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چکیده
مقدمه :فناوری اطالعات و ارتباطات موجب ظهور شیوه های نوین آموزش و یادگیری شده است .یادگیری الکترونیکی نیز یکی
از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است؛ بنابراین برای کارآمدی نظام یادگیری الکترونیکی باید آسیبهایی که بر سر
راه آن وجود دارد را شناسایی و رفع کرد .هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیبشناسی ورود فضای مجازی به فرآیند
تدریس و یادگیری در مقطع ابتدایی صورت گرفته است .روش :این پژوهش از نوع تحقیقات کمی -کیفی و با توجه به هدف
آن از نوع توصیفی با روش زمینهیابی انجام شد .جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی دبستانهای دولتی شهرستان
ایالم می باشد که حجم آن برابر با 738نفر میباشد .با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان  96نفر به عنوان نمونه در نظر
گرفته شد که این مقدار با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدندو با استفاده ازتکنیک دلفی که با 20نفر از
معلمان ،کارشناسان و متخصصان مصاحبه بعمل آمد و با توجه به هدف اصلی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در شش بعد
و  37گویه استفاده شد و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر ( )α= 0/826بهدست آمد .و در نهایت ،برای بررسی
روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد .یافتهها :یافتههای این تحقیق بر اساس نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی حاکی از این است که پس از بررسی نظرات  20نفر از معلمان ،پنج آسیب اساسی در این راستا مشخص
گردیدکه عبارتند از :آسیبهای آموزشی ،فرهنگی و محیطی ،روانی  -رفتاری ،ساختاری و امنیتی.
واژههای کلیدی :آسیب شناسی ،یادگیری ،فضای مجازی ،مقطع ابتدایی ،معلمان ابتدایی ،شهرستان ایالم
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مقدمه
آموزش ،پایه و اساس رشد و توسعه اجتماعی،حفظ و اشاعه فرهنگ و ارزشهای اجتماعی و تداوم هویت و وحدت ملی است،به
عبارت دیگر مهمترین پایه توسعه و پرورش ذهنی علمی در یک جامعه به شمار می رود.
امروزه با اختراع اینترنت وتکامل سرویسهای آن ،گونههای جدیدی از ارتباطات مجازی شکل گرفتهاند.در آغاز قرن  21و هزاره
سوم ارتباطات اینترنتی (ارتباطات مجازی)گسترش بیحد و مرزی دارد.شبکههای اجتماعی مجازی یکی از اشکال تکاملیافته
ارتباطات بدون مرز و فاصله در اینترنت میباشند.
فضای مجازی و شبکه های مجازی در کنار مزایای قابل توجه و مهمی که دارد ،داری معایب و خطراتی نیز میباشد که می
تواند آسیب های جبران ناپذیری به افراد ،علی الخصوص برای کودکان وارد کند و آینده آنها را به خطر بیندازد.
فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی محسوب میشود که توانسته با توجه به مدت زمان اندک به خوبی در
زندگی مردم جا باز کند.
بسیاری از والدین براین باورند کرونا وآموزش غیر حضوری در فضای مجازی بیشتر در دانش آموزان ابتدایی اثر گذاشته وبا
توجه به تغییر کتابها وتخصیصی بودن انها اغلب والدین نمیتوانند آنگونه که باید در فراگیر دروس به آنها کمک کنند
آنچه در جریان اموزش مجازی نگران کننده است بحث یادگیری دانش آموزان است یعنی مشخص نیست آموزش های
تلویزیونی یا مجازی تا چه اندازه به تعمیق یادگیری دانش آموزان منجر می شود در جریان اموزش مجازی بیشترین نگرانی
نسبت به دانش آموزان مقطع ابتدایی وجود دارد.نشاندن دانش آموزان دبستانی پای مجازی،کار دشواری است که خانواده ها به
ان اشاره می کنند ودر این میان بحث تعمیق یادگیری دانش آموزان دبستانی از مواردی است که باید نسبت به آن توجه کافی
داشت چرا که ارتقای دانش آموزبه پایه باالتر در حالی که یادگیری مطالب درسی پایه قبل به خوبی انجام نشده است افت
تحصیلی را رقم خواهد زد ).)Fejová and Uhláriková, 2018
بیان مساله:
یادگیری تغییرات نسبتاًثابت در رفتار است که به صورت پاسخ های تازه تقویت شده از تجربه و تمرین نتیجه
میشود.یادگیری،محورتعلیم وتربیت است .معلمین تدریس میکنند تا شاگردان یاد بگیرند .پس تدریس ویادگیری ،دو روی
سکه تعلیم وتربیت هستند.
آموزش دوره تعلیمات ابتدایی به نامهای تعلیمات ابتدایی ،تعلیمات اجباری ،آموزش همگانی و آموزش عمومی خوانده شده
است مبنای این نامگذاری این است که این دوره با آموزش آنچه که صرف نظر از شغل و حرفه ای که افراد بدان اشتغال دارند
مورد نیاز شان میباشد ،اختصاص دارد عاقالنه هم همین است تعلیمات این دوره نخستین گامی است که در جهت آموزش
افراد برای زندگی برداشته میشود باید هدف آن آموزش دانش ها و مهارت هایی باشد که ارزش همگانی دارد و مورد نیاز
همگان است؛ فراگرفتن این قبیل معلومات و کسب این گونه مهارت ها باید سطح تفاهم افراد جامعه را باال ببرد
نظریه یادگیری تجربی دیوید کلب 1که تحت تاثیر جان دیوی 2،کورتلوین 3و ژان پیاژه 4قرار گرفت ،استدالل میکند که
کودکان برای یادگیری باید چیزهایی را تجربه کنند ،فرآیندی که به موجب آن دانش از طریق تحول در تجربه ایجاد میشود.
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دانش حاصل ترکیبی از درک و تحول در تجربه است.نظریه یادگیری تجربی از این نظر حائز اهمیت است که کودکان بصورت
انفرادی دیده میشوند و به آن ها آموزش داده میشود.
همانطور که کودک به کاوش و مشاهده می پردازد ،معلمان آن ها را مورد پرسش قرار می دهند .سپس کودک می تواند دانش
قبلی خود را برای یادگیری اطالعات جدید وفق دهد .دیوید کلب این چرخه ی یادگیری را به چهار مرحله تجربه عینی،
مشاهده انعکاسی ،تصور انتزاعی و آزمایش فعال تقسیم می کند .کودکان موقعیت های جدید را مشاهده می کنند ،درباره ی
آنها فکر می کنند و شرایط را معنا می کنند ،سپس این معنا را در دنیای پیرامون خود آزمایش می کنند
آلن،5کالس را (نوعی کارگاه) می دانند صورت جایی که در آن آموزگار بیکار است و کودک زیاد کار میکند و ذهن خود
طرح ریزی می کند بنابراین به هیچ وجه دروسی که مثل باران می بارد و کودک دست به سینه بدان گوش میدهد وجود
نخواهد داشت بلکه کودکان در حال خواندن ،نوشتن ،نقاشی از حفظ خواندن و رونویسی کردن بردیوارها ی برهنه خواهد بود
زیرا تنها فعالیت دانش آموزان مفید و موثر است هیچ دانشآموزی در جهان به کمک آن چه می شنود و به یاری آن چه
میبیند پیشرفت نمیکند پیشرفته به آنچه می کند بستگی دارد و به هیچ وجه جایز نیست که دقتش را از آنچه می کند
منصرف کنیم.
مهمترین عضو در فرایند یاددهی ویادگیری ،شاگرد است.تدارک همه وسایل و امکانات وفراهم کردن زمینه تدریس
درکالس،جملگی بخاطر او ویادگیری او است.شناخت شاگرد و ویژگی های او ،در تحلیل و تفسیررویدادهای کالس درس به
خصوص فرایند یادگیری بسیار مهم موثر است.باید در این فرایند،بیش از هرچیزی دانش،نگرش وتوانایی های شاگرد رامورد
توجه قرارداد.شاگرد هم مانند معلم دارای شخصیت مستقل و ویژگی های شخصیتی خاص خود است هیچ گاه نباید او را مانند
موجودی وابسته و طفیلی نگاه کرد اوست که قابلیت بالقوه یادگیری را دارد ،محیط وشرایط کالسی در قالب دو قطب معلم و
موضوع درسی است که زمینه اندیشمندن را در او فراهم می کنند.از این رو اگر فعاالنه در فرایند یادگیری دخالت داده شود وبه
سمت خود یادگیری هدایت شود بهترین همکار و دستیار معلم در اداره فرایند یادگیری خواهد بود.چنانچه معلم فرصتهایی را
برای کشف استعدادهاو رشد وپرورش شاگردان فراهم کند و انگیزه های الزم برای ابتکار وپیشگامی ،خطرپذیری و نوآوری
،تفکرانتقادی وخالق ،تحقیق و سوال کردن  ،تجزیه و تحلیل  ،انتقاد و سازگاری او به وجود آورد ،با انگیزه های بسیار باال در
فرایند یاددهی و یادگیری مشارکت خواهد نمود و از درگیری با مطالب درسی احساس لذت خواهد کرد .
فرایند یاددهی و یادگیری وقتی اثر بخش است که شاگرد در آن نقش فعال داشته باشد و شخص ًا بخواهد که یاد بگیرد .لذا
اگر شادگرد عالقه ای به یادگیری نداشته باشد ،یادگیری عمالً اتفاق نمی افتد و عمل تدریس بی ثمربوده است.
بررسی ها نشان می دهند که انگیزش ،یکی از عوامل اصلی ویکی از مهمترین مفاهیم روانشناختی است ،که در آموزش و
تعلیم و تربیت کاربرد دارد .بروز رفتار است و در تمام رفتارها؛ از جمله یادگیری ،عملکرد ،ادراک ،دقت ،یادآوری ،فراموشی ،تفکر،
خالقیت و هیجان اثردارد .انگیزش به عنوان مجموعه عواملی تعریف شده است که انسان را به سوی فعالیت و هدف وامیدی که
دارد ،آن را هدایت می کندو سبب تداوم آن میشود (بیژنی و همکاران)1390 ،؛ به عبارت دیگر ،انگیزش تحصیلی به فرایندی
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درونی گفته میشود که فعالیتها را تحریک می کند و برای دستیابی به دستاوردهای تحصیلی خاص تداوم می یابد
(.)Kusurkar, et . El , 2013
برای محققان تعلیم و تربیت مهم این است که چه عواملی بر انگیزه و نگرش انسان تاثیر اساسی می گذارد .چرا بعضی از
دانشآموزان مشتاقانه به تکالیف آموزشگاهی روی می آورند و در انجام تکالیف محوله از خود سخت کوشی نشان می دهند.
حال آن که تالش برخی تنها برای اجتناب از شکست است( .امینی زرار)1387 ،
در طی سالیان گذشته تغییر قابل توجهی در مطالعه انگیزش رخ داده است که این تغییر منجر به درک روشنتر مفهوم انگیزش
و یافته های قابل تکرار مرتبط با تعلیم وتربیت گردیده است.
شناخت و عاطفه به عنوان دو مولفه ی اساسی یادگیری همواره از طرف روانشناسان تربیتی و مربیان مورد تاکید قرار گرفته
است و شناخت در برگیرنده ی پاره ای از تواناییها و اعمال ذهنی از قبیل دانش ،درک کردن ،تشخیص دادن ،تفکر ،قضاوت و
استدالل میباشد .عاطفه بیشتر با مسایلی از قبیل انگیزش ،هیجان ،نگرش ،ارزشگذاری و نظایر اینها در ارتباط می باشد
()Zimmerman & Pons, 1992
اکثر الگوهای نظری انگیزشی پیشرفت ،باورهای افراد را عمده ترین و اصلی ترین تعیین گرهای رفتاری پیشیرفت میدانند .در
واقع مفروضه ی همه این نظریه ها آن است که انتظارات افراد برای موفقیت و ادراک آنها از توانایی انجام تکالیف مختلف نقش
عمده ای در انگیزش و رفتار دارد( .رضایی نسب.)1389 ،
انگیزش به فرآیندهایی مانند نیاز ،شناخت ،هیجان ،و رویدادهای بیرونی گفته میشود که به رفتار ،نیرو و جهت میدهند
(مارشال ریو .)1387 ،کارکرد یک فرد ،تابع تواناییها و انگیزش او است .تمایل به انجام کار در گروی توانایی فرد است تا نیاز او
تأمین شود .میتوان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کرد .کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند
تالش بیشتری مینمایند(رابیتز .)1387 ،در خصوص دانش آموزان دوره ابتدایی ،انگیزه تحصیلی ،اهمیت خاصی دارد ،چرا که با
این انگیزه ،دانش آموزان ،محرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف ،رسیدن به یک هدف آموزشی یا دستیابی
به درجه معینی از شایستگی در کار خود پیدا می کنند تا باالخره بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی
کسب نمایند(یوسفی.)1388 ،
عوامل محیطی نیز بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی فراگیران تاثیرگذار است .از جمله عوامل محیطی تأثیرگذار بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ،کسب مهارتهای تحصیلی گوناگون است (بهادری خسروشاهی و حبیبی کلیبر).
ی کی از مهمترین دالیلی که بعضی از دانشجویان از تالش خود نتیجه مطلوبی بهدست نمی آورند ،نداشتن مهارتهای مطالعه
است .با توجـه بـه نقش مهارتهای مطالعه در کاهش خستگی ،اضطراب ،صرفهجویی در وقت و افزایش انگیزه دانشجویان که
موجب یـادگیری بهتـر و پیشـرفت تحصـیلی آنهـا میشود،
مهارتهای مطالعه روشی برای کدگذاری ،ذخیره سازی ،نگهداری ،بازگویی و استفاده از اطالعات به روشی منطقی،
مؤثر و کافی میباشد ( )Wooten, 1399مهارتهای مطالعه با ایجاد انگیزه در فرد ،فعالیت بیشتر او را به دنبال دارد.
دانشجویانی که از تالش خود نتیجه مطلوبی به دست نمی آورند کسانی هستند که فکر میکنند میتوانند درسها را بدون مطالعه
مؤثر فرا گیرند (نیکزاد.)1382 ،
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به نظر جان دیویی6رشد ذهنی انسان با فعالیت های عملی نسبت مستقیم دارد سازمان فکر آدمی وقتی شکل میگیرد و در
صورتی توسعه مییابد که اعمال الزم برای تحقق هدف متشکل و مرتبط شده باشد بنابراین محیط مدرسه باید فعالیت های
عملی دانش آموزان را با فراهم آوردن وسایل و ابزار کار تسهیل کند مدرسه باید به صورت آزمایشگاهی واقعی درآید کار اساس
معلم این است که موجباتی فراهم کند تا غرایز و کشش های طبیعی و حرکات خود به خودی دانشآموز در جهت غنی شدن
آزمایش هایش به کار افتاد و از اتالف وقت وی جلوگیری شود .
فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیبسون – نویسنده کانادایی رمان های علمی -تخیلی -در سال  1982مورد
استفاده قرار گرفت .فضای مجازی برای گیبسون در حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه هایی پدید آمده است که
تمامی انسان ها ،ماشین ها و منابع اطالعاتی در جهان را به هم متصل کرده اند .که کاربران آن می توانند از طریق ایمیل با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند (خانیکی و بابایی)72 :1390 ،
فضای مجازی به معنای ارتباط انسان از طریق رایانه و ارتباط راه دور بدون توجه به جغرافیای فیزیکی است و فضای مجازی
یک اصطالح ایجاد شده توسط نویسنده داستانهای علمی و تخیلی بیلیام سون برای توصیف طیف وسیعی از منابع اطالعات از
طریق شبکههای رایانه ای است که توسط داده های دیجیتال ارائه میشود فضای مجازی محیطی است که به واسطه عدم
حضور نشانههای فیزیکی همه در آن بی جسم وگمنام و به طور محسوس کنترل ناپذیرند در نظام نوین تعلیم و تربیت و فضای
مجازی را میتوان به اتاق های ارتباطی تشبیه کرد که به واسطه آن مرزهای تازه ای در شکل گیری خرده فرهنگ ها ارزش ها
هویت های شخصی ایجاد کرده است و فضای مجازی با دارا بودن ویژگی های گمنامی سرعت ارتباطات سیال بودن پیامدهای
گستردهای بر روابط جنسیتی و الگوهای ارتباطی و دوستیابی و تقویت نوعی روابط و نظام کنش اجتماعی غیر وابسته به مغز
زمان و مکان شدهاند .
امروزه بیشتر یادگیری دانش آموزان توسط رسانهها و فضای مجازی صورت میگیرد و در دهه های اخیر شاهد تغییر و
تحوالت مهمی در عرصه فضای مجازی هستیم که تاثیرات فرهنگی و اجتماعی ویژه ای را در جامعه به جا میگذارد (محمدی و
بالغت  .)1397انفجار اطالعاتی و انقالب رایانهای و مسئله جهانی شدن قابل تحمل دنیای امروز است فضای مجازی نسل
جدیدی از فضای روابط اجتماعی محسوب میشود که توانسته با توجه به مدت زمان اندک به خوبی در زندگی مردم جا باز کند
در فضای مجازی افراد بسیاری در سنین مختلف و گروههای اجتماعی متفاوت کنار هم گرد آمده اند و سبب ایجاد ارتباط در
بین آنها شده است.
دانش آموزان در دوران تحصیلی خود مسائل زیادی روبرو هستند این مشکالت و مسائل میتواند به پیشرفت تحصیلی آنها
تاثیر بگذارد و شناخت این مسائل تاثیرگذار و اقدام در جهت کاهش تاثیرات کافی آنها میتواند در جهت پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان موثر باشد .مشکالت اقتصادی ویژگی های فردی مشکالت ناشی از عوامل محیطی و باورهای فرهنگ اجتماعی
دانش آموزان و همچنین وجود تکنولوژیهای مجازی و مدل عصر اخیر از جمله عواملی است که می تواند در پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان تاثیر منفی بگذارد اینترنت و فضای مجازی آگاهی و دانش هستند و تغییرات اساسی که در اثر رشد و گسترش
فناوری های نوین ارتباطی کاربردهای مختلفی زندگی انسانها رخ داده است.
امروزه با اختراع اینترنت وتکامل سرویس های آن گونه های جدیدی از ارتباطات مجازی شکل گرفته اند.در آغاز قرن  21و
هزاره سوم ارتباطات اینترنتی (ارتباطات مجازی)گسترش بی حد ومرزی دارد.شبکه های اجتماعی مجازی یکی از اشکال تکامل
6

. John Dewey
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یافته ارتباطات بدون مرزو فاصله در اینترنت می باشند.شبکههای اجتماعی مجازی از انواع رسانههای اجتماعی محسوب
میشوندوبا تجمیع قابلیتهای سایر سرویسهای اینترنت تالش دارندحداکثر نیاز کاربران را فراهم نمایند.امکان تشکیل
شبکههای مجازی از دوستان،آشنایان ،همفکران ،همکاران و غیره برای تعامل وتبادل اطالعات از طرق مختلف از جمله ایجاد
پروفایل شخصی،گذاشتن یادادشت ویاداشتک،چت ،ارسال ف یلم و ویدئو وبه اشتراک گذاشتن اطالعات و اخبارازمهمترین این
نیازها است.این شبکه میلیون ها کاربر اینترنتی در سرتاسر جهان را به خود جذب کرده اندتا آنجا که به یکی از ارکان مهم
اطالع رسانی و ارتباطی تبدیل شده اند.با وجود این شبکه ها انسان می تواند برای پاسخ گویی به نیازهای اطالعاتی ،خبری
،هنری و غیره خود ،فعاالنه به دنبال یافتن مجموعه متنوعی از افراد و گروهها باشد و در کمترین زمان ممکن به این هدف
برسد.
دانشآموزانی که از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند عمدتاً تالش می کنند در یک زمان چندین کار را انجام دهند که
این امر باعث کاهش انگیزه یادگیری  ،اخذ نمرات پایین و کاهش عملکرد آموزشی می شود  ،چون امکان تمرکز آنها کاهش می
یابد  .شبکه های اجتماعی باعث ایجاد آثار منفی در حوزه سالمت دانش آموزان می شوند  .در عصری که نمی توان از آثار
برخورد فناوری های نوع در امان بود بهتر است دقیقاً نتیجه مواجه با آن را بدانیم و بیاموزیم چگونه آنها را به خدمت خود
درآوریم و در پرتو شناسایی موانع و راهبردهای بکارگیری شبکه های اجتماعی در آموزش از جمله نبود امکانات فنی مناسب ،
عدم زیرساخت های آموزشی  ،شناخت ناکافی معلمان و می توان به بهبود مهارتهای تدریس و یادگیری دست یافت.
یکی از چالشهای اساسی نظام آموزش و پرورش در ایران ،نحوۀ سازگاری آن با شرایط جدید ،به ویژه در آستانۀ ورود به جامعۀ
اطالعاتی است .از آن جا که یکی از وظایف نظام آموزشی ،انتقال فرهنگ در جامعه است بنابراین آموزش وپرورش باید در انتقال
فرهنگ جدید و ایجاد آگاهی در فراگیران بکوشد .به عبارتی اگر قرار است آموزش وپرورش در ایفای کارکردهای خود مؤثر واقع
شود نمیتواند نسبت به این شرایط و تحوالت ،بی تفاوت باقی بماند .بدین منظور نظام آموزش و پرورش باید درخود بازاندیشی
کند (شهابی .)1384 ،با توجه به شرایط حاکم بر دنیایی امروزی از لحاظ پیشرفت های شبکه های علمی مجازی،باتوجه به زیر
ساخت های علمی آموزشی در ایران برپایی شبکه شاد از جمله از دستاوردهای علمی وفناورانه کشوربا استفاده از ماهیت
الگوریتمی و قابلیت های مجازی برای تحت پوشش د ادن اکثریتی دانش آموزان و معلمان در مقاطع تحصیلی مختلف شده
است که البته همه ظرفیت های آموزشی  ،پژوهشی و تربیتی در این نرم افزار بارگذاری نشده است ولیکن شبکه شاد با هدف
شبیه سازی فضای آموزش حضوری شکل گرفته است که بتواند تا حدودی خال عدم حضور دانش آموز در محیط یادگیری
بکاهد.
هدف از پژوهش پیشروی ،شناخت آسیب های یادگیری فضایی مجازی در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی
شهرستان ایالم است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آسیبهای احتمالی یادگیری فضای مجازی در مقطع
ابتدایی از دیدگاه معلمان در این راستا کدامند؟
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سابقه پژوهش
نتایج پژوهش اسدیان و همکاران ( )1397با عنوان " امکان سنجی و آسیب شناسی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری
" حاکی از آن بود که امکان ورود تبلت و تلفن هوشمند از ابعاد فرهنگی -اجتماعی ،آموزشی و سازمانی جهت ورود به فرآیند
تدریس و یادگیری هنرجویان دوره هنرستان فنی فراهم نیست اما ابعاد فنی – تکنولوژی ،حقوقی -اداری و اقتصادی از وضعیت
مطلوبی جهت ورود به فرآیند تدریس و یادگیری برخوردار بودند .همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،پنج آسیب
اساسی در این راستا مشخص کرد که عبارتند از :آسیبهای آموزشی  ،فرهنگی و محیطی ،روانی  -رفتاری ،ساختاری و امنیتی.
نتایج پژوهش رهبر نودهی و همکاران( )1394با عنوان " تعیین عوامل موثر بر آسیب های فضای مجازی و راهکارهای مقابله با
آن ،در دانش آموزان ایرانی (مطالعه موردی :دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس ناحیه  1کرج) " نشان داد
که عواملی همچون عدم دلبستگی ،فقدان التزام تحصیلی ،بی اعتقادی ،عدم مشغولیت ،فقدان حمایت اجتماعی و نبود سواد
رسانه ای بر آسیب دیدگی دانش آموز از فضای مجازی اثرگذار هستند .با عنایت به این که هدف غائی این پژوهش ،ارائه راهکار
است از این رو ،نتایج حاصل از آن می تواند در تعالی اهداف زیربنایی آموزش و پرورش مفید واقع گردد.
نتایج پژوهش قدمپور و همکاران ( )1398با عنوان "پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس
خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران " در پژوهش خود متذکر شدند که که بین اعتیاد به فضای
مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر با خودتنظیمی عاطفی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد و خودتنظیمی
عاطفی قدرت پیشبینی کنندگی باالتری در گرایش به رفتارهای پرخطر نسبت به اعتیاد به فضای مجازی در دانش آموزان
دارد.
نتایج پژوهش حیدری و حیدری ( )1399با عنوان " تاثیر تدریس در فضای مجازی بر یادگیری دانش آموزان دختر مقطع
ابتدایی شهرستان جاسک در سال تحصیلی  " 1398 – 99در پژوهش خود متذکر شدند که رسانه های مجازی ،فیلم های
آموزشی و اینترنت در آموزش دانش آموزان نقش اساسی دارند .در دوره ابتدایی تمام فرآیند اجرایی و استفاده از فضای مجازی
باید با کمک والدین و آموزگاران انجام شود .
همانطوری که مالحظه میشود پژوهشگران مختلف در بررسیهای خود در باب فضاتی مجازی و فرایند تدریس و یادگیری ،به
نتایج مختلفی اشاره کردهاند اکثر پژوهشگران بر این اعتقاد بودند که رسانه های مجازی ،فیلم های آموزشی و اینترنت در
آموزش دانش آموزان نقش اساسی دارند و فضای مجازی دارای آسیبهای جدی بر روان و رفتار دانش آموزان دارد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر توصیفیِ از نوع زمینهیابی ،ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت دادهها تحقیقی کمی است .جامعه آماری شامل
تمامیمعلمان دوره ابتدایی دولتی شهرستان ایالم میباشد که حجم آن برابر با  738نفر میباشد .بر اساس رابطه کوکران ،از
مجموع  738معلم دوره ابتدایی دولتی شهرستان ایالم ،تعداد  253نفر به عنوان حجم نمونه جهت پاسخگویی به پرسشنامه
انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق -ساخته با  37گویه استفاده شد .این پرسشنامه از گویههای
مربوط به آسیبشناسی از دیدگاه معلمان تشکیلشده بود .در این راستا ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی به تعداد 20نفر از
معلمان  ،کارشناسان و متخصصان مصاحبه بعمل آمد و پرسشنامه باز ،پاسخ به بررسی نظرات 20نفر از معلمان ،کارشناسان
و متخصصان این حوزه نسبت به آسیبهای احتمالی ورود فضای مجازی و آموزش الکترونیکی به فرآیند تدریس و یادگیری
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اقدام شد .پس از جمعآوری نظرات این افراد و جمعبندی و حذف موارد تکراری مجدداً جهت اعالم نظر مجدد به همان افراد
عودت داده شد تا در نهایت روی این آسیبها اتفاقنظر بهدقت آید .درنهایت متخصصان این حوزه روی  5آسیب اصلی به توافق
رسیدند .سپس پرسشنامه مربوط به آسیبشناسی بر اساس این فهرست و در قالب طیف لیکرت طراحی شد و جهت اعالم نظر
بین افراد نمونه از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایالم توزیع شد .برای روایی پرسشنامه از معلمین و کارشناسان نظرخواهی و
سپس برای پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آن  0/835است که مقادیر آن در جدول  1آمده است.
عالوه بر اطمینان از روایی صوری پرسشنامه ،جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره
گرفته شد .برای تحلیل سؤال مربوط به آسیبشناسی ،با استفاده از نرمافزار آماری  ،spssآزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام
شد.
جدول ( :)1پایایی کل پرسشنامه و هر یک از ابعاد آن
ابعاد

آلفای کرونباخ

آسیبهای آموزشی

0/0823

آسیبهای فرهنگی و محیطی

0/911

آسیبهای روانی و رفتاری

0/724

آسیبهای امنیتی

0/884

کل

0/835

منبع :نگارندگان

جدول ( :)2نتایج اولیه آزمون  KMOو آزمون کرویت بارتلت
آزمون KMO

آزمون کرویت بارتلت

0/902

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

23332/067

2641

0/001

منبع :نگارندگان
در استخراج عاملها در پژوهش حاضر بر اساس اطالعات جدول  2پیشفرضها و ضوابط زیر رعایت شده است:
معیار مقدار ویژه :معموالً توجه به مقدار ویژهزمانی که تعداد متغیرها بین  20تا  50باشد قابلاعتماد به نظر میرسد؛ در تحقیق
حاضر و استخراج عاملها نیز ،مقدار ویژه  1/8مدنظر بوده است.
معیار کومو :برای انجام تحلیل عامل رضایتبخش ،مقدار  KMOباید بزرگتر از  0/50باشد .در تحقیق حاضر مقدار KMO
بیشتر از  0/90است.
آزمون معناداری بارتلت :اگر آزمون بارتلت معنادار نباشد ،این خطر وجود دارد که ماتریس همبستگی ،ماتریس واحدی باشد که
برای تحلیل نامناسب است .در تحقیق حاضر آزمون بارتلت معنادار است ()0/001؛ بنابراین بیانگر آن است که دادهها برای
انجام تحلیل عاملی مناسب هستند (محمدی فرشبافان و الهیجانیان).
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تجزیه و تحلیل دادهها
در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی آسیبهای ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری دبستانهای مقطع
ابتدایی شهرستان ایالم اشاره میشود:
بر اساس نتایج حاصل تحلیل عاملی برای آسیبهای آموزشی ،مؤلفههای کاهش تعامل و ارتباط معلم با دانشآموز در محل
کالس ،یچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانشآموزان ،کاهش تمرکز دانشآموزان در یادگیری ،دارای باالترین بار عاملی
بودند و برای آسیبهای فرهنگی و محیطی ،مؤلفههای مقاومت در برابر تغییرات محیطی و عدم تمایل به درگیر شدن باکار یا
فناوریهای آموزشی ،منزوی کردن دانشآموزان و انجام فعالیتهای درسی و آموزشی بهصورت انفرادی ،ورود تصاویر و محتوای
غیراخالقی به مدارس و تأثیرات آن بر دانشآموزان ،دارای باالترین بار عاملی بودند و برای آسیبهای ساختاری ،مؤلفههای
فقدان قدرشناسی مسؤولین از تالش معلمان برای تدریس و تولید محتوا ،الگوبرداری کورکورانه از یک نظام آموزشی غیربومی
نامتناسب با شرایط آموزشی داخلی،عدم درک صحیح مقتضیات آموزش از سوی مسئولین هنرستانها ،دارای باالترین بار عاملی
بودند و همچنین برای آسیبهای روانی و رفتاری ،مؤلفههای ایجاد روانپریشی در اثر استفاده مفرط از تبلت و تلفن هوشمند،
عدم کنترل و انضباط دانشآموزان در فضای مجازی ،هیجانزدگی و ایجاد استرس برای دانشآموزان براثر اعتیاد به تبلت و
تلفن هوشمند ،دارای باالترین بار عاملی و برای آسیبهای امنیتی ،مؤلفههای انتشار سهوی و یا عمدی اطالعات شخصی در
فضای مجازی از طریق تبلت و تلفن هوشمند ،کپی و انتشار غیرقانونی جزوه تألیفی استاد و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و
حرفهای او ،هک شدن اطالعات مرتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصیلی دانشآموزان،دارای باالترین بار عاملی
بودند .در جدول ( ،)3آسیبهای ورود فضای مجازی به فرآیند تدریس و یادگیری دبستانهای مقطع ابتدایی شهرستان ایالم و
مؤلفههای آنها و همچنین بارهای عاملی هریک مشخصشده است.

جدول ( )3نتایج تحلیل عاملی آسیب های ورود فضای مجازی به فرآیند تدریس و یادگیری دبستانهای شهرستان ایالم و
مؤلفههای آنها
آسیبهای آموزشی
ردیف

بار عاملی

مولفهها

1

پیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانشآموزان

0/812

2

پیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانشآموزان

702

3

کاهش تعامل و ارتباط معلم با دانش آموز در محل کالس

0/611

4

عدم فراگیری توسط دانش آموزان در راستای گرر از روش سنتی بر روش جدید

0/552

5

ضعف معلمان از نظر انتقال مطالب عملی

0/624

آسیبهای فرهنگی و محیطی
1

ورود تصاویر و محتوای غیراخالقی به مدارس و تأثیرات آن بر دانشآموزان

0/633

2

منزوی کردن دانشآموزان و انجام فعالیتهای درسی و آموزشی بهصورت انفرادی

0/714

3

مقاومت در برابر تغییرات محیطی و عدم تمایل به درگیر شدن با کار یا فناوریهای
آموزشی

0/513

4

تغییر خرده فرهنگهای حاکم بر کالس درس

0/567
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5

ورود به اینترنت و قرار گرفتن در معرض خطرات اخالقی و فرهنگی

0/614

آسیبهای ساختاری
1

عدم درک صحیح مقتضیات آموزش از سوی مسئولین هنرستانها

0/602

2

فقدان قدرشناسی مسؤولین از تالش معلمان برای تدریس و تولید محتوا

0/654

3

الگوبرداری کورکورانه از یک نظام آموزشی غیربومی نامتناسب با شرایط آموزشی
داخلی

0/514

4

ضعف برخی مؤسسات آموزشی در عدم وجود اطالعات مناسب در زمینه دادههای
آموزشی

0/772

5

فقدان پشتیبانی و حمایت فنی و ارائه مشاوره مسائل فنی

0/599

آسیبهای روانی و رفتاری
1

هیجانزدگی و ایجاد استرس برای دانشآموزان براثر اعتیاد به تبلت و تلفن هوشمند

0/710

2

عدم کنترل و انضباط دانشآموزان در فضای مجازی

0/642

3

ایجاد روانپریشی در اثر استفاده مفرط از تبلت و تلفن هوشمند

0/651

4

اعتیاد به شبکههای اجتماعی در راستای استفاده غیر مرتبط از تبلت و تلفن
هوشمند در ساعات بیکاری

0/592

5

اختالالت و تأثیرات این دستگاه ارتباطی بر سالمت جسم و روان دانشآموزان

0/589

آسیبهای امنیتی
1

کپی و انتشار غیرقانونی جزوه تألیفی استاد و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و
حرفهای او

0/620

2

هک شدن اطالعات مرتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصیلی دانشآموزان

0/656

3

انتشار سهوی و یا عمدی اطالعات شخصی در فضای مجازی از طریق تبلت و تلفن
هوشمند

0/614

4

پخش اطالعات خصوصی کاربران بدون مجوز و اجازه

0/632

5

ناشناس بودن هویت مخاطبین در شبکههای اجتماعی

0/590

منبع :نگارندگان
بحث و نتیجهگیری
از جمله عرصههایی که در سالهای اخیر دستخوش هجوم فناوری اطالعات با اهداف تحوالت بنیادین شده ،عرصه آموزش و
یادگیری است .در دانشگاهها ،باال بردن کیفیت یادگیری و تدریس ،همواره از مسائل پر اهمیت بوده است .برای نیل به این
مقصود ،کمک گرفتن از فناوری برای پشتیبانی فعالیت تدریس و یادگیری با توجه به کاستیهای موجود میتواند اثرگذار باشد.
اکنون زمان بهرهبرداری مناسب از صنعت الکترونیک است ،صنعتی که وارد آموزش و یادگیری نیز شده است و نوع
آموزش ،ارتباطات و تقاضاها را تحت تأثیر خود قرار داده است .از جهتی ،شواهد نوظهور استفاده موفق از تکنولوژیهای
پیشرفته مانند تلفن همراه و تبلت در محیط دانشگاهی پشتیبانی میکنند و بهسرعت در حال تبدیلشدن به تکنولوژی انتخابی
دانشآموزان و معلمان است.
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یافتههای این پژوهش حاکی از این است که مهمترین آسیب آموزشی ،پیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و
دانشآموزان؛ مهمترین آسیب فرهنگی -محیطی ،ورود تصاویر و محتوای غیراخالقی به مدارس و تأثیرات آن بر دانش آموزان؛
مهمترین آسیب ساختاری ،عدم درک صحیح مقتضیات آموزش از سوی مسؤولین هنرستانها؛ مهمترین آسیب روانی و رفتاری،
هیجانزدگی و ایجاد استرس برای دانشآموزان بر اثر اعتیاد به تبلت ؛ مهمترین آسیب امنیتی ،کپی و انتشار غیرقانونی جزوات
تألیفی معلمان و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و حرفهای آنان است .در توجیه این نتایج میتوان گفت که روی آوردن به
آموزش با ابزار الکترونیکی بدون ایجاد راهبرد اصولی ،در واقع قرار گرفتن در فرآیند آموزش با روش نامتجانس است.
شکل نوین آموزش الکترونیکی و برداشته شدن مرزها و محدودیتهای آموزشی ،ضمن افزودن بر اشتیاق آموزش برای استفاده
از روشهای جدید ،بر نگرانیها نیز افزوده است .عواملی چون ساختارهای مختلف سامانه مدیریت آموزشی ،اختالف سالیق در
طراحی متن و محتوا ،روشهای متفاوت آزمون و ارزیابی ،کاهش ارتباط فیزیکی بین معلم و فراگیر و نیز توجه به حجم
سرمایهگذاری بر ابزارها و زیرساختها و آمادگی نیروی انسانی بر پیادهسازی آموزش مجازی باعث شده است که آسیبهای
ورود ابزار الکترونیکی به فضای آموزشی احساس شود .نتایج حاصل از این تحقیق ،با نتایج مطالعات اسدیان و همکاران
( ،)1397مرادی و وثوقی ( ،)1390عبدالهی و همکاران ( ،)1389خطیب زنجانی و همکاران ( ،)1390باقری مجد و همکاران
( ،)1392ولز ( )2006و لوی ( )2007همسو است.
در نهایت با توجه به یافتههای این تحقیق ؛ پیشنهادهایی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد میتواند راهگشای برخی از
آسیبهای مطرحشده در این پژوهش باشد و مسیر استفاده از فناوریهای نوین ،بیش از پیش در محیطهای آموزشی ما
هموارتر گردد.
 -1تدابیری برای دسترسی مدیران و معلمان به اینترنت پرسرعت ،در اختیار قرار دادن عادالنه تجهیزات و امکانات در تمام
سطوح ،ایجاد تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پشتیبانی جدی واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات مراکز آموزشی اتخاذ
گردد .الزم است استانداردهای معبرسازی مواد و محتوای آموزشی در دستور کار قرار گیرد.
 -2ایجاد امنیت الکترونیکی ،تدوین چارچوب قانونی جهت حمایت از طرحهای نوآورانه آموزش الکترونیک و طبقهبندی مطالب
آموزشی بر اساس میزان دسترسی میتواند جزء اولویتها باشد.
 -3اتخاذ تدابیری جهت آشنایی عامه کارکنان با آموزشهای الکترونیکی ،اتخاذ تدابیری برای کنترل مسائل اخالقی در آموزش
مبتنی بر وب ،آشنا ساختن معلمان از مزیتهای آموزش مجازی ،ایجاد اطمینان در مسؤولین از طریق ارائه مدلهای موجود در
سازمانهای مشابه حائز اهمیت است.
 -4تولید و انتشار برنامههای آموزشی مناسب و هماهنگ با نظام آموزش هنرستانها ،پیشبینی دورههای آشنایی با ایجاد
سیستمهای آموزش الکترونیکی برای ارتقای مهارتهای گروهی معلمان ،طراحان و تکنولوژیستهای آموزشی در راستای
طراحی مواد و مطالب آموزشی اشاره نمود.
 -5درنهایت در بعد سازمانی باید آموزش بهعنوان یک راهبرد اساسی برای پیشرفت معلمان محسوب گردد .همچنین باید
روشهای یادگیری مرسوم در سازمان را بهتدریج تغییر داد تا مقاومت در برابر آن به حداقل برسد .بنابراین پیشنهاد میگردد
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در مرحله اول برای اجرای آموزش به کمک تبلت ،کارگاههای آموزشی جهت آموزش معلمان باهدف ایجاد نگرش جدید در آنان
و اصالح نگرشهای سنتی احتمالی طراحی و پیشبینی گردد.

منابع فارسی:
 اسدیان ،سیروس؛ قلی زاده احمد آباد ،حمزه ,معهودی ،غالمرضا ( ،)1397امکان سنجی و آسیب شناسی ورود تبلت بهفرآیند تدریس و یادگیری ،مجله تدریس پژوهشی ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1397صص .68-49
 بهادری خسروشاهی ،جعفر؛ حبیبی کلیبر ،رامین ( ،)1396تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاریتحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه ،نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی ،سال دهم ـ شماره  ،39صص.151- 173 .
 بیژنی ،مسعود؛ مرادی ،حوریه؛ کرمی ،غالمحسین ( )1390بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامههای آموزش بزرگساالنمجله کار و جامعه ،شماره  ،132-133خرداد و تیر ،صص .100-112
 حیدری ،آمنه؛ حیدری ،گلثوم ( ،)1399تاثیر تدریس در فضای مجازی بر یادگیری دانش آموزان دختر مقطع ابتداییشهرستان جاسک در سال تحصیلی  ،1398 – 99اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت،
هرمزگان.
 خانیکی ،هادی و بابائی ،محمود )1390( .فضای سایبر و شبکههای اجتماعی مفهوم و کارکردها ،فصلنامه انجمن ایرانیمطالعات جامعه اطالعاتی ،دوره اول ،شماره .1
 رهبر نودهی ،نسیبه؛ نیکقدم حجتی ،ساناز؛ سلیمانی روزبهانی ،فاطمه ( ،)1394عوامل موثر بر آسیب های فضای مجازی وراهکارهای مقابله با آن ،در دانش آموزان ایرانی (مطالعه موردی :دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس ناحیه
 1کرج) ،دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه ،تهران.
شهابی ،محمود ( ،)1384تفکر انتقادی و آموزش انتقادی ،رشد آموزش علوم اجتماعی ،شماره  ،27صص .10-16 محمدی ،عباس؛ بالغت ،سیدرضا ( ،)1397آموزش فلسفه به کودکان از طریق فضای مجازی (چالش ها و راهکارها) ،مجموعهمقاالت نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
 رابیتز ،استفین پی ( ،)1388رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی ،ص.ص ،72شابک .5-26-6269-964
رضائی نسب اعظمی )1389( ،بررسی رابطه بین باورهای هوشی و خودکارآمدی با پیش تت تحصیلی دانشآموزان دورهپیشدانشگاهی شهرستان اشتر ،پایاننامه کارشناس ارشد.
 مارشال ریو ،جان ( .)1387انگیزش و هیجان .ترجمه یحیی سید محمدی .تهران :نشر ویرایش .ص.7 .قدم پور ،عزت اله؛ مهدیانی ،زینت؛ پادروند ،حافظ؛ امرایی ،بهزاد؛ سوری ،حسین ( ،)1398پیشبینی اعتیاد به فضای مجازیو گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران ،فصلنامه روانشناسی
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Pathology of learning cyberspace in primary school from the
perspective of primary school teachers in Ilam county

Abstract
Introduction: Information and communication technology has led to the emergence of new
methods of teaching and learning. E-learning is also one of the new ways of learning in the
present age; Therefore, for the e-learning system to be effective, it is necessary to identify and
eliminate the damages that exist in its path.
Objective: The aim of this study was to investigate the pathology of cyberspace entering the
process of teaching and learning in primary school.
Method: This research was an alittle-qualitative research and according to its purpose, it was a
descriptive study with a field finding method. The statistical population includes all primary
school teachers in public schools of Ilam city, the number of which is equal to 738 people.
Referring to Krejcie and Morgan table, 96 people were considered as a sample, which were
selected using a simple random sampling method. using the delphi technique, 20 teachers,
experts and specialists were interviewed. According to the main purpose of the study, a
researcher-made questionnaire was used in six dimensions and 37 items and the validity of the
questionnaire was obtained using Cronbach's alpha (α = 0.826). Finally, to evaluate the
construct validity of the questionnaire, exploratory factor analysis was used.
Findings: The findings of this study, based on the results of exploratory factor analysis,
indicate that after reviewing the opinions of 20 teachers, five main injuries in this regard were
identified: educational, cultural and environmental injuries, psychological-behavioral,
structural and security.
Keywords: Pathology, Learning, Cyberspace, Elementary School, Elementary Teachers, Ilam
City
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