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 چکیده
علم و فناوری، خصوصاً فناوری های موجود در فضای مجازی، به 

در این بین استفاده درستت  . و تحول است سرعت در حال تغییر

فناوری هتای نتوین،   . از این فناوری های نوین، حائز اهمیت است

های اجتماعی متفاوت، در کنتار   افراد بسیاری را در سنین و گروه

است و موانع زمانی و مکانی بر سر راه ارتباطتات را   هم گرد آورده

در عتین رفتع   امتا فنتاوری هتای ج یت       .از میان بر داشته است

مسائل و مشکالت گذشته، مسائل ج ی  بسیاری را نیز به وجتود  

از مهمترین چالش های فضای مجتازی متی تتوان بته     . می آورن 

هتا،   ها، شتکا  نستل   ، بحران هویت، تعارض ارزشیاعتیاد اینترنت

پژوهش حاضتر  . سوءاستفاده جنسی و انزوای اجتماعی اشاره کرد
ین بر سالمت روانی دانش آموزان با ه   بررسی نقش فناوری نو

پسر متوسطه دوره دوم در شهرستان دهلران، به روش پیمایشتی  

حتاکی از آن  نتتای   . و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفت

فرضیات در نظر گرفته ش ه در زمینه تأثیر فناوری نوین که  است

بر سالمت روانی با توجه به جنستیت و ستن، وضتعیت مستکن و     

یعنتی بتین متغیرهتای یتاد شت ه و      . ن درآم ، رد ش ه استمیزا

نظتر  همچنتین  . دی گاه هتای مطترش شت ه رابطته وجتود نت ارد      

پاسخگویان در خصوص نقتش فنتاوری نتوین بتر ستالمت روانتی       

دانش آموزان با توجه به عتواملی نظیتر تحصتیالت و شتغل آنتان      

 .بوده است دارای تفاوت

ستالمت روان، دانتش   فناوری، فضتای مجتازی،    :کلمات کلیدی

 .آموزان پسر
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Abstract  

Science and technology, especially cyberspace 
technology, are changing rapidly. In the 
meantime, the proper use of these new 
technologies is important. New technologies 
have brought together many people from 
different ages and social groups and The time 
and place barriers of communication have been 
eliminated. But new technologies, while solving 
past problems, create many new issues. The 
most important challenges of cyberspace 
include Internet addiction, identity crisis, 
conflict of values, generational gap, sexual 
abuse and social isolation. The purpose of this 
study was to investigate the role of modern 
technology on mental health of second grade 
secondary school students in Dehloran, A 
survey was conducted using a questionnaire. 
The results showed that the hypothesis 
regarding the effect of modern technology on 
the mental health of children with regard to 
gender and age, housing status and income was 
rejected. There is no relationship between these 
variables and the views expressed. Also, 
respondents' views about the role of new 
technology on mental health of students 
differed according to factors such as their 
education and their job. 

Keywords: Technology, cyberspace, mental 
health, boy students. 
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 مقدمه

 از آن سترری نشت ه،  زیتادی   ، در بر گیرن ه نسل ج ی ی از روابط اجتماعی است و بتا اینکته عمتر    فضای مجازی

کنار هتم   درفضای  این در ،های اجتماعی متفاوت گروهو افراد بسیاری در سنین . ش ه است زن گی مردمبخشی از 

بتی شتد در    .کنن  ارتباط برقرار میهای بسیار دور در دنیای واقعی، به راحتی با هم  لهفاصبا وجود ان  و  گرد آم ه

هتای رایانته   بازی ( نوجوانیبرای سنین کودکی و  و مخصوصاً)  عی، ماهواره، اینترنتهای اجتما دنیای امروز، شبکه

از زنت گی بیشتتر    یناپتذیر  بختش جت ایی   به ناوری ها کهف. کنن  ایفا میقش بسیار مهمی در تربیت فرزن ان ای ن

بته نوبته ختود دارای    ، کته  تربیت به ختود اختصتاص داده انت     در حیطه تعلیم و ثیراتی نیز، تأان  مردم تب یل ش ه

یتادگیری رستمی شت ه،     -یتاددهی رونت   کیفتی   یکته موجتا ارتقتا    در حالی. پیام های مثبت و منفی می باش 

 ،طی دو دهه ی گذشته .و بروز عوارض جسمی و روانی ش ه استتربیت صحیح  اخالق و تضعیفموجا همچنین 

گرگون ساخت است که طبق نظر ع ه ای زمتین  چنان چهره جوامع را د (یارتباط اطالعاتی و) تحوالت تکنولوژید

بیان می کن  ما اکنتون در    مد لوهانبه طوری که . بلکه شبکه ای عظیم است ،ونه کره ای دیگر نه مسطح است 

ستریع تکنولتوژی هتای     که با گسترش رشت  ، ( 3ص 0212، فیوزه مد لوهان و) دهک ه جهانی زن گی می کنیم

 .راه استظهور ابر رسانه ها هم ارتباطی و

فناوری های ج ی  در همان حال که مسائل و مشکالت کهن بی شماری را حل می کنن  مسائل ج یت  زیتادی را   

، به صتراحت نشتان دهنت ه    "همه پیشرفت های فناورانه سود خالص نیست"این مطلا که . نیز به وجود می آورن 

ها سرشتار از نمونته هتای سترگرمی ج یت ی       رسانه. هر دو بع  مثبت و منفی استفاده از فناوری های ج ی  است

شان گسترش می یاب  و به دلیل جذابیت فراوان آنها برای بسیاری افتراد، نگرانتی    هستن  که روز به روز محبوبیت

لیتت هتای مت نی را بتا     عی و فعاعالقه جوانان به مشارکت اجتماسرگرمی های مجازی، . ر انگیخته ان همگانی را ب

الشعاع قرار می ده  و ممکن است بر مهارت های اجتماعی آنان در ت ارک فراغت هتای   انگیزه های مختلف تحت

متی  هم چنین مجاورت طوالنی با فضتای مجتازی   . ثیر منفی بگذاردتفریحات و بازی های غیر مجازی تأ گروهی و

انجامیت ه و بتا   ثیر پذیری افراطی از هنجارها و ارزش ها در عرصته هتای مختلتف ارتبتاطی و اجتمتاعی      توان  به تأ

 .( 3 1ذکائی، )ربران را تحت تأثیر قرار ده  تقویت جهان وطنی تعلقات ملی و سنتی کا

حوزه علم و فناوری و از جمله فناوری های موجود در فضای مجازی، با سترعتی شتگفت انگیتز در حتال پیشترفت      

و فردی که ایجتاد متی کننت ، نیازمنت      بکارگیری این فناوری ها با توجه به آثار مختلف مانن  آثار اجتماعی . است

خسارات جبران ناپذیری را به وجود متی آورد کته نمونته     ،به این فضا ب ون برنامهورود . فراهم آوردن آمادگی است

 . های متع د آن در زن گی روزمره مردم قابل مشاه ه است

آوری اطالعتات و   ی اخیتر بته فتن   هتا  با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیتز در ستال  

یتابی آن   های ج ی وجود دارد که ضروری است به ریشه ارتباطات توجه زیادی ش ه است؛ ولی در این رابطه آسیا

را دارد کته بتر استا      31کشتور جهتان، رتبته     131منت ی از اینترنتت در بتین     کشور ما از نظتر بهتره  ». پرداخت

کننت گان اینترنتت    درص  استفاده   . رود کشورهای متوسط به شمار میبن ی اتحادیه جهانی مخابرات جزء  طبقه

(.  3 1صتادقیان،  )« ه در هفته استت دقیق 0 دهن  و میانگین صر  ش ه برای اینترنت  را قشر جوان تشکیل می
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بته  هتا رت  ایرانی"سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب ش ه است و  یابی در کشور ما به های دوست شبکهاز طرفی، 

 (.33 1ستارزاده، ) "ان  ها کسا کرده سوم را در این شبکه

تر، نمایانگر نقش ختانواده در کنتار ایتن     ای اینترنت، فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و از آن مهم فرهنگ رسانه

 بتروز . روی فرزنت ان ختود کنتترل تربیتتی و نظتارت اخالقتی دارنت        تتا چته میتزان    وال ین  ، اینکهابر رسانه است

هتای اجتمتاعی و روانتی باشت ؛ بته همتین دلیتل،         ستاز نتوع ج یت ی از آستیا     توان  زمینه های نوظهور می آسیا

تکنولتوژی اطالعتات و   . نمای  های نوظهور، الزم و ضروری می ریزی برای شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیا برنامه

نموده است که نه تنهتا زود گتذر و وفتانی     ارتباطات، پتانسیل شکل گیری نوع ج ی ی از روابط اجتماعی را فراهم

 .(11ص  3 1آتش پور و کاظمی، )قرادادی متفاوت است  -نیست، بلکه پیام های آن بر شیوه های اجتماعی

سهولت دسترسی است که کودکان در محیط امن خانه به دور از مزاحمتت هتای    ،نوینهای از جاذبه های فناوری 

در این روش ارتباطی وال ین نیز بترای   .ارتباط برقرار نماین  با دیگران یا خواه ودوستان می توانن  بر بازی های دل

 افستردگی،  ،اضتطراب )گی آنها وآستیا هتای روانتی    وابست اما از اعتیاد ومی گذارن ،  آسایش خود فرزن ان را آزاد

ر هر حال، نمی تتوان  د. نیز افت تحصیلی غافل می مانن  و (تغذیه مشکالت خواب و) جسمانیو  (واحسا  تنهایی

 آموزش و خانواده،)تربیت  کاران تعلیم وو دست ان رثیرات مثبت فناوری نوین بر تربیت فرزن ان را نادی ه گرفت تأ

تربیتت فرزنت ان    قولته فنتاوری روز و  و آمیختگتی دو م  علمی-زمینه سازی فرهنگی درص د ای ب( جامعه پرورش و

 .باشن 

ارزش ها عبارتن  از استان ارهای تعریف ش ه فرهنگی متشتکل از مطلوبیتت،   (  ، ص  022)مطابق تعریف منشیز 

در یتد  . خوبی و زیبایی که تحت عنوان رهنمود های گسترده ای برای زن گی اجتمتاعی بکتار گرفتته متی شتون      

(  1، ص33 1)ذکتایی  . جامعه، ارزش ها به منزله پلیسی هستن  که از درون و باطن، انسان را کنترل متی کننت   

بیان می کن  که دانش و اطالعات زیادی که جوانان امروز از طریق رستانه هتای جمعتی بته آن دسترستی دارنت ،       

تعلتیم و   ثیر فضای مجازی بر، به طور کلی به بررسی تأتحقیق حاضر .پشتوانه اصلی تصمیمات و رفتارهای آنهاست

هیجانتات ناشتی از   و  3نی بین هتوش هیجتانی  رابطه ناهمگو ،ب ون تردی که می پردازد، ارتباط اجتماعی  و تربیت

عمیتق   موجتا تتأثیرات  های رایانته ای   بازی، شبکه های اجتماعی و ماهواره ،اینترنت فناوری های نوین مخصوصاً

مطترش  تی ستااال  در اینجتا چنتین   .بود جوانان خواه  نوجوانان وزن گی اجتماعی کودکان،  روان واین پ ی ه ها بر 

توان از تأثیرات زیانبار آن پیشگیری نمود  های نوین چیست و چگونه می تماعی این فناوریکه تأثیرات اج شود می

 توان  در این میان بازی کن ؟ و تربیت دینی چه نقشی را می

 تحقیقچارچوب و  نظری مبانی

 ت هتای ارتبتاطی، بته شت      های اخیر و به م د پیشرفت تکنولوژی و فراهم ش ن زیرستاخت   در سالفناوری ج ی ، 

 12ی  سایت در جهان وجود داشت، تا انتهتای دهته   وب 2 ح ود   111در حالی که در سال . گسترش یافته است

چتین بته تنهتایی     0212بر اسا  آمارهای موجود، در ستال  . هم فراتر رفت 1سایت  میلیون وب  این رقم حتی از 

ی یتد اتتاق را اشتغال      ، فضایی به ان ازه ید گیگابایت حافظه 1132در سال . میلیون کاربر داشت 22 نزدید به 

ان از وستیعی کته     ها در این چشم  رسانه. گیرد  گیگابایت حافظه در جیا پیراهن ما جای می 022کرد؛ اما امروز  می

در عصر فراصتنعتی،  . ها ایجاد خواه  ش ، بسیار متفاوت از قرن قبل عمل خواهن  کرد  یکم برای آن و  در قرن بیست

های دریافت سنتی خبتر را تحتت تتأثیر ختود       ی دریافت اخبار و اطالعات به طور ش ی ی شیوه  ر نحوهدگرگونی د
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های سنتی و غیرمجازی به ش ت کاهش یافته است؛ به طوری کته    ی مردم به رسانه  قرار داده است و میزان مراجعه

طبان بته فضتای مجتازی بترای اختذ      ی مخا  ی گالوپ منتشر نموده است، میزان مراجعه طبق آمارهایی که ماسسه

رسی ه استت؛ در حتالی کته در همتان      0210درص  در سال  1 ، به  022درص  در سال   0اخبار و اطالعات، از 

 . ان   رو بوده های قرن بیستمی مانن  تلویزیون، رادیو و نشریات چاپی با کاهش ش ی  مخاطا روبه  زمان، تمام رسانه

 . شود  برابر می 12سال   هر  3مق ار اطالعات دیجیتال

هتای    ش ه در رسانه  های مجازی بای  به آن توجه نمود کیفیت مطالا ارائه  شناسی رسانه  ی مهمی که در آسیا  نکته

خروجتی اکثتر   . شود خبری هستن  ها منتشر می  بخش قابل توجهی از مطالبی که در این گونه رسانه. مجازی است

لتین و   .گتردد   ها ارائته نمتی   بری هستن  و هیچ گونه اطالعات تحلیلی و تبیینی در آنها مطالا صرفاً خ  این پایگاه

در پژوهشی نشان دادن  که دانش آموزان معتاد بته اینترنتت در بعت  مختاطره جتویی و هیجتان،       ( 0220) 1تسای

کارهای خطرناک نمرات باالتری از افراد غیرمعتاد ب ست آوردن ، لیکن خودشان هیچگاه به طور مستقیم دست به 

. و تجارب هیجانی نزده بودن  و تنها بازداری های اجتماعی را در زمان متصل بودن به اینترنت نقت  کترده بودنت    

ع ه ای بر تأثیر مثبت بازی های وی یویی بر مهارت های شناختی و توسعه روابط اجتماعی از طریق این بتازی هتا   

دلیلی مبنی بر تتأثیر بتازی هتای رایانته ای بتر انتزوای اجتمتاعی و        هیچ ( 0222)گال و همکاران . تأکی  کرده ان 

 .کاهش روابط اجتماعی نیافته ان 

از این میان دی گاه نظریه کتنش  . تئوری های چن ی مطرش ش ه است، فناوری های نوین فضای مجازیدر بخش 

عنتوان چتارچوب   بته  جمعتی   برما  و نظریه کلی وولخارت در مورد تأثیر گروه و تئتوری هتای ارتبتاط   ارتباطی ها

قبتل  : 12نظریه کنش ارتباطی هابرما ( الف. نظری تحقیق در نظر گرفته ش ه که به اختصار به آن اشاره می شود

حتوزه ی عمتومی   . ومی مورد نظر وی می پتردازیم ، ابت ا به حوزه عمتن به نظریه کنش ارتباطی هابرما از پرداخ

افراد به شیوه عقالنی بتوانن  به بحث برردازن  و در این بحث به » : ضا ت که در آن فمورد نظر هابرما  فضایی اس

 . رت در این بحث ها دختالتی ن ارنت   توافقی برسن  و افراد در این محیط ها بتوانن  به طور برابر شرکت کنن  و ق

، را مطرش کننت  ائل خصوصی خود ، در این بحث ها افراد بتوانن  مسی بتوان  در این بحث ها مطرش شودهر موضوع

آزاد ارامکتی و امتامی،   )وع کرد و درباره ی آن بحث کترد رج این بحث ها همیشه باز است و همیشه می توان به آن

 (. 3ص  3 1

، نظر هابرما  را تتا حت ودی داراستت    محیط اینترنت این فضا را فراهم کرده و شرایط حوزه عمومی موردبنابراین 

ا عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنتی  حوزه عمومی هابرما  فضازی مجازی ی

در فضای محیط های تعاملی اینترنتت   .ی آین  وکنش ارتباط از طریق بیان و گفت و گو تحقیق می یاب گرد هم م

صتیل  برما  معتق  است که نیازهای اساستی یتا ا  ها. ، تحقیق می یاب رما مورد نظر هاب« شرایط آرمانی  »بحث 

کت  کته صتمیمانه وارد     آزاد آن ها را دارن  و این نیازها توسط هر کامالً به طور معینی وجود دارد که تمامی افراد

 (.  ص  32 1، استیون) ید گفت وگو ی عملی شود ضرورتاً کشف خواه  ش 

خود را بیتان کننت  و   بین افراد صمیمی ش ه و نیازهای  در نتیجه این روابط و بروز احساسات، ارتباط در هر حال،

و بته وجتود آوردن شترایط بترای      ورود به ید فضای گفتگتو . فی خود را در این محیط مصر  می کنن انرژی عاط

                                                        
8- Digital information 
9  - Lin tasay 
10  - Jürgen Habermas 



 

 

همچنین کاربران نیازهتای ختود   و از یک یگر تأثیر پذیرفته افراد که  موجا می شود  فضای صمیمی ابراز احسا 

 .کالت خود را مطرش کنن مسائل و مشدر آن گروه ها و را با هم مطرش کرده 

 

 
 نظریه کنش ارتباطی به صورت مدل علّی: 7شکل 

ولخارت دریافتن  افترادی کته از انگیتزه بتاالیی بترای حفت         کلی و: ظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروهن( ب

ت و پیام هتایی را  بعی  به نظر می رس  که ارتباطاوابستگی بیشتری به تأیی  دارن  و عضویت در گروه برخوردارن ، 

مناظرة گروهتی نستبت بته ستخنرانی هتا از اثتر       . ارزش های گروه هستن  قبول نماین  که نقطة مقابل هنجارها و

بخشی دراز م ت در تغییر نگرش ها برخوردار است، همچنین اگر این مناظرة گروهی به طور آزادانته برگتزار شتود    

عقای  تغییتر بته وجتود متی      مناظره آزاد در افکار و بحث و .شتی گروه خواه  داتأثیر بیشتری در اثر بخشی اعضا

 .آورد

 77تئوری های ارتباط جمعی

 او. هال از فرّار بودن محتوای ارتباطی صحبت می کن ، عاملی که احتمال تحصیل اثرات را کتاهش متی دهت     وال 

و یتا بته نتوعی اگتر از یتد      « داثرات دراز م ت بیش از اثرات کوتاه م ت مورد توجه قرار می گیر»معتق  است که 

پ  در این جا آن چه نقش مهمی را بتازی متی   . پیام به طور طوالنی م ت استفاده شود تأثیر آن پیام بیشتر است

ب ین گونه کته هرچته از اینترنتت بیشتتر استتفاده کنتیم ایتن میتزان         ، کن  طول م ت دسترسی به اینترنت است

خانواده می شود و این منجر به کاهش ارزش های خانواده نتزد فترد متی     استفاده احتماالً باعث کم ش ن ارتباط با

 (.  ص 10 1، همکاران سون و)شود

  7چالش های فضای مجازی

میلیتون   1 از میتان  »کته   طتوری  هتای اینترنتت، اعتیتاد بته آن استت؛ بته       کتی از آستیا  ی: 79اعتیاد به اینترنت

گیر  ان  و با معضالت زیادی گریبان نفر دچار اعتیاد اینترنتی ش همیلیون   تا  0کنن ه از اینترنت در امریکا  استفاده

نتیجته  . در جامعه ما نیز با گسترش روزافزون اینترنت شاه  این مسئله هستیم(. 3 1ص 12 1اکبری، )« هستن 

   کننت گان از اینترنتت جوانتان هستتن  و      بیشترین استفاده"ده  که  های انجام ش ه در کشور نشان می پژوهش

درصت  بته منظتور چتد کتردن       2 های اینترنتی،  درص  برای بازی 03درص  از آنها به دلیل حضور در چت روم، 

توانت    اعتیتاد بته اینترنتت متی    . "حضور دارن درص  نیز به دلیل جستجو، در شبکه جهانی   0پست الکترونیکی و 

کننت گان از اینترنتت نتواننت  بته      ادهاگتر استتف  . مشکالت ج ی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد

م ت ید ماه دوری از اینترنت را تحمل کنن  در معرض خطر اعتیاد به آن قرار دارنت  و متأستفانه متا شتاه  ایتن      

گذرانن  و ایتن مستئله    ها را تا صبح با اینترنت می که برخی از جوانان، شا طوری پ ی ه در میان جوانان هستیم؛ به

هتای ختانوادگی، ارتبتاطی،     تتوان بته آستیا    ها متی  از جمله این آسیا. شود ع د دیگر نیز میهای مت آغازگر آسیا

 (.12 1رحیمی،)عاطفی، روانی، جسمی و اقتصادی اشاره کرد 

                                                        
11- Theory of Communication 
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شخص، فرهنگ و جامعه، هر یتد در تکتوین شخصتیت فترد نقتش       گانه هویت، یعنی سه عناصر : 7بحران هویت

هویتت اجتمتاعى در پیونت  بتا     . دهت   همتاى فرد را تشتکیل متى   گى بىهویت شخصى، ویژ. کنن  مهمى را ایفا مى

هویت فرهنگی، برگرفته نهایت  گیری آن، متأثر از ایشان است؛ و در گرفته و شکل ها و اجتماعات مختلف قرار گروه

  تتا  هتای آن، از بت و تولت    واسطه تعامتل او بتا محتیط پیرامتون و آمتوزه      از باورهایی است که در عمق وجود فرد به

ای فرهنگى و اجتمتاعى استت کته فترد ختود را در       از آنجا که فضای سایبری، صحنه. سالی جای گرفته است کهن

پتذیری شخصتیت    ای استت بترای آستیا    ده ، خود زمینه هاى زن گى قرار می ها و سبد هاى متنوع، نقش موقعیت

هویت شخصی و مشخصات فتردی   مطرش نش ن. کاربر که در نتیجه، موجا چن  شخصیتی ش ن کاربر خواه  ش 

جوانتان در ایتن محتیط از    . شتود  هتای چن گانته و رشت  و استتحکام آن متی      در اینترنت موجا تقویت شخصتیت 

. شتود  تتر متی   گردد، این خطر پررنگ ویژه در دورانی که هویت آنان شکل می پذیری بیشتری برخوردارن  و به آسیا

گذارن ، آنتان دائمتاً بتا     ى عمومى از جمله اینترنت در اختیار جوانان مىها هاى فراوانى که رسانه با امکانات و گزینه

چنتین فضتایى هویتت نامشتخص و پیوستته متحتولى را       . شتون   هاى ج ی  و انواع مختلف رفتار آشتنا متى   محرک

های زن گی  ها و سبد های متنوع نقش اینترنت ید صحنه اجتماعی است که فرد را در موقعیت"آفرین ؛ یعنی  می

نظتران   واقعیتت ایتن استت کته از نظتر صتاحا       (.130ص 12 1اکبتری،  ) "پتذیرد  ده  و از آن تتأثیر متی   رار میق

هتای   ترین این منابع، ختانواده، رستانه   عم ه. تأثیر منابع گوناگونی است گیری هویت افراد تحت شناسی، شکل جامعه

بتا توجته بته گستتره نفتوذ و فراگیتری آن       های گروهی  از این میان رسانه". گروهی، م رسه و گروه همساالن است

گیری نظام شخصتی و هویتت    ای موجا ش ه است که شکل های ماهواره گسترش تلویزیون. ان  ای یافته اهمیت ویژه

 (.33 1صبوری خسروشاهی، ) "تأثیر عوامل متع د و گاه متعارض قرار گیرد افراد تحت

یکتی از  . تأثیر خود قترار داده استت   ارهای اجتماعی را تحتها و هنج آورانه، ارزش تغییرات فن : 7ها ارض ارزشتع

هتای غربتی،    ها، برخورد با این پ ی ه است؛ چون اساستاً ورود اینترنتت همتراه بتا ارزش     روی فرهنگ های فرا چالش

مثالً ورود اینترنت وشتبکه هتای مجتازی در حتوزه     . های ج ی ی را در کشورهای دیگر به وجود آورده است چالش

در ید مطالعه تجربی نشان داده ش  که استتفاده جوانتان   . شود ها می موجا تغییر نظام ارزشی در خانواده خانواده

گسترش ارتباطات نامتعار  . ( 3 1زنجانی زاده، )های خانواده ش ه است  از فضاهای مجازی موجا کاهش ارزش

هتای   زمینته  وستتانه و عاشتقانه، در  شبکه های مجازی اجتماعی به دلیل تستهیل ایجتاد روابتط د    در میان جوانان

شتود   غیراخالقی بسیار مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که فضای مجازی موجا سهولت ایجاد روابط نامشروع متی 

 (.11ص 12 1رحیمی، )

ها را بیشتر کرده است و اکنون شتکا  میتان نستل دوم و ستوم      فناوری نوین شکا  میان نسل : 7ها شکاف نسل

. فهمن  ید زبان دیگری را نمی ای که هیچ گونه نیز آشکار ش ه، به فضاهای مجازی وگروه ها نترنت ومن  به ای عالقه

ب ون هیچ گونته  ها شاه  هستیم که وال ین و فرزن ان  های ج ی  به عرصه خانواده آوری امروزه با ورود وسایل و فن

روابط موجود میتان والت ین و    ،در شرایط فعلی .گذرانن  در کنار یک یگر می بسیاری راهای  ساعتبرقراری ارتباط، 

های زیستی مختلف زن گی را از  های اجتماعی و تجربه فرزن ان به سردی گرائی ه و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت

احستا  دانتایی و   ( والت ین )نستل دیتروز   . کننت   دی گاه خود نگریسته و مطابق با بینش ختود آن را تفستیر متی   

های روز است، در برابر آنهتا واکتنش نشتان     که خواهان تطابق با پیشرفت( فرزن ان)نسل امروز کن  و  تجربگی می با

                                                        
14  - Identity Crisis 
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 12 1رحیمتی،  )آورد   آیت  بته لجبتازی روی متی     آنهتا برنمتی  تجربی های  ده  و چون از پ  منطق و نصیحت می

 (.11ص

مایت کودکان در برابتر  کارشناسی برای ح"عنوان  گردهمایی جهانی تحتِ( 1111)در سال  :سوءاستفاده جنسی

ای ش  که در آن آمت ه   برگزار، و منجر به ص ور قطعنامه "اجتماعی -اده جنسی از طریق فضاهای مجازیسوءاستف

هرچه این شبکه های مجازی بیشتر توسعه پی ا کن ، کودکان، بیشتر در معترض محتویتات خطرنتاک آن    : "است 

 گرافی کته از طریتق ایتن فضتاها متورد      ه فحشای کودکان و پورنوهای محرمانه مربوط ب فعالیت. قرار خواهن  گرفت

 (. 13ص 12 1اکبری، ) "رود اد به شمار میشود، اکنون از مسائل ح استفاده واقع می

امروزه تبلت وگوشی های هوشمن  در زن گی اجتماعی، جای دوستان و نزدیکتان را گرفتته و    :71انزوای اجتماعی

 های اینترنتی و ها وقت خود را در سایت افرادی که ساعت. ه و فامیلی ش ه استحقیقت جایگزین روابط دوستان در

هتای   نهنت ؛ چراکته فترد، دیگتر فعالیتت      های اجتماعی را زیر پا متی  بسیاری از ارزش ،گذرانن  فضاهای مجازی می

داد کته استتفاده   نتای  پژوهش شان رز نشان ". آورد های فردی روی می اجتماعی خود را کنار گذاشته و به فعالیت

شبکه هتا  کمتتر    این فضاها و برعک  کاربرانی که از. این فناوری ها با پیون  ضعیف اجتماعی مرتبط است زیاد از

صتبوری خسروشتاهی،   ) "ای با وال ین و دوستانشان ارتبتاط بیشتتری دارنت     مالحظه طور قابل کنن ، به استفاده می

1 33 .) 

 م و تربیت های رایانه ای در تعلی ثیر بازیتأ

ختلتف در  نامه های فراغتی بترای بستاری از افتراد در ستنین م    ه ای محبوب ترین تفریح و هسته بربازی های رایان

موضتوع بحتث گذشتته بتین حتوزه زیتادی از        اخیتر  ثیر بتازی هتای رایانته ای در سته دهته     تأ. جوامع م رن است

و  13گترین . شناسان و جامعه شناسان بوده استت واندانشمن ان، توسعه دهن گان، دانشگاهیان، رسانه ها، مورخان، ر

ل ج ی  و بر این عقی ه هستن  که رایانه ها و بازی های رایانه ای در حال حاضر به بخشی از نس( 1113)همکاران 

در چن  سال اخیر بازی های رایانه و اینترنت به تت ری  جتای تلویزیتون را گرفتته      .در حال رش  تب یل ش ه است

تلویزیتون را در زنت گی کودکتان و نوجوانتان      نسبت بهمی رود در آین ه ای نزدید نقش عم ه تری  است و انتظار

 که در خارج از یدر حال حاضر در کشور ما بخش زیادی از اوقات فراغت دانش آموزان در ساعات های .داشته باش 

ت نشتان متی دهت  نوجوانتان و     به طوری که تحقیقا. منزل هستن  صر  پرداختن به بازی های رایانه ای می شود

ایتن بتازی    از علل گرایش نوجوان و جوانان به. بازی های رایانه ای می پردازن  ساعت به 3جوانان در هفته بیش از 

، ع م امکانتات ورزشتی   ئوالن و خانواده ها، نبود بر نامه های فراغتی مناسا از سوی مسها، قابلیت دسترسی آسان

 ، روانتی و ایی برای مت ت زیتاد، موجتا عتوارض جستمانی      اختن به بازی های رایانهاما پرد. و تفریح مناسا است

 .اجتماعی متع دی در افراد می شود

مطالعات انجام ش ه در این زمینه نشان داده ان  که بازی های رایانه ای در کنار برخی مزیت ها و فوای  آنها، بسیار 

انه ای سبا رفتار های پرخاشتگرانه، اعتیتاد   ثیر بازی های رایدر بع  روان شناختی تأ .خطرناک و مضر نیز هستن 

ثیر بازی هتای رایانته ای بتر    البته بای  خاطر نشان کرد که تأ. وشه گیری و اضطراب می شودبه رایانه، افسردگی، گ

 یی بیننت ه و ا، مق ار زمان بتازی هتا، توانت   به سن، درجه و ش ت خشونت، مت روانی افراد و ش ت و اهمیت آنسال

، چارچوب ارزشی کته فترد در   ر مهار تمایالت و انگیزه های خود، توانایی ددنیای خیالی بازی از دنیای واقعیتمیز 

 . که در متن و محتوای بازی ها است بستگی دارد یآن رش  کرده و یا ارزش های

                                                        
17- Social isolation 
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هتای اوقتات    عالیتت ده، فتأثیر اینترنت را در زمینه اجتماعی از سه بع  کارکرد خانوا (0221) زی هو و جانتان جی

اعضتای ختانواده    ر مورد کارکرد خانواده، فعالیتد .ان  کاری مورد بررسی قرار داده م نی و پنهان های فراغت، آزادی

نتتای  پتژوهش ستوبرا    . آورد داری به وجود متی  ت معنیکنن گان تفاو  گان و ع م استفادهکنن است که بین استفاده

کننت  و ایتن استتفاده در بتین      کودکان بیشتر از نوجوانان از کامریوتر استفاده میده  که  نشان می (0221) مانیام

زمتان   .کننت   پوستان از کامریوتر استتفاده متی   سفی پوستان بیشتر از سیاه همچنین پسران بیشتر از دختران است،

کن است به روابتط بتین   های شناختی اثر منفی ن ارد، بلکه مم کردن برای استفاده از اینترنت بر مهارت یزیاد سرر

براسا  نتاین  تحقیق رابرت کتراوت، استتفاده بیشتتر از اینترنتت بتا       .حف  روابط اجتماعی کمد کن  شخصی و

پیام  کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بود، همچنین گزارش ش ه است افترادی کته از اینترنتت بیشتتر استتفاده      

 (.130ص 32 1اسلوین، .ک.ر)ت ها افزایش بیشتری یافته اس ی آنان ، تنهای کرده

، (0221ستکی،  پرن)ی های رایانه ای بر امور درمتانی  نقش مثبت باز ،ثیرات منفی این بازی هابر، در زمینه تأعالوه 

مورد تأکیت  قترار گرفتته    ( 0221 ،زمانی)، و افزایش یادگیری بصری ( 113 ،سایمون)غنی سازی محیط آموزشی 

طتور  ه ، انزوای اجتماعی، تنهایی، دوری از خانواده و بت ینترنت بر احسا  ب بختیبر تأثیر ا( 1111) 11افونسو. است

یی معتق  است دوستی ها و ارتباطات مجازی، انتزوا و جت ا   02کورتی . اهش سالمت روانی اشاره کرده استکلی ک

اده مت اوم  در پژوهشی نشان دادن  که استف( 0222)سن رز و همکاران همچنین . اجتماعی به همراه خواه  داشت

نشتان داد  ( 0222)بررسی کال ول و پتین  . ماعی در بین نوجوانان همراه استانزوای اجت از اینترنت با افسردگی و

 .       که نوجوانان نوعی دوستی الکترونیکی برقرار می کنن  و به بازی های رایانه ای عالقمن  می شون 

تتأثیر   میان کودکان و نوجوانان بساری از محققان را بته بررستی  شیوع روز افزون استفاده از بازی های رایانه ای در 

بتا توجته بته افتزایش     . در ایران مطالعات محت ودی در ایتن زمینته وجتود دارد    اما . این بازی ها ترغیا کرده است

ا چته  استتفاده از ایتن بتازی هت    این ساال مطرش است که ، بازی های رایانه ای، در حال حاضر استفاده ازروزافزون 

ثیر استفاده از این بازی ها در اقصی نقتاط جهتان بتا    و آیا تأ؟  ثیری بر ابعاد سالمت روانی و انزوای اجتماعی داردأت

توجته بته   و بتا   خارجی و داخلیصاحبنظران  در این تحقیق، ضمن توجه به نظرجامعه مورد مطالعه یکسان است ؟

مبحتث ستالمت     ین بته عنتوان عامتل اصتلی در    والت  نقتش  نی در ید منطقه کمتر توسعه یافته،بحث سالمت روا

 .روانی کودکان م  نظر قرار گرفته است -روحی جسمی و

  تعریف مفاهیم و اصطالحات

 .استت « زای آوران»و « زادوران»معتادل فارستی ایتن واژه    . واژه ای عربی، بته معنتی پت ر و متادر استت     : والدین

یتا  ( طبیعتی )می گردد، که می توانن  وال ین بیولتوژیکی  همچنین وال ین به سرپرست فرزن  یا فرزن ان هم اطالق

 (. ویکی پ یا)پ ر و مادر خوان ه فرزن  داشن  

 فناوری نوین 

فناوری نوین فضای مجازی، بیشتر به عنوان محیط الکترونیکی یا محیط شبکه ای از کامریوتر ها دانسته می شتود  

اشیاء و واقعیت های سته بعت ی جهتان واقعتی را مشتابه       که با استفاده از جلوه های سمعی و بصری سعی دارد تا

گفته می شود که بی مکانی و بی زمانی از خصوصتیات بتارز ایتن فضتا     . سازی کن  اما فاق  مادیت فیزیکی هستن 

ها رو در رو و ب ون  ها یا گروه در شبکه اجتماعی مجازی ارتباط افراد و سازمان (.1 0ص 31 1منتظرقائم،)است 

 . بلکه به ابزاری به نام اینترنت بستگی دارد واسطه نیست

                                                        
19  - Afonso 
20  - Curtis 



 

 

 سالمت روان

ثر و مولت   ااز آنها به نحو م و خود را شناخته های توانمن ی ،که در آن فرد است حالتی از بهزیستی ،سالمت روانی

طبتق تعریتف ستازمان به اشتت جهتانی، حتالتی استت کامتل از          .استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفی  است

روانی و رفاه اجتماعی و نه فقط ع م وجود بیماری و ضعف، و همچنین مفهوم سالمت روانتی شتامل رفتاه     سالمت

بته  )ذهنی، خودکارآم ی درک ش ه، استقالل، شایستگی و توانایی فرد در ادراک ذهنی و عاطفی بالقوه می باشت   

سازش ممکن فرد با جهان اطترا ، بته    کارل مننگر، سالمت روانی را عبارت از(. 11 1نقل از پورافکاری و شکری، 

 (.12 1میالنی فر، )طوری که باعث شادی و برداشت کامالً مفی  و ماثر شود، می دان  

 روش تحقیق

جامعه آماری عبتارت استت از   . ت کاربردی می باش از نوع تحقیقاانجام ش ه است و  روش پیمایشی بهاین تحقیق 

تعت اد حجتم    .نفتر متی باشت     03 ه نظری شهر دهلران که تع اد آن وال ین دانش آموزان پسر متوسطه دوم رشت

صتورت تصتادفی   مورگتان و بته    اسا  ج ول گرجسی و باش  که بر ینفر م 03 نفر از مجموع  022نمونه، شامل 

محقق در پژوهش حاضر برای گرد آوری اطالعات نظری از دو روش استتفاده کترده     .انتخاب گردی ه است 01ساده

 .است

وع تحقیق ابت ا کلمات کلی ی مشخص و باره موضبه منظور جمع آوری مبانی نظری در :وش کتابخانه ایر( الف

، مهمتترین مطالتا را   و سایر منتابع  ، مقاالتو پ  از تهیه مطالا از کتا گردآوری منابع پرداختهبر اسا  آن به 

 .گروه بن ی و مورد استفاده قرار گرفته استانتخاب و 

مگ ایران به منظور جمتع آوری پیشتینه تحقیقتاتی     ،  0ایران داک ،00سسه اریدکه اطالعات مااستفاده از شب( ب

آوری اطالعات از ترکیتا چنت  پرسشتنامه    به منظور گرد .که در این خصوص در ایران و جهان صورت گرفته است

سشتنامه از سته   پر. ج ی  را آزمون نمای  استفاده ش ه استت  باز پاسخ که بتوان  موقعیت پیش ساخته ش ه بسته و

ه   از انجام آن و سایر مالحظتات   ،که در آن موضوع تحقیققسمت تشکیل ش ه است؛ قسمت اول، مق مه است 

، اطالعات هویتی و مشخصات عمومی افراد تکمیل کننت ه و در قستمت ستوم    ،قسمت دوم. الزم ذکر گردی ه است

 فاصتله ای و  ترتیبتی،  شتامل ستطوش استمی،    سطوش سنجش پرسشتنامه  .االت مربوط به تحقیق می باش اصل سا

 . باش  نسبتی می

 ابزار اندازه گیری   و پایایی   روایی 

منظتور از اعتبتار صتوری، شناستایی اعتبتار       »استفاده کترده ایتم    03برای تعیین روایی پرسشنامه، از اعتبار صوری

در مورد بررسی شاخص ها دلیلتی  که وفاق آنها  هش از طریق مراجعه به داوران است،شاخص ها یا معر  های پژو

 32 1 ستاروخانی، )« ع م اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معنای ع م اعتبار صوری می باشت  . بر اعتبار آن است

االت بر اسا  متون علمی جامعه شناسی و روان شناستی و مشتورت بتا استاتی      بنابراین بع  از تهیه سا. (1 1ص 

اصالش و بعضتا  حتذ     را االت دارای مشکل و نامفهومامر، همکاران مجرب سااور و سایر صاحا نظران راهنما و مش

 . که مورد تأیی  قرار گردی  تهیه ش فرم نهایی  نمودن  و

                                                        
21- Simple random sampling 
22  - Eric Educational research information center 
23- Iranian information and Do cumentation center 
24  - Validity 
25- Reliability 
26- Facevality 



 

 

آزمتون کته طتی آن،     01با انجام ید مطالعه مق ماتی ،قبل از توزیع بین پاسخگویان ،پرسشنامه برای تعیین پایایی

روزی ایتن رونت  تکترار      1پ  از ید فاصتله   ساله م ار  اجرا ش ، 02تا   1از نوجوانان  فرن 2 پرسشنامه بین 

بتا   و 03بین پاسخ ها همخوانی وجود دارد یا خیر، سر  با استفاده از روش الفای کرونباخکه مشخص گردد  ش  تا

از متی باشت  کته     233/2پایایی پرسشنامه محاسبه گردی  که مشخص شت  پایتایی آن    spssنرم افزار استفاده از 

 .قابل قبولی برخوردار می باش  و می توان به آن اطمینان نمود و ضریا آلفای کرونباخ باال

 تجزیه و تحلیل اطالعات 

اعت اد ثبتت گردیت ه و از     ستر  ها ثبت شت ه و   برگعات پرسشنامه ها، ک ها بر روی سراز جمع آوری اطالپ  

تجزیه و تحلیل داده های ایتن پتژوهش   . استفاده ش  برای تجزیه و تحلیل داده ها13نسخه  spssطریق نرم افزار 

 .در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است

 .انحرا  معیار استفاده گردی ه است میانگین و از مقیا  های فراوانی درص  و:  01روش های آمار توصیفی( الف

آزمتون لتون استتفاده گردیت ه      مون  تعقیبی شفه و، آزای آزمون فرضیه از آمار استنباطیبر : 2 آمار استنباطی( ب

وجتود   spss تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رایانه و با استفاده از برنامه های خاص که در نرم افتزار سر   .است

 .دارد انجام پذیرفته است

 یافته ها و بررسی فرضیات

 .سیت پاسخگویان متفاوت استاثر فناوری نوین بر سالمت روانی کودکان با توجه به جن :اولفرضیه 

  
 مربوط به نمونه توصیفی داده های: 7 جدول

 انحرا  استان ارد میانگین تع اد جن 

 11/ 2 32/ 1 122 زن

 1 30/ 1 122 مرد

 
 آمار استنباطی خالصه نتایج مربوط به:   جدول

 Tمق ار  درجه آزادی سطح معنا داری

برابری واریان  )آزمون لون

 متغیر (ها

 F سطح معنا داری

 با فرض برابری واریانسها  0/  222/2 -23/1 113 031/2

 با فرض نابرابری واریانسها  0/  222/2 -23/1 113 031/2

 

متی تتوان گفتت کته     . استت %(  2) با توجه به مق ار سطح معنا داری آزمون لون که بسیار کوچکتر از حت  مجتاز  

توان گفت که فرض تحقیق  میT رفی با توجه به سطح معناداری آزمون ازط .واریان  دو گروه با هم متفاوت است

 .رد می شود

                                                        
27- Pilot 
28- Cronbakh 
29- Descriptive statistics 
30- Inferential statistics 



 

 

بین سن پاسخگویان و نظراتشان در مورد نقش فناوری نوین بر سالمت روانی دانتش آمتوزان رابطته     :فرضیه دوم

 .وجود دارد
 فرضیه دومبررسی  خالصه نتایج: 9 جدول

 سطح معنا داری تع اد مق ار نوع آزمون

 10/2  022 3/2 2 همبستگی پیرسون ضریا

 

فترض تحقیتق رد   توان گفت کته   با توجه به من رجات ج ول فوق و مق ار آزمون و هم چنین سطح معناداری می

 .می شود یعنی بین سن پاسخگویان و نظراتشان رابطه وجود ن ارد

با توجه به تحصتیالت   وزانر پاسخگویان در خصوص نقش فناوری نوین بر سالمت روانی دانش آمنظ: فرضیه سوم

 .وال ین متفاوت است
 تحلیل واریانس یکطرفه:   جدول

 منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنا داری

222/2   /1 

 بین گروهها 213 /3 3 312

 درون گروهها  1001  11 23/11

 جمع 10 13 111 

 

اداری می توان گفت که نظرات پاسخگویان در ارتبتاط بتا نقتش فنتاوری نتوین بتر       و سطح معن Fبا توجه به مق ار 

 .یی  می شودبنابراین فرض تحقیق تأ .سالمت روانی دانش آموزان با توجه به تحصیالت متفاوت است

 :نتای  به شرش زیر است. مون تعقیبی شفه استفاده ش ه استبرای پی بردن به محل تفاوت نظرات از آز

 .راد با تحصیالت ابت ایی با نظر افراد با تحصیالت راهنمایی متفاوت استنظر اف -

 .نظر افراد با تحصیالت راهنمایی با نظر افراد با تحصیالت دیرلم متفاوت است -

 .نظر افراد با تحصیالت دیرلم با نظر افراد با تحصیالت ابت ایی، راهنمایی، فوق دیرلم و لیسان  متفاوت است -

 

نظرات پاسخگویان در خصوص نقش فناوری نوین بر سالمت روانی دانش آموزان با توجه به شتغل   :مفرضیه چهار

 .آنان متفاوت است

                                 
 تحلیل واریانس یکطرفه خالصه:   جدول

 منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنا داری

222/2 20/12 

 بین گروهها  1/031    10

 درون گروهها 211 1  11 10

 جمع 13131 111 

  

بترای پتی بتردن بته محتل      . داری می توان گفت که فرض تحقیق تأیی  می شتود و سطح معنا  Fبا توجه به مق ار 

 :نتای  به شرش زیر است. مون تعقیبی شفه استفاده ش ه استتفاوت، از آز

 .رمن ان، کار آزاد و سایرین تفاوت معنا دار وجود داردبین نظرات افراد بیکار با کا -



 

 

 .بین نظرات فرهنگیان با کارمن ان تفاوت معنادار وجود دارد -

نظرات پاسخگویان در خصوص نقش فناوری نوین بر سالمت روانی دانتش   ،با توجه به وضع مسکن :فرضیه پنجم

 .آموزان متفاوت است
 طرفهتحلیل واریانس یک خالصه نتایج:  جدول 

سطح معنا 

 داری
F منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات 

213/2 3/0 

 بین گروهها 3  /3 0 011/ 

 درون گروهها 1  13 111  3

 جمع 13133 111 

 

می توان گفتت فترض تحقیتق رد متی      ،است( 2/ 2)و سطح معناداری که بزرگتر از ح  مجاز  Fبا توجه به مق ار 

 .شود

ثیر فضتای مجتازی بتر تربیتت کودکتان رابطته       اسخگویان و نظرات آنان در خصوص تأبین درآم  پ :فرضیه ششم

 .وجود دارد

 خالصه نتای  مربوط به فرض ششم: 1ج ول         

 سطح معناداری تع اد مق ار نوع آزمون

 B 221/2 022 13/2تائو کن ال 

 

یعنی بین دو متغیر رابطته  . ی توان گفت که فرض تحقیق رد می شودم ،با توجه به مق ار آزمون و سطح معناداری

 .وجود ن ارد

 بحث و نتیجه گیری 

 .فناوری های نوین، خصوصاً در حوزه ارتباطی، دارای اثرات و پیام های مثبت و منفی استهمچنان که گفته ش ، 

و ر هتایی روبته   کاربران را با ید سری کنجکاویهای فراوانی که برای کاربران دارد در ابت ا  اینترنت به دلیل استفاده

 رو بتوده  جامعه بتا چنتین مستائلی روبته    تلفن، که مانن  دوره ظهور ) شون  می کن  و در این بین، تناقضاتی بروز می

از  بنتابراین  .کن  حرکت میتعادل  سوی کاربر به ،با آشنا ش ن با انواع مختلف استفاده از اینترنتو ، به مرور (است

استت کته   رای نوجوانان دوره آموزشی بنظارت خانواده در استفاده و گذران ن  ،در رویایی با اینترنتترین نکات  مهم

فنتاوری دیگتری بته نتام     هزاره ج ی ، ق رت اب اع و نبتو  بشتر،    در دهه ی آغازین قرن و .توان  ماثر واقع شود می

لقوه دارای ظرفیتت اثرگتذاری بستیار    اناوری گتر چته بت   این ف. رتباطات را به ارمغان آورده استا فناوری اطالعات و

 ،اثرپذیری از ایتن فنتاوری   با نظام آموزشی می توانن  خانواده و نسبت به فناوری های گذشته است و یگسترده تر

متا بایت  از   ی تربیت فرزن ان به وجتود آوردنت ، ا  اجزا تحوالت سودمن ی را با تأسی از آموزه های دینی در ارکان و

هتا زمتانی    اعتیاد به استتفاده از ایتن شتبکه   .در برخورد با فناوری ها پرهیزکرد بیش از ح شیفتگی   یشی وخام ان

رود و بت ون اینکته متوجته باشت       کن  که فرد با قص  و ه   خاصی سرا  فضای مجتازی متی   بیشتر بروز پی ا می

، های ج ی تر چتون تبلتت هتا    ن فناوریزو، البته پیشرفت روزافهای اجتماعی ورود پی ا می کن  کهاختیار به شب بی

تر نموده است تا جایی که خاطر فترد از فکتر اینکته     ها آسان ها را به این شبکه اینگونه دستیابی... ها و  اسمارت فون

      .شود  اشته باش  مشوش و نگران میهای اجتماعی دسترسی ن ید روز به شبکه



 

 

توانن  از این طریق در هرزمان  ها می روابط روی آورده این است که آنیکی از دالیلی که نسل کنونی به این نوع از 

ای است که این روزها بته معضتلی بتزرگ در جوامتع پیشترفته       ، مسئلهنی به ارتباط با دیگران برردازن ؛ زمانو مکا

ی بشر انتخاب از سو حلّی مناسا  ، به عنوان راهت تکنولوژید برای برقراری ارتباطتب یل ش ه است و وجود امکانا

 .ش ه است

ها بته وستیله ارتبتاطی     های اجتماعی در فضای مجازی باعث ش ه تا این شبکه اما نتیجه آنکه رش  روزافزون شبکه

هتا در   رود که استتفاده از آن  گمان نمی های روزمره، ها در فعالیت کهثیر این شبضروری تب یل شون  و با توجه به تأ

ین خود کاربران هستن  که بای  آگاهانه تصمیم بگیرن  که به چته نحتوی در مستیر    ای نزدید کاهش یاب  و ا آین ه

با هت   بررستی   حاضر پژوهش  .ها استفاده نماین  ی از این شبکهصحیح و سالم و در جهت تعالی فهم و خرد جمع

گرفتت کته   نقش فناوری نوین بر سالمت روانی دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم در شهرستان دهلران، صورت 

فنتاوری نتوین بتر    در نظر گرفته شت ه در زمینته تتأثیر    فرضیات  :به شرش زیر بیان داشتخالصه نتای  را می توان 

پاستخگویان و   بین متغیرهای جتن  و ستن  یعنی  .استش ه سالمت روانی کودکان با توجه به جنسیت و سن رد 

فناوری نوین بر سالمت روانی دانتش آمتوزان بتا    نظر پاسخگویان در خصوص نقش اما  .نظراتشان رابطه وجود ن ارد

نظر افراد با تحصیالت ابت ایی، راهنمایی، دیرلم، فوق دیترلم  ).توجه به تحصیالت وال ین و شغل آنان متفاوت است

 (.هم تفاوت معنا دار وجود داردارمن ان، کار آزاد و سایرین بین نظرات افراد بیکار، ک).(متفاوت استو لیسان  هم 

نقش فناوری نوین بر سالمت  نظرات پاسخگویان در خصوصبا ، و میزان درآم  وضع مسکن عواملی نظیر نهمچنی

 .ن اشته استوجود ارتباطی دانش آموزان روان و تربیت 

 راهکارها و پیشنهادات

صتوص  خه فضاهای مجازی از پایه های اساستی مت یریت کتاربران بت     وغیر قابل انکار به فناوری روز  نیاز مبرم و -

لوحانته متی    هساد به آسانی وطراحی فضاهای ملی و بومی که در جامعه ما از مسئله مهم جوانان است،  نوجوانان و

. اهای جذاب مجازی تربیتت کنتیم  که استع ادهای غنی در جهت بومی سازی فض بنابراین توصیه می شود. گذریم

را بترای   تتالش ختود   تمام همتت و ان اقتصادی غفلت کنیم، تاجر مناساساخت فضای  تا زمانی که ما در ایجاد و

  .گیرن  ملی ما بکار می تخریا پایه های اعتقادی و

به  افسارگسیختگی کاربران در ورود ز، دست ان رکاران امر اها در این راستا می توان برای استفاده از این فناوری -

 .عمل آورده این فضاها جلوگیری ب

موزان دچتار  ربیت رسمی، بسیاری از دانش آکاران تیات مشاه ه ای دست ان رتجرب بر اسا  تحقیقات تربیتی و -

حرکتات نتاموزون و    تیتد هتای عصتبی و   بی حوصله گتی،   پرخاشگری وینترنتی ش ه که عالئمی از قبیل اعتیاد ا

کتم  ، ....(چربی ختون و  افزایش قن  و، اضافه وزن)های جسمی  انواع بیماریافسردگی و  میل به تنهایی وتکراری، 

ر برختورد بتا   د و( وش داده ان تصاویر مشاه ه و گ در کلیپ ها وکه آنچه با یادگیری )حرکات غیر عادی  تعادلی و

و آگتاهی دادن   آموزشاین آسیا ها، بایستی  برای جلوگیری از. دوستان ظاهر و در محیط م رسه نشان می دهن 

صتورت  ه بت ته یت ها   فرصت ها ود، استفاده صحیح از به وال ین از طریق م ار  و کانون های فرهنگی الزامی شو

ختانواده هتا خواستته     از. ن نکات تربیتی یتاد آوری شتو   وسیله بروشور وخانواده ها به  مستمر برای دانش آموزان و

ها و بازی های محله را تحت نظارت خود سامان هی نماین  تتا ایتن انترژی بچته هتا جتذب تربیتت         که گروه شود

 .یکطرفهو های منفعل ب ون تعامل  بازی نیای کاذب مجازی ود و نهجسمی شود 

عتواملی کته در ایتن تحقیتق     هر پژوهشی ممکن است در هر ید از مراحل خود با مسائل و موانعی برختورد کنت ،   

 :ه طور خالصه عبارتن  ازب ،مشکالت ش ن برخی مسائل و باعث ایجاد 



 

 

ارائته توضتیح خصوصتی    مربوطه اطالعات کافی ن اشتن  که ای هشبکه  واژه فضای مجازی و بیشتر اولیا در مورد -

 .می نمود را اجباریمحقق در این زمینه 

 .ربط با فرد محقق ذی یا سایر اماکنم ار  و برخی ع م همکاری  -

که جهت رفتع مشتکل ضتمن    االت پاسخ نامه، افراد به سابرخی پاسخگویی دقت و اختصاص زمان کافی در ع م  -

، در محت ود بته یتد تحقیتق استت      های شخصی آنهتا محرمانته و   جوابدر این خصوص که انت ضم دادن تعه  و

 .اق ام ش مشکل پاسخ گویی  راستای کاهش
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