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نقش فضاى مجازى درتربيت اسالمى دانش آموزان ورابطه ى آن باعملكردتحصيلى آنان
(مطالعه موردي  :دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ستان كوهدشت)
شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 182 -178

1عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

زهره اسمعيلي ،*1شهرام

گراوند2

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

چكيده  :اين تحقيق سعي دارد به بررسي نقش فضاي مجازي بر تربيت و عملكرد
تحصيلي دانش آموزان بپردازد  ،تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي واز نظر نتايج
كاربردي مي باشد ،جامعه آماري تحقيق حاضر كليه ي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
شهر كوهدشت مي باشد كه با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي اقدام به انتخاب
 121نفر به عنوان حجم نمونه آماري نموده ايم .ابزار هاي اندازه گيري در اين تحقيق
پرسشنامه مي باشد  ،كه پرسشنامه هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل پرسشنامه
هاي استاندارد ؛ فام و تيلو براي سنجش عملكرد تحصيلي  ،پرسشنامه استاندارد آسيب
شناسي فضاي مجازي مي باشد كه پايايي پرسشنامه تحقيق به تفكيك هر متغيرمورد
بررسي قرار گرفت و مورد قبول متخصصين رشته قرار گرفت  ،نتايج تحقيق حاكي از آن
است كه فضاي مجازي مي تواند بر همه ي ابعاد شخصي و غير شخصي دانش آموزان تاثير
گذار باشد و مي تواند برروي تربيت اسالمي دانش آموزان و عملكرد تحصيلي آنان نقش به
سزايي داشته باشد كه اين نقش مي تواند مثبت يا منفي باشد كه بستگي به هدايت و
جهت دهي آن دارد.
كلمات كليدي :عملكرد تحصيلي  ،دانش آموزان  ،فضاي مجازي  ،تربيت اسالمي ،
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مقدمه :
فضاي مجازي ،نسل جديدي از فضاي روابط اجتماعي است و با اينكه عمر خيلي زيادي ندارد ،توانسته بهخوبي در زندگي مردم
جا باز كند .افراد بسياري در سنين مختلف و از گروههاي اجتماعي متفاوت در فضاي مجازي كنار هم گرد آمدهاند و از
فاصلههاي بسيار دور در دنياي واقعي از اين طريق با هم ارتباط برقرار ميكنند.
امروزه روشهاي ارتباطي با ديگران از طريق اينترنت افزايش يافته است .امروزه خانواده ايراني در سبد فرهنگي خود مواجه با
شبكههاي ماهوارهاي ،فضاي مجازي ،رسانههاي مدرن و  ...است كه هر كدام بهنوبه خود بخشي از فرآيند تأثيرگذاري در
خانواده را هدف گرفتهاند .بعضي از شبكههاي ماهوارهاي به طور تخصصي تمام تمركز خود را بر مقوله خانواده نهاده است و
پيام مشترک برنامههاي اين شبكهها عبارتاند از« :ترويج خانوادههاي بيسامان و لجامگسيخته در مقابل ساختار خانواده،
عاديسازي خيانت همسران به يكديگر ،عادي جلوه دادن روابط جنسي دختر و پسر پيش از ازدواج ،ترويج فرهنگ همباشي
بهجاي ازدواج و عادي جلوه دادن سقطجنين براي دختران" (شكربيگي.)1931،
پيامدهاي مواجهه مخاطبان ايراني با برنامههاي شبكههاي ماهوارهاي ،دغدغههاي بسياري را براي جامعه كارشناسي ايجاد كرده
است .بسياري از كارشناسان خانواده و بهداشت جنسي از برنامهريزي براي تأثير فرهنگي اين سريالها در عاديسازي خيانت
زوجين به يكديگر ميگويند .افزون بر شبكههاي ماهوارهاي ،ما با سيل عظيمي از ديويديهاي سريالهاي خارجي مواجه
هستيم كه بخش عمده اين سريالها در مقوله زن و خانواده با ترويج فرهنگ بيحيايي و بيعفتي و عاديسازي مقوله خيانت،
عشقهاي ضربدري ،مثلثي و ،...قصد همراه كردن مخاطب با خود را دارند و ممكن است مخاطب با دريافت پيام اين سريالها،
با محتواي ارائه شده آنها احساس همزادپنداري كند.
گسترش فضاي مجازي در حوزه رابطه فرزندان و والدين نيز تغييراتي به وجود آورده است كه از جمله آن به كاهش نقش
خانواده به عنوان مرجع ،كاهش ارتباط والدين با فرزند ،شكاف نسلي به دليل رشد فنآوري ،از بين رفتن حريم بين فرزندان و
والدين و ايستادن در برابر يكي از والدين يا هر دو را ميتوان نام برد .در بحث ازدواجها نيز به مسائلي چون ناپايداري ازدواجها،
تغيير الگوي همسرگزيني ،نداشتن مهارتهايي براي ازدواج و ناتواني والدين براي آموزش آن به فرزندان ،افزايش روابط دختر و
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پسر در زمان نامزدي بدون عقد ،تمايل به دريافت مهريههاي سنگين ،باال رفتن سن ازدواج و افزايش تنوعطلبي جنسي مردان
و … ميتوان اشاره كرد .تغييراتي كه در حوزه ديني در جامعه رخ داده ،كاهش آموزههاي ديني در خانواده ،دوري خانواده از
شريعت و كمرنگ شدن حريمهاي ديني در روابط خانوادگي است(.بهشتيان)1932،
با توجه به اهميت فضاي مجازي در توسعه جوامع ،در جامعه ما نيز در سالهاي اخير به فنآوري اطالعات و ارتباطات توجه
زيادي شده است؛ ولي در اين رابطه آسيبهاي جدي وجود دارد كه ضروري است به ريشهيابي آن پرداخت« .كشور ما از نظر
بهرهمندي از اينترنت در بين  181كشور جهان ،رتبه  81را دارد كه بر اساس طبقهبندي اتحاديه جهاني مخابرات جزء
كشورهاي متوسط به شمار ميرود 93 .درصد استفادهكنندگان اينترنت را قشر جوان تشكيل ميدهند و ميانگين صرف شده
براي اينترنت  32دقيقه در هفته است» (وحداني  .)1989 ،شبكههاي دوستيابي در كشور ما بهسرعت در ميان جوانان ايراني
محبوب شده است و "ايرانيها رتبه سوم را در اين شبكهها كسب كردهاند" (ستارزاده .)1981 ،فرهنگ رسانهاي اينترنت،
فضاي ذهني جوانان را اشغال كرده و از آن مهمتر ،نمايانگر نقش خانواده در كنار اين ابر رسانه است كه والدين روي فرزندان
خود تا چه حد كنترل تربيتي و نظارت اخالقي دارند .بروز آسيبهاي نوظهور ميتواند زمينهساز نوع جديدي از آسيبهاي
اجتماعي و رواني باشد؛ به همين دليل ،برنامهريزي براي شناسايي ،پيشگيري و كاهش آسيبهاي نوظهور ،الزم و ضروري
مينمايد .آسيبهاي نوظهور ،آسيبهاي مرتبط با فنآوريهاي جديد است كه آسيبهاي ناشي از استفاده از ماهواره ،بازيهاي
رايانهاي ،تلفن همراه و اينترنت ميتوانند در اين مجموعه قرار گيرند.حال در اين تحقيق سعي مي شود به بررسي نقش فضاى
مجازى درتربيت اسالمى دانش آموزان ورابطه ى آن باعملكردتحصيلى آنان بپردازيم ودر جستجوي واكاوي آن براييم(.جعفري
)1983،
روش شناسي تحقيق:
تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي واز نظر نتايج كاربردي مي باشد ،جامعه آماري تحقيق حاضر كليه ي دانش آموزان
پسر مقطع متوسطه شهر كوهدشت مي باشد كه با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي اقدام به انتخاب  121نفر به
عنوان حجم نمونه آماري نموده ايم .ابزار هاي اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد  ،كه پرسشنامه هاي مورد
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استفاده در اين تحقيق شامل پرسشنامه هاي استاندارد ؛ فام و تيلو براي سنجش عملكرد تحصيلي  ،پرسشنامه استاندارد
آسيب شناسي فضاي مجازي مي باشد.
جدول شماره  : 1پايايي پرسشنامه تحقيق به تفكيك هر متغير
Cronbach's Alpha if Item Deleted

آماره

0/418

عملكرد تحصيلي

0/461

تاثيرات فضاي مجازي

0/478

ميزان فعاليت دانش آموزان

0/406

تربيت اسالمي

0/418

رابطه ي بين والدين و دانش آموزان

0/488

مسئوليت پذيري تحصيلي

تجزيه وتحليل بين داده هاي بدست آمده در اين تحقيق به وسيله ي نرم افزار  spssمورد بررسي قرار گرفت و شماي كلي
فرايند تحقيق در شكل شماره يك به تصوير كشيده شده است.
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مدارس مقطع متوسطه شهر كوهدشت

تجزيه وتحليل يافته ها

دانش آموزان پسر

اسپيرمن spss،

تكنيك هاي تبيين داده ها

فضاي مجازي
عملكردتحصيلي
.1عملكرد تحصيلي

تربيت اسالمي

.2ميزان فعاليت در
فضاي مجازي
.8مسئوليت پذيري
تحصيلي
.8ارتباط والدين با
فرزندان
.8تاثير پذيري منفي
فعاليت در فضاي

مجازي

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

شكل شماره  : 1مدل مفهومي تحقيق
در ادامه از آزمون كيسر – مي بر جهت كفايت نمونه ها استفاده مي شود ؛ آزمون كيسر – مي ير و اوكلين شاخصي براي
كفايت نمونه است .بر اساس آزمون مذكور مي توان ميزان تعلق متغير ها به يكديگر(عليت عاملي) و در نتيجه مناسب بودن آن
ها را براي تحليل عاملي تشخيص داد و هم مناسب بودن هر متغير را به تنهايي مشخص كرد .با توجه به اينكه مقدار آن برابر
با  1/11مي باشد ،لذا قضاوت در مورد آن در حد عالي گزارش مي شود.
در آزمون كرويت بارتلت ،فرض همبستگي بين سواالت مورد بررسي قرار مي گيرد .با توجه به مقدار مجذور كاي و سطح
معناداري(  P<1/11و )X2=20119/93نتيجه گرفته مي شود كه بين سواالت همبستگي وجود دارد.
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جدول شماره  : 2نتايج آزمون بارتلت و كيسر – مي ير و اوكلين
پيش فرض

مقدار

مقدار كيسر – مي ير و اوكلين(كفايت حجم نمونه)

0/77

آزمون كرويت بارتلت

مقدار مجذور كاي

28708/88

درجه آزادي

184

سطح معناداري

0/001

يافته هاي تحقيق :
نتايج توصيفي پژوهش
در اين قسمت توضيحاتي در مورد مشخصات عمومي پاسخگويان ارائه شده است و در ادامه نيز به نتاايج مرباوط باه نگارش و
وضعيت پاسخگويان در ارتباط با هريك از مفاهيم و گويه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد.
متغيرسن
جدول زير براساس توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن تنظيم گرديده است ،همانطور كاه مشاخص ماي باشاد بيشاترين
فراواني مربوط به مقطع سني 13سال يا 21/31درصد مي باشد و ساير سنين به ترتيب از بيشتر باه كمتار شاامل 11ساال باا
 29/99درصد11 ،سال با 11/13درصد13 ،سال باالتر با  13/89درصد و 18سال با 10/11درصد مي باشد.
جدول( :)3سن آزمودنی ها
سن

فراوانی

درصد

51سال

33

22/05

51سال

22

23/33

51سال

23

91/91

51سال

92

91/91

51سال باالتر

91

90/23

جمع

925

%955
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تحصيالت
جدول زير براساس توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيالت تنظايم گردياده اسات ،هماانطور كاه مشاخص ماي باشاد
بيشترين فراواني مربوط به مقطع تحصيلي اول دبيرستان با 91درصد است و ساير مقاطع به ترتيب شاامل ساوم دبيرساتان باا
28/99درصد ،پيش دانشگاهي با  22/3درصد و دوم دبيرستان با 13/11درصدمي باشد.
جدول( :)4تحصیالت آزمودنی ها
سن

فراوانی

درصد

اول دبیرستان

31

%35

دوم دبیرستان

23

91/91

سوم دبیرستان

31

22/33

پیش دانشگاهی

22

22/0

جمع

925

%955

حال در اين تحقيق سعي شده است كه به بررسي نقش فضاى مجازى درتربيت اسالمى دانش آموزان ورابطه ى آن
باعملكردتحصيلى آنان پرداخته شود ؛ قبل از بررسي وتحليل يافته هاي تحقيق براساس مدل شماره  1و مدل شماره  2مي
توان به معناداري بين كليه ي متغيير هاي تحقيق اشاره نمود.
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مدل شماره  : 2رابطه ي بين متغييرها در حالت استاندارد

فرضيه اول :بين تربيت اسالمي و فعاليت در فضاي مجازي دانش آموزان منطقه مورد مطالعه رابطه ي معناداري
وجوددارد.
جدول شماره  : 8رابطه ي بين تربيت اسالمي و فعاليت در فضاي مجازي دانش آموزان منطقه مورد مطالعه
فعاليت در فضاهاي مجازي

ضريب همبستگي
تربيت اسالمي
R

P

%878

%001

براساس جدول شماره 3ضريب همبستگي بين دومتغيير تربيت اسالمي و فعاليت در فضاي مجازي دانش آموزان منطقه مورد
مطالعه در سطح  P>%13مي باشد پس بنابراين مي توان گفت كه بين تربيت اسالمي و فعاليت دانش آموزان در فضاي
مجازي رابطه معناداري وجوددارد.
فرضيه دوم :
بين ميزان فعاليت دانش آموزان در فضاي مجازي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان رابطه ي معناداري وجوددارد.
جدول شماره  : 6رابطه ي بين ميزان فعاليت دانش آموزان در فضاي مجازي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان
فعاليت در فضاي مجازي

ضريب همبستگي
عملكرد تحصيلي
R

P

-%211

%001

با توجه به جدول شماره  1مي توان گفت كه بين ميزان فعاليت دانش آموزان در فضاي مجازي با ميزان عملكرد تحصيلي آنان
در فضاي مجازي رابطه ي معكوس و همبستگي منفي وجوددارد  ،يعني هرچه ميزان فعاليت دانش آموزان در فضاي مجازي
بيشتر باشد  ،عملكرد تحصيلي آن پايين تر ونامناسب تر مي باشد و هرچه ميزان فعاليت دانش آموزان در فضاي مجازي كمتر
باشد  ،موجب عملكرد تحصيلي بهتر آنان مي گردد.
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فرضيه ي سوم  :بين تربيت اسالمي دانش آموزان و ميزان مسئوليت پذيري تحصيلي دانش آموزان رابطه
معناداري وجوددارد.

جدول شماره  : 7رابطه ي بين تربيت اسالمي و ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان
تربيت اسالمي

ضريب همبستگي
ميزان مسئوليت پذيري تحصيلي
R
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باتوجه به منفي بودن نتيجه بدست آمده بين ميزان مسئوليت پذيري تحصيلي دانش آموزان و فعاليت در فضاي مچازي مي
توان گفت رابطه ي بين اين دو متغيير همبستگي منفي و رابطه ي غير مستقيمي وجوددارد ؛ يعني هرچه ميزان فعاليت دانش
آموزان در فضاي مجازي بيشتر باشد نسبت به تكاليف و چهارچوب تحصيلي بي مسئوليت تر مي باشد وهرچه ميزان فعاليت
در اين فضا كمتر باشد ؛ مسئوليت پذيري تحصيلي دانش آموزان باالتر است.
فرضيه ي چهارم  :بين تاثير پذيري منفي دانش آموزان وفعاليت در فضاهاي مجازي رابطه معناداري وجوددارد.

جدول شماره  :4رابطه ي بين تاثير پذيري منفي دانش آموزان وفعاليت در فضاهاي مجازي
فعاليت در فضاي مجازي

ضريب همبستگي
تاثير پذيري منفي
R

P

%274

%002

با توجه به جدول شماره  4مي توان گفت هرچه ميزان فعاليت دانش آموزان در فضاهاي مجازي پايين باشد ،
ميزان تاثير پذيري منفي دانش آموزان باال تر مي باشد وهرچه ميزان فعاليت در فضاي مجازي دانش آموزان باال
باشد ميزان تاثير پذيري آنان كمتر مي باشد.
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فرضيه ي پنجم  :بين ميزان همراهي كردن والدين با فرندانشان در انجام فرايض و تربيت اسالمي و عدم تاثير
پذيري آنان از فضاي مجازي رابطه معناداري وجوددارد.

جدول شماره  :8رابطه ي بين ميزان همراهي كردن والدين با فرندانشان در انجام فرايض و تربيت اسالمي و عدم
تاثير پذيري آنان از فضاي مجازي
عدم تاثير پذيري از فضاي مجازي

ضريب همبستگي
همراهي كردن والدين با فرزندانشان

R

P

-%174

%004

هرچه ميزان همكاري والدين دانش آموزان با آنان در انجام فرايض و چهارچوب هاي تربيتي بيشتر باشد  ،ميزان تاثير پذيري
و سرگرمي دانش آموزان از فضاي مجازي پايين تر هست و هرچه ميزان همكاري والدين در اين راستا پايين باشد  ،موجب
تاثير پذيري دانش آموزان به فضاي مجازي و سوق دادن به سمت آن مي گردد.

بحث ونتيجه گيري:
اينترنت فضايي مملو از فرصت و تهديد است .فضاي مجازي ،همانند هر مقوله ي ديگري كه در عالمِ واقع وجود دارد ،بايد از
منظر تهديد و فرصت ،توأماً ديده شود .فضاي مجازي ،سكه اي است كه بايد دو روي آن را با هم ديد .رويي كه ناظر به فرصت
ها و نقاط قوت آن بوده و روي ديگر كه ناظر به تهديدهاي اين فضا مي باشد .بايد دانست كه شناخت صحيح فضاي مجازي و
به تبع آن ،استفاده ي صحيح و در عين حال حداكثري از اين پديده ي دنياي مدرن ،مستلزم شناخت و سپس لحاظ كردن هر
دو روي سكه است.
براساس آم ارهاي منتشره تنها يك ونيم درصد از محتواي اينترنت غيراخالقي و تهديدآميز مي باشد و اين در حاليست كه اين
يك ونيم درصد بر نود و هشت ونيم درصد فرصت آميز محتواي اينترنت سايه شوم خود را افكنده است .به نظر مي رسد با
اتخاذ راهكارهاي مناسب مي توان فضاي اينترنت و فضاي مجازي رابه فضاي آموزشي براي دانش آموزان و دانشجويان تبديل
كرد كه اين امر همكاري بسياري از سازمان هاي دخيل در امر را مي طلبد.
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نتايج حاكي از تاثير شبكههاي اجتماعي بر افت تحصيلي دانشجويان و دانشآموزان از نگاه كارشناسان
ا رشد روزافزون تكنولوژي و وسايل جديد ارتباطي و شبكههاي جديد اجتماعي و اينترنتي همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي
را تحت تاثير قرار داده و جزئي از زندگي و روابط بين افراد و گروههاي اجتماعي شده است.
ا در حال حاضر دانشجويان و دانش آموزان در ايام امتحانات با توجه به گرايش زياد به اين وسايل و شبكههاي اجتماعي
مجازي ،مدت زيادي را در اين شبكهها ميگذرانند
ا اين امر تاثيرات نامطلوبي بر وضعيت آموزشي آنها داشته و باعث افزايش افت تحصيلي و پايين آمدن كيفيت آموزشي آنها
شده است.
ا الزم است در اين زمينه برنامهريزيهاي مناسبي در جهت افزايش آگاهي و شناخت دانشجويان و دانشآموزان و خانوادهها
توسط نهادها و سازمانهاي آموزشي ،فرهنگي و تربيتي در محيطهاي دانشجويي و دانشآموزي صورت گيرد.
ا شبكه هاي اجتماعي آثار مخربي بر تعليم و تربيت دارند.
ا افت تحصيلي در  11درصد دانشآموزاني كه از شبكههاي اجتماعي استفاده ميكنند ،به وضوح مشاهده ميشود.
ا تا زماني كه فضاي امن براي حضور دانش آموزان و دانشجويان ايجاد نشود چالشها و تهديدها در حوزه تعليم و تربيت رو به
افزايش است.
ا كنترل كودكان در شبكه هاي اينترنتي غيرممكن است و تنها راه جلوگيري از آسيب دانش آموزان در شبكههاي مجازي،
ايجاد محدوديت براي آنان در اين فضاها است.
ا گرچه ماهواره و تكنولوژيهاي جديد ارتباطي ،سهم به سزايي در پيشرفت علم و رفاه انساني دارند اما در تجربه كوتاه و
چندين ساله معلوم شده است داراي برخي آسيب ها و پيامدهاي منفي نيز هستند و اين تاثيرپذيري بر روي كودكان و
نوجوانان بيشتر و قابل تاملتر است.
ا اعتياد برخي نوجوانان و جوانان به شبكههاي اجتماعي به حدي زياد شده است كه حتي در كالس درس و زمان تدريس
معلم و استاد در شبكههاي اجتماعي و فضاي اينترنتي به سر ميبرند.
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ا تمركز حواس دانشآموز در كالس درس ،مهم ترين امر در روند يادگيري دروس است ،ولي امروزه بردن گوشي همراه در اين
محيط آموزشي ،بالي جان تمركز حواس درس و استاد شده است.
ا دانشآموزاني كه درگير شبكههاي اجتماعي وفضاي اينترنتي هستند ،تمركزشان بر درس كاهش مييابد و اين موضوع افت
تحصيلي را به همراه دارد.
نكات برجسته پژوهش:
 دانشآموزان بيش از ديگران در معرض آسيبهاي ناشي از كاربرد نادرست اينترنت قرار دارند .تحقيقات نشان ميدهد كهاستفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماعي مرتبط است و دانشآموزاني كه بيشتر وقت خود را صرف وبگرديهاي
اينترنتي ميكنند پيوند ك متري با خانواده و گروه هم ساالن خود دارند و تاثير پذيري بيشتري نيز از اين فضا دارند.
 اين روزها با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتي خصوصاً قشر جوان و نوجوان از شبكه هاي اجتماعي مجازي ،بررسيمسائل مربوط به اين شبكه ها جهت اتخاذ تصميمات صحيح و برنامه ريزي دقيق توسط مسئوالن فرهنگي و اجتماعي و نيز
والدين ،ضروري است.
 از جمله مشكالتي كه ممكن است براي دانش آموزان در صورت استفاده نادرست از اينترنت و فضاي مجازي به عنوان آيندهسازان جامعه پيش بيايد ،افت تحصيلي و كاهش عملكرد آموزشي آنان است.
 دانشجويان و دانش آموزان در ايام امتحانات با توجه به وابستگي و گرايش زياد به شبكههاي اجتماعي مجازي ،مدت زيادي رادر اين شبكهها مي گذرانند كه اين امر تاثيرات نامطلوبي بر وضعيت آموزشي آنها داشته و باعث افزايش افت تحصيلي و پايين
آمدن كيفيت آموزشي و امتحانات آنها شده است.
اعتياد برخي نوجوانان و جوانان به شبكههاي اجتماعي به حدي زياد شده است كه حتي در كالس درس و زمان تدريس معلمو استاد در شبكههاي اجتماعي به سر ميبرند.
پژوهش خبري صدا و سيما :اينترنت و سرويس هاي ارائه شده در قالب آن ،در عين حال كه ابزار مفيدي براي كسب و تبادل
اطالعات است اما مي تواند مخرب نيز باشد؛ به بيان ديگر ،اينترنت ابزار قدرتمندي است كه هم ميتواند باعث فساد گردد و هم
ابزار آموزش و تعليم و رشد علمي ،فرهنگي و اجتماعيِ نوجوانان و جوانان را فراهم آورد .شبكههاي اجتماعي مجازي مثل همه
پديدههاي مدرن به عنوان يك ابزار هم كاربرد منفي و هم كاربرد مثبت دارند به شرط آنكه استفاده كننده روشهاي استفاده
صحيح از آن را بداند.
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اين روزها با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتي خصوصاً قشر دانش آموز و دانشجو از شبكه هاي اجتماعي مجازي،
بررسي مسائل مربوط به اين شبكه ها جه ت اتخاذ تصميمات صحيح و برنامه ريزي دقيق توسط مسئوالن فرهنگي و اجتماعي
و نيز والدين ،ضروري است .آنچه كه در اين ميان مي تواند آسيب هايي را به جامعه وارد كند ،گرايش افراد جامعه به
آسيب هاي فضاي مجازي است و قشر دانش آموز به جهت خصوصيات روانشناختي كه دارد از اثرپذيرترين گروه هاي جامعه به
شمار ميآيند .در اين نوشتار آثار منفي شبكه هاي اجتماعي بر روي دانش آموزان و دانشجويان را از جنبه افت تحصيلي مورد
بررسي قرار مي گيرد.
منابع :
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