هويت، يعني: شخص، فرهنگ و جامعه، هر يک در گيري شخصيت: عناصر سهبحران هويت و اختالل در شكل

دهد. هويت اجتماعى در پيوند با همتاى فرد را تشكيل مىكنند. هويت شخصى، ويژگى بىشخصيت فرد نقش مهمى را ايفا مى

گيري آن، متأثر از ايشان است؛ و درنهايت، هويت فرهنگي، برگرفته از باورهايي ها و اجتماعات مختلف قرارگرفته و شكلگروه
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سالي جاي گرفته است. از هاي آن، از بدو تولد تا كهنسطه تعامل او با محيط پيرامون و آموزهوااست كه در عمق وجود فرد به

هاى زندگى ها و سبکهاى متنوع، نقشاي فرهنگى و اجتماعى است كه فرد خود را در موقعيتآنجا كه فضاي سايبري، صحنه

در نتيجه، موجب چند شخصيتي شدن كاربر خواهد شد. پذيري شخصيت كاربر كه اي است براي آسيبدهد، خود زمينهقرار مي

ها و كند. هر كس درصدد بيان انديشههاي افراد بروز ميمايهدر فضاي سايبر بيش از آنكه هويت ظاهري فرد مطرح شود، درون

ه و هاي چندگانهاي خويش است. مطرح نشدن هويت شخصي و مشخصات فردي در اينترنت موجب تقويت شخصيتمنديعالقه

ويژه در دوراني كه هويت آنان شكل پذيري بيشتري برخوردارند و بهجوانان در اين محيط از آسيب .شودرشد و استحكام آن مي

هاى عمومى از جمله اينترنت در اختيار جوانان هاى فراوانى كه رسانهشود. با امكانات و گزينهتر ميگردد، اين خطر پررنگمي

شوند. چنين فضايى هويت نامشخص و پيوسته متحولى هاى جديد و انواع مختلف رفتار آشنا مىبا محرک گذارند، آنان دائماًمى

دهد هاي زندگي قرار ميها و سبکهاي متنوع نقشاينترنت يک صحنه اجتماعي است كه فرد را در موقعيت"آفريند؛ يعني را مي

گيري هويت افراد شناسي، شكلنظران جامعهن است كه از نظر صاحبواقعيت اي(.1۹2، 10۶3)اكبري،  "پذيردو از آن تأثير مي

از اين ميان "هاي گروهي، مدرسه و گروه همساالن است. ترين اين منابع، خانواده، رسانهعمده .تأثير منابع گوناگوني استتحت

اي موجب شده هاي ماهوارهش تلويزيونگستر .انداي يافتههاي گروهي با توجه به گستره نفوذ و فراگيري آن اهميت ويژهرسانه

)صبوري خسروشاهي،  "تأثير عوامل متعدد و گاه متعارض قرار گيردگيري نظام شخصي و هويت افراد تحتاست كه شكل

10۴۹) 

 :هاتعارض ارزش

ها، برخورد روي فرهنگهاي فراتأثير خود قرار داده است. يكي از چالشها و هنجارهاي اجتماعي را تحتآورانه، ارزشتغييرات فن

هاي جديدي را در كشورهاي ديگر به وجود آورده هاي غربي، چالشبا اين پديده است؛ چون اساساً ورود اينترنت همراه با ارزش

توان ايراني( است، پس مي -هاي اسالميكه برخي از عناصر موجود در اين پديده، مغاير با فرهنگ خودي )ارزش است. ازآ نجايي

هاي زيادي را به همراه داشته باشد. مثالً ورود اينترنت در حوزه خانواده موجب تغيير نظام ارزشي تواند آسيبنترنت ميگفت اي

هاي خانواده شده شود. در يک مطالعه تجربي نشان داده شد كه استفاده جوانان از اينترنت موجب كاهش ارزشها ميدر خانواده

 (10۴۸است )زنجاني زاده، 

هاي غيراخالقي بسيار رتباطات نامتعارف ميان جوانان: اينترنت به دليل تسهيل ايجاد روابط دوستانه و عاشقانه، درزمينهگسترش ا

شود )رحيمي، مورد توجه قرار گرفته، تا جايي كه اينترنت موجب سهولت خيانت در روابط زناشويي و ايجاد روابط نامشروع مي

1390 ،19 ) 

 :هاشکاف نسل

مند به اينترنت نيز آشكار شده، ها را بيشتر كرده است و اكنون شكاف ميان نسل دوم و سوم عالقهكاف ميان نسلاينترنت ش

ها شاهد اين هاي جديد به عرصه خانوادهآوريفهمند. امروزه با ورود وسايل و فنيک زبان ديگري را نمياي كه هيچگونهبه

نشينند، بدون آنكه حرفي براي گفتن داشته باشند. ما ديگر ي در كنار يكديگر ميهاي متمادهستيم كه والدين و فرزندان ساعت
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هايي را داريم كه والدين و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگي و هايي از آن نوع خانوادهكمتر نشانه

شوند. در شرايط فعلي روابط موجود ميان والدين و كاري با هم گفتگو كرده و نظرات همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا 

هاي زيستي مختلف زندگي را از ديدگاه خود هاي اجتماعي و تجربهفرزندان به سردي گرائيده و دو نسل به دليل داشتن تفاوت

د و نسل امروز كنتجربگي مياحساس دانايي و با (كنند. نسل ديروز )والديننگريسته و مطابق با بينش خود آن را تفسير مي

هاي دهد و چون از پس منطق و نصيحتهاي روز است، در برابر آنها واكنش نشان ميفرزندان( كه خواهان تطابق با پيشرفت)

  (1۶، 10۶3آورد )رحيمي، آيد به لجبازي روي ميدار و سرشار از تجربه آنها برنميريشه

بر اساس اظهارات معاون سازمان بهزيستي  .نشان را بسط داده استآوري، شكاف بين نسل فرزندان و والديامروزه سرعت فن

زا باشد. با وجود اينكه تواند آسيبدقيقه است كه اين مي 03وگو در بين اعضاي خانواده در كشور، تنها حدود كشور، ميزان گفت

ها و رفتارهاي متفاوتي دارند و عوامل كنند، اما اطالعات، گرايشفرزندان در مقايسه با والدين در يک فضاي فرهنگي زندگي مي

كنند. سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان روز بيشتر ميمتعددي بر اين پديده تأثيرگذارند و اين شكاف را روزبه

ز هايي غير اها و كانونها، گسترش روزافزون انجمنشدن فرهنگ، رسانههاي جهانييافته، توجه بيشتر جوانان به برنامهتوسعه

 (10۶3،1۶كانون خانواده براي پيوستن و تعلق يافتن جوانان به آنها و غيره، از آن جمله است )رحيمي، 

 :سوءاستفاده جنسی

 "كارشناسي براي حمايت كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي از طريق اينترنت"عنوان ( گردهمايي جهاني تحت1۶۶۶ِدر سال )

هرچه اينترنت بيشتر توسعه پيدا كند، كودكان، بيشتر در معرض "شد كه در آن آمده است  ايبرگزار، و منجر به صدور قطعنامه

گرافي كه از طريق اينترنت هاي محرمانه مربوط به فحشاي كودكان و پورنوفعاليت .محتويات خطرناک آن قرار خواهند گرفت

  (1۹0، 10۶3، اكبري) "رودشود، اكنون از مسائل حاد به شمار ميمورداستفاده واقع مي

 :انزواي اجتماعی

امروزه اينترنت در زندگي اجتماعي، جاي دوستان و نزديكان را گرفته و درحقيقت جايگزين روابط دوستانه و فاميلي شده است. 

فرد، نهند؛ چراكه هاي اجتماعي را زير پا ميگذرانند بسياري از ارزشهاي اينترنتي ميها وقت خود را در سايتافرادي كه ساعت

نتايج پژوهش شاندرز نشان داد كه "آورد. هاي فردي روي ميهاي اجتماعي خود را كنار گذاشته و به فعاليتديگر فعاليت

طور كنند، بهاستفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماعي مرتبط است. برعكس كاربراني كه از اينترنت كمتر استفاده مي

دهد شايد بررسي محققان نشان مي( 10۴۹)صبوري خسروشاهي، "دوستانشان ارتباط بيشتري دارنداي با والدين و مالحظهقابل

گاه كاربران اينترنت از افسردگي و انزواي اجتماعي خود آگاه نباشند و در صورت آگاهي، آن را تأييد نكنند؛ اما ماهيت كار با هيچ

هاي انجام شده حاكي است دنياي اجتماعي در آينده دنياي منزوي كند. پژوهشاينترنت چنان است كه فرد را در خود غرق مي

كند، آنها را به خود معتاد هاي كاذبي كه براي نوجوانان ايجاد ميباشد؛ چراكه اينترنت با توجه به رشدي كه دارد و جذابيت

  .شودساخته و جانشين والدين مي



 11-62، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 
 

101 
 

 

تواند در مقابل آنها از تواند داشته باشد و به چه نحو ميگاهي ميها، متغير تربيت ديني چه جايحال در رابطه با اين آسيب

 ها مراقبت بكند؟ خانواده

 :عوامل موثر در تربيت دينی فرزندان

ترين نيازهاي زندگي بشري است. از اين رهگذر براي انسان مسلمان، تربيت ترين و مهمترين، اساسيمقولة تربيت از ابتدايي

ميراثي به مانند ادب و تربيت وجود ندارد؛ و »فرمايند: ارد. حضرت علي )ع( در باب اهميت تربيت مياسالمي ضرورتي مضاعف د

تعليم و تربيت ديني، محصول كاركرد «. گذارند، ادب استبهاترين چيزي كه پدران براي فرزندانشان به ارث ميبه عبارتي، گران

هاي جمعي، نهادهاي سياسي، اقتصادي و...، در كنار محيط اده، رسانهتربيتي مانند مدرسه، خانو –هاي فرهنگي تمام دستگاه

هاي مطلوب در پرورش مذهبي، ايجاد انس ديني، عادات ديني، والدين به دليل نفوذ بر فرزندان، بايد از روش .اجتماعي است

 (10۶3)اكبري ، .نظر برسدمعرفت ديني تمام تالش خود را بكنند تا تربيت كودكان، نوجوانان و جوانان به نتيجة مورد

 :هاي تربيتی عبارتندازمهم ترين روش

 :روش محبت( 1

آيد. نگرش مثبت فرزندان نسبت به مذهب و دين، ريشه در مهر حساب ميترين روش در تربيت ديني بهترين و بادواميكي ازمهم

  .در اين زمينه تأثير بسزايي داردو محبت والدين دارد. استفاده از عواطف، محبت، نيكوگويي و الفت و مهرباني 

 :روش الگويي(2

گيرند، نياز است والدين، خود چون پدران و مادران براي كودكان مقدس هستند و از طرفي كودكان از والدين الگو و سرمشق مي

  .نمونه كاملي از رفتارهاي ديني باشند تا در ذهن و جان كودک نقش ببندند

 روش معرفتي(0

هاي رشد، آگاهي و شناخت (: كنجكاوي و دانستن كه امري فطري است در همه وجود دارد. سعي كنيم زمينهآموزش يادگيري)

اوليا بايد با توجه به  .و كسب معرفت را در كودكان فراهم آوريم؛ چون قلب كودک پذيراي هر نوع آموزش و معرفتي است

  .استدالل و منطق پاسخ دهند ظرفيت ذهني كودک به او آموزش داده و به سؤاالت مذهبي او با

 :روش شرطي(۸

شناسان معتقدند كه بين محرک و پاسخ، هرگاه پيوندي ايجاد و نهادينه شود، يادگيري صورت گرفته و بر اين اساس هرگاه روان

  .يابدمندي آنان افزايش ميزمان با امور خوشايند در نظر كودكان انجام گيرد عالقهمراسم مذهبي و شعائرديني هم
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 :هاي غيرمستقيمايجاد رغبت و جاذبه (5

با در نظر گرفتن بهترين جاي منزل و اتاق براي اقامة نماز و اهداي سجاده، مهر و تسبيح و عطرهاي معنوي براي اين فرضية 

  .كندديني، خاطرة خوش و آراستگي را در ذهن او تداعي مي

 :روش تلقين(۹

گفته  .معنوي بكار ببريم و عظمت اعمال ديني و نماز را به بهترين صورت بيان كنيمترين كلمات در اوج عظمت و شور از عالي

؛ بنابراين اين روش در ذهن ...كند و زند؛ راستگو است؛ غيبت نمياي گشاده دارد؛ حرف زشت نميشود كه نمازگزار چهره

  .گردانديافته دين ميافتد و خود را تربيتكودک جا مي

 :روش اقتدار(1

حن محترمانه و از روي محبت، و در عين حال محكم و متين فرزندان را به رعايت مسائل ديني و انجام فرايض ديني رهنمون با ل

  .سالگي بايد بچّه را به خواندن نماز امر كرد 1كنيم. طبق فرمايش حضرت علي )ع( از سن 

 :روش تكرار و مداومت(۴

 (10۴۹)ستارزاده ، .پذير مكتب قرآن درآورندپرور و تربيتتوانند فرزندان را دينوالدين با تكرار و مداومت در اعمال مذهبي مي

 هاي موجود در تربيت دينیموانع و چالش

 توجهي خانواده به موازين اسالمي؛ توجهي و كمسبک شمرده شدن نماز و اقامه نكردن آن و بي .1

 هاي مذهبي، اذان، تالوت قرآن، مراسم مذهبي و دعا و نيايش؛ اهميت ندادن الگوهاي خانوادگي به برنامه .2

 عدم توجه به تشويق و تبليغ جهت انجام فرايض ديني؛  .0

 رنگ شدن يا عدم حضور والدين به اتفاق فرزندان در اماكن مذهبي؛ كم .۸

 رک نماز نوجوان و يا كوتاهي وي در اعمال ديني فرزند؛ تفاوتي يا عدم برخورد مناسب والدين با پديده تبي .5

 غفلت اوليا از تربيت ديني فرزندان به علت مشغلة زياد؛  .۹

هاي ديني در نزد نوجوانان و جوانان، ها، ارزشگرايي، دروغ، ريا و نيرنگ از طرف بعضي از خانوادهتوجه به تجمل .1

 دهد؛ مي قداست خود را ازدست

 رفتار والدين در مسائل ديني؛  تناقض بين گفتار و .۴

  .عدم هماهنگي بين تربيت ديني والدين در مدرسه .۶
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 راهکارهاي اعتالي نقش خانواده در تربيت دينی فرزندان 

 انتخاب همسر مناسب و معتقد به اسالم ناب محمدي )ص(؛  .1

 و رواني فرزندان؛ تغذيه و رشد فرزند از شير و اغذية حالل و با وضو بودن مادر و رفع نيازهاي جسماني  .2

 اعتدال در آموزش و تشويق به نماز و ديگر عبادات؛  .0

 داشتن منش و دانش تربيتي در مسائل ديني توسط والدين و انتقال آن به فرزندان؛  .۸

 صبوري اوليا در آموزش نماز و اعمال ديني به فرزندان؛  .5

 پرهيز از روش قهرآميز، اجبار و الزام در انجام فرايض ديني؛  .۹

  .آوري اطالعات و مطالب راجع به دستورات و مفاهيم ديني در كتب مختلففرزندان به كنجكاوي و جمع تشويق .1

 روش  تحقيق :

ابزار اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه محقق باشد. مياز نوع همبستگي   تحليلي - توصيفي مطالعات از نوع پژوهش اين

خودكارآمدي، تاثيرات ليكرتي مي باشد ؛ كه متغييرهاي  5گويه  03كه داراي   عملكرد مثبت ومنفي فضاي مجازي ساخته

ابزار ديگر اندازه گيري در اين تحقيق  را مورد بررسي قرار داده است هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد، انگيزش

هدف آن ارزيابي عملكرد تحصيلي از حوزه  سوال بوده و ۸۴ين پرسشنامه داراي ا (EPT) پرسشنامه عملكرد تحصيلي فام و تيلور

هاي مختلف )خودكارآمدي، تاثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد، انگيزش( مي باشد. نمره گذاري پرسشنامه 

 عملكرد پرسشنامه در :نقطه اي مي باشد كه امتياز مربوط به هر گزينه در جدول زير ارائه شده است 5بصورت طيف ليكرت 

 قرار مقايسه مورد انگيزش پيامد، كنترل فقدان ريزي، برنامه هيجاني، تاثيرات خودكارآمدي،: از عبارتند كه عامل 5 صيلي،تح

 نمره اساس اين بر و باشد مي 1 و 2 و 0 و ۸ و 5 ترتيب به كه است يافته اختصاص اي نمره ها عامل اين از يک هر به. اند گرفته

 2۴ از كمتر نمره. باشد مي قوي هودكارآمدي دهنده نشان ۴5 باالتراز نمره و ضعيف خودكارآمدي دهنده نشان 50 از كمتر

 ضعيفو ريزي برنامه بيانگر 11 از كمتر نمره. باشد مي قوي هيجاني تاثيرات بيانگر باال به 50 نمره ضعيفو هيجاني تاثيرات بيانگر

 فقدان بيانگر 10 از باالتر ونمره ضعيف پيامد كنترل بيانگر ۹ از كمتر نمره. باشد مي قوي ريزي برنامه بيانگر 20 باالتراز نمره

 از كمتر نمره. باشد مي قوي انگيزش بيانگر 2۸ از باالتر نمره ضعيفو انگيزش بيانگر 1۸ از كمتر نمره. باشد مي قوي پيامد كنترل

 عملكرد بيانگر 121-11۸ بين نمره و قوي تحصيلي عملكرد بيانگر 115 از باالتر نمره  و ضعيف تحصيلي عملكرد بيانگر 123

صورت گرفته است. سطح  spssو تحليل داده با استفاده از نرم افزار  و الزم به ذكر است كه تجزيه .باشد مي متوسط تحصيلي

خواهد بود. با توجه به مقياسهاي اندازه گيري و داده هاي موجود، براي تجزيه و  35/3معني داري براي تاييد فرضيه هاي تحقيق 

تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي )شامل ميانگين و انحراف معيار( و استنباطي )شامل رگرسيون چند متغيره و ضريب 

 همبستگي پيرسون( استفاده شد.

 ۶5 -۶۹ تحصيلي سال موزان پسر مقطع سوم متوسطه شهرستان بانه  در كليه ي دانش آ، بررسي در اين پژوهش جامعه

(N=280 كه با استفاده از جدول كرچسي و مورگان اقدام به انتخاب )نفر به عنوان حجم نمونه آماري نموده ايم  كه با  1۹2

بعد از  و اعتبار پرسشنامه روايي .استفاده از روش نمونه گيري تصادفي اقدام به انتخاب حجم نمونه آماري مورد نظر نموده ايم

 :است شده زير تعيين صورت به و تدوين طراحي
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و  قرار گرفت مورد مطالعه تربيتي علوم رشته و صاحب نظران از كارشناسان تعدادي توسط پرسشنامه اعتبار آن ( برايالف

 گرديد. بعد از بازخورد، برطرف آن مشكالت

 %۴5با  و اعتبار آن قرار گرفت مورد ارزيابيكرونباخ آلفاي از آزمون با استفاده پرسشنامه اعتبار پرسشنامه، سئواالت ( برايب

 .مورد تأييد قرار گرفت

از  اطالعات و تحليل تجزيه . جهتاستشده استفاده SPSS21 افزارينرم ، از برنامهپژوهش اين هايداده و تحليل تجزيه براي

 .است گرديده دو جمله اي استفاده ناپارامتري هاي توصيفي)فراواني نسبي، فراواني مطلق، فراواني تجمعي( و آزمونآزمون

 

 

 بررسی و تحليل سواالت پژوهش :

 

 معناداري وجوددارد؟سوال اول تحقيق :  آيابين تربيت دينی دانش آموزان و ميزان فعاليت در فضاي مجازي رابطه ي 

 

  تربيت دينیارتباط بين  استفاده از فضاي مجازي و  : 1جدول شماره 

را نشان مي دهد. طبق نتاايج آزماون    تربيت ديني دانش آموزان ارتباط بين  ميزان استفاده از فضاي مجازي و   1جدول شماره 

( وجود دارد.يعني هرچه ميزان استفاده دانش آموزان از اين فضا بيشتر باشاد    >p 35/3اسپيرمن ارتباط معكوس و معني داري )

تربيت ديني آنان كاهش مي يابد و هرچه ميزان فعاليت دانش آموزان در اين فضاها كم باشد ؛  به صورت مستقيم و غير مستقيم 

 برروي تربيت ديني و مطلوب بودن آن تاثير مي گذارد.

 

 

 

 

 فضاي مجازي آماره متغیر

 -784/0 ضریب همبستگی اسپیرمن تربیت ديني

 000/0 سطح معناداری

 261 تعداد
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 ليت در فضاهاي مجازي  و عملکرد تحصيلی دانش آموزان رابطه ي معناداري وجوددارد؟سوال دوم : آيا بين فعا

 : ضريب همبستگي فضاي مجازي با عملكرد تحصیلي  1جدول

جدول باال نشان مي دهد كه بين ميزان فعاليت بيش از حد در فضاي مجازي با سوق به سمت اعتياد به اينترنت رابطه ي 

مستقيمي وجوددارد كه هرچه اعتياد  وشركت در فضاي مجازي به اينترنت باالتر باشد ميزان عملكرد دانش آموزان به سمت 

نان پايين باشد موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عملكرد مطلوب مي افت تحصيلي ميل مي كند وهرچه ميزان فعاليت آ

 شود. 

 

ميزان فعاليت در فضاهاي مجازي و تعارض ارزش ها با تربيت دينی دانش آمووزان رابطوه معنواداري     بين سوال سوم : آيا

 وجوددارد؟

 ها با تربيت دينی ميزان فعاليت در فضاهاي مجازي و تعارض ارزش بين: ضريب همبستگي 3جدول شماره

 

ايان   جدول فوق به ارتباط فضاي مجازي و تعارض ارزش ها در دانش آموزان و لطمه زدن به تربيت ديناي آناان اشااره دارد ، در   

بررسي مي توان به اين اشاره كرد ، كه هر چه ميزان فعاليت داناش آماوزان در فضااهاي مجاازي بيشاتر باشاد موجاب خدشاه         

دارشدن به ارزش ها و المن هاي رفتاري و اخالقي و همچنين موجب تخريب زيربناي مسائل تربيتي و اخالقي مي گردد كه ايان  

 فضاي مجازي  آماره متغیر

 -503/0 ضریب همبستگی اسپیرمن عملكرد تحصیلي

 000/0 سطح معناداری

 261 تعداد

 تربیت ديني  آماره متغیر

ميزان فعاليت در فضاهاي مجازي و تعارض ارزش 

 ها

 565/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/0 سطح معناداری

 122 تعداد
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بوده و همانند سمي به صورت تدريجي پايه ي اخالق و تربيت ديني در دانش آماوزان  مسئله مي تواند بسيار خطرناک و تنش زا 

 و نسل جوان را متالشي كند.

بين ميزان همراهی والدين با فرزندانشان در انجام فرايض دينی و عودم تأثيرپوريري منفوی فرزنودان از     سوال چهارم : 

 .فضاهاي مجازي رابطه وجود دارد

يب همبستگي پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگي بین میزان همراهي والدين با فرزندانشان در انجام نتايج ضر :4شماره  جدول

 فرايض ديني و عدم تأثیرپذيري منفي فرزندان از فضاهاي مجازي 

 عدم تأثیرپذيري منفي از فضاهاي مجازي آمارها   

 575/2 ضريب همبستگي پیرسون  میزان همراهي والدين با فرزندانشان در انجام فرايض ديني

  221/2 داري سطح معني

 261 تعداد نمونه 

 

براي بررسي رابطه همبستگي بين متغير ميزان همراهي والدين با فرزندانشان در انجام فرايض ديناي و عادم تأثيرپاذيري منفاي     

و باا توجاه باه اينكاه ساطح       باال جدول شده است. طبق نتايجفرزندان از فضاهاي مجازي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

شود و توان گفت كه فرضيه چهارم تأييد مياست؛ بنابراين مي 35/3كمتر از  11/3داري خطاي آزمون براي سطح اطمينان معني

بين ميزان همراهي والدين با فرزندانشان در انجام فرايض ديني و عادم تأثيرپاذيري منفاي فرزنادان از فضااهاي مجاازي رابطاه        

 .است 515/3همچنين رابطه بين دو متغير مستقيم است و ضريب همبستگي بين دو متغير نيز برابر  .داري وجود داردمعني

 

و سوو    بين ميزان محبت والدين به فرزندان خود و عدم تأثيرپريري منفی فرزندان از فضاهاي مجازيسوال پنجم : آيا 

 ؟رابطه وجود دارد دادن به تربيت دينی 

نتايج ضريب همبستگي پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگي بین میزان محبت والدين به فرزندان خود و عدم تأثیرپذيري منفي  :5شماره  جدول

 فرزندان از فضاهاي مجازي 

 

 

  میزان محبت والدين به فرزندان

 عدم تأثیرپذيري منفي از فضاهاي مجازي  آمارها

  396/0 ضریب همبستگی پیرسون 

  006/0 داری سطح معنی

 061 تعداد نمونه 
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ضاهاي مجازي از براي بررسي رابطه همبستگي بين متغير ميزان محبت والدين به فرزندان و عدم تأثيرپذيري منفي فرزندان از ف

شده استضريب همبستگي پيرسون استفاده  داري خطاي آزمون براي و با توجه به اينكه سطح معني 5طبق نتايج جدول  .

فرزندان و  شود و بين ميزان محبت والدين بهتوان گفت كه فرضيه دوم تأييد مياست؛ بنابراين مي 35/3سطح اطمينان كمتر از 

است و  تغير، مستقيمداري وجود دارد. همچنين رابطه بين دو معدم تأثيرپذيري منفي فرزندان از فضاهاي مجازي رابطه معني

                                                                                  .       است 5۶۹/3ضريب همبستگي بين دو متغير نيز برابر 

 مجموع فهرست مهمترين فرصت ها و چالش هاي فضاي مجازي براي نظام تعليم و تربيت:

 فرصت ها؛

يادگيري، دريافت اطالعات بيشتر در موضوعات درسي، امكان مقايسه روش هاي آموزشي و تربيتي، -ددهيتسريع در فرآيند يا

تبادل اطالعات و تسهيل ارتباطات در زير سيستم هاي نظام تعليم و تربيت به شكل سريع و در فضاي وسيع تر، انجام فرآيند 

ان به روزرساني اطالعات همه عناصر انساني و غيرانساني نظام هاي تعليم و تربيتي به صورت ملموس، تجسمي و كارآمدتر، امك

تعليم و تربيت، با دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي و فرهنگي در ايران و جهان، كاهش هزينه هاي مالي و زماني ذينفعان 

انش به تمام نقاط كشور و دنيا، نظام تعليم و تربيت، امكان دسترسي آسان و سريع به داده ها و اطالعات مورد نياز و انتشار د

فراهم نمودن زمينه هاي كنترل و نظارت توسط شخص بر همه اجزاي نظام تعليم و تربيت، كم نمودن حجم و فضاي اشغالي 

اطالعات و بايگاني با افزايش توان ذخيره سازي اطالعات و به تبع از آن حمل راحتر حجم وسيعي از اطالعات، افزايش توان 

ح مختلف نظام تعليم و تربيت در انجام وظايف مديريتي، حركت همسو و همزمان با فعاليت هاي ساير كشورها و مديران سطو

كمک به فرآيند جهاني شدن كشور، ايجاد زمينه و فرصت ظهور و بروز افكار، انديشه ها، ايده ها و توانمندي هاي معلمان و دانش 

 (10۶1)صادقيان ،و پرورشي بدون نياز به امكانات فراوان، پيچيده و گران.آموزان، انجام بسياري از فعاليت هاي آموزشي 

 چالش ها

خو گرفتن دانش آموزان به فضاي مجازي و دوري از اجتماع و انزواي اجتماعي، گرفتار شدن به انواع آسيب هاي اجتماعي مانند 

اعتياد، روابط نامشروع، باندهاي خرابكار، تغذيه غير بهداشتي و....، عادت به نمادهاي فرهنگ بيگانه)مانند پوشش، مد، روش 

غير معمول و...(، فراموشي فرهنگ خودي و حاكميت ارزشهاي مادي و غربي بر سبک زندگي تغذيه نامناسب، رفتار و گفتار 

دانش آموزان، ابتال به انواع عوارض جسمي، روحي و فكري ناشي از استفاده هاي طوالني مدت از امكانات فضاي مجازي، اتالف 

خصيت هاي مجازي در دانش آموزان و از دست وقت و هزينه زياد و كاهش مطالعه در دانش آموزان و معلمان، شكل گيري ش

رفتن انعطاف پذيري در تعليم و تربيت آنان، بلوغ زودرس در دختران و پسران و تأثير منفي آن بر كاركردهاي آموزشي و 

پرورشي دانش آموزان، از دست رفتن هويت فردي، اجتماعي، محلي و ملي، بروز درگيري و اختالف نظر در زمينه هاي مختلف 

ين والدين و معلمان با دانش آموزان، تمايل به فردگرايي در دانش آموزان و كم رنگ شدن كاركرد اجتماعي مدارس، وابستگي ب

زياد، دريافت آماده و بدون تالش اطالعات از فضاي مجازي و كاهش فعاليت هاي علمي و آموزشي؛ به عبارت ديگر خانواده ها و 

نند فضاي مجازي ابزار است نه هدف، ايجاد اختالف سطح آموزشي بين مدارس و دانش دانش آموزان و معلمان فراموش مي ك

آموزان نقاط برخوردار و محروم، كه به اختالف سطح انتظارات، علم و تفكر و مالي در جامعه كشانده مي شود، استفاده غير 
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، ميزان ارتباطات انساني بين دانش آموزان با ساير عقاليي و بي برنامه از فضاي مجازي و تأثيرات بد آن بر روحيه اعضاي خانواده

همنوعان، معلمان و خانواده تنزل داده است، فضاي مجازي دانش آموزان را مكانيكي و خشک مزاج تربيت مي نمايد طوري كه 

ه و جامعه عملكرد آموزشي و پرورشي مدارس دچار اختالل مي گردد، كشيده شدن به سمت رفتارهاي غيرقانوني در خانه، مدرس

 (10۴۸)زنجاني زاده ،مانند ورود برخي محصوالت غير مجاز به مدرسه و جامعه.

 بحث و نتيجه گيري :

ترين وحدت و يكپارچگي خويشتن در اخالق مذهبي يافت ها بوده و عاليترين ارزشهاي مذهبي از جامعبا توجه به اينكه ارزش

پاشيدگي دهد و اين ازهمپاشيدگي شخصيت سوق ميسوي انواع ازهمرا بهبخشي، فرد شود، فقدان چنين اصل ناب و وحدتمي

اگرچه در  .طور درحركت دروني روان و ذهن انسان نمايان استدر هنگام رويارويي با جهان مملو از تنوعات نامحدود و همين

د. خانواده بيشترين تأثير را بر دينداري انداري بر دينداري داشتهجمعي، تنها ماهواره و اينترنت اثر معنيميان وسايل ارتباط

هاي تحقيق اند. يافتهترين متغيرها در اين رابطه محسوب شدهگرايي و روحانيت، مهمجوانان نشان داده و بعد از آن، مدرسه، عام

  .نشان از تأييد فرضيات محقق دارند

شده با نتايج پژوهش ما همسو است؛ ربيت ديني  انجامتحقيقاتي كه تاكنون در مورد رابطه بين تأثيرات منفي فضاي مجازي و ت

با معرفي عصر جديد به عنوان عصر پرشتاب ارتباطات، ورود بسيار ساده و سريع، حداقل  (10۶3)آراي و اكبريان از جمله كشتي

اني، دسترسي به محدوديت براي دسترسي، برقراري ارتباط با سراسر دنيا به اشكال مختلف و عدم وجود محدوديت زماني و مك

بديل آن هاي بيهاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، هنري، مذهبي و ... را از ويژگيهاي اطالعاتي مختلف و شركت در فعاليتپايگاه

تواند امنيت ( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه فضاي مجازي مي10۶3نژاد، آزادي و امويي )اند. ياسميبرشمرده

رساني بكار گرفته شود تا آنجا تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در عرصه اطالعد تهديد قرار دهد؛ زيرا اينترنت مياجتماعي را مور

شود، ولي اين فناوري مدرن با تمام فوايدي كه دارد، تهديدها و كه گاهي از آن به عنوان انفجار اطالعات هم نام برده مي

اي از جرائم مربوط به حوزة كامپيوتر، اينترنت و كه امروزه، بخش عمدهطوريت. بهخطرهايي نيز براي جامعه و بشر داشته اس

ي ظهور نقش مثبت فضاي مجازي را در عرصه (10۴1)اند. ابري فضاي مجازي است كه امنيت اجتماعي را هدف قرار داده

اي سوق داده است كه در سوي زندگياد را بهاي، افرآوري ديجيتالي و جامعة شبكهخالقيت مورد تأكيد قرار داده است؛ زيرا فن

آفريني صورت فردي يا جمعي در ساختن چيز جديدي سهيم باشند، در فرايند همتوانند با اتخاذ نقشي فعال و خالق، بهآن مي

تفكر،  كند تا بهبخشي اينترنت، كاربران اينترنتي را دعوت ميكيفيت آزادي .شركت كنند و به خوديابي خويشتن كمک كنند

بر توانند با تكيه هاي گروهي و ارتباط بپردازند. اينترنت همواره محيطي را خلق كرده است كه همگان ميتجربه، بازي، فعاليت

ها و استعدادهاي خود دست به ابداع و خالقيت بزنند. از ميان رفتن محدوديت مكان، زمان، نبود كنترل و انتقاد، ناشناس توانايي

كند. محمود هاي اينترنتي فرصت مناسبي را براي بروز خالقيت فراهم ميپردازي و تنوع گوناگون محيطيالماندن، امكان خ

اند. نتايج نشان نجفي، حسن احدي و علي دالور در پژوهشي به بررسي رابطه كارايي خانواده و دينداري با بحران هويت پرداخته

هاي كارايي خانواده، يعني هويت رابطه معكوس معنادار وجود دارد. بين سازهداد كه بين كارايي خانواده و دينداري با بحران 

شود؛ همچنين مشخص شد كه از بين دو عامل ها و حل مسئله با بحران هويت نيز رابطه معكوس معنادار مشاهده مينقش

ل مسئله، بيشترين تغييرات مربوط به ها و سپس حهاي كارايي خانواده، نقشدينداري و كارايي خانواده، دينداري و از بين سازه
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كنند. عالوه بر اين مشاهده شد كه بين دينداري دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و دختران بحران هويت را تبيين مي

، تأثير در اين پژوهش .تر دارند؛ اما بين بحران هويت دو گروه، تفاوت معناداري يافت نشدنسبت به پسران باورهاي مذهبي قوي

يابي نوجوانان كارايي خانواده و دينداري بر بحران هويت تأييد شد كه اين بيانگر اهميت نقش خانواده و مذهب در هويت

نامه عنوان پايان« دانشگاهي شيراز(آموزان سال سوم و پيشدانش)سنجش دينداري جوانان و عوامل مؤثر بر آن »است.

( در دانشگاه شهيد بهشتي انجام پذيرفته است. در اين 101۶ست كه در سال )كارشناسي ارشد آقاي مهدي محمدصادق ا

تحقيق، دينداري جوانان موردبررسي قرارگرفته است. هدف از تحقيق، سنجش ميزان دينداري جوانان و عوامل مؤثر بر آن بوده 

بعد اعتقادي، تجربي، پيامدي  ۸شامل داري را داري از الگوي گالک و استارک استفاده شده است كه ديناست. براي سنجش دي

جمعي بر دينداري پذيري مانند خانواده، مدرسه و وسايل ارتباط اند. در اين بررسي، نقش عوامل جامعهو مناسكي تعريف كرده

با گرايي و پايگاه اجتماعي در رابطه جوانان موردبررسي قرارگرفته است؛ همچنين عوامل ديگري نظير عملكرد روحانيت، عام

سوم متوسطه شهرستان بانه مي باشد كه نتايج تحقيق حاكي از آموزان اند. جامعه آماري تحقيق، دانششدهدينداري قرار داده 

آن مي باشد كه  فضاي مجازي در صورت كنترل و فرهنگسازي مناسب مي تواند در جهت مناسب هدايت شود كه دانش آموزان 

مناسب دور نكند ولي متاسفانه نتايج تحقيق مذكور در منطقه مورد مطالعه ) شهرستان  را از تربيت اسالمي و عملكرد تحصيلي

بانه( نشان مي دهد كه فضاي مجازي در جهت نامناسب در دانش آموزان اين منطقه كاربرد دارد و موجب فاصله گرفتن از 

وان زنگ خطري در جهت ارائه تحصيل و تربيت مناسب اسالمي گرديده است كه اين موجب مي گردد كه از آن به عن

سياستگذاري هاو برنامه ريزي هاي مناسب در اين راستادارد كه اطالع رساني و فرهنگ سازي مي تواند نقش موثري در اين راه 

 داشته باشد كه مي توان راهكارهاي ذيل را دراين راستا ارائه داد :

ي، روزنامه ها، مجالت، نشريات براي نهادينه شدن فرهنگ استفاده از ظرفيت هايي همچون رسانه هاي ديداري و شنيدار -

 سايبري.

برگزاري جلسات آموزشي از سوي مصادر امور فرهنگي در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن و اطالع رساني به والدين در  -

 مورد فناوري هاي جديد به ويژه اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي.

ي در مدارس جهت آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزايا و معايب فناوري هاي برگزاري كالس هاي آموزش -

 جديد و نحوه ي استفاده ي صحيح از آنها.

  تشويق به شركت در فعاليت هاي اجتماعي و تقويت اين گونه رفتارها توسط والدين. -

  و اجرايي نمودن اين قوانين. وضع قوانين سختگيرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرايم اينترنتي -

آگاهي و هوشياري بيشتر پليس سايبري در مورد انواع جديد جرايم رايانه اي و اقدام در جهت نا كارآمد كردن دسيسه  -

  هاي دشمنان در اين زمينه.
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هي خانواده ها پخش آگهي هاي آموزنده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در راديو و تلويزيون در جهت افزايش آگا -

 در خصوص خطرات ناشي از اينترنت.

گذراندن اوقات بيشتري با فرزندان در فضاي بيرون از خانه به طوري كه فرزندان از نظر عاطفي، احساس خأل نكنند و  -

 جهت جبران اين كمبود به فضاي مجازي پناه نبرند.

از زبان ورزشكاران و هنرمندان محبوبي كه عموما جوانان  پخش برنامه هاي كوتاه آموزشي درباره مزايا و معايب اينترنت -

 آنها را الگوي خود قرار مي دهند.

طراحي بازي هاي رايانه اي به گونه اي كه در آنها انواع خطرات موجود در فضاي مجازي و راهكارهايي جهت آشنايي و  -

 مقابله با آنها تعبيه شده است.

رسي در ارتباط با آشنايي دانش آموزان با فناوري هاي جديد، اينترنت و خطرات طراحي و تدوين بخشي در كتاب هاي د -

 بالقوه آنها.

 ساخت و پخش فيلم ها و سريال هايي با موضوع اينترنت و مزايا و معايب آن. -

 شخص.استفاده از آموزه هاي ديني از جمله امر به معروف و نهي از منكر به عنوان نوعي كنترل اجتماعي توسط هر  -

 هنجارسازي هاي مثبت و ترويج فرهنگ استفاده از اينترنت و فضاي مجازي. -

 منابع : 

  .شناسي اجتماعي؛ تهران: انتشارات رشد و توسعه؛ آسيب(10۶3)اكبري، ابوالقاسم و مينا اكبري .1

نامه كارشناسي پايان؛ «عوامل اجتماعي مؤثر بر شكاف نسلي؛ مطالعه موردي شهر خلخال»؛ (10۶3)رحيمي، محمد .2

 .شناسي؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزارشد جامعه

؛ مجله انجمن «هاي خانواده در بين دانش آموزانبررسي تأثير اينترنت بر ارزش»؛ (10۴۸)زاده، همازنجاني .0

 .2شناسي ايران، دوره ششم، شماره جامعه

؛ فصلنامه تخصصي علوم «ثر بر اعتياد به اينترنت و پيامدهاي آنبررسي عوامل اجتماعي مؤ»؛ (10۴۹)ستارزاده، داوود .۸

 .اجتماعي، شماره چهاردهم

 .شناسي ايران؛ نشست انجمن جامعه«رسانه، زنان و مناسبات خانواده»؛ (10۶1)شكربيگي، عاليه .5

 .۸اره ؛ تهران: مجله الكترونيكي نما، شم«تأثير اينترنت بر كودكان و نوجوانان»؛ (10۶1)صادقيان، عفت .۹

 .هاي اجتماعي اينترنت؛ دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ بررسي آسيب(10۴۹)صبوري خسروشاهي، حبيب .1

 مديريت و مهندسي شناسي خالقيت ملي كنفرانس اولين خالقيت، ظهور عرصه مجازي فضاي(. 10۴1. )انسيه ابري، - .۴

 .ايران نوآوري
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 .توسعه و رشد انتشارات: تهران. اجتماعي شناسي آسيب(. 10۶3. )مينا اكبري، ابوالقاسم؛ اكبري، - .۶

 كارشناسي نامه پايان. خلخال شهر موردي مطالعه نسلي؛ شكاف بر مؤثر اجتماعي عوامل(. 10۶3. )محمد رحيمي، - .13

 .مركز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه. شناسي جامعه ارشد

 جامعه انجمن مجله. آموزان دانش بين در خانواده هاي ارزش بر اينترنت تأثير بررسي(. 10۴۸. )هما زاده، زنجاني - .11

 .2 شماره. ششم دوره. ايران شناسي

 علوم تخصصي فصلنامه آن، پيامدهاي و اينترنت به اعتياد بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي(. 10۴۹. )داوود ستارزاده، - .12

 .چهاردهم شماره. اجتماعي

 .ايران شناسي جامعه انجمن نشست. خانواده مناسبات و زنان رسانه،(. 10۶1. )عاليه شكربيگي، - .10

 .۸ شماره. نما الكترونيكي مجله: تهران. نوجوانان و كودكان بر اينترنت تأثير(. 10۴۸. )عفت صادقيان، - .1۸

 .فرهنگي انقالب عالي شوراي دبيرخانه اينترنت، اجتماعي هاي آسيب بررسي(. 10۴۹. )حبيب خسروشاهي، صبوري - .15

 .سمت: تهران. اجتماعي شناسي آسيب(. 10۴۶. )اهلل رحمت سروستاني، صديق - .1۹

 مطالعه: مجازي فضاي هاي ناهنجاري و ها آسيب شدن فضايي دو(. 10۶1. )حسين حسني، سعيدرضا؛ عاملي، - .11

 .اول شماره. پنجم دوره. فرهنگي تحقيقات فصلنامه. المللي بين هاي سياستگذاري تطبيقي

 شهروند المللي بين كنفرانس اولين رو، پيش هاي چالش و مجازي عصر(. 10۶3. )اكرم اكبريان، نرگس؛ اراي، كشتي - .1۴

 .مسئول

 استراتژي و راهبردها اجتماعي، امنيت مجازي، فضاي(. 10۶1. )محمدرضا امويي، اكرم؛ آزادي، عرفان؛ نژاد، ياسمي - .1۶

 .پايدار ي توسعه در آن نقش فرهنگي صنايع ملي همايش ها،

 

 


