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  1 ملی دانش آموزان –تفاده از شبکه اطالعات جهانی بر هو یت دینیاس تاثیر
  

  29/3/1390تاریخ پذیرش مقاله:     15/2/1390تاریخ دریافت مقاله: 
 

 *دکتر مهشید ایزدي

  **کبري قاسمی

  چکیده 
نهـا  بر هویـت ملـی و دینـی آ    از شبکه اطالعاتی جهانیاین پژوهش به منظور بررسی تاثیر استفاده دانش آموزان 

دانش آموز در دو گروه مسـاوي پسـر و دختـر بـه روش نمونـه گیـري چنـد         400صورت پذیرفت به همین منظور 
روایـی محتـوایی ایـن     .براي مطالعه تاثیر اینترنت از آزمون پژوهشگر سـاخته اسـتفاده شـد    .اي انتخاب شدندمرحله

محاسبه شد و از تحلیل  81/0ب آلفاي کرونباخ و اعتبار آن با ضریروانشناسی پرسشنامه با نظر ده تن از متخصصین 
یافته هـا نشـان مـی دهـد بـین       .واریانس و آزمون تی مستقل براي مقایسه پاسخهاي هر دو گروه استفاده شده است

    دارد.و هویت ملی و دینی نوجوانان رابطه وجود  از شبکه اطالعاتی جهانیاستفاده 
  

  . دانش آموزان و هویت دینی ،هویت ملی  ،: شبکه اطالعاتی جهانیکلیديهاي واژه
  
 
 
 

                                                
  :m.izadi.359@gmail.com Gmail   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي علوم تربیتی * استادیار گروه 

  Gmail: shahla.ghasemi@gmail.com   ** کارشناس ارشد رشته برنامه ریزي درسی 
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  مقدمه
به ویژه اینترنت یکی از پرقدرت ترین فناوریها در عرصـه جهـانی اسـت، کـه بـر روش        1ارتباطات و اطالعات

زندگی، تفکر، آموزش افراد و ارتباطات میان فردي تأثیر گذار بوده است. کشور ما  هم به دلیل آموزه هـاي دینـی و   
ی خود مبنی بر ارج گذاري علم و دانش و نیز به منظور همراهی با توسعۀ شتابان جهانی کاربرد فناوري سابقه تاریخ

اما نکته مهم این است که هـر فنـاوري و   .اطالعاتی و ارتباطاتی و به ویژه اینترنت را براي همگان میسر ساخته است
ل دارد کـه ایـن تـأثیرات در مـورد اینترنـت صـد       هر آفرینشی اثرات روانشناختی و جامعه شناختی گوناگونی به دنبا

  چندان است. هر چند که این تأثیرات می توانند هم مثبت و هم منفی باشند. 
در جامعۀ فعلی ما اغلب کاربران اینترنت را نوجوانان تشکیل می دهند، با توجه به این کـه سـن نوجـوانی سـن     

منتظر تخریب و تهدید اینترنت بر شکل گیري ایـن  پس بدون شک باید  ؛شکل گیري تشخیص دینی و مذهبی است
فن ،.قرار نگیرد مورد توجهتشخیص بود. اگر برنامه اي کالن براي کنترل صحیح استفاده از اینترنت در بین نوجوانان 

وري اطالعات به دلیل تحول پذیري و قدرت تاثیر فراوانی که در رشد آموزشی، فرهنگی و تعدیل مشکالت اطالع آ
نتی دارد، یکی از پویا ترین و بحث انگیزترین عوامل تهدیـد کننـده هویـت دانـش آمـوزان محسـوب مـی        رسانی س

    .)1385شود(احمدي،
دانش آموزانی که در این دنیاي نو ظهور با یکدیگر رابطه هاي مجازي ایجاد می کنند، داراي هویت شبکه اي می 

اعث تحوالت عظیمی در زندگی روزمره شد که به دنبـال  شوند. بعضی ها معتقدند روي کار آمدن جامعه اطالعاتی ب
 ).1386آن بعد زمان و مکان نیز قدرت هزاران ساله خود را از دست داده است(حیدري،

بـه دلیـل    البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که شبکه اطال عاتی جهانی(فن آوري اطالعات وارتباطات)
 رداراست، همواره مورد سوءاستفاده هایی نیز قرار گرفته است که این سوءاسـتفاده ویژگیهاي خاصی که از آنها برخو

با این وجود باید به ایـن مسـئله    .آسیب هایی را در زمینه هاي فرهنگی و هویتی از این پدیده موجب شده است ،ها
هیل ارتباطـات و تعـامالت و   تسـ  ،اعتراف کرد که فن اوري اطالعاتی داراي قابلیتهاي فراوانی به منظور انتقال دانش

سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطالعات نوجوانان دانش اموز به خصوص دوره یا پایه دبیرستان 
نه در مکان و زمان بلکه در شبکه دانش آموزان می توانند حتی در موقعیت هاي مختلف  ،نوجوانان دانش آموز .است

جوامع اطالعاتی بـا  .)1386هاي مختلفی را از خود به عرصه ظهور برسانند(پیرنیا، با برقراري ارتباطات مجازي نقش
ایجاد اجتماعات مجازي و از بین بردن حضور فیزیکی در گرد همایی ها، یک دانش آموز بومی را به طور تـدریجی  

  ).1386به دانش آموز جهانی تبدیل کرده است (احدي، 
شبکه اطال عاتی ، ذشته، اساس و بستر تحول در زندگی بشر بوده استیکی از فن اوري هایی که طی چند دهه گ

است. سهولت ارتباطـات، دسترسـی گسـترده و ارزان بـه اطالعـات، تولیـد        )جهانی(فن آوري اطالعات وارتباطات
 کامپیوترهاي سریع و کوچک و همگانی شدن استفاده از آنها به همراه فن اوري اطالعات، منجر به تغییراتی اساسـی 

در عملکردها شده است.تالقی فن آوري اطالعات و ارتباطات و فلسفه اخالقی اهمیت فراوانی داردو بیش از صدها 

                                                
1. information 
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  ). 1388پژوهش دانشگاهی را به خود اختصاص داده است(محمدي،
هویت را محصولی بی نظیر می داند که از طریق گذر از بحران کسب می شـود، بحرانـی کـه تنهـا در      1اریکسون

سازي تازه با همساالن و عناصر خارج از خانواده کسب می شود و به این دلیل نوجـوانی را آخـرین مرحلـه     همانند
)، با توجه به نظریه اریکسون، به طرح انواع هویـت  1996( 2اجتماعی، مارسیا -کودکی می داند. در زمینۀ رشد روانی

، اشاره »بحران « ت را در نوجوانان شناسایی کرد. حالتهاي مختلف هوی» تعهد« و » بحران« او با دو مالك  .پرداخت
به دوره اي از نوجوانی دارد که طی آن افراد به انتخاب میان جنبه هاي جایگزین مختلف زندگی خود می پردازند. از 

به میزان سرمایه گذاري شخصی فرد در تصمیمات اتخاذ شده و موارد حرفه اي، شـغلی، خـانوادگی   » تعهد«طرفی،  
  نتخابی اشاره می کند. بر این اساس مارسیا چهار حالت هویت را در نوجوانان معرفی می کند... ا.و

هویت موفق: فرد در این حالت مرحله پرسشگري را پشت سرگذاشته و به موانع فکري خاص دست یافته  -الف
  است و در مورد شغل خود نیز به مرحله تصمیم رسیده است.

ت به جهان بینی خود احساس تعهد کرده ولی بحران هویت را تجربـه نکـرده   هویت زودرس: این افراد نسب -ب
  بطور مثال ممکن است مذهب خانواده خود را پذیرفته باشند. .اند

هویت دیررس (معوق): این نوجوانان در حال تجربه بحران هویت هستند، فعاالنه می کوشند تـا پاسـخهایی    -ج
  ارب خود با برنامه هاي والدین در تعارض هستند.براي پرسشهاي خود بیابند و هنوز بین تج

هویت سردرگم: این افراد ممکن است دچار بحران هویت شده یا نشده باشند ولی به مفهـوم یکپارچـه اي از    -د
  خود دست پیدا نکرده اند و به گفته خود عالقه اي به مذهب یا سیاست ندارند.

را کاوش می کنند، احسـاس عـزت نفـس بیشـتري دارنـد، بـه        نوجوانانی که هویت کسب کرده اند یا فعاالنه آن
احتمال بیشتري به صورت انتزاعی و نقادانه فکر می کنند، بین خودآرمانی و خود واقعی شان شباهت بیشتري وجود 
دارد و در استدالل اخالقی پیشرفته هستند. کمتر خود محور بوده و در مورد نشان دادن خود واقعی شان به دیگـران،  

ساس ایمنی بیشتري می کنند. نوجوانانی که در ضبط هویت یا پراکندگی هویت گیر کرده اند، مشکالت سازگاري اح
متحجر، متعصب و انعطاف ناپذیر هسـتند و  هـر    ،هویت زدودرس) گرفتار شده اند(دارند. افراد که در ضبط هویت 

وه از نوجوانان از خانواده و جامعه خـود منـزوي   گونه اختالف عقیده اي را تهدید قلمداد می کنند. برخی از این گر
شده و ممکن است به گروههاي افراطی ملحق شوند و چشم بسته راه و رسمی را بپذیرند که با گذشته آنها تفـاوت  
دارد. نوجوانانی که به مدت طوالنی اغتشاش هویت دارند معموالً خود را به دست سرنوشت و شانس می سـپرند و  

  ). 1382سید محمدي، (مال زیاد مواد مخدر مصرف می کنند. در نتیجه به احت
هویت داراي انواع متفاوتی است , هر چند که آنها با هم مرتبط می باشند و هر فرد مجموعـه متشـکلی از همـه    

  :داردبه شرح زیر  را انواع هویت
نتخابهـاي حرفـه   عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به نقشـها و هویـت هـاي اجتمـاعی کـه ا      :هویت فردي

  اي,مذهبی,سیاسی و اخالقی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

                                                
1. Ericson 
2. Marcia 
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یعنی استدالل درباره انجام کارها و مسائل از لحاظ مطلوب یا نا مطلوب بـودن بـا ارزش یـا بـی      :هویت اخالقی
  ارزش بودن.

یعنـی یـافتن شـغل    یکی از مسائلی که اغلب نوجوانان با آن به شدت درگیرند هویت حرفه اي  :هویت حرفه اي
  مطلوب و تشخیص تناسب حرفه اي با ذوق و استعداد شخصی.

یعنی نوجوان وضع جسمانی خود را (آنچـه کـه هسـت) بپـذیرد والزمـه ایـن پـذیرش         :هویت فیزیکی جسمانی
شناخت وضع جسمانی است که یکی از پایه هاي عمده مفهوم خود را نیز تشکیل می دهـد و شـامل فهـم بـدنی و     

  .است,فهم بدنی مثل بلند قامت بودن و درك بدنی یعنی آن تصور و برداشت و قضاوتی که ازخود دارد درك بدنی 
عبارت است از آگاه,حساس و فعال بارآوردن افراد نسبت به مسائل و امور جاري به گونه اي که  :هویت سیاسی

  تصمیم گیري برخوردار باشد. فرد به جاي وابسته بودن به راي و نظر دیگران از استقالل راي و اندیشه در
با توجه به از بین رفتن مرزهاي بین جوامع و با گسترش شبکه هاي ارتباطی (اینترنت,ماهواره ها)  :هویت جهانی

  .نوجوانان تحت تاثیر فرهنگهاي سایر ملل گرفته و این امر در تشکیل هویت نوجوانان موثراست
یا گروه به گونه اي که فرد قادر به ابراز عقاید و نظرات خـود  عبارت است از توانایی کار با جمع  :هویت جمعی

و پذیرش عقاید و نظرات دیگران و رعایت قوانین و مقررات زندگی جمعی باشد که این هویت منجر به ارضاي نیاز 
  تعلق,احترام و امنیت می شود.

رایج و نوین جامعه به گونه اي عبارت است از پایبندي به آداب و رسوم,سنتها و ارزشهاي گذشته و  :هویت ملی
  .که منجر به غرور ملی شود و در عین حال که فرد از استقالل نیز برخوردار باشد

عبارت است از اتکاي فرد به یک نظام یا پایگاه اعتقادي که بر جهـت گیـري فـرد در زمینـه هـاي       :هویت دینی
سفی زندگی و حیات یک فرد را تشکیل می دهد مختلف تاثیر می گذارد. در واقع می توان گفت که هویت مذهبی فل

  و به عبارتی دیگر، نوجوان داراي هویتی مذهبی عظمت و قدرت و بقا و دوام خود را در مذهب می بیند.
با در نظر گرفتن قدرت فن اوري اطالعات و ارتباطات بر جامعه دانش آموزي، حوزه هاي دانشگاهی و عمـومی  

ش به طور عمیق بر شکل گیري شخصـیت و هویـت نوجوانـان تـاثیر گذارنـد      آموزش در محیط هاي امروزي آموز
).درباره پیدایی اثر فن اوري اطالعات و ارتباطات بر تحول هویت دانش آموزان بر طبـق امـار سـازمان    1388(افروز،

  ).1388(گلستانی، ،صدها پژوهش به انجام رسیده است1387ملی جوانان در سال 
از ایـن رو بایسـتی اقـدامات     ،نقالب نوین اخالقی و اجتماعی در حال رخ دادن استاز آنجا که هم اکنون یک ا

سیسـتم هـاي کـامپیوتري از     .الزم نسبت به گسترش کامپیوتر به عنوان یک کارگزار اخالقی بالقوه در نظرگرفته شود
رتبـاط برقـرار کـردن و    جنبه هاي مختلف، زندگی دانش اموزان را تغییر می دهند: نحوه تفکر، تعامـل بـا دیگـران، ا   

از این رو براي ساختن جسم، ذهـن و محـیط جدیـد بـه فلسـفه و اصـول رفتـاري جدیـد          .استفاده از جسم و ذهن
).مهمترین عامل انگیزشی در انتخاب موضوع پژوهش حاضربا توجه به گرایش فزاینده دانش 1387نیازمندیم(کاشانی،

با انجام پژوهش هاي مبنی بر بررسـی تـاثیر گـذاري اینترنـت بـر       آموزان به دنیاي مجازي این امر مهم می باشد که
هویت دینی و ملی قشر نوجوان ما، تصمیم  گیري و ارائه راهکا رها در برخورد با این مساله در مسوالن امر آموزش 

ال حال با توجه به مطالبی که ذکر آن رفت پژوهش حاضر باهدف دستیابی به پاسخ این سـو  سهل الوصول تر گردد.
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  اساسی طراحی شده است که:
  آیا بین استفاده ازفناوري اطالعات و هویت دینی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
  ؟ آیا بین استفاده از فناوري اطالعات و هویت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد

  روش 
ر را تمامی دانـش آمـوزان   در این تحقیق از روش پیمایشی یا زمینه یابی استفاده شد. جامعه آماري پژوهش حاض

تشـکیل  1388-89گانـه آمـوزش و پـرورش در سـال تحصـیلی       19دختر وپسر دوره متوسطه شهر تهران در مناطق 
 ،پسر و دختـر) ( نفر 200دو گروه نفر تعدادنمونه بصورت  400براي انتخاب  نفربود. 260000  دادندکه تعداد آن ها 

سوالی که حاوي  30اي  ها از پرسشنامه ذیرفت. براي جمع آوري دادهابتدا  انتخاب بصورت چند مرحله اي صورت پ
استفاده شد. پرسشـنامه مـذکور از دو قسـمت تشـکیل شـد.       ،پاسخ هاي پنج گزینه اي بر مبناي مقیاس لیکرت بوده

بوده است که شامل مواردي از قبیل میزان تحصیالت پدر  قسمت اول مربوط به مشخصات فردي افراد مورد پژوهش
 ،.. قسمت دوم پرسشها برحسب شاخصهاي مورد مطالعه یعنـی .و مادر،سن، رشته تحصیلی، تعداد فرزندان خانواده و

سواالت طرح ریزي شد.پرسشنامه مذکوربا نظر ده تـن از مشـاوران و    هویت دینی  و هویت ملی ،فناوري اطالعات
بـه   0/ 81نبـاخ  ابار آن با استفاده از آلفـاي کر معلمان مدارس و متخصصین روانسنجی داراي روایی محتوایی،  و اعت

  . ه استدست آمد

  یافته ها
  :تحلیل واریانس

Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

 هویت دینی   :متغیر وابسته
                                                      

 

 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal 
across groups. 
a  Design: Intercept+JENS+INT+JENS * INT 

 
دلیلی بر رد فرض صفر مبنی بر  شودگرفته میاست نتیجه  05/0داري آزمون فوق که بیشتر از ابر اساس سطح معن

  .   استبنابراین واریانس بین متغیرهاي تحقیق یکسان وجود ندارد و متغیرهاي مورد مطالعه عدم تفاوت واریانس بین 

F df1 df2 Sig. 
1.137 7 392 .339 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

 هویت دینی   :متغیر وابسته

Source  Type III Sum of 
Squares df  Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10.394(a) 7 1.485 14.344 .000 
Intercept 834.870 1 834.870 8065.039 .000 

JENS .000 1 .000 .000 1.000 
INT 10.394 3 3.465 33.468 .000 

JENS * INT .000 3 .000 .000 1.000 
Error 40.579 392 .104   
Total 4036.790 400    

Corrected Total 50.972 399    
 

فوق کـه تنهـا در اثـر اصـلی اسـتفاده از       س چند متغیريتحلیل واریانداري جدول ااز طرفی بر اساس سطح معن
که استفاده از اینترنت در هویت دینی دانش آموزان تاثیر گذار است.  شودگرفته میاست نتیجه  05/0اینترنت کمتر از 

 . بدین معنی که جنسیت دانش آموزان تاثیري بر هویت دینی آنان نداشـته معنادار نیستاما اثر جنس در هویت دینی 
دار نیست. به عبارت دیگر متغیر استفاده از ااست. اثر کنش متقابل استفاده از اینترنت و جنسیت دانش آموزان نیز معن

اینترنت در دو سطح جنسیت (پسر و دختر) اثر یکسانی دارد. بنابراین بطور کلی تنها اثر اصلی استفاده از اینترنت بر 
    گذار بوده است.   هویت دینی دانش آموزان مورد مطالعه تاثیر

 
 هویت ملی   :متغیر وابسته

 
F df1 df2 Sig. 

.379 7 392 .915 
 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal 
across groups. 
a Design: Intercept+JENS+INT+JENS * INT 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

 هویت ملی  :متغیر وابسته

Source Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5.989(a) 7 .856 3.370 .002 
Intercept 837.787 1 837.787 3299.759 .000 

JENS 1.438 1 1.438 5.662 .018 
INT 2.554 3 .851 3.353 .019 

JENS * INT 1.816 3 .605 2.384 .069 
Error 99.526 392 .254   
Total 3798.778 400    

Corrected Total 105.515 399    
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فوق در اثرات  اصلی استفاده از اینترنت و جنسیت کمتـر از  تحلیل واریانس چند متغیري داري جدول اسطح معن
آموزان تاثیر گذار بوده اند. اما  استفاده از اینترنت و جنسیت در هویت ملی دانش شودگرفته میاست که نتیجه  05/0

دار نیست. بنابراین اثر اصـلی اسـتفاده از اینترنـت و    معنااثر کنش متقابل استفاده از اینترنت و جنسیت دانش آموزان 
  جنسیت دانش آموزان بر هویت ملی آنها تاثیرگذار بوده است. 

ویت ملی دانش آموزان تاثیرگذار بوده است واریانس فوق اثر اصلی جنس بر ه تحلیلبا توجه به اینکه در جدول 
  حال می خواهیم بدانیم که میانگین پاسخهاي کدام گروه (پسرها دخترها و) در ارتباط با هویت ملی آنان بیشتر است.  

  
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean جنس 

 03538. 50032. 2.9750 200 پسر ملی      هویت 
 03686. 52132. 3.1022 200 تردخ 

  
Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

 t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

      Lower Upper 

 02678.- 22767.- 05109. 1272.- 013. 398 2.490- ملی هویت

 
بین هویت ملی دخترها و پسـرها  است که نتیجه می گیریم  05/0متر از که ک tداري آزمون ابا توجه به سطح معن

) بیشتر از پسرها 10/3مقدار میانگین هویت ملی دخترها ( ،4داري وجود دارد. و با در نظر گرفتن جدول اتفاوت معن
  . است) 97/2(

 همبستگی
 

 هویت ملی هویت دینی  

 (**)Pearson Correlation 1  -.130 ویت دینیه
 Sig. (2-tailed) . .009 
 N 400 400 

 Pearson Correlation -.130(**) 1 هویت ملی
 Sig. (2-tailed) .009 . 
 N 400 400 

       **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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هویت دینی و ملی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شـده اسـت. سـطح     جهت یافتن تعامل و همبستگی بین
) بیـانگر رابطـه   -130/0تغیرهاي مذکور می باشد. مقدار همبستگی (مدار بین ادهنده رابطه معن داري آزمون نشانامعن

 ضعیف و منفی بین هویت ملی و دینی دانش آموزان مورد مطالعه است. 

  
دلیلی بر رد فرض صفر مبنی بر شود گرفته میاست نتیجه  0/ 05فوق که بیشتر از داري آزمون ابراساس سطح معن

بنـابراین واریـانس بـین متغیرهـاي تحقیـق یکسـان       وجود ندارد و عدم تفاوت واریانس بین متغیرهاي مورد مطالعه 
  باشد. می

  
  

اثـر اصـلی اسـتفاده از     فـوق کـه تنهـا در   چند متغیري داري جدول تحلیل واریانس ااز طرفین براساس سطح معن
که استفاده از اینترنت در هویت دینـی دانـش آمـوزان تـأثیر گـذار       شودگرفته میاست نتیجه  0/ 05اینترنت کمتر از 

بدین معنی که جنسیت دانش آموزان تأثیري بر هویت دینـی آنهـا    .معنادار نیستاما اثر جنس در هویت دینی  .است
بـه عبـارت دیگـر متغیـر      .دار نیستاآموزان نیز معن ده از اینترنت و جنسیت دانشنداشته است. اثر کنش متقابل استفا

به طـور کلـی تنهـا اثـر اسـتفاده از       ،اثر یکسانی دارد بنابراین )پسر و دختر(استفاده از اینترنت در دو سطح جنسیت 
 .اینترنت بر هویت دینی دانش آموزان مورد مطالعه تأثیر گذار بوده است 

و در قسمت جنوب  6/24ساعات استفاده از اینترنت در نوجوانان در طول یک هفته در شمال شهر  ضمنا میانگین
ساعت در هفته بصورت میانگین این تاثیر  20نتایج نشان داد که بدلیل استفاده بیش از  ساعت بوده است. 8/17شهر 

 از نگاه خود دانش آموزان منفی بوده است.
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 بحث 
بین استفاده از اینترنت وهویت دینی وملی  تفاده از اینترنت و هویت ملی ودینی نشان می دهدبررسی رابطه اس مطالعه و

این امر می  .ناسالم ومنفی است ،در هر دو جنس رابطه معنادار وجود دارد. متاسفانه سمت وسوق این رابطه در بین نوجوانان
ه به صورت منطقی اسـتفاده نمـی شـود و ایـن رسـانه هـا       تواند به این دلیل باشد که چون در جامعه ما ازاینترنت وماهوار

وامکانات اطالعاتی وارتباطاتی بیشتر مروج فرهنگ مادي نگر ولذت جو وفرد گرایانه غربی هستند،یکی از جنبه هاي آسیب 
ارد.  ) مطابقت د1387زاي آن کاهش تعلقات دینی واخالقی در نوجوانان وجوانان است. نتیجه اخذ شده با پژوهش اشرفی (

فرهنگی مـؤثر برگـرایش نوجوانـان بـه     - بررسی عوامل اجتماعی ‹‹ وي پژوهشی را در زمینه بی هویتی و گرایش به غرب
نفري در بین هر دو جنس انجام  300با تاکید بر ابزار اینترنت در تهران با نمونه ›› الگوهاي فرهنگی غربی (رپ وهوي متال

وانان درصد پذیرش باالیی نسبت به مد هـاي غربـی دارنـد. وي معتقـد اسـت      داده است و به این نتیجه رسیده است نوج
  نوجوانان مورد مطالعه تحت تاثیر اینترنت براحتی هنجارهاي ایرانی نسبت به پوشاك و حجاب را نادیده می گرفته اند.

  :که این پژوهش داراي محدودیتهایی می باشد ازجمله آن
  .ن صورت گرفته استاین تحقیق فقط در سطح مدارس شهر تهرا

 .متوسطه مورد آزمون قرار گرفته انددوره در این تحقیق فقط دانش آموزان 
 .این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده اینترنت بر هویت ملی و دینی نوجوانان محدود شده است 

  ایران وجود ندارد.در زمینه تاثیر اینترنت بر هویت ملی و دینی نوجوانان در حال حاضر پرسشنامه استاندارد در 
  :زیر مطرح است هايبر اساس یافته هاي تحقیق پیشنهاد

با توجه به اینکه حضور پسران در مراکز فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی بـه انـدازه دختـران محـدود نیسـت       -
تجهیز افکار نوجوانان احتماالً میزان استفاده آنها از این فناوري بیشتر می باشد، لذا انجام کارگاههاي آموزشی بمنظور 

   .پسر در زمینه نقش و قدرت تخریب فضاي مجازي در زمینه اعتقادات دینی الزم به نظر می رسد
براي اینکه تأثیر فناوري در هویت جلوه گر باشد، پیشنهاد می شـود ابتـدا از بـین دانـش آمـوزان کسـانیکه از        -

 بر روي آنها انجام گیرد. فناوري در حد زیادي استفاده می کنند، شناسایی و پژوهش
با توجه به اینکه میزان استفاده دانش آموزان از فناوري در عصر اطالعـاتی و ارتباطـاتی بـا هـدف آموزشـی و       -

ارتقاي علمی بسیار پایین است و استفاده از اینترنت توسط نوجوانان بیشتر جنبه تفریحـی دارد، بهتـر اسـت در ایـن     
  ینانه اي اندیشیده شود.زمینه راهکارهاي علمی و واقع ب

حضور فعال جامعه اسالمی در فضاي اینترنتی وپاکسازي سایتهاي فارسی زبـان از انحرافـات وایجـاد فضـاي      -
  .مجازي بدون دغدغه براي گسترش ونشرقوانین ومعارف اسالم وقرآن ضرورت دارد

  .فراغت نوجوانان مطرح است ایجاد بستر هاي مناسب درخصوص ابزارها وامکانات فرهنگی وغنی سازي اوقات - 
  باال بردن سطح معارف اسالمی نوجوانان وعمق بخشیدن به آن اهمیت دارد. -
  . مقابله با ناتوي فرهنگی استعمار بهره گیري از راهکارهاي قرانی -
توجه به اصل کرامت انسانی وتکریم شخصیت دانش آموزان وسـوق دادن آنهـا بـه آزادي معنـوي واسـتقالل       -

  . ي از جستجوي عاطفه درفضاي مجازيي عاطفی با نوجوان توسط والدین بمنظور جلوگیروبرقرار
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