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 چکیده  

را  یاز تحوالت دوران معاصر که اثرات شگرفیکی که  یمشو یبه اطراف خود متوجه م ینانهژرف ب یبا نگاه

شدن است.  یگذارد، مسأله جهان یگذاشته و م یبجا یو فرهنگ یاسیس ی،اقتصاد یبر عرصه ها

و  بزارهانظامهای آموزشی از اثرات جهانی شدن بی نصیب نمانده اند و فرصت ها و تهدیداتی را از سوی ا

شدن،  یی فراگیر، رو به گسترش و برگشت ناپذیر، برای خود مشاهده می کنند. جهانعوامل این پدیده

زمان و  ینگرش ها و حت یادگیری،ابزار و فنون  ی،آموزش یروشها ی،تار، برنامه درسدر ساخ ییرقدرت تغ

و تحوالت  ییرتغ یننظر گرفتن ا ردر آن قرار دارند، داراست. با د یآموزش یهارا که نظام یادگیریمکان 

 یها یافتهچالشها روبرو خواهد بود..  یکسری امروزه با  یزن یرانآموزش و پرورش ا ی،الملل یندر سطح ب

حاصل از پژوهش نشان داد که در عصر جهانی شدن، نظام آموزشی ما، بحران های جدی را پیشرو دارد. 

ی بهینه از فناوری های جدید ارتباطی، نظیر اینترنت و از لذا الزم است با بهره گیری صحیح و استفاده

تولید اطالعات را کسب کند و از این  وزشی، توانایی تولید و بازطریق ایجاد جذابیت در مطالب و مواد آم

طریق، نه تنها در مواجهه با این فرایند به حاشیه رانده نشود، بلکه در متن و بطن تحوالت جهانی نقش 

 آفرینی کند.

 

 ی.آموزش یشدن، دانش آموزان، نظام ها ینترنت،جهانیاواژگان كلیدی:  
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 مقدمه

 بوا، مشوص  طوور به رفتاری، اجتماعی نظام یک در تعریف آسیب های اجتماعی به این نتیجه می رسیم که هرگاهبا نگاهی به 

 هوای گوروه یوا فرد، خوانواده مثبت عملکرد و دادن کارآیی دست از یا کاهش موجب کند، که پیدا تعارض اجتماعی هنجارهای

  (1389گل افشانی، )قاسمی.شود می شناخته اجتماعی آسیب پدیده شود، این اجتماعی

 دارای توسوعه حال در کشورهای در اما اند داشته گذشته وجود جوامع تمامی در و گذشته ادوار تمامی در اجتماعی های آسیب

در ایون  اسوت شوده نیوز موا گیرگریبوان آن و عوارض خورد می چشم به معضل این نیز ما کشور در. هستند خاصی نمو و رشد

دا نشودنی آن، محیط هایی که ممکن است گرفتار آسیب های اجتماعی شود، آموزش و پرورش و عضو اصلی و جزمینه یکی از 

  (1379 )موسویدانش آموزان هستند.

 آمواده آن شورایط و در آینوده زندگی برای باید که دارد اختیار در را کسانی مدرسه، آن شکل ویژه ی در و تربیت و تعلیم نظام

 بتواننود های آموزشویمحیط هایخروجی تا باشد توسعه یگانه سه ابعاد از یک مصتصات هر دارای باید تربیت عالوه، به. شوند

 خود دست مکانی و زمانی مقتضیات با مطابق نگرش در مهارت و در توانایی ها مهارت و آگاهی ها در مهارت مهم ویژگی سه به

 یتوسوعه و فرهنگوی مصتصوات که مردمی داشتن بدون و آموزشی فرهنگی یتوسعه گویند،می  توسعه علمای و نصبگان. یابند

   .است شکست به محکوم و نیست امکان پذیر باشند، داشته مزبور را

 را آن می بورد و پیش بهتر را توسعه چون می کنند؛ شروع از آموزش و پرورش هستند، توسعه طرفدار که کسانی یهمه امروزه

 توأثیر را تحت ملل هایفرهنگ نگرش و رفتار اندیشه، ترعمیق هایکه الیه شدنجهانی کند؛می هماهنگ شدن جهانی مسیر با

 پدیده، این واقع بینانه با یمواجه بلکه ندارد، جایگاه سوم یهزاره در این پدیده چیستی از سصن گفت بتوان شاید. دهدمی قرار

 تأمول و جوای درنوگ آسیب ها، و تهدیدها کمینه رساندن برای برنامه ریزی جهانی شدن و از حاصل فرصت های از گیریبهره

 بهره جست.  ملی هویت حفظ و اجتماعی، و اقتصادی فرهنگی، در ابعاد ملی ارتقای راستای در پدیده این از تا دارد

 و اجتمواعی دینوی، فرهنگوی، ارزش هوای و اعتقواداتالگووی  طبوق افراد تربیت جامعه ای هر در آموزش و پرورش کلی هدف

 خوود مطلوو  از انسوان ایجامعوه هور اسواس، همین بر. دهد تحویل جامعه آن به شایسته و انسانی آگاه تا است خود سیاسی

 میوان هماهنگی و مستقیم یرابطه تعریف، این به توجه با. است آموزش و پرورش قائل برای معینی غایت و معنا و دارد تصوری

 پرورشوی آموزشوی و نظوام هوای بور تأثیرگذار اصول و اهداف از جدیدی تعاریف امروزه، .دارد وجود و آموزش و پرورش جامعه

 تقسویم عقیودتی و ارزشوی نظوام و دانش، یادگیری، جامعه، انسان، دسته ی پنج به را اصول این اگر. می خورد چشم به جوامع

 مادی محیط از پذیرفتن تأثیر و و تغییر دگرگونی دچار تعریف نظر از جهانی شدن یدوره و عصر در موارد این یک از هر کنیم،

 علووم و یوافتن مشوروعیت ،مودنی یجامعوه و بی وزنوی و اطالعاتی یجامعه به تقسیم جامعه. است شده خود اطراف معنوی و

 فضوای به کالس اجباری و بعدی تک ثابت، یادگیری فضای از حرکت و مدرنیته دوران تجربی دانش یبه وسیله«  محور متن»

 به سووی ارزشی تحول نظام و تصمیم گیری توانایی معانی، خلق در فعاالنه مشارکت و انتصا  گونه شصصی و نظارت شبکه ای،

طبیعوت  و بشور حقووق  به احترام و هم زیستی به گرایش نیازها، برآوردن متقابل و جهانی وجدان بیداری و امنیت صلح، مدارا،

 بواز تعریوف بوه تربیت و تعلیم که نهادهای است شده سبب جهانی، اخالق  از برخورداری و عاطفی شعور از داشتن پذیری، بهره

  .(1391)صادق زاده قمصری،شوند وادار آموزش وپرورش تأثیرگذار در ابزارهای و اصول اهداف، مجدد

 اجتمواعی ارتباط و تر جهان رافشرده باشدکه مجازی می اجتماعی های شبکه پیدایش ،نوظهور و جدید ارتباطی از وسایل یکی

 فضوایی بوه اجتمواعی های شبکههمچنین .است میسرساخته را متفاوت های هویت و فرهنگها با مصتلف کشورهای از افراد بین

معموار ). ایجادکنود افراد و سالمت برهویت زیادی تأثیرهای توانند می و دارند آزادی تاحدودی اینجا در افراد که اند شده تبدیل

  (1391،و همکاران

میلیونها نفر از سراسر  که طوری اند به شده رو روبه کم نظیرجهانی محبوبیت با مجازی اجتماعی های شبکه اخیر سال چند در

 امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بسیاری ای حرفه وابستگیانسانی، نوع همکاری،  دارند و روابط ها عضویت شبکه دنیا در این

 در فضوای کوه گفوت موی تووان کواربری گستره لحاظ به می کنند؛ بنابراین ها ایجاد یا دنبال شبکه را در بستر این و اقتصادی
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 اجتمواعی بافوت یوک معتقدندکوه برخوی. دارد وجوود جهانی فضای اطالعاتی از یک بیش ،چیزی مجازی اجتماعی های شبکه

 بشناسویم رسومیت به و  تحت خدمات کردن کارکردی منظور ما فناوری را به و نیاز دارد که است شدن ساخته جدید درحال

 را دانوش آمووز باشد همراه تلفن قبیل از فناوری ها دیگر با وقتی اینترنت به ویژه از نشده کنترل یاستفاده (2002 )اندرسون،

 مشوکالت بوه موی تووان آنهوا از کوه. می دهود قرار روانی سالمت و فیزیکی، اجتماعی تکامل بر آن مضر اثرات خطر معرض در

 اجتماعی، مهارتهای بر اثر چاقی، اسکلتی، سیستم صدمات بینایی، ضعف جسمانی مانند های نشانه و افسردگی، عالئم اضطرا ،

آسیب های اجتماعی ناشی  شدن و ی جهانیپدیده دلیل ظهور به لذا .کرد اشاره اینترنتیاعتیاد  و خانواده در ارتباطی مشکالت

 آن بور را محقوق بر روی دانش آموزان و همچنین جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از آن، ایون از عدم شناخت این پدیده

 و کنکواش ورش، موورددر حووزه آمووزش و پور را امر این از حاصله و تهدیدات فرصت ها و شدن جهانی بین ارتباطی تا داشت

 .دهد قرار تحلیل و بررسی

 

 روش تحقیق

 و ای کتابصانوه منابع از ،اطالعات گردآوری برای و است تحلیلی - توصیفی آن نظری ماهیت به توجه با تحقیق این اصلی روش

اجتماعی که دارد از نوشتارهای تاثیرگذار بر شناسوایی آسویب هوای  رویکرد به توجه با تحقیق این. است شده استفاده اینترنتی

: فرآیند جهوانی شودن چوه است این نیز تحقیق اصلی سؤال. آید می شمار بهاجتماعی ناشی از  جهانی شدن بر دانش آموزان  

 ؟آسیب های اجتماعی را برای دانش آموزان دارد

 

 یافته ها:

 آموزش مدرسه  شبخ  در  شدن جهانی  آسیب های  و بحرانها

 تحصیل   ادب فراموشی •

 از باالیی حجم به افزارینرم و ارتباطی آموزشی، از امکانات استفاده با جوان، یک که است شده باعث بودن جهانی عصر تحوالت

 یوک صورف بوا و دراز سالیان در طول که را حکیم و دانشمند یک یساله صد راه اینکه یعنی. کند پیدا دانش دست و اطالعات

ی تجربوه نیازمنود را خوود دانش آموز تحول، این ینتیجه در. پیمایدمی است، یک شبه کرده طی علمی مجاهدت و تالش عمر

 اسوتفاده آن از و موی یابود دسوت از اطالعوات انبوهی حجم به نرم افزاری، ابزار و کلید چند از استفاده با و نمی بیند قبل نسل

 نتوایج همین .علمی دستاوردهای از آسان یاستفاده و گذشته حکمای علمی مجاهدت زحمت و آن فراموشی یعنی این. کندمی

 (.1383،بوربورحسین بیگینام »اد  تحصیل« می انجامد) به بحرانی به که است ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش

 

 وارونگی در روابط آموزشی •

 اجتمواعی، مشکالت با نبودن درگیر و زندگی یمسئولیت اداره نداشتن شان،جسمی و ذهنی ظرفیت و توانایی خاطر به جوانان،

 شورایط این. دارند فناوری های نوین از استفاده برای بیشتری وقت مسئول، دستگاه های عدم نظارت های و سیاسی و اقتصادی

 از معلموش کوه دارد معلومواتی و اطالعات او. بداند جلوتر معلم از را روانی خود و روحی حیث از دانش آموز که است شده باعث

 لطموات و یافتوه تنوزل معلوم جایگاه ترتیب، به این. برساند اثبات به را خود تفوق  می تواند آنها یعرضه با لذا. است آنها محروم

 آموزشی وارد آورده است)همان(. ساختار بر جبران ناپذیری

 كالمی مهارت های آسیب های •

 پیودا فرصوت فراگیرنودگان کوه می شود سبب محیط یادگیری، به دانش آموز آوردن به جای یادگیرنده، یادگیری محیط بردن

 صوحبت از متفاوت داشتن شنونده، بدون میکروفون با کردن صحبت حتی. دهند گسترش را خود مهارت های کالمی کنندنمی
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بوه  کوه اسوت مزاحموت هوایی و افراد یخصوص حریم به تجاوز از جدا البته این. است دانش آموز و درس از پر کالس در کردن

 .به وجود می آید آموزش و یادگیری برای اینترنت با کار هنگام مبتذل تصاویر و ی عکس هاوسیله

 (تربیتی  سرگشتگی) ناهمسان آموزش های •

 حوال در کشوورهای از بسویاری کوه اسوت شوده آموزشی باعوث متون و روش ها محصوالت، تنوع و ارتباطی فناوری های رشد

 امکانوات بوه ی دسترسویبوه واسوطه آموزدانش که معنا این به. شوند های ناهمسان« روبه رونام »آموزش به ایپدیده با توسعه

 بوا و نودارد آن در نقشوی مدرسوه کوه آموزشوی موی شوود؛ مندبهرهدیگر  آموزش های از غیررسمی، صورت به اینترنتی یتازه

 مکوانی بوه دیگر تربیت و و تعلیم بود خواهند شاهد را جدیدی رقبای مدارس اساس، این بر. نیست رسمی همسان هایآموزش

کواهش  بوه مکتوو ، متن هوای بر مبتنی شیوه های تضعیف و اطالعات شدن ارسالتصویری. بود نصواهد محدود مدرسه نام به

 آمووزش زوال بوه ناهمسوانی ایون. است ملی انجامیده و محلی نظام های مورد نظر هاییادگیری کیفیت و نوع هدایت و کنترل

 را وضوعیت ایون نوام افتصواری دکتور .موی دهود کواهش شودت به را نظام این در فراگیری منجر می شود آنها ذهن در رسمی

 بوه .موی شوود شویزوفرنی مفهوم دچار و می رسد کج تابی به دانش آموز آن، حالت خطرناك در که می نهد تربیتی سرگشتگی

 کوه موی شوود آشونا توضویحاتی با کودك. نیست توضیح آن به قادر مدرسه که می کند زندگی واقعیتی با کودك دیگر، عبارت

 مدرسه از محض خروج به کودك آموزش های چون می افتد؟ اتفاق  کج شکل این چرا. تأیید نمی کند را آن زندگی عملی نظام

 خوانواده و خوود برای کردن زندگی چون. کند زندگی می خواهد چرا که می نهد؛ کناری به را آنها هم معلم و می شود فراموش

 اعتمواد گفته هوایش به معلمی هیچ معلم و به دانش آموزی هیچ آن، طی که می دهد رخ بزرگی انحنای اینجا در .است مهمتر

   (.1382شدن)افتصاری، جهانی دوران آسیب تربیتی بزرگترین یعنی این. کرد نصواهد

 بحران هویت در دانش آموزان •

 هوای شوبکه کنوونی ( در دوران1373گیودنز،)کنیم می زندگی و دائمی چشمگیر  دگرگونی دستصوش و متحول ما در جهانی

و  متنووع هوای هویت ،شده و همین امر باعث درآورده اند ای دهکده صورت به را جهان همراه و تلفن اینترنت از قبیل ارتباطی

 فضا برای عبور از مرزهوا نیازمنود گذرناموه در این مردم. باشند و در یکدیگر تأثیر بگذارند با یکدیگر در ارتباط راحتی متعدد به

بصواهنود بور  هور فرهنگوی را کوه آزادی یابنود و در کموال حضوور موی متنوع های در بازار فرهنگ راحتی به نیستند، بنابراین

 تورین پوایین رسند وگاه به می تعالی اوج به گاه طور همزمان به مردم جهانی دهکده در این گفت توان می بنابراینگزینند؛ می

 (. 1390پوور، )صوانع دارد کمتوری امکوان فضوایی پایودار در چنوین هویوت تعیوین در نتیجوه،. کننودمی نزول انسانیت سطح

 بوه انتقوال تعواملی اند و تعودد گفتموان هوا در ارتبواطیدرآورده ای دهکده صورت را به جدید جهان ارتباطی وسایل همچنین

 .قورار موی دهود شوتابگری تحوالت انسانها را در معرض و جمعی فردی امر هویت شوند و این منجر می ها، افکار و تمایالتایده

صوورت  کوامییوتری ارتباطوات لشک به تعامل درآن که مجازی )فضای سایبرنتیک در فضای تعامل کنندکه می استدالل برخی

و تموایز، بیشوترین  تشوابه نیاز بوه نسبی تغییر در برجستگی آن و متعاقب گروهی مرسوم مرزهای شکستن با درهم می پذیرد(

کوه  هویوت داشتن پنهان معنای به نام یا جعل دیگر، گمنامی گذارد و از سوی می تعامل طرف های اجتماعی تأثیر را بر هویت

  (.1998)جونز، تأثیردارد اجتماعی هویت معنای نتیجه در

دنیوای . پوذیر و شوکننده انود آسیب شدّت به نیستند، بلکه هویتی، دیگرمستحکم و گروههای مقوالت نفوذ ناپذیر بین مرزهای

نووین  اموروزه، وسوایل. است در زندگی و معناسازی یند معنابصشیهویت، فرآ احساس. است تغییرات این آهنگ پیش ارتباطات

در اختیوار جواموع و  که انحصاری آنها از مکان، فضایی و جداکردن فضا و زمان ساختن شدن با متحول و فرایند جهانی ارتباطی

میزان بسیار  افراد را به یابی و هویت سازی در هویت جوامع توانایی و در نتیجه برده کنند، از بین سازی ها بود تا هویتفرهنگ

 معین، نیازهای هوویتی و سرزمین امکان و فرهنگی فضا، زمان پیوند تنگاتنگ دیگر، در گذشته بیان به. است داده اهشک زیادی

مورد نیاز خوود دسوت  و معنای هویت به کوچک، محدود، پایدار و منسجم ها در دنیایمی کرد و انسان تأمین خوبی افراد را به

 شودت دنیاهوا را بوه اجتماعی، آن زندگی و فرو ریصتن پیوند و نفوذ پذیر کردن این کردن مجازی با پاره فضای می یافتند، ولی
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کم نظیر  با محبوبیت مجازی اجتماعی های اخیرشبکه (. درچندسال1389کاشانی، وخلیلی قادری است)عباسی متزلزل ساخته

انسوانی، نووع همکواری،  دارند و روابوط ها عضویت شبکه میلیونها نفر از سراسر دنیا در این که طوری اند به روشده روبه جهانی

موی کننود؛  ها ایجواد یوا دنبوال شبکه را در بستر این و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی امور و بسیاری ای حرفه وابستگی

 طالعواتیفضوای ا از یک بیش چیزی مجازی اجتماعی های شبکه در فضای که گفت می توان کاربری گستره لحاظ به بنابر این

منظوور  ما فناوری را به و نیاز دارد که است شدن ساخته جدید درحال اجتماعی بافت یک معتقدندکه برخی. وجود دارد جهانی

 (. 2002)اندرسون، بشناسیم رسمیت به و  تحت خدمات کردن کارکردی

 

 اهمال كاری تحصیلی

 آن از و گرفوت قورار پژوهشگران از توجه بسیاری مورد اخیر سالهای در که است مهمی بحث های از یکی 1تحصیلی اهمالکاری

 روزانوه مونظم کارهوای در بزرگساالن از بسیاری که است شده یاد رفتاری ( و یک مشکل2003)چیس، بد عادت یک به عنوان

 و سوولومون. شووند انجواممعینوی   مودت در بایسوتی کوه تکالیفی در ( به ویژه2003کارتون، و )جانسن می کنند خود تجربه

 پریشوانی ذهنوی کوه جوایی توا تکالیف غیرضروری انداختن تأخیر به کرده اند:» تعریف اینطور ،را ( اهمال کاری1948راثبلوم)

 :  موی کنود تأکیود ضوروری مؤلفوه چهار بر اهمال کاری تعریف داده، در گسترش را تعریف ( این2003) شود.« میلگرام تجربه

 آن ج(ازآنجوا کوه انجوام شوود، متوسوط از پایینتر رفتاری محصول یک به منجر  (که اندازی، به تعویق رفتار سلسله یک الف(

 یوک انجوام به منجر (. اهمال کاری1392می شود)میرزایی، منجر هیجانی آشفتگی د(به است، مهم اهمال کار فرد برای تکلیف

 تغییور او بوه نسوبت دیگوران نگاه و کند گناه احساس فرد می شود باعث و است سارق زمان اهمال کاری می شود، بی ثمر کار

 تعویوق روانوی، آسویب ایون (.جوهره2009)ساتن، آینده به عمل ارجاع و کاری انجام انداختن تعویق به یعنی اهمال کاری .کند

 پیودا معنوا جمعوی اموور و فوردی اموور در اهموال بنابراین است در کاری سهل انگاری و گرفتن سبک ورزیدن، تعلل انداختن،

 که تجلی می یابد متفاوتی گونه های به اهمال کاری است، نهفته کردن دست آن و دست این معانی نوعی همه در پس. کندمی

 و ابهوام تکلیوف، از بیوزاری حواس پرتوی، بحران سازی، پرکاری، نگرانی، پرخاشگری، دیدن، رؤیا موارد به می توان آن از جمله

  (2007 کرد )استیل، اشاره امور، در سردرگمی

 چنوان اینترنوت محووری نقوش حاضر، در دوران چندانکه. دارد غیرقابل انکاری اهمیت و فواید اینترنت روزافزون رشد بی شک

 جهوان در علمی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، زمینه های در بهره وری و برنامه ریزی، توسعه امکان آن بدون که است اساسی

. کندمی تأمین را بشر نیازهای بنیادین اکثر ای،چندرسانه فنّاوری و قوی ایرسانه به عنوان اینترنت. بود نصواهد آینده امکانیذیر

 ناشوناس امکوان. موی کنود صودچندان کواربران برای را آن که جذابیت دارد منحصر به فردی و خاص ویژگی های فناوری این

 زندگی واقعیت های ناخوشایند از شدن دور امکان آوردن فراهم و اینترنت در موجود مطالب تنوع آن،به  آسان دسترسی ماندن،

 و جسوت و جوو شویفته دیگوری سونی رده هور از جوانوان بویش و نوجوانان کودکان، دراین بین. است جذابیت ها این از جمله

 آنوان کشش موجب مسئله همین و ناشناخته هاست به گرایش مستعد آنها پویای و ذهن هستند جدید دنیای با ارتباط برقراری

 کنوار در اینترنت از استفاده به چگونگی نسبت کافی شناخت عدم شرایط این در. است مجازی دنیای به نیازهایشان برای تأمین

 می شوود اینترنت از مفرط سوءاستفاده یا استفاده موجب افراد، شصصی و ویژگیهای صفات برخی با ترکیب در آن جذابیت های

بوه  آن مصر  و ناگوار ( و نباید پیامدهای1388)فرشباف، می شود محیط این به آنها اعتیاد به تبدیل وابستگی این حدی که تا

 نگواه و پدیوده ایون نفوی معنای به اینترنت آسیب های از گفتن البته سصن"ماند غافل فرهنگی و اجتماعی زمینه های در ویژه

 کوه نیست از فناوری هایی اینترنت. است منفی و مثبت کارکردهای دارای اینترنت که است این بلکه واقعیت. نیست بدان منفی

 یوا و کورد استفاده آن از می توان هست، که همانطور انتصا  خود به که است رسانه ای بلکه باشد شده تحمیل بی چون و چرا

می تووان، اسوتفاده  فرهنگ سازی و صحیح آموزش با که است لبه دو تیغ یک به مثابه اینترنت .پوشید چشم آن از به طورکلی

 
1 . academic procrastination 
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 هویوت کواربری، فرهنوگ وجوود عودم غیراصوولی و آمووزش نامناسوب، اسوتفاده با صورت این غیر در. نمود آن از فراوانی های

 (1385چی، )فتوره "میرود. بین از آن به وسیله انسان فردی و اجتماعی

 

 مدرسه  ی  حوزه  در اینترنت از افراطی یاستفاده اجتماعی های  آسیب

 .آسیب های فکری1

 توا اسوت، داده قورار تأثیر تحت اخالقی و فکری در ابعاد را نوجوان و جوان نسل هویت جویی و هویت یابی رایانه، دنیای امروزه

 و نوو اعتیادهوای»جهانی شدن  و اطالعات انفجار اطالعات، فناوری یمقوله با تنگاتنگ ایاجتماعی رابطه آسیب های که جایی

 اجتمواعی آسیب های وسیله بدین و است عنوان »جهانی شدن« شده با جدید ایپدیده بروز موجب رایانه. اندکرده پیدا« مدرن

 از بعضوی به طوری که می انجامد، فکری و روانی شدید وابستگی به اینترنت، از متعارف حد خارج از یاستفاده. اندیافته افزایش

 والودین، بوین خوانواده هوا، درون بوه رایانه و اینترنت ورود با .می کنند زندگی آنجا در می برند پناه غیرواقعی فضای به کاربران

 کوه موی دهود نشان تحقیقاتی نتیجه. می دهد رخ فیزیکی و عاطفی فکری، جدایی( فرزندان) و دانش آموزان مربیان معلمان،

اسوتفاده  یکودیگر بوا صحبت و بازی دوستیابی،: نظیر بیهوده ای هایبرای فعالیت اینترنت از جوانان و نوجوانان از باالیی درصد

 کنود، حس را زمان گذر آنکه بدون کاربر می شود که سبب اینترنتی سایت های یصمیمانه ظاهر به و جذا  محیط. می کنند

 لوذت را برناموه هوای سوایت اسوت، نشسوته اینترنوت و رایانه میز پشت که نوجوانی دیگر، از طرف. باشد داشته فعالیت آنها در

 ایجواد اخوتالل او اجتمواعی زنودگی و رفتوار ارتباطوات، در نتیجه، در. می داند مدرسه تکالیف و مادر و پدر سصنان از تربصش

 .شودمی

 فرهنگی  –.آسیب های اجتماعی 2

 اینترنوت بوه اعتیاد یا اینترنت از آسیب شناختی ( مطرح شد. استفاده1997گلدبرگ ) ایوان به وسیله آغاز در اینترنت به اعتیاد

 منجورتکانوه  کنتورل به اخوتالل هوای می تواند که است شده تعریف کاربر ضعیف کنترل با همراه اینترنت از از استفاده عبارت

 بوه اینترنتی ( اعتیاد2009همکاران، و )الم هستند آن از شاخصه های کناره گیری، عالئم و تحمل همچون معیارهایی که شود

  (2001)یاست، دارد اشاره اینترنت از استفاده انگیزه کنترل رفتاری ازمشکالت وسیعی گستره

 :است برخوردار ویژگی سه از که است پدیده ای اینترنتی اعتیاد

. اسوت شناسوانه آسویب شورایط آن مشوابه ویژگوی هوای برخوی که است وسواسی بینظمی و اختالل نوعی اینترنتی، اعتیاد. 1

 و افسوردگی تنهوایی، زودرس، خسوتگی عالئم دارای که است شده به اینترنت اعتیاد دچار فرد که گفت می توان زمانی درواقع،

 اعتیواد نووع این روش های درمان. دارند اعتقاد اینترنتی اعتیاد از تعریفی چنین به یونگ و اورزاك همچون افرادی .باشند غیره

 .است انگیزش درمانی تقویت و شناختی رفتاردرمانی نیز،

 درموانیعنووان »روان تحوت تحقیقوی جدیودی زمینوه دیدگاه این از. است روانی بی نظمی و اختالل نوعی اینترنتی، اعتیاد. 2

 تشوکیل نیوز، اعتیواد نوع این درمان روش. می بیند بیمار به عنوان را اینترنت معتادان دیدگاه، این. است کرده ظهور اینترنتی«

 حمایتی گروه نقش یک ،هم به مرتبط روانی اختالالت اعضای درمان، از شکل این در. است بحث و گروه های خبری گروه های

 اسوتن، چوون افورادی. کاهنودمی اینترنتوی اعتیاد شدتاز  آن، با برخورد روشهای و برخط پیشنهادهای ارائه با و کرده بازی را

 .اعتقاد دارند دیدگاهی چنین به آلسی و هانگ

 وابسوتگی و اینترنتوی اعتیواد قووی بوین رابطوه یوک وجود نیز، مسئله این دلیل. است رفتاری مشکل نوعی اینترنتی . اعتیاد3

 صورف را بیشوتری وقوت هفتوه در دارنود، شویمیایی وابسوتگی که مشکالت افرادی که داده اند نشان مطالعات. است شیمیایی

  (.2004تا کاربران »وابسته غیر شیمیایی«)لیم و همکاران، می کنند اینترنت

 یوا افوراد کوه شوودمی مشواهده گواه. می کشود خود کام به را جدیدی روز افراد هر و است گسترش به رو سرعت به اعتیاد این

 عالئموی ایون هوا. می کنند را فراموش شام یا ناهار صرف زمان حتی که می شوند غرق  گفت وگو اتاق های در ما چنان فرزندان

و  اطرافیوان بوا روابطشوان خسوته انود، می برنود، رنج خوابیبی از آنها از بسیاری .دارند مصدر مواد به معتادان یا الکلی ها شبیه
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 و خوانواده اعضوای بوا کاربر عاطفی یرابطه بین رفتن از و شدن کمرنگ. دارند عصبی حالت بیشتر و می رسد حداقل به جامعه

 طریق از سودجویان دیگر، طرف از .است اینترنت به اعتیاد نامطلو  اثرهای دیگر از و مسالمت آمیز، سرد ایرابطه به آن تبدیل

 فرهنگوی دادن هویت دست از و خود بیگانگی از موجب و می کنند فراهم کاربران گریز فرهنگی برای را زمینه فرهنگی، القائات

 با منزل در جامعه، در آموزشی و تفریحی فضاهای کمبود دلیل کودکی به دوران در و زندگی بدو از که کودکانی. می شوند آنان

 آنوان شودن منوزوی باعوث در نهایوت کوه می گیرنود پیش را انزواطلبی نوعی تدریج به می شوند، مشغول بازی های رایانه ای

 دهنود توا انجام دسته جمعی بازی های خود هم سن کودکان و هم نوعان با رشد می باید دوران در کودکان آنکه حال. شودمی

 ممکن آینده در ندارند، خارجی وجود واقعی دنیای که در افرادی با بازی و کودك شدن منزوی. گیرند فرا را اجتماعی ارتباطات

  کند)دلدار،بی تا( ایجاد کودك اجتماعی رفتارهای در و نامطلوبی منفی بسیار آثار است

 فنواوری ایون از را خودشوان خواص فرهنگی الگوی تلفن همراه، کاربرد از روایتشان و تبیین یشیوه براساس نوجوانان و جوانان

 رفتوار، طورز اخالق، یبازتابی درباره تفکر که است اجتماعی تفکر آنگونه گرداللت همراه تلفن اساس، بر این. می سازند ارتباطی

 ( 1387را برانگیصته است )کالنتری، اجتماعی زندگی و روزمره کنش زیباشناسی،

 .آسیب های اخالقی3

 بور خوط بوودن و همه برای استفاده بودنآسان، قابل  دسترسی قابل لمس بودن، و نزدیکی به می توان مجازی فضای مزایای از

فضوای  در منفوی تأثیرگوذار و مهم بسیار عوامل از یکی. است داشته به دنبال آسیب های فراوانی خود با فضا این اما کرد؛ اشاره

 بوه خطور را خوانواده هوا اخالقی امنیت دارد و قرار افراد همۀ اختیار در به راحتی که است نامناسی محتواهای افراد، بر مجازی

 و نیازمنود نداشوت وجوود ایون از پویش که است شده ایجاد جدیدی اخالقی مجازی مشکالت فضای در براین اساس،. اندازدمی

 تلقوی خطرنواکتر اینترنت در می توان نوع دانست.آنچه این از می توان را هرزنگارانه محتوای به آسان دسترسی. است رسیدگی

موی  وجوود بوه صدمات فراوانوی موارد برخی در و می شود برقرار افراد بین گفت وگو اتاق های از طریق که است ارتباطی شود،

 الزم زمینه های می توانند دارد، وجود مجهول و جعلی نام های با امکان ارتباط آنها در معموالً که گفت وگو اتاق های این. آورد

 گفوت می توان جرئت به. ندارد وجود آن جلوگیری از برای راهی تقریباً و آورند وجود به اجتماعی مفاسد از برخی برای ایجاد را

 از بی اطالعوی خوانواده هوا زیرا. است اینترنت در موجود غیراخالقی سایت های از بیشتر به مراتب گفت وگو اتاق های خطر که

 اساسوی چوالش هوای جملوه دیگور، از سووی از. می کنود تحمیل آنان به را خطرهایی ای کافی،موضوع و نبود سواد رسانه این

گورفتن  قرار. است اجتماعی و فرهنگی آسیب های توسعه، حال در در کشورهای مصصوصاً جهان، در ارتباطات فناوری گسترش

 غیراخالقوی عواتاطال بوه دسترسی امکان و نسبتاً کوتاه زمانی یدوره یک در زیاد آزادی های گوناگون، فرهنگ های معرض در

 (1396)شاملی، .می شوند محسو  خطرها این نمونه های از اینترنت، برخی طریق از گوناگون

 .آسیب های اجتماعی4

 و چواقی معده، هایفعالیت رکود چشم درد، فشارهای عصبی، تیک ها،: دارد دنبال به را آثار این رایانه، از حد از بیش یاستفاده

 سوتون شودن سرشانه هوا، خوارج افتادن تنفسی، مشکالت بدن، کلی فعالیت شدن کم خون، افزایش قند چربی ها، جذ  عدم

 بواز اجتمواعی و جسومانی شناختی، یادگیری های از را نوجوانان کودکان و عالوه به اجتماعی؛ انزوای و طبیعی، حالت از فقرات

 (.1390،و سصایی )شیرزادی.می دارد

 رفتوه رفتوه آموزش، و فرهنگ متولیان و والدین، دانش آموزان غفلت یسایه در که است مفید و ارتباطی وسیله ای همراه تلفن

 داشوتن دسوت در تحصویلی، بوا متفواوت دوره هوای در دختر دانش آموزان از برخی. می شود خطرناك تبدیل یوسیله یک به

 بورای) دیگران»بلوتوو«« موی کننود به نیز را آن گاه و گیرندمی یا فیلم عکس خود همکالسی های از دوربین دار، گوشی های

فرصوت  و سوودجو عوده ای خود گرفتوار گوشی های تعمیر هنگام نیز دانش آموزان از برخی(. می فرستند گوشی های دیگران

ناهنجواری  ایون متأسوفانه. موی کننود اخواذی او خانواده ی یا دانش آموز از این تصاویر، داشتن اختیار در با که می شوند طلب

 گریبوان گیور می توانود دور چندان نه آینده ای نشود، در آن برای جدی فکری اگر و است افزایش حال در روز به روز اجتماعی
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 مدارس به ایبصشنامه در آموزش و پرورش وزارت که است دلیل به همین شاید (1389)حسن زاده،.شود خانواده ها از بسیاری

 است.  کرده ممنوع مدارس در را همراه تلفن از استفاده گونههر سراسر کشور،

 

 مدرسه  در پرورش  بعد  در  شدن  جهانی آسیب های

 مسوئولیت پورورش، بصوش در آمووزش و پورورش کوه نظوام برمی آید چنین ایران، اسالمی جمهوری قلمرو در بومی نگرش از

 در ایون. برگزیننود را حیات دیندارانوه و باشند وفادار دینی اصول و مبانی به که است افرادی پرورش عبارت از که دارد خطیری

بوه  .اسوت شده منجر ایران جمله از و دینی جوامعه در دین ستیزانه شکل گیری روندهای به جهانی شدن امواج که است حالی

 در آن سووم موج که بوده اند مواجه مصالف موج سه با امروز تا به گرفته اند، شکل دینی جوامع در که توحیدی ادیان کلی، طور

بوه  تواری  در داشوته انود، که »دین ستیزی« و » دین گریزی« نوام دوم و اول موج های. است آمده وجود به شدن عصر جهانی

 فنواوری هوای از با استفاده وسیع، سطح در که نام »دین گریزی« است به سوم موج اما. »کفر« و »سکوالریزم« مشهور بوده اند

 معرفی»لیبرال دموکراسوی« بنوا با و دارد یکم و بیست قرن برای اسالم نفی مشروعیت در سعی رسانه ها، و ارتباطی و اطالعاتی

دیون  نفوی پوی در دموکراسی لیبرال می گوید:»ارزش های فوکویاما. اسالم کند جایگزین را آن می کوشد فوکویاما، ینظریه به

 و صوبغه را فرهنوگ این دارد تالش واقع در غربی، درون فرهنگ در آنها هضم و دینی های آموزه و اصول گرفتن با بلکه نیست،

 جوای بوه دموکراسوی لیبورال گورفتن قرار مورد در هم کند.« هانتیگتون تبدیل آخرالزمان دین به آنرا و روحانی بصشد ماهیتی

 و مسوتمر صوورت به را خود حاکمیت و اجتماعی، تاریصی تحوالت ورای در که جامع و فراگیر ایدئولوژی اسالم می گوید:» یک

 به ایتازه چارچو  لیبرال دموکراسی، اندیشمندان جدید تفکر سیر آنکه نتیجه. کرد خواهد ایدئولوژی ها حفظ سایر از متفاوت

 و شودن جهوانی آنکوه کوالم ی(.خالصوه1383اسوت)افتصاری، شوده دینی جوامع دین در جایگزین که کرد ارائه معاصر انسان

 لیبورال یناحیوه از به شودت جوان نسل پرورش برای شده ترسیم چارچو  که است شده ارتباطی باعث فناوری های گسترش

 دموکراسوی لیبورال از توازه چهوره ای بوا فیلم هوا، و وبالگ ها رسانه ها، جوان در نسل شود مواجه چالش با معاصر دموکراسی

 .دارد را انسان نیازهای فطری به پاسصگویی و حقانیت عدالت، شمولیت، یداعیه که است مواجه شده

 

 تدابیر آموزش و پرورش در راستای جهانی شدن

و شناسوایی آسویب در این بصش از مقاله با توجه به چالش های جهانی آموزش و پرورش که ایران هم بی تواثیر از آن نیسوت، 

یی با این چالشوها اتصواذ باید دید که تاکنون آموزش و پرورش چه تدابیر و فعالیت هایی برای رویاروهای اجتماعی ناشی از آن، 

  کرده است:

 برنامه آموزش برای همه •

این برنامه به همت پنج سازمان بین المللی)یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل، برنامه عمرانی سازمان ملل و بانوک 

گسوترش سوواد در جهوان، افوزایش م( جوامتین تایلنود شوکل گرفوت و هودف آن 1990)1369جهانی( پیرو کنفرانس سوال 

 5بوا پشوتیبانی  EFAبرناموه  1379سال بعود در سوال  10است.  های یادگیری برای همگان و بهبود کیفیت یادگیریفرصت

اجالس منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت و براساس  6سازمان یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی ملی کشورها در 

، چوارچو  هوای در داکار برگوزار گردیود 1379که در سال  EFAآن چارچو  عمل منطقه ای تدوین شد. در اجالس جهانی 

 وزیور جملوه عمل منطقه ای اساس تهیه اعالمیه نهایی اجالس داکار قرار گرفت و سران و وزیران آمووزش و پورورش کشوور از

 بکوشوند اعالمیوه این اهداف به دستیابی راه در خود، امکانات و توان تمامی بسیج با شدند متعهد ایران، وقت پرورش و آموزش

 اهداف مهم زیر را دنبال می کرد: ،اعالمیه داکار. نمایند محقق م( 2015)1394سال تا را آن اهداف که ای گونه به

 .کودکان ترین محروم و پذیرترین آسیب برای بویژه کودکی اوان در جامع آموزش و مراقبت گسترش و افزایش -
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 اجباری ابتدایی آموزش به دارند قرار دشوار شرایط در که کودکانی و قومی های اقلیت دختران، بویژه کودکان کلیه دسترسی -

 خو . کیفیت با و

 زندگی های مهارت و مناسب یادگیری به برابر دسترسی طریق از بزرگساالن و جوانان یادگیری نیازهای تامین -

 پایوه آموزش به برابر دسترسی و زنان برای بویژه میالدی 2015 سال تا بزرگساالن سواد سطح در پیشرفت درصد 50 تحقق -

 بزرگساالن همه برای مداوم و

 و آمووزش در جنسویتی تسواوی بوه دسوتیابی و 2005 سوال تا راهنمایی و ابتدایی آموزش در جنسیتی های نابرابری حذف -

 بوه توجه با حال. همه برای آن اعتالی تضمین و پرورش و آموزش کیفی های جنبه تمام بهبود میالدی، 2015 سال تا پرورش

 بوه دسترسوی بورای پرورش و آموزش امکانات و هدفها این اجرایی قابلیت نماید می مهم آنچه آموزشی، عدالت موضوع اهمیت

 .آل هاست ایده این

بهبود هر جنبه از کیفیت آموزش و تضمین آن به طوری که سبب شود تا نتایجی پذیرفتنی و قابل اندازه گیوری بورای هموه  -

یادگیران به دست آید. این امر به ویژه در زمینه سواد خواندن، نوشتن و حسوا  مقودماتی و کسوب مهوارت هوای الزم و مهوم 

 زندگی محسو  باشد.

برای دستیابی به این اهداف، دولت ها، سازمانها، موسسه ها و انجمن هایی که در اجالس حضور داشتند، خود را متعهد دانسوته 

( تعهداتی قوی در سطح ملی و بین المللی بوجود آورند. سیاست های این برنامه را بوا EFAوزش برای همه )اند تا در زمینه آم

راهبردهای فقرزدایی پیوند دهند، مشارکت متعهدانه جامعه مدنی را تنظیم، اجرا و نظوارت بور راهبردهوای توسوعه آموزشوی را 

 تضمین نمایند.

گیری برنامه آموزش برای همه با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش در حووزه معاونوت برای تحقق این اهداف در ایران، ستاد پی

آموزش عمومی و امور تربیتی تشکیل شد و برای قانونمند نمودن برنامه در کشور وتعین ساختار اجرایی آن، گزارشوی از برناموه 

هیات وزیوران، مقورر  3/6/1382اس مصوبه توسط وزیر وقت آموزش و پرورش تهیه ی و به رئیس جمهور وقت ارائه شد و براس

اجتماعی و فرهنگی کشور لحاظ گردد و همچنوین ضورورت  -( در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادیEFAشد برنامه )

 (.1384همکاری سازمان ها و وزارتصانه های ذیربط در اجرای برنامه مورد تاکید قرار گرفت)جدایی،

 ورتاسیس موسسه آموزش از راه د •

جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی، آموزشی وفرهنگوی  های متغیر وجود الکترونیکی، کار و کسب پیدایش و فناوری سریع تغییرات

ناسازگار با آموزش های رایج حضوری، ضرورت آموزش های مادام العمر، مشکالت و به تزاید آمووزش هوای حضووری خصوصواً 

دگی فراگیران زمینه هایی را ایجاد کرده است که نیاز بوه بوازنگری در روش هوای برای بزرگساالن، تغییر شرایط و پیچیدگی زن

آموزش بیش از پیش احساس می شود. ارائه آموزش های نیمه حضوری و آموزش های از راه دور یکی از راهکارها و رویکردهای 

 لت آموزشی به اجرا در آمده است.نسبتاً جدیدی است که در بسیاری از کشورها برای افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد عدا

در کشور ما به علت پراکندگی جغرافیایی جمعیت و عدم امکان تشکیل کالس های زیر حد نصوا  بوه علوت محودودیت منوابع 

مالی و انسانی و نیز عدم امکان حضور بسیاری از افراد در کالس های معمولی بوه دالیول مصتلوف اجورای آمووزش از راه دور از 

اسواس ناموه  1351مورد توجه برنامه ریزان بوده است. به طوری که شوورای عوالی آمووزش و پورورش در سوال سالهای پیش 

 آموزش مکاتبه ای را به تصویب رساند.

اساسونامه موسسوه آمووزش از راه دور را  6/9/1375در سالهای پس از پیروزی انقال ، شورای عالی انقال  فرهنگی در تواری  

زمان به بعد به علت دشواری های اجرایی، این اساسنامه به اجرا در نیامد و مسوکوت مانود. در نهایوت بوا تصویب کرد. اما از آن 

این موسسه رسما کار خود را آغاز کرد. جامعه هودف  83-84فراهم شدن امکانات و همکاری سایر نهادها و سازمان ها در سال 

ل، دانش آموزان دوره راهنمایی که دسترسی به مدرسه ندارند، دوره این نوع آموزش در حال حاضر بزرگساالن بازمانده از تحصی

های متوسطه و پیش دانشگاهی و ایرانیان خارج از کشور که در سن دانش آموزی هستند، می باشد. این نوع آمووزش متناسوب 
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( به اجرا WEBش مبتنی بر با شرایط و امکانات مصاطبان به سه شیوه: کتا  پایه، دیداری و شنیداری پایه، شبکه محور )آموز

 (57در می آید)همان منبع،ص

 طرح توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس عشایری)اتوبوس اینترنتی( •

پروژه اتوبوس اینترنتی در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا در آمده و اهداف آموزشی در مناطق روستایی، اولوین بوار در سوال 

شد که نتایج حاصله از آن بسیار سودمند واقع شده و در نظر است این پوروژه در کشوور موا نیوز  در کشور مالزی تعریف 1988

در آموزش و پرورش قرار دارد. دسترسی به کامییوتر و اینترنوت در  ICTاجرا شود که هم اکنون در دستور کار شورای راهبری 

ت. از سویی به دلیل مشکالتی مانند هزینوه راه انودازی، مناطق دوردست به ویژه مناطق روستایی و عشایری با مشکل مواجه اس

پشتیبانی و نگهداری و عدم دسترسی به نیروی متصص ، امکان ایجاد مراکز ثابت دسترسی به کامییوتر و اینترنت در بسویاری 

ر اختیوار قشور وسویعی از از نقاط وجود ندارد. ابتکار اتوبوس اینترنتی این امکان را فراهم آورده است که اینترنت و کوامییوتر د

 (64اهالی روستا و مناطق عشایری قرارگیرد.)همان منبع،

 طرح فناوری سیار •

با توجه به محرومیت مناطق عشایری از دسترسی به امکانات آموزشی و تلفیق دروس تئوری با عمل، طرح »فنواوری سویار« بوا 

به وسایل آزمایشوگاهی، کارگواهی و سومعی و بصوری هدف برابرسازی فرصت های آموزشی و پرورشی، دسترسی دانش آموزان 

تهیه گردیده است. در این طرح یک وسیله نقلیه مناسب که وسایل سمعی و بصری، آزمایشگاهی و کارگواهی و امکانوات موورد 

 نیاز دیگر در آن تعبیه گردیده است به همراه راهنمای آموزشی طی یک برنامه زمان بندی شده بوه مودارس عشوایری مراجعوه

نموده و از نزدیک زمینه استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی برای دانش آموزان در رابطه با محتووای دروس خوانوده شوده را 

یادگیری توسط معلوم  –فراهم می نماید و بدین ترتیب خأل ناشی از کمبود وسایل و امکانات آموزشی در جریان فرایند یاددهی 

در تعودادی از اسوتان هوای عشوایری بوه صوورت عملوی بوه اجورا در آموده  1381تا حدی مرتفع می گردد. این طرح از سال 

 (.  65است)همان منبع،ص

  

 

 راهکاری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از جهانی شدن  آموزش سواد رسانه ای، 

 عنووان بوه ای رسوانه به سواد دادن اولویت و ای رسانه سواد آموزش "نفوذ اینترنت"و "جهانی شدن"با  مقابله ابزارهای از یکی

 و ،جهوانی شودن هژموونی مقابولدر  باشود پادزهری تواند می ای رسانه سواد. است 21 قرن در شهروندان برای حیاتی مهارتی

  (1386 مایرز،. )نماید واکسینه ای رسانه های پیام محتوای با مواجهه در را شهروندان

 تحلیل، و تجزیه قدرت توانایی داشتن تولید شده در اینترنت، ای رسانه های فرآورده و اینترنت به مصاطبان وابستگی به توجه با

 پیودا ضورورت هوا رسانه قدرت از ناشی نفوذهای برابر در آنان سازی مقاوم همچنین و ای رسانه پیام و انتصا  درك تشصی ،

 تعودیل را گروهوی هوای رسانه اثرات توان می که رسد می نظر به ضروری و الزم مهارتی ای رسانه سواد میان این در .کند می

یی چوون فضوای ها رسانه که آنجایی از .کنند پردازش را ها رسانه پیام کامل آگاهی با که بدهد را امکان این مصاطبان به کند و

 عملکردهوای و هوا شوناخت روش و آموزش دارند مصاطبان رفتار و اندیشه نگرش، تغییر و گیری شکل در مهمی نقش مجازی،

 و هوا رسوانه شدن جهانی پدیده بهکشور  نوجوانان و کودکان نگرش درباره باید ما وضعیتی چنین در. یابد می ضرورت ها رسانه

 پاسوصگویی بورای را خوود کشوور و پورورش آموزش و دهیم نشان کافی حساسیت آن هویت و ارزشی نظام بر نگرش این تاثیر

 هوا آموزشگاه و مدرسه انحصار از آموزش فرآیند نوین، های تکنولوژی ظهور با .سازیم آماده جهانی عظیم چالش این به مناسب
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  . است گردیده تبدیل عرصه آموزش به پهناور جهان و شده خارج

 سوطح جهوان در زمینه این در که ای مالحظه قابل های پیشرفت و جوامع در ای رسانه سواد روزافزون اهمیت به توجه باحال 

 اغلوب در .موی شوود حس بیشتر کشورمان ای مدرسه آموزش دروس در ای رسانه سواد موضوع خالی جای است گرفته صورت

 آموزشوی هوای دوره برقراری و ها رسانه طریق از الزم های آموزش ،دولت غیرمستقیم و مستقیم های حمایت با دنیا کشورهای

موضووع  اهمیوت و ضورورت به توجه فراگیرند را ها رسانه با مواجهه نحوه تا شود می ارائه دانش آموزان و خانواده های آنان، به

 زمانی آموزش چه نیست مشص  و نشده توجه آن به ما کشور در شاید و باید طور آن کنون تا متاسفانه ای رسانه سواد آموزش

 (1385فر، سلطانی. .)شود می آغاز وعمومی گسترده سطح در نوجوانان و کودکان برای خصوص به ای رسانه سواد

 

 بحث و نتیجه گیری

« تدوین شده بود. شدن جهانی مولفه بر تاکید با اجتماعی های آسیب از پیشگیری در مدرسه نقش بررسی این مقاله با هدف »

. اسوت تهدیدات کمینه کردن و فرصت ها از استفاده در رویکرد عقلی انتصا  و منطقی برخورد جهانی شدن، با مناسب برخورد

 یحووزه در شودن جهوانی تهدیودات شناختجهت  در آسیب شناسانه روایتی شده، آورده موضوع تناسب به مقاله در این آنچه

 و آموزشی بعد دو در کلی، تهدیدات به طور. بود شدن جهانی از خاصی وجه تعیین دنبال به حیث از این و بود اجتماعی مسائل

هوم  تهدیداتی قرار گرفت؛ بررسی مورد ارتباطات، و اطالعات فناوری نام به شدن اصلی جهانی عوامل از یکی عاملیت با پرورشی

 فراگیور آسیب هوای ناهمسان،بحران هویت، اهمال کاری تحصیلی و تحصیل، آموزشهای اد  فراموشی آموزشی، وارونگی: چون

در  .پرورشوی مسوائل بوه تهدیدات مربوط و نوجوانان و جوانان روی مدارس در همراه تلفن و از اینترنت استفاده تأثیر اجتماعی،

ادامه نیز تالش نمودیم تا راهکارهایی که در جهان برای پیشگیری از آسیب های جهانی شدن در سطح مدارس جهوان و ایوران 

 بحوران هوای موا، آموزشی نظام شدن، جهانی عصر اجرا می شود مورد بررسی قرار گیرد در نهایت به این نتیجه رسیدیم که، در

 از و اینترنوت نظیور ارتبواطی، جدیود از فناوری های بهینه یاستفاده و صحیح بهره گیری با است الزم لذا. دارد را پیشرو جدی

 در تنهوا نوه طریوق، ایون از کنود و کسوب را اطالعوات بازتولید و تولید توانایی آموزشی، مواد و در مطالب جذابیت ایجاد طریق

و با گسترش سواد رسوانه ای  کند نقش آفرینی جهانی تحوالت بطن و متن در نشود، بلکه رانده حاشیه به فرایند این با مواجهه

 بتواند از بروز آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان جلوگیری به عمل آورد.
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