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 چکیده  

است که به شیوه ی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیرگذاری فضای مجازی بر تعلیم وتربیت 

با بهره گیری از مقاالت مرتبط با موضوع انجام گرفت. بر اساس استنباط های   1398توصیفی در خرداد

در  انجام شده از متن می توان  نتیجه گرفت که؛ فضای مجازی را می توان یکی از انقالب های بزرگ

است که یکی از کاربردها وتأثیرات   دنیای کنونی دانست که فضای اجتماعی جدید متنوعی را فراهم کرده

آن بر بعد تعلیم وتربیت است. با توجه به این که نظام تعلیم وتربیت ما بر پایه  مبانی اسالم برنامه ریزی 

شده است، درمقوله ی تعلیم وتربیت برای این که هویت دینی دانش آموزان ما دچار تزلزل نشود الزم 

ن یک فرصت نگریست و  به دانش آموزان چگونگی استفاده ی است به مسأله ی فضای مجازی به عنوا

درست را یاد داد. فضای مجازی از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی،ایمنی ودینی می تواند بر تعلیم و 

تربیت اثر بگذارد؛ در بعدفرهنگی عدم استفاده ی درست از فضای مجازی می تواند هویت افراد را به 

ی ارتباط دو طرف را تضعیف می کند وهمچنین سبب کاهش سالمت روانی چالش بکشد،در بعد اجتماع

افراد می شود. پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی در ارتباط با تأثیر گذاری فضای مجازی بر هویت 

دینی دانش آموزان مقاله ای نوشته شود. همچنین در پژوهش های بعدی در ارتباط با کارکردهای توسعه 

 در مدارس تحقیقی انجام شود.ی فضای مجازی 

 

 تأثیرگذاری، فضای مجازی تعلیم وتربیتواژگان کلیدی:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه 

بی شک نظام تعلیم و تربیت نسبتی با زمانه خود دارد.اگر در گذشته ایی نه چندان دور معلم و کتب درسی نقشی اساسی در 

مجازی بویژه شبکه های اجتماعی نیاز است اشکال تعلیم و تربیت مورد بازبینی تعلیم و تربیت داشتند، امروزه با توجه به فضای 

جدی قرار گیرند.شکل قدیم تعلیم و تربیت یعنی با محوریت معلم و برنامه درسی و فضای کالس دیگر نمی توان به تربیت 

ه های اجتماعی مقدوراتش دانش آموز همچون گذشته پرداخت بلکه شکل آن دگرگون شده است.فضای مجازی و بویژه شبک

 .بیش از محذورات آن است.نظام تعلیم و تربیت آن را نباید تهدید ببیند بلکه باید اشکال تعلیم و تربیت خود را تغییر دهد

فضای مجازی با داشتن خصوصیت دیجیتالی بودن، حافظه مجازی، تعاملی بودن، فرامتن بودن و غیر مرکزی بودن از سایر 

عالوه برآن باید افزود که فضای مجازی به مثابه تیغ دو لبه است که می تواند هم کارکردهای مثبت  .است ها متمایزرسانه

 .داشته باشد و هم در ایجاد زمینه های منفی باالخص اخالل در سالمت روانی دانش آموزان نقش موثری داشته باشد

در دهه های اخیر شاهد تغییر و  .جازی صورت می گیردامروزه بیشتر یادگیری دانش آموزان از طریق رسانه ها و فضای م

ای را در جامعه به جا می گذارد. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی ویژه تحوالت مهمی در عرصه ی فضای مجازی هستیم که 

امروز  مل دنیایأی جهانی شدن از جمله مسائل قابل ت مسألهانفجار اطالعاتی وانقالب رایانه ای و  (.۱۳۹۷)محمدی و بالغت،

ت زمان اندک به خوبی است. فضای مجازی،نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی محسوب می شود که توانسته  با توجه به مدّ

در فضای مجازی افراد بسیاری در سنین مختلف واز گروه های اجتماعی متفاوت کنار هم گردآمده .در زندگی مردم جا باز کند

(. در عصر کنونی سه ویژگی وجود دارند که سبب ۱۳۹۷ها شده است)احمدوند وهمکاران،اند وسبب ایجاد ارتباط در بین آن 

بروزچالش هایی برای تربیت هستند ویژگی نخست در بعد فکری و فلسفی،ویژگی دوم بعد اقتصادی و توسعه ای و ویژگی سوم 

جاد نموده است که به هیچ عنوان (.فضای مجازی در دنیای امروزه موقعیتی را ای۱۳۹۷فضای مجازی است)محمدی وبالغت،

 ت آن چشم پوشی کرد چرا که زمینه ساز انتقال اطالعات وارتباطات در دنیای امروزی نمی توان نسبت به اهمیّ

در کنار مسائلی که در باال گفته شدآن چه که در کشور ما از دیرباز به عنوان  یکی از نگرانی های عمده ی  (۱۳۸۸است.)افروغ،

گروه ها وافرادجامعه محسوب شده اشاعه ی گسترده و روبه رشد استفاده از ماهواره واینترنت وپیامدهای آسیب مسئولین واکثر

زای آن برای همه ی گروه ها به ویژه جوانان بوده است تا جایی که عده ای گسترش هدفمند شبکه های ماهواره ای را یکی از 

(. اگر چه ۱۳۹۴)حیدری و رمضانی فر،دانسته اند.ی نظام امنیت اجتماعی مهمترین ابزارهای ناتوی فرهنگی برای بی ثبات ساز

رسالت و هدف آموزش وپرورش وتکامل آنان در کنار تولید علم و نوآوری است؛ اما گسترش فزاینده ی مسائل غیر اخالقی و 

( تلقی انسان از جنبه های Brier,2010 بروز زمینه های گوناگون برای فرصت طلبی ها وسوء استفاده غیر اخالقی است.)

فرهنگی وآموزشی فن آوری منجر به استفاده بهینه از آن خواهد شد در نتیجه، فن آوری فضای مجازی نه تنها به عنوان یک 

سخت افزار بلکه به عنوان یک نرم افزار عمل کرده وعمق اثرگذاری آن بیشتر خواهد شد. فرهنگ سازی برای رویارویی و بهره 

س برنامه های آموزش وپرورش قرار داد تا دانش آموزان فرهنگ بهره  أتر از فناوری های آموزشی وپرورشی را باید در روری بیش

(از جمله نکات بسیار ۱۳۹۳)سعادت، دهند.رار قمندی درست از فضای مجازی را در راستای ارتقای اهدف نظام تعلیم وتربیت 

ن بهره مندی از فضای مجازی را در تعلیم وتربیت اشاعه داد این است که  مهمی که به واسطه ی آن می توان افزایش میزا

امروزه معلمان بر خالف زمان های گذشته که اتکای آن ها فقط کتاب درسی برای انتقال مفاهیم بوده امروزه نظام آموزشی 

توجه به اشاعه ی فضای مجازی بر روند ( با ۱۳۸۴تبدیل به یک محیط پویا و قابل اتکا را برای هر فرد فراهم نماید.)نورانیان،

 گذاری فضای مجازی بر اهداف تعلیم وتربیت است. تأثیری اصلی ما در پژوهش حاضر بررسی  مسألهتعلیم وتربیت 

 

 :مفاهیم ومبانی نظری

گرفت وفضای مورد بررسی قرار  ۱۹۸۲فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیمبسون ، نویسنده ی کانادایی در سال 

( فضای مجازی به معنای ارتباط ۱۳۸۵لی که از اتصال رایانه ها پدید آمده است،معرفی کرد.)ضرغامی،مجازی را یک فضای تخیّ

فضای مجازی یک اصطالح ایجاد شده توسط .انسان از طریق رایانه وارتباط راه دور بدون توجه به جغرافیای فیزیکی است

لی،ویلیام گیبسون برای توصیف طیف وسیعی از منابع اطالعاتی از طریق شبکه های رایانه خیّنویسنده ی داستان های علمی وت



 

  

 

فضای مجازی محیطی است که به واسطه ی عدم حضور نشانه های دیجیتال ارائه می شود. ای است که توسط داده های

(. در نظام نوین تعلیم و ۱۳۸۵ناپذیرند.)ذکایی وخطیبی،فیزیکی  همه در آن بی جسم وگمنام و به طور محسوس کنترل 

تربیت فضای مجازی را می توان به اتاق های ارتباطی تشبیه کرد که به واسطه ی آن مرزهای تازه ای در شکل گیری خرده 

ت،سیال فضای مجازی با دارا بودن ویژگی های گمنامی،سرعت ارتباطا.ایجادکرده است فرهنگ ها،ارزش ها،هویت های شخصی

بودن،پیامدهای گسترده ای بر روابط جنسیتی والگوهای ارتباطی و دوست یابی وتقویت نوعی روابط ونظام کنش اجتماعی غیر 

( تعلیم و تربیت در فضای مجازی  با ارائه ی محتوای آموزشی وتجربیات،به  ۱۳۹۲وابسته به زمان ومکان شده اند.)پوررضا،

آموزش های نظام .قطه ازجهان از این آموزش ها بهره ببرندنطوری که می توانند در هر فراگیری این افراد می انجامد؛به 

آموزشی در فضای مجازی مبتنی بر رایانه است که در آن با استفاده از ابزارهای چند رسانه ای انیمیشن و شبیه سازها در یک 

 (.۱۳۸۱محیط مجازی به تعلیم وتربیت پرداخته می شود.)حسینی ،

 ستفاده از فضای مجازی در تعلیم وتربیت عبارت است از: مزایای ا

 استقالل مکانی و زمانی در دسترس بودن آموزش در هر مکان و زمان

 خجالت نکشیدن فرد در یادگیری

 بهبود عملکرد و رقابت پذیری خالقیت در بین دانشجویان و استفاده اطالعات در اینترنت

 (۱۳۹۷)فرید،.سانه های همچون رادیو وتلویزیونکاهش هزینه های سرانه با استفاده از ر

 فضای مجازی و تعلیم  وتربیت:

دگرگونی هایی که در عرصه ی فضای مجازی رخ داده است جوامع را دچار تغییرات اساسی نموده است که نتیجه ی آن  

گوهای یادگیری محور دگرگونی های عظیمی در آموزش وپرورش بوده است وسبب شده است که الگوهای مدرسه تبدیل به ال

دانش آموزان در فضای مجازی باید یاد هم در سایر محیط ها قابل کسب است.دورانی که یادگیری هم در محیط خانه و.گردد

شته باشند.)صیف ابه یادگیری د رغبتبگیرند که چگونه از فضای مجازی بهره ببرند و خود حتی با ورود فناوری های جدید 

 (۱۳۸۸وبیرانوند،

ات گذاشته شده اشاره خواهیم نمود تأثیرگذاشته است که در ذیل به  تأثیربعادمختلف فضای مجازی بر تعلیم و تربیت نفوذ ا

 (۱۳۹۷)فرید،

 بعد فرهنگی فضای مجازی در تعلیم وتربیت: 

نی نیز ما عالوه بر مسلمان بودن ایرا .ماست مّلیچالش عمده ی فرهنگ در فضای مجازی تخریب وکاهش وابستگی به هویت 

بنابراین غربی ها به دنبال این هستند که یک پارگی و از هم گسیختگی  در ما ایجاد کنند که اشاعه ی درست در   ؛هستیم

استفاده از فضای مجازی در تعلیم وتربیت می تواند مانع از لجام گسیختگی فرهنگی شود؛ چرا که هدف غرب این است که با 

 ایجاد کنند. ملّیه ی فکری نسبت به شخصیت های مهم ومعتبر دینی واستفاده از ظرفیت فضای مجازی فاصل

  بعد اجتماعی فضای مجازی در تعلیم وتربیت عبارت است از:

کاهش ،شاگردبا در ارتباط با چالش های بعد اجتماعی می توان گفت که حدف چهره به چهره مالقات استاد با دانشجو، معلم 

 یت مستقیم آموزش می شود.ارتباطات انسانی سبب تعارضات وکیف

 عد ایمنی فضای مجازی و تعلیم وتربیت:ب

کاهش سطح ایمنی روح و ذهن دانش آموزان در برابر امواج رسانه های مختلف می شود مانند بازی های مختلف،سایت باعث 

 ها،رایانه ها و..

 وتربیت عبارت است از: بعد دینی فضای مجازی در تعلیم

دور ونزدیک و ممنوع ومجاز با آمدن فضای مجازی در تعلیم وتربیت اسالمی به چالش کشیده می شود؛ساختار دور و دو ساختار

 نزدیک مربوط به مکان های نامطلوب وغیر دینی است و ممنوع ومجاز کارهایی که می توانند انجام دهند یا ترک کنند. 

ت و ارتباطات درتعلیم وتربیت خودگواه این است که استفاده ازاین رویکرد گسترده جهان به سوی استفاده ازفناوری اطالعا

شاخصه ها فواید و مزایای منحصربه فردی را برای آموزش و یادگیری به همراه دارد. بهره مندی از فناوری های پیشرفته مذکور 



 

  

 

جه و سرمایه گذاری در زمینه در حوزه های آموزشی، فوایدی از جمله افزایش کیفیت سیستم های آموزشی، افزایش میزان تو

های آموزشی و افزایش تعداد ثبت نام در دانشگاه ها وموسسه های آموزشی را به همراه داشته است. یکی از حوزه هایی که 

)احمدوند .فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته تغییرات چشمگیری در آن ایجاد نماید قلمرو یادگیری مادام العمر می باشد

 (1397وهمکاران،

 

 پیشینه ی پژوهش:
(،در بررسی چالش ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی به این 1392بر اساس پژوهش سبحانی نژاد وهمکاران)

نتیجه رسیدند که عدم اهتمام الزم به آموزش فضای مجازی توسط نهاد تعلیم وتربیت در نهایت منجر به تزلزل روانی،کاهش 

 تماعی می شود.ارزش ها وتعامالت اج

( که در ارتباط با اعتیاد به فضای مجازی در دانشجویان تایوانی انجام شده بود این نتیجه ۲۰۰۵بر اساس پژوهش چی هونگ)

 حاصل شد که بین سن دانشجویان و اعتیاد  به فضای مجازی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

های فضای مجازی در تعلیم وتربیت این است که درگیر شدن با این (  از آسیب ۲۰۰۷بر اساس پژوهش کیریتا و همکاران)

 مهم سبب می شود که دانش آموزان از لحاظ مهارت های اجتماعی رشد نکنند.

آن بر هویت تأثیربگذارد و بیشترین  تأثیر(فضای مجازی می تواند بر هویت قشر دانش آموز 1387راساس پژوهش شجاعی )ب

 دینی افراد است.

واقعی تلقی کردن محتوای سایت های مجازی از فضای مجازی مدت اســتفاده کاربران (؛  ۱۳۸۵بر اساس پژوهش عباس قادی)

 است.سوی کاربران، رابطه معناداری با هویت پاسخگویان 

نگی شوند (؛ اعتیاد به فضای مجازی باعث می شود که دانش آموزان دچار از خود بیگا۱۳۸۶براساس پژوهش درگاهی و رضوی )

 و در انجام امور دچار ضعف شوند.

 هیژو هـب تربیت ماـنظ ارویفررا  هایی فرصت دخوصخای  یژگیهاو با زی( فضای مجا۱۳۹۰)یبراساس پژوهش رضایی و منیر

 دن نمو همافر فیزیکیافرو  دیماافری ها ظرفیتدادن ارقر رختیادر ا هـب انتو می فرصتها یناز ا هدکهدمی ارقر سالمیا تربیت

 تربیت اشاره کرد.. مردر ا انگیرافر شترـبی کترمشا نمکاا

و با افزایش ود ضعیف می ش مجازی جویان در تعامل با فضایشهویت دینی دان(؛۱۳۹4براساس پژوهش حیدری و رمضانی)

ابعاد پیامدی و تجربی با مجازی اما فضای  .تگی هویت دینی آنان کاسته می شودسی به اینترنت، از برجسمیزان مصرف و دستر

 . دین بیشترین همبستگی و با بعد شناختی آن کمترین همبستگی را داشته است

 باو  (؛هویت دینی و فرهنگی در تعامل با فضای سایبر تضعیف می شود۱۳۹۲ر اساس پژوهش زارعی اکبری وحسینی اقدام)ب

 د.شو کاسته می  زانموآ نشدا دنزو   ینید فرهنگی هویت ستگیـبرجاز  تـینترنا هـب سترسیو د فمصر انمیز یشافزا

 

 روش پژوهش:
با   1398رگذاری فضای مجازی بر تعلیم وتربیت است که به شیوه ی توصیفی در خردادیثأهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ت

 .بهره گیری از مقاالت مرتبط با موضوع انجام گرفت

 

 یافته های پژوهش:

فراهم کرده را در دنیای کنونی دانست که فضای اجتماعی جدید متوعی  از انقالب های بزرگفضای مجازی را می توان یکی 

مبانی اسالم تعلیم وتربیت ما بر پایه با توجه به اینکه نظام  .ات آن بر بعد تعلیم وتربیت استتأثیره یکی از کاربردها وک؛است

ویت دینی دانش آموزان ما دچار تزلزل نشود الزم است به برنامه ریزی شده است در  مقوله ی تعلیم وتربیت برای اینکه ه

 ی فضای مجازی به عنوان یک فرصت نگریست و  به دانش آموزان چگونگی استفاده  ی درست را یاد داد. مسأله



 

  

 

ن از مزایای فضای مجازی فرا زمانی و فرامکانی بودن آن هست که در هر شرایط و در هر زمانی امکان بهره مندی درست از آ

 وجود دارد.

فضای مجازی از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی،ایمنی ودینی می تواند بر تعلیم و تربیت اثر بگذارد؛ در بعدفرهنگی عدم 

 استفاده ی درست از فضای مجازی می تواند هویت افراد را به چالش بکشد،در بعد اجتماعی ارتباط دو طرف را تضعیف 

 سالمت روانی افراد می شود.می کند وهمچنین سبب کاهش 

 

 نتیجه گیری: 
با   1398هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثرگذاری فضای مجازی بر تعلیم وتربیت است که به شیوه ی توصیفی در خرداد

بهره گیری از مقاالت مرتبط با موضوع انجام گرفت که بر اساس استنباط های انجام شده از متن می توان  نتیجه گرفت که 

مجازی سبب دگرگونی در تعلیم وتربیت شده است وسبب شده که الگوهای مدرسه تبدیل به الگوهای یادگیری محور  فضای

فضای مجازی از ابعاد مختلف فرهنگی، کسب است.دورانی که یادگیری هم در محیط خانه وهم در سایر محیط ها قابل  .گردد

در بعدفرهنگی عدم استفاده ی درست از فضای مجازی می تواند  بگذارد.اند بر تعلیم و تربیت اثر اجتماعی،ایمنی ودینی می تو

هویت افراد را به چالش بکشد،در بعد اجتماعی ارتباط دو طرف را تضعیف می کند وهمچنین سبب کاهش سالمت روانی افراد 

است،پیشنهاد می  ( هماهنگ2007(،کیریتا )1386(، درگاهی و رضوی)1394حیدری و آرمانی ) می شود که با پژوهش های

نوشته شود.همچنین گذاری فضای مجازی بر هویت دینی دانش آموزان مقاله ای  تأثیردر ارتباط با بعدی شود در پژوهش های 

 ای نوشته شود.  مقالهپیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی در ارتباط با کارکردهای توسعه ی فضای مجازی در مدارس 
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