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تحلیلی با استداده از نظریه بحران هوی اریکسون میباشد .وی اولین کسی هس که هوی را بهعنوان دستاورد مهم شخصی
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 -1مقدمه:
از مهم ترین دورۀ زندگی هر انسانی ،دورۀ نوجوانی میباشد .روان شناسان شروع دوره نوجوانی را در پسران بین  13تا
 22سالگی و در دختران بین  12تا  21سالگی می دانند(کمر زریتتن .)8 :1393 ،در تعریتتد دیگتتری در کتتتاه زمینتته
روانشناسی هیلگارد نوجوانی به دوره گذار از کودکی به بزرگسالی اطالق میشود و محدودۀ سنی آن هم از دوازده تتتا
نوزده سالگی را شامل میشود(اتکینسون .)96 :1384 ،به طور کلی در دورۀ نوجوانی ،نوجوان دچار تغییرات جستتمی و
روحی میشود؛ بهطوریکه برخی از روان شناسان این دوره را دوران طوفان و آشوه می داننتتد .از مهمتتترین تغییتترات
روحی در این دوره می توان به خودآگاهی ،حساسی و زود رنجی ،رقاب با والتتدین و دلبستتتگیهای ستتائق ،هیجتتانی
بودن ،ناسازگاری و بحث هوی یابی اشاره کرد .در نتیجه تغییراتی که اشاره شد این مطلتتا است کتته توجتته نوجتتوان
بتدریج به سوی خودش کشانده میشود و در افطالح خودآگاه می گردد .و در نتیجه این فرآیند ممکن اس هتتر نتتوع
عیا و نقصی را بزرگتر از آنچه هس  ،تصور کرده و در پی آن نگران و دلواپس شود .در واقع تغییرات این دوره چنان
زیاد اس که نوجوان درک درستی از خودش ندارد(اسپاک.)488 :1364 ،
درواقع ،دستیابی به هوی از ویژگیهای مهم رشد روانی  -اجتماعی دوره نوجوانی اس  .انتخاه ارزشها ،باورها و
هدفهای زندگی مشخصههای افلی این هوی را شکل میدهند و این ارزشها در طول زنتتدگی ممکتتن است بارهتتا
مورد تجدیدنظر قرار گیرند .اولین روانشناسی که ایجاد هوی را بهعنوان مهمترین عامل پیشتترف شخصتتی در دوره
نوجوانی مطرح کرد ،اریکسون میباشد .وی بهعنوان روانکاو آلمانی  -آمریکایی درباره رشد روانی انستتان و بحرانهتتایی
که در همه دورههای زندگی روی میدهند یک نظریه جدید جالا و بسیار تأثیرگذار ارائه داده اس  .نظریتتهاش ریشتته
در مشاغل وی دارد .اریکسون ابتدا بهعنوان معلم و روانکاو کودک بعد بهعنوان محقق انسانشناسی و سرانجام بهعنوان
زندگینامه نویس بود .وی برخالف فروید بهجای اینکه از سیستم عصتتبی فتترد شتتروع کنتد ،روی متترز بتتین کتتودکی و
محیط تمرکز کرد و بعد به او درحالرشد و پختهشدن به پرداخت و رابطتته آن بتتا دنیتتای اجتمتتاعی درحالتوستتعه را
ترسیم نمود .اریکسون رابطه با خانواده و نهادهای اجتماعی بزرگتر و دوراهیها یا نقطه تصتتمیمگیری را کشتتد کتترد
که در نقطه پایان یک مرحله از زندگی نقطه آغتتاز و در مرحلتته بعتتدی یعنتتی در کتتودکی ،نوجتتوانی و اوایتتل و اواختتر
بزرگسال روی میدهند (سادوک.)322 :1393،
رویکرد جدیدی که در آموزش کنونی در جریتتان است  ،آمتتوزش الکترونیکتتی است  .آمتتوزش الکترونیکتتی شتتامل
استداده از ابزارهای دیجیتالی برای آموزش و یادگیری اس  .این از ابزارهای فن آوری استداده میکند تا زبانآموزان را
قادر به مطالعه در هر زمان و هر مکان قرار دهد .این فرایند آموزش ،ارائه دانش و بتتازخورد است  .دانشآمتتوزان را بتته
تعامل با یکدیگر ،تبادل و احترام به دیدگاههای مختلد تحریک میکند .این ارتباط را آسان میکنتد و روابطتتی را کتته
یادگیری را حدظ میکنند بهبود میبخشد (آرکورفول .)36 :2015،1فرض ما بر این اس که وضعی کنونی پیشآمده
به دلیل حجم بیسابقه دسترسی به فضای مجازی و اینترن که بتتهخاطر آمتتوزش مجتتازی فتتراهم گردیتتد ،ناخواستتته
فراگیران را با فضای ناشناختهای آشنا خواهد کرد که نتایج مندی در بحث هوی برای آنان به ارمغان خواهد آورد.
در ارتباط با پیشینه موضوع زارع و همکاران ( )1399در پژوهشی باهدف اثربخشی آموزش مهارتهای زنتتدگی بتتر
وابستگی به فضای مجازی و قلتتدری ستتایبری در نوجوانتتان منطقتته ستته شتتهر تهتتران بتتا روش نیمهآزمایشتی از نتتوع
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پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام گرف  ،دریافتند که آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش وابستگی بتته
فضای مجازی خواهد شد .خضری و همکاران ( )1399در پژوهشی باهدف مطالعتته نقتتش آمتتوزش مجتتازی در روابتتط
بینفردی ادراک شده دانشآموزان نسب به معلمان با روش کیدی و پدیدارشناسی به این نتیجه رسیدند کتته دیتتدگاه
دانشآموز درباره محدود شدن ارتباطاتشان با معلمان ،سردرگمی دانشآموزان در شرایط جدید ،مسائل ماهیتی تداوت
آموزش غیرحضوری و حضوری ،نگرانی دانشآموزان دررابطهبا آماده نبودن زیرساخ ها بتتهعنوان مؤلدتتههای افتتلی در
روابط جدید تأثیرگذار بوده اس .
خسروی سرشکی ( )1396در پژوهشی بتتا عنتتوان نقتتش متقابتتل آمتتوزش حضتتوری و مجتتازی در ارتقتتای ستتط
آموزشهای دینی بر دو روی یک سکه بودن آموزش حضوری و مجازی بر تقوی دغدغه متتذکور تأکیتتد کتترده است .
جعدریان و مؤیدیان( )1396در مقاله با موضوع اثربخشی آموزش مجازی بر تربی باورهای دینی کودکان با استداده از
روش های آماری و پرسشنامه به عدم تأثیر آموزش مجتتازی در تربیت دینتتی کودکتتان اشتتاره نمتتوده انتتد .علیپتتور و
شالباف( )1387در پژوهشی با عنوان اخالق آموزش مجازی به بحث اخالق ،پیشگیری از بروز مصادیق غیر اخالقتتی در
این فضا پرداخته اس و یافتههای ایشان بر ارائه کدبندی های خاص توسط محیط داخلی و خارجی فضای مورد نظتتر
تأکید دارد .یزدانی ( )1393نیز در مقاله ای با عنوان سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدم فرهنگیتتان
به بررسی کارایی این روش پرداخته که نتایج حکای از عدم کارایی باال و نارضایتی از ایتتن نتتوع آمتتوزش بتتوده است .
آنچه پژوهش فعلی را با نمونه های مشابه متمایز میکند نگاه بین رشتهای به موضتتوع آمتتوزش مجتتازی از یتتک ستتو و
توجه ویژه به اهداف هویتی -تربیتی نظام آموزشی از سوی دیگر هست کتته در نتتوع ختتود بتتدیع بتته نظتتر متتی رستتد.
بههرحال باتوجهبه وضعی فعلتتی و استتتداده از فضتتای مجتتازی در امتتر آمتتوزش باعتتث شتتده تتتا دانشآمتتوزان بتتدون
برنامهریزی و فرهنگ سازی الزم به گوشیهای مجهز به سیستم های اندرویتتد و فضتتای هتتای اجتمتتاعی موجتتود وارد
شوند .این ورود به دالیلی متعدد میتواند در فرآیند تعلیموتربی مورد انتظار نظام آموزشوپرورش اخالل ایجتتاد کنتتد.
چیزی که اریکسون از روان شناسان فاحا نام به بحران هوی تعبیر میکند .فرض ما در این پژوهش بر این اس که
دسترسی به فضای مجازی در کنار ویژگیهای مثب  ،میتواند هوی یابی دانشآموزان را مختل کند .چرا که بتتا وجتتود
فضاهای اجتماعی آن و تنوع مطالا ارائه شده در ایتتن حتتوزه نوجتتوان را در معتترض یتتادگیری مطالتتا متدتتاوت قتترار
میدهد که بسیاری از آنها با جذابی های خافی به نمایش گذاشته میشوند.
. 1 -1

روششناسی:

اریکسون در کتاه کودکی و جامعه خاطرنشان میسازد که در مرحله هوی در مقابل ستتردرگمی نقتتش ،نوجتتوان بتته
دنبال این اس که خودش درباره خودش چه احساسی دارد و دیگران راجع به او چه فکر میکنند؟ این شرایط را دائم
مقایسه میکند .مشغله ذهنی دیگر او این اس که نقتتش و مهارتهتتای کستتا شتتده در مراحتتل قبلتتی را چگونتته بتتا
مصداقهای موفق شغلی کردن که با آنها مواجه شده اس  ،ارتباط دهد .نقشها و تخیالت دوران کودکی دیگر مناسا
سنوسال او نیستند .ولی نوجوان برای تبدیلشدن به یک بزرگسال افالً آمادگی ندارد .اریکسون مینویسد :هر اقدامی
که در تشکیل هوی فرد روی میدهد بسیار فراتر از مجموع همانندسازیهای دوران کودکی اس  .ایتتن ادغتتام تجربتته
تضمین یافته توانایی خود برای ادغام این همانندسازیها با انبوهی از مشکالت بااستعدادهای ناشی از میراث ژنتیتتک و
با فرف های ارائه شده در نقشهای اجتماعی اس (کاپالن.)329 :1393،
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در واقع اریکسون هوی را بهعنوان دستاورد مهم زندگی و شخصی هر فرد دانسته بهطوریکه عبور موفقیت آمیز
در این مرحله موجا تبدیلشدن وی به شخص باارزش و تأثیرگذار در دورههای بعتتد خواهتتد شتتد .در بحتتث تشتتکیل
هوی باید گد که هوی عبارت اس از مشخصکردن چه کسی هستید؟ برای چه چیزی ارزش قائلید؟ چه مستتیری
را میخواهید در زندگی دنبال کنید؟ بوشمن هوی را بهفورت نظریه روشن درباره خود بهعنوان عامل منطقی ،عاملی
کتته بتتر استتاس عقتتل عمتتل میکنتتد ،مستتلولیتی را میپتتذیرد و میتوانتتد آنهتتا را توضتتی دهتتد ،تعریتتد کتترد
(بوشمن .)1988:150،1این جس و جو برای آنچه در مورد خود درس و واقعتتی است نیتتروی پیشبرنتتده در پاستتخ
خیلی از تعهدات جدید اس  .از جمله احساس تعهد نسب بتته جهت گیری جنستتی ،شتتغلی ،روابتتط میتتانفردی و در
آمیختگی با جامعه ،عضوی در گروههای قتتومی ،آرمانهتتای اخالقتتی ،سیاستتی و فرهنگتتی .اریکستتون تعتتارض روانتتی
نوجوانی را هوی در برابر سردرگمی هوی نامید و باور داش که نتایج موفقی آمیز مراحل پیش این زمینتته را بتترای
حل مناسا این تعارض آماده میسازند .برای مثال نوجوانانی که با درک ضعید اعتماد به نوجوانی میرسند بهستتختی
میتوانند آرمانهایی بیابند که با آنها معتقد باشند .نوجوانانی که خودمختاری و ابتکار نتتاچیزی دارنتتد ،گزینتتهها را بتته
طور فعال بررسی نمیکنند .آنهایی که فاقد حس سخ کوشتتی هستتتند نمیتواننتتد شتتغلی را انتختتاه کننتتد کتته بتتا
تمایالت و مهارتهای آنها هماهنگ باشد .گرچه بذرهای تشکیل هوی قبالً کاشته شدهاند ،افراد تا نوجتتوانی مجتتذوه
این تکلید نمیشوند .به عقیده اریکسون نوجوانان در جوامع پیچیده دچار بحران هویت میشتتوند یتتک دوره متتوقتی
سردرگمی و پریشانی که قبل از به توافق رسیدن در مورد ارزشها و اهداف ،آن را تجربه میکننتتد .نوجوانتتانی کتته بتته
فرایند تعمق و تامل میپردازند سرانجام به هویتی پخته دس پیدا میکننتد .آنهتتا ویژگیهتتایی کتته ختتود را توفتتید
میکردند بررسی نموده و با تعهدات جدید ترکیا میکنند و هنگامی که نقشهای متداوتی را در زندگی روزمره انجام
میدهند این ویژگیها را بهفورت یک هسته درونی محکم و یکپارچه شکل میدهند و احساس همسانی در آنها ایجاد
میکند .بعد از اینکه هوی شکل گرف در بزرگسالی افالح میشود و این زمانی اس که افراد تعهدات خود را مجدداً
ارزیابی میکنند (برک .)62 :1385،نظریهپردازان جدید با اریکسون موافقاند و تردید کردن درباره ارزشها ،برنامهها و
اولوی های خود برای هوی پخته ضروری اس  ،ولی این فرایند را بحتتران نمیداننتتد .چتترا کتته بتترای برختتی جوانتتان
پرورش هوی ناراح کننده اس اما برای اغلا افراد چنین نیس  .فرایند کاوش رویکتتردی تتتدریجی و بتتدون حادثتته
نوجوانان به تشکیل هوی را بهتر توفید میکند .تصمیم متعددی که نوجوانان هر روز میگیرند مانند بتتا چتته کستتی
قرار مالقات بگذارم و با چه افرادی دوس شوم؟ مواد مخدر مصرف کنم و به دانشگاه بروم یا سرکار؟ به کدام دانشگاه؟
چه رشتهای درس بخوانم؟ یا افالً درس بخوانم یا بازی کنم؟ از لحاظ سیاسی فعال باشد یا خیر و دالیلی که بتترای آن
ها میآورند بهتدریج در یک ساختار خود سازمانیافته کنار هم قرار میگیرند (مارسیا.)161 :1980،2
بههرحال و با توجه مراحل نظریه اریکسون ،از پیامد مندی مرحله پنجم نظریه وی سردرگمی هوی است  .برختتی
از نوجوانان سطحی و بدون جه به نظر میرسند یا به عل آن است کتته تعارضهتتای قبلتتی بهفتتورت مندتتی حتتل
شدهاند یا بهاینعل اس که جامعه انتخاههای آنها را به مواردی محدود کرده اس که با تواناییهتتا و تمتتایالت آنهتتا
هماهنگ نیستند .در نتیجه آنها برای چالشهای روانی بزرگسالی آمادگی ندارند .بهعنوانمثال اگر آنها در مورد ختتود و
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هوی خود قاطعی نداشته باشند که بتواننتتد بتته آن رجتتوع کننتتد در مرحلتته اوایتل بزرگستتالی اریکستتون بهستتختی
میتوانند با دیگران فمیمی باشند (برک.)64 :1385 ،
در همین ارتباط به گدته زیگموند فروید و آنا فروید نوجوانی به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی شدیدی کتته در آن رخ
میدهد مرحله طغیانی است عقتتدههای غریتتزی و جنستتی کتته در مرحلتته نهدتگتتی ختتاموش هستتتند اکنتتون متتن و
مکانیسمهای دفاعی آن را تهدید به تسلط میکند .بهویژه از ناحیه جنسی که به انرژی جنسی زیادی اشتباه میشود و
نوجوان یکبار دیگر با تخیالت ادیپی مشکل پیدا میکند .اریکستتون نیتتز افتتزایش شتتدید انتترژی در نوجتتوانی مختتره
میداند؛ اما این مسلله را تنها بخشی از مشکالت دوره نوجوانی میدانس و معتقد اس که نوجوانان بهواسطه طبقتتات
و تعارضات اجتماعی تازه آشدته و گیج میشوند .نخستین تکلید نوجوان ایجتتاد حتتس جدیتتدی از هویت متتن است .
احساس اینکه چه کسی اس و جایگاه او بهعنوان یک فرد در نظام اجتماعی کجاس ؟ بحران ایتتن مرحلتته ،هویت در
برابر گمگشتگی نقش اس و بر آن سایههای غریزی بیتردید در مشکالت هویتی نوجوان نقش دارد .نوجوان بتته طتتور
ناگهانی احساس میکند که گویا تکانههایش خود اراده مستقلی دارند و دیگر بخشی از آن نیستند .عالوه بر ایتتن رشتتد
سریع جسمانی در مرحله بلوغ جنسی خود گمگشتگی را به وجود میآورد .افتتراد نوجتتوان ظاهرشتتان بهستترع رشتتد
میکنند و تغییر مییابند که بهزحم خودشان را میشناسند .شاید به همین دلیل اس که نوجوانان در زمان زیتتادی
را به نگریستن خود در جلوی آینه فرف میکنند و بهظاهر خودشان بیش از اندازه توجه نشان میدهند .اما مشتتکالت
هویتی به همان اندازه وجه اجتماعی نیز دارند .رشد جستتمانی یتتا تکانهتتای جنستتی بتتهخودیخود بتترای فتترد جتتوان
مشکلساز نیستند و این فکر وجود دارد چون ممکن اس به چشم دیگران ختتوه جلتتوه نکنتتد و انتظتتارات دیگتتران را
برآورده نسازد ،خیلی بیشتر از این افراد جوان نگران جایگاه آینده خود در جامعه بزرگتر هستند .همچنتتین نوجوانتتان
به افزایش سریع نیروی ذهنیشان بهواسطه امکان گزینش راههای مختلد احستتاس میکننتتد تح فشتتار قتترار دارنتد.
چون نوجوانان در مرحله چه کسی هستند از خود اطمینان ندارند بنابراین مستمر به همانندسازی بتتا گروههتتا گتترایش
پیدا میکنند .آنها میتوانند به نحو چشمگیری در طرد کسانی که با آنان متداوت هستند بی تحمل ،بیرحم و فرقهگرا
باشند (اریکسون .)92 :1959،1نوجوانان با شتابی که در یافتن هوی خود دارند از عقاید خود به دیگران و دشمنانشان
تصورات قالبی میسازند .آنها اغلا خود و دیگران را تح آزمون وفاداری قرار میدهند .بعضی از نوجوانان بتته فتتدوف
ایدئولوژیهای مذهبی و سیاسی میپیوندند .در تمام این موارد میتوانیم ببینیم که نوجوانان در جستجوی ارزشهایی
هستند که برای آنها واقعی داشته باشند .در مورد شکلگیری هوی موضوع حائز اهمی این اس که متوجه باشتتیم
که فرایند هوی یابی در تمام دوره زندگی ادامه دارد و تا حدودی از طریق همانندسازی شکل میگیرد؛ اگرچه ممکتتن
اس از این مسلله آگاهی نداشته باشیم اما همه ما با کسانی که برای من جاذبه دارند ،همانندستتازی متتیکنیم .بتتدین
ترتیا باید هر شخص یا ترکیبی از همانندسازیهای نسبی و گونتتاگون است (اریکستتون .)113 :1959،متتا همچنتتین
هوی را از طریق انجام کارهای خود کسا میکنیم .توانایی ایستادن ،راهرفتتتن ،دویتتدن ،بتتازیکردن ،نقاشتتی کتتردن،
خواندن و نوشتن همگی در ساختن حس هوی ما نقش دارند .یعنی ما خودمتتان را بتتهعنوان کستتی میشناستتیم کتته
میتواند این کار را انجام دهد .انجامدادن چنین کارهایی هنگامی که برای فرهنگی متتا اهمیت داشتتته باشتتند ،بختتش
مثب و مداومی از هوی را تشکیل میدهند (اریکسون .)89 :1959،اگرچه شکلگیری هوی فرایندی مداوم در تمتتام
طول زندگی اس  .اما مسلله هوی یابی از بحرانهای دوره نوجوانی محسوه میشود و دوره نوجوانی تغییتترات درونتتی
1 - Erikson

80

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 24پاییز 1400

زیادی در نوجوانی رخ میدهد و بسیاری از تعهدات آینده برای مطرح میشوند .در این زمان به نظر میرسد که تقوی
هوی پیشین برای تمامی انتخاهها و تصمیماتی که فتترد بایتتد اتختتاذ کنتتد ،ناکتتافی است (اریکستتون.)1959:123،
اریکسون برای نمونه از ما میخواهد دختر دانشجو جوانی را با زمینه خانوادگی ستتنتی و محافظتتهکار در نظتتر بگیتتریم
هنگامی که وارد آن دانشکده میشود و افرادی که زمینه خانوادگی متداوتی دارند برخورد میکند که از میان آنها بایتتد
دوستانی برای خود انتخاه کند و همچنین باید در مورد مستتائل جنستتی تصتتمیم میگیتترد نشتتان دهتتد بتترای کتتدام
هدفهای شغلی حاضر به رقاب اس .
در این مورد هوی و همانندسازیهای قبلی او کمک چندانی نمیکنند بتته نظتتر میرستتد در ایتتن زمتتان برختتی از
گذشته را تابید و جنبههای دیگر را ندی میکند .برای مثال اگر او تصمیم بگیرد از نظر جنسی فعال باشد ممکن است
از آن چیزی در گذشته در این باره توسط والدینشان مطرح شده اس را نقض کند؛ درحالیکه این اقتتدام بتتا بعضتتی از
آرزوهای پنهان خود او همخوانی دارد و میخواهد رقاب در این حرفهای مردانه مانند پزشتتکی یتتا حقتتوق را برگزینتتد،
فراتر از برخی از ارزشهای خانوادگی اظهار وجود کرده اس و خود را با دیگران پیونتتد داده است ؛ بنتتابراین همزمتتان
تصمیماتی را میگیرد و تعهداتی را میپذیرد و همانندسازیهای پیشین خود را بازسازی میکند و هوی جدیتتد را در
خود شکل میدهد .وظیده او این اس که برای خویش دیدگاه مسیر افلی و وحتتدتی کارآمتتد از عوامتتل باقیمانتتده از
دوران کودکی و محیطهایی که در بزرگسالی انتظار آن را دارد ،بسازد (اریکسون.)14 :1958،1
بنا بر آنچه ذکر شد شکلگیری هوی تا حدود زیادی فرایند ناخودآگاه اس  .اما نوجوانان قبتتل از آن تواناییهتتای
خود در ایجاد تعهدات درازمدت آگاهی دردناکی دارند .آنهتتا احستتاس میکننتتد کتته بایتتد در زمتتان بتته نستتب کوتتتاه
تصمیمات زیادی را اتخاذ کنند و هر تصمیم از گزینههای آینده آنها خواهد کاس (اریکسون .)124 :1958،بتته دلیتتل
اینکه قبول تعهدات مسلولی کار مشکلی اس و آنان وارد دوره مهل روانی اجتماعی میشوند .این دوره انتظار است
که در آن شخص خود را درمییابد .با وجود این ،نوجوان تعهدات و الزامات را به تعویق میاندازد و این بتته دلیتتل نیتتاز
درونی او برای اجتناه از تشکیل هویتی پیشرس اس و از پذیرش زودرس نقشهای اجتماعی متحجر است  .بتتهرغم
آنکه جستجوی طوالنی برای کسا هوی ممکن اس دردناک باشد؛ اما در نهای منجتتر بتته شتتکلگیری یکپتتارچگی
شخص و نوآوریهتتای برجستتته اجتمتتاعی بتته فتتورتی عتتالیتر میشتتود .همچنتتان کتته مشتتاهده کتتردیم بستتیاری از
نظریهپردازان در برابر وسوسه تسلیمشدن به هوی های شغلی معمول مقاوم کردند .پیاژه ،فروید و اریکسون همچون
بسیاری از افراد دیگر برای دستیابی به حرفه شایسته و واقعی خود زمان زیادی را به جستجو پرداختهاند .هرچند برای
آنها لذتبخش نبود اما در نهای به روشهای نوینی از اجرا ،تغییراتی پرمعنا در حرفه آنها منجر شد؛ بنتتابراین تکلیتتد
اساسی نوجوان یافتن شیوههایی از زندگی اس که بتواند تعهدات پایداری را برای او به وجود آورد .تالش ایتتن مرحلتته
به من جدیدی منجر میشود که سرشار از قدرت وفاداری و تعهدات اس و به گونه آزادانه میتواند ثبات قدم ختتود را
نشان دهد (اریکسون.)125 :1964،
نوجوان به نحوه آشکاری متوجه خویشتن اس  .نوجوانان در این موضوع هستند کتته کیستتتند؟ در چشتتم دیگتتران
چگونه به نظر میرسند و چه چیزی میخواهند بشوند .آنها از نظر جنسی مجذوه دیگران و حتی عاشق میشوند .امتتا
اینگونه دلبستگیها بهجای اینکه واقعی باشند کوششی بتترای تعریتتد خویشتتتن است  .نوجوانتتان در تعتتامالت ختتود
میکوشتتند از طریتتق گدتگتتوی بیپایتتان دربتتاره احساستتات ختتویش دیدگاهشتتان دربتتاره یکتتدیگر طرحهتتا ،آرزوهتتا و
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انتظاراتشان دریابند که چه کسی هستند( .کرین )371 :1396،این وضعی هنگتتامی پیچیتتدهتر میشتتود کتته متوجتته
شویم گرایش دانشآموزان به شبکههای اجتماعی با هوی های متداوت با آزادی نسبی که در این فضا وجود دارد ،هتتر
روز گسترش مییابد.
 .2فضای مجازی و آموزش:
امروزه شرک ها با تأثیر پیشرف فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به تغییر شکل روشهای مستقر در ختتود ستتوق داده
میشود) (Kimiloglu,2017:342توسعه فناوریهای مدرن ،بهویژه اینترن  ،از یتتک ستتو و تغییتتر در شتیوههای
مدیری  ،ارتباطات از سوی دیگر در سالهای اخیر منجر به تغییر در انواع دانش و راههایی برای دستیابی بتته آن شتتده
اس  .باتوجهبه اینکه اینترن در زندگی و استداده روزمتتره ختتود راهیافتتته است و در حوزههتتای مختلتتد ستترگرمی و
معامالت تجاری ،آموزش استداده از اینترن به طور طبیعی انتظار متیرود .یعنتتی در حتتوزه آمتتوزش ،اینترنت بستتتر
جهانی را برای ذخیره اطالعات و ارائه آن بهفورت متنی ،تصویری ،گرافیکی یا هر شکل دیگر ارائه میدهد .همچنتتین
بهعنوان ابزاری برای ارتباط همزمان و ناهمزمان عمل میکند).(Radović-Marković,2010:297
باید توجه داش که وقتتتی معلمتتان و دانشآمتتوزان اطالعتتات را در میتتان موضتوعات و تجربیتتات ترکیتتا کننتتد،
دیدگاههای مختلد قابلتوجهی را سنجیده و پرسشهای گوناگون را در اختیار بگیرند ،آموزش میتوانتتد تغییتتر شتتکل
یابد .مربیان میتوانند با پرورش فضاهای مهم یادگیری ،چنین فضاهایی را ایجاد کنند که در آن دانشآمتتوزان تشتتویق
میشوند تا ظرفی های تجزیهوتحلیل ،تخیل ،سنتز انتقادی ،بیان خالق ،خودآگاهی و تعمد را افزایش دهنتتد .آمتتوزش
الکترونیکی ،یکی از ابزارهای ناشی از فناوری اطالعات ،در بسیاری از برنامههای آموزشی دانشگاهها ادغام شده است و
از شیوه سنتی آموزش به محیط الکترونیکی تغییریافته اس (Srivastava,2019:22).
بهعبارتدیگر ،توسعه فناوریهای چندرسانهای و اطالعاتی و همچنین استداده از اینترنت بتتهعنوان یتتک تکنیتتک
جدید آموزش ،تغییرات اساسی را در روند سنتی آموزش ایجاد کرده است  .توستتعه در فنتتاوری اطالعتتات ،گزینتتههای
بیشتری برای آموزش امروز ایجاد کرده اس  .دستور کار مدارس و مؤسسات آموزشی ،آموزش الکترونیکتتی را بتتهعنوان
چشمانداز تحول در مردم ،دانش ،مهارت و عملکرد شناختهاند .همچنین کالجها ،دانشگاهها و ستتایر مؤسستتات آمتتوزش
عالی برای پیشرف توانایی دوره آنالین در یتتک بتتازار آمتتوزش ستتایبری کتته بهستترع درحالتوستتعه است  ،مستتابقه
میدهند .آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزشی اهمی بیشتری پیدا کرده اس  .معرفی و گسترش طیتتد وستتیعی
از ابزارهتتتای یتتتادگیری الکترونیکتتتی باعتتتث ایجتتتاد تغییتتترات متعتتتددی در مؤسستتتات آموزشتتتی شتتتده است ت
)(Arkorful,2015:32
یادگیری الکترونیکی علیرغم مزایایی که هنگام تحصیل در اختیار دارد ،دارای معایبی نیز میباشد .مطالعتتاتی کتته
معایا یادگیری الکترونیکی را شناسایی میکنند ،علیرغم ادعاهایی که یادگیری الکترونیکی میتواند کیدی آمتتوزش
را بهبود بخشد ،استدالل میکنند که در دسترس قراردادن مواد یتتادگیری بهفتتورت آنالیتتن ،یتتادگیری را فقتتط بتترای
اشکال خاص ارزیابی جمعی بهبود میبخشد .درواقع بیشترین ادعای یادگیری الکترونیکی عدم وجود تعامالت شخصی
حیتتاتی است  .ایتتن امتتر نتتهتنها بتتین فراگیتتران و مربیتتان ،بلکتته همچنتتین در بتتین فراگیتتران همکتتار نیتز هست .
)(Arkorful,2015:30در مورد جایگاه و میزان تأثیر آموزش الکترونیکی باید توجه داشت کتته از کتتل  25مقالتته
علمی و تخصصی که از دوره  2017-2002استداده شده و گروههای موردمطالعه دانشآموزان و معلمانی بودنتتد کتته از
طریق آموزش الکترونیکی در روند یادگیری شرک داشتتتند ،نشتتاندهندۀ ایتتن مطلتتا است کتته آمتتوزش یتتادگیری

82

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 24پاییز 1400

الکترونیکی به دانشآموزان امکان میدهد در مطالعه مستقل و انعطافپذیر باشند ،مهارتهتتای فنتتی ،تدکتتر انتقتتادی و
مهارتهای شناختی را توسعه دهند .همچنین معلمان را قادر میسازد تا رشد فردی و شغلی ،رشد مهارتهای فنتتی را
داشته باشند .بااینوجود ،یادگیری الکترونیکی وقتی با تماس مستقیم دانشآموز و معلم  /مربتتی همتتراه شتتود ،متتؤثرتر
اس  .یادگیری الکترونیکی یک روش مکمل مناسا برای آموزش سنتی اس که تمرین آموزشی فعلی به آن نیاز دارد
)(KURİPLACHOVÁ,2019:47
وضعی کنونی آموزش در فضای مجازی موجبات آشنا شدن بسیاری از دانشآموزان با شبکههای اجتمتتاعی شتتده
اس  .کسانی که قبالً به این فضا دسترسی نداشتند اینک با آن انتتس گرفتهانتتد و بتتدون تردیتتد جتتداکردن آنتتان از آن
تقریباً غیرممکن اس  .در واقع موبایل به دلیل ویژگیهای خاص خودش توانس در جوامع درحالتوستتعه مثتتل ایتتران
بخشی از سن های فرهنگی و قومی مربوط به ارتباطات و مراودههای میان افراد را شکسته و مردم برای رفع کاستیها
و موانع موجود در مسیر تعلقات و دلبستگیهای خود به این وستتیله پنتتاه آورده و بتتا اتکتتا بتتر ویژگتتی تحرکپتتذیری،
انعطاف و امنی روانی حافل از آن در ارتباطات خود شبکههای از روابط جدید ،دوستیها و بهکارگیری نوع ویژهای از
زبان آن هم بدون ترس از تنگناهای زمانی و مکانی را برای خود فراهم کنند .بر اساس این دیدگاه جنبههای فرهنگتتی
موجود در جامعه از یک سو و نیازهای زیستی روانی و اجتماعی افراد از سوی دیگر سبا گرایش بیشازپیش آنهتتا بتته
سم فناوریهای ارتباطی جدید در جه جبران این کمبودها شده اس ؛ بنابراین ظرفی موجتتود در ایتتن ابزارهتتا از
جمله موبایل میتواند فرایند اجتماعی شدن دانشآموزان را به نمایش میدهد چه زمینه تحول فرهنگتتی آرام و میتتان
مسیر را فراهم کرده و آنها را دچار نوعی بحران هوی سازد( .موسوی)81 :1390،
در کالسهای درس در گذشته معلم بهعنوان الگوی منحصر بدتترد دانشآمتتوزان در راستتتای دستتتیابی بتته الگتتوی
هویتی آنان بودند .امروزه با وجود پیدا شدن رقبای جدی برای معلم هنوز هم معلمان میتواننتتد در ایتتن حتتوزه نقتتش
آفرینی کنند .به شرط آنکه از یکسری الزامات برخوردار باشند .در همین ارتباط هتتریس متتی گویتتد :تنهتتا افتتراد دارای
شخصی خوه میتوانند بر دیگران تأثیر مثب بگذارند .تا زمانی که افراد گرفتار هواها و منیتها هستند ،نمی توانند از
شخصی خوه برخوردار شوند و کودکان این دوگانگی میان گدتار و رفتار معلم را به ختتوبی درک میکننتتد .در واقتتع،
تاثیرگذاری شخصی معلم بر دانشآموزان از این واقعی سرچشمه می گیرد که شخصی معلم و رفتار و گدتتتار او در
نظر دانشآموزان نمونۀ شخصی مقبول و رفتار و گدتار درس اس ( .داوودی )177 :1390،بدین ترتیا موفقیت یتتا
شکس طرحها ،برنامه ها یا روش های تربیتی در مدارس ،بهویژه در قلمرو سبک زندگی اسالمی دانشآموزان ،بستگی
به کیدی ایجاد ارتباط معنی دار بین فرستنده و گیرنتتده پیتتام دارد .شتتناخ «نیتتاز « ،زمتتان « ،زبتتان و تجربیتتات
مخاطا و نحوۀ استداده از نشانه ها و نمادها در برقراری ارتباط معنی دار میتواند در تسهیل انتقال مدتتاهیم و درونتتی
ساختن ارزشها نقش تعیین کننده ای داشته باشد( .کریمی )13 :1387 ،از آنجایی که بخش زیتتادی از اهتتداف نظتتام
آموزشوپرورش کشور ما تقوی هوی مذهبی دانشآموزان هس  ،بسیاری بر این عقیده اند کتته بتترای ایجتتاد هویت
مذهبی در جوانان باید مذها را در کنار هنر و عرفان قرار داد و از عنافر سازنده و دلنشتتین هریتتک بهتترۀ وافتتی بتترد،
همچنان که برای تعمیق اندیشه و پرورش خالقی مذهبی در انسان نسل جدید الزم اس متتذها را در کنتتار علتتم و
فلسده مورد تحلیل قرار داد (طباطبایی.)199 :1377 ،
 .2-1فضای مجازی و هویت بصری:
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فرآیند نوسازی و جهانی شدن به دگرگونی های عمیق در زندگی انسان هزاره سوم ایجتتاد کتترده است  .امتتروزه کمتتتر
جامعه ای را میتوان پیدا کرد که از پیامدهای این فرایندها بینصیا مانده باشد .فضتتای ایجتتاد شتتده نتتهتنها زنتتدگی
مادّی بلکه ابعاد غیر مادی را نیز تح تاثیر خود قرار داده و باعث فافله گرفتن انسان ها از منابع هویت ستتاز ستتنتی
خویش و روی آوردن آنها به شیوههای جدید زندگی و تدکر شده اس  .این عوامل سبا شده تا انستتان هتتا در تعریتتد
کیستی خود دچار شک و تردید شوند .جوانان را به طور خاص از این فضا بیشتتتر استتتداده میکننتتد و آنهتتا در فضتتای
مجازی و اینترن در حرک هستتتند .از فناوریهتتای اطالعتتاتی و ارتبتتاطی بهتتره بیشتتتری بتترده و مشتتتری کاالهتتای
سوپرمارک فرهنگ جهانی اینترن قرار میگیرند .آنها از این فضاها میتوانند بهعنوان نوعی بازاندیشی در مورد ختتود
شیوه زندگی و تدکر خویش استداده کنند (بوستانی .)43 :1390،اگر به این فضا نقش دوستتتان و همستتاالن را کتته در
دوره نوجوانی قابل توجه هس  ،اضافه کنیم ،تأثرگذاری این فضا بیشتر خواهد شد .در واقع،تشتتکیل گتتروه دوستتتان و
بحران هوی در اواخر نوجوانی روی میدهد ،اریکسون این بحران را هنجارین می خواند؛ زیرا یک رویداد هنجار است .
یعنی توفید کننده یا توفید تعیینکننده استانداردها .عدم موفقی در پش سر گذاشتن این مرحلتته دشتتوار باعتتث
میشود که نوجوانان به یک هوی منسجم دس نیابند و از پراکندگی هوی رنج ببرند .سردرگمی هوی ممکن اس
خودش را بهفورت نابهنجاری های رفتاری مثل فرار از خانه ،بزهکاری و جنای نشتتان دهتتد .حتتتی ممکتتن است در
هوی جنسیتی و نقش جنسی مشکالت ظاهر شود .نوجوان ممکن اس برای دفتتاع از ختتود در برابتتر پراکنتتده تتترین
نقشها به فرقه های مختلد بپیوندد یا با قهرمان های مردمی همانندسازی کند .عدم تحمل تداوتهای فتتردی یکتتی از
روشهایی اس که نوجوانان از طریق آن تالش میکنند از خودشان در مقابل احساس فقتتدان هویت محافظت کننتتد
(سادوک. )329 :1393،
همچنین ،با گسترش فضای مجازی هوی یابی به ستتم و ستتوی هویت بصتتری در شتتبکههای اجتمتتاعی بتتویژه
اینستاگرام کشیده شده اس  .چگونگی اشتراک عکس در ستتای هتتای شتتبکه اجتمتتاعی در بیتتان هویت فتترد کمتتک
میکند  .کاربران اینستاگرام از طریق عکاسی دیجیتال قاه ،حاشیه نویسی و زندگی خود را با دیگران به اشتتتراک متتی
گذارند .نتایج حافل از یک مدل سریال واسطه چندگانه نشان میدهد که فراوانی ارسال افراد در اینستاگرام ،نیاز آنهتتا
به هوی شخصی  -بصری را پیش بینی میکند و این رابطه با عینی سازی ختتود و اعتمتتاد بتته ندتتس انجتتام میشتتود.
تحقیقات از ارتباط مثب بین ارسال مکرر عکس در سای های شبکههای اجتماعی و بیتتان هویت بصتتری پشتتتیبانی
میکند (O'Donnell,2018:131).جامعه شناسی بصری ادعا دارد که چشمانش را باز کرده اس تا روش هتتای در
حال گسترش هوی یابی از طریق فدحه اسکیرین رایانه را تبیین کند(Harper,2012:4).
بههرحال ،هوی زمینه ای بحثی اس که سالها مورد توجه دانشتتمندان قتترار گرفتتته است  :بتتهویژه در کارهتتای
دانشمندان علوم اجتماعی مانند گافمن ( )1956که در زمینتته ستتاخ هویت در موقعیت هتتای اجتمتتاعی روزمتتره و
اریکسون ( )1959اولین کسی اس که مراحل ایده پردازی را که هوی در طول زندگی ایجتتاد میشتتود ،اشتتاره کتترد.
تحقیقات نشان داده که استداده از شبکههای اجتماعی بر مقایسه ظاهر خانم ها ،خلق و خو و رضتتای از بتتدن زنتتان را
تح تأثیر قرار میدهد .همچنین استداده از رسانه های اجتماعی بر رضای بدن و مقایسه اجتماعی تأثیر می گذارد و
اینستتتاگرام ممکتتن استت بتته دلیتتل تمرکتتز ختتود بتتر عکتتس روی متتتن ،یتتک پلتت فتترم ویتتژه مضرباشتتد.
)(Engeln,2020:44

84

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 24پاییز 1400

هارپر در کتاه جامعه شناسی دیداری خود استدالل میکند که رویکردهای بصری میتوانند در کشد معتتانی و ایتتده
های جدید مدید باشند .او اهمی تعامل عکاسی خانوادگی و مستند را در تعیتتین و انجتتام هویت هتتا ،درگیتتر کتتردن
بیننده از طریق سوژه و  /یا ترکیا تصویر برجسته میکند) (Marcella-Hood,2020:25اینستتتاگرام در زمینتته
مطالعات فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری بر این باورند که این رسانه عکاسی آماتور را تغییر داده است و بتته
نوعی در باف زندگی روزمره غوطه ور شده اس  .این برای مخاطبان گسترده به طور فزاینده ای قابل دسترسی است .
)(Utekhin,2017:185به نظر می رسد موفقی اینستاگرام بیانگر رشد فرهنگ بصری فزاینده بوده و(Nunes, .
) S., Silva2018:645طید وسیعی از شیوه ها و موضوعات مرتبط ،مانند تجارت و شوخ طبعی نیز بهعنوان بخشی
از فعالی هایی اس که دربستر اینستاگرام ثب شده اس ). (Leaver,2018:31
همچنین ،در دنیای وبالگ نویسی فنع مد آنالین اسالمی ،فضاهای جدیدی برای بازاریابی و شبکه سازی بتترای
وبالگ نویسان مد مسلمان باز شده اس  .یکی از سیستم عامل های پرمصرف در این فنع اینستاگرام اس  .این نتترم
افزار که به دلیل قابلی دسترسی و امکان ایجاد فرف های شبکه انبوه پوشیده شده است  ،بتته کتتاربران ختتود امکتتان
دسترسی به فضاهای مختلد را میدهد .اگر سلیقه از ناسازگاری های اجتماعی و فرهنگی پدید می آید ،بنتتابراین ایتتن
امر همچنین بهعنوان مدروضات اساسی فرهنگی اجتماعی عمل میکند که نحوه ارائه مارک های معتبر بتته مخاطبتتان
خاص در بستر اینستاگرام از طریق مداهیم غربی مصرف گرایی را شکل میدهد(Waninger,2015:48).
اینستاگرام بهعنوان کاالی سایبری می خواهد متحد شود و به موجتتودی در ستتبک زنتتدگی جامعتته تبتتدیل شتتود.
ارتباطات بین انسانی در اینستاگرام میتواند در هر زمان از طریق اتصال آنالین رخ دهد .تقریباً هر فعالی کاربر را متتی
توان در عرض چند ثانیه ضبط و منتشر کرد .اینستاگرام بهعنوان یک رسانه تصویری قتتادر است نمادهتتای خافتتی را
بهعنوان ابزاری برای تولید معنی از هتتویتی کتته منتقتتل میشتتود ،ارائتته دهتتد (Kertamukti,2019:31).چنتتین
فضایی البته قابل کنترل نیس و میتواند مبانی ارزشی هوی نوجوان را دچار تردید کند و باعث تکوین هتتویتی شتتود
که با اهداف نظام آموزشی کشور همخوانی نداشته باشد.
 .2-2اهداف تعلیموتربیت در نظام آموزشوپرورش:
در قرن  ،21اندجار فناوری اطالعات و ارتباطات استداده از دستگاه های دیجیتال را برای اهداف مختلد در دنیای کار،
آموزش رسمی و غیتتر رستتمی افتتزایش میدهتتد (Kumar Basak, 2018:192).وقتتتی معلمتتان و دانشآمتتوزان
اطالعات را درباره موضوعات و تجربیات ترکیتتا کننتتد ،دیتتدگاههای مختلتتد قابتتلتوجهی را ستتنجیده و پرستتشهای
گوناگون را در اختیار بگیرند ،آموزش میتواند تغییر شکل یابد .مربیان میتوانند با پتترورش فضتتاهای مهتتم یتتادگیری،
چنین فضاهایی را ایجاد کنند که در آن دانشآموزان تشویق میشتتوند تتتا ظرفی هتتای تجزیتتهوتحلیل ،تخیتتل ،ستتنتز
انتقادی ،بیان خالق ،خودآگاهی و تعمتتد را افتتزایش دهنتتد .آمتتوزش الکترونیکتتی یکتتی از ابزارهتتای ناشتتی از فنتتاوری
اطالعات ،در بسیاری از برنامههای آموزشی دانشگاهها ادغام شده اس و از شیوه سنتی آموزش به محتتیط الکترونیکتتی
تغییریافته اس (Sultaniya,2018:49).
استداده روزافزون از فناوری در آموزش عالی و مدارس از اشکال مختلد یادگیری و حدتتظ دانتتش ماننتتد یتتادگیری
الکترونیکی پشتیبانی کرده اس  .روندهای جهانی حاکی از آن اس کتته فراگیتتران از سراستتر دنیتتا تتترجی میدهنتتد
متولی آموزش خود باشند و دائماً مزایای روشهای جدید یادگیری را متناسا با نیازهای خود مرور میکننتتد .مزایتتا و
معایا در یادگیری الکترونیکی فرف های فراگیران و فناوری مورد استداده را برجسته میکنتتد .سیستتتم عامتتل هتتای
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جدید آموزش الکترونیکی به ما این امکان را میدهند که برخی از شکاف های موجود در طراحی و نحتتوه یتتادگیری را
برطرف کرده و اطالعات معنی دار ،پایدار و به روز را به کاربران ارائه دهیم(Macleod,2017:755).
یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک روش آموزش ،دانشآموزان را تح مراقبه ،دور بودن و همچنین عدم تعامتتل یتتا
رابطه قرار میدهد؛ بنابراین برای کاهش چنین تأثیراتی به مهارت مدیری و انگیتتزه بستتیار قتتوی نیتتاز دارد .باتوجهبتته
توضیحات و تدسیرها ،روش یادگیری الکترونیکی شاید کمتر از روش های سنتی یادگیری موثر باشد .فرآیند یتتادگیری
بهفورت حضوری با مدرسان یا معلمان بسیار آسان تر اس .
همچنین ،همه رشته ها نمی توانند به طور متتؤثر از یتتادگیری در آمتتوزش مجتتازی استتتداده کننتتد .بتتهعنوانمثال،
تحصیل در زمینههای علمی که به تجربیات عملی نیاز دارند ممکن اس از طریق آموزش الکترونیکی دشتتوارتر باشتتد.
محققان استدالل کرده اند که یادگیری الکترونیکی در علوم اجتماعی و علوم انسانی مناسا تتتر از رشتتته هتتایی ماننتتد
علوم پزشکی و مهندسی اس که در آنجا نیاز به توسعه مهارتهای عملی وجود دارد .آمتتوزش الکترونیکتتی همچنتتین
ممکن اس منجر به ازدحام یا استداده زیاد از برخی از وه سای ها شود .این ممکن اس هزینتته هتتای پتتیش بینتتی
نشده را از نظر زمانی و مالی به همراه داشته باشد(Arkorful,2015:36) .
از طرف دیگر و از آنجایی که نظام آموزشی کشور ما دارای وجوه ارزشی و فرهنگی درختتوری است و تتترویج ایتتن
مبانی به منظور تربی نسل مؤمن به افول مذکور دارای اهمی قابلتوجهی اس  ،دستیابی به ایتتن هتتدف در عرفتته
آموزش مجازی با چالش روبرو خواهد شد .در همین ارتباط فرف هزینتته هتتای هنگدت کشتتورهای غربتتی در جهت
تضعید ارزشهای دینی  -مذهبی ،در شبکههای مجازی قابل ذکر اس  .بههرحال نقش دین و جایگتتاه آن در زنتتدگی
بشر بر کسی پوشیده نیس و این امری عقالنی اس که دین بر نحتتوۀ شتتکلگیری و برداشت افتتراد از معنتتا و هتتدف
زندگی تأثیر داشته باشد (Thompson,1988:261).همچنین برخی مانند ویلیام جیمز دیتتن را بتته تجربتته پیونتتد
میدهند .وی معتقد اس تجربه دینی این توانایی را دارد تا تعارض درونی خویش را در چارچوه امور متعالی بر طرف
کند (James,2002: 225).تربی دینی یکی از مؤلده های مهم در امر آموزش به حساه متتی آیتتد .در آمتتوزه هتتای
دینی پیشرف و تغییرات تنها در حوزه مسائل مادی و طبیع خالفه نشده بلکه در کنار پدیده های مادی و طبیعتتی
که با حس ظاهری مشاهده می گردند؛ پدیده های ماورائی و غیر مادی نیز وجود دارنتتد کتته توجتته و اهتمتتام بتته آنهتتا
موجا تقوی معنای زندگی میشود .جهان مدرن که بیشتر به انسان از یک بعد یعنی بعد مادی تجربی نگتتاه میکنتتد
و هرچه در قالا حس و تجربه در آید درس و غیر از آن را نادرس میداند؛ درحالی که فرهنگ دینی علتتومی را متتی
پذیرد که عالوه بر رفع نیازهای انسانی از مشروعی اخالقی و تربیتی نیز برخوردار باشد و به هوی انسانی و باورهتتای
وی آسیا نرساند؛ بنابراین تربی دینی یکی از مهمترین دغدغه هتتای نظتتام آمتتوزش کشتتور میباشتتد کتته ایتتن مهتتم
باتوجهبه تغییرات عصر جدید نیاز به برنامهریزی مستمر و روزآمد دارد.
جامعهپذیری مدرسه ای یکی از راههای رسمی نظام آموزشی و به نوبه خود عنصری بسیار مهم در هوی بخشی و
توانبخشی و یر عنافر فرهنگی که شامل ارزشها و هنجارها به دانشآموزان اس  ،میباشد .ورود پرشتاه و گریزناپذیر
فناوریهای نوین از جمله موبایل و عرفه فرهنگی فرهنگ و آموزشوپرورش در کنتتار برختتی جنبتتههای مثبت  -کته
اشاره شد  -دارای تاثیرات مندی بر جنبههایی از رسال نظام آمتتوزشوپرورش کشتتور است و بهتتتدریج چالشهتتای را
پیش روی کارگزاران فرهنگی و آموزشی در مدارس قرار میدهد و چارهاندیشی درباره آن الزم اس  .همچنین در سند
تحول بنیادین در باره اهداف نظام آموزشوپرورش آمده که تعلیموتربی فرایندی تعالی جویانه ،تتتدریجی ،یکپارچتته و
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مبتنی بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدای افراد جامعه به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیتتاری مراتتتا
حیات طیبه در همه ابعاد زمینههای مناسا تکمیل و تعالی پیوسته در راستای شکلگیری و پیشرف جامعه استتالمی
فراهم میآورد .این هدف برخاسته از مبانی و ارزشهای مبتنی بر دین اسالم ناه محمدی یا سازگار بتتا آن مشتتتمل بتتر
سلسله مراتبی از ارزشهاس که ناظر به همه ابعاد زندگی انسان اس  .زیرا دین اسالم به همه عرفههای اجتمتتاعی و
فردی دنیای واقعی مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته اس ( .ندی سکوالریسم) در پارهای از ایتتن مستتائل بتته عرضتته
برخی کلیات اکتدا کرده و نسب به بخش دیگر جزئیات را نیز ارائه داده اس  .بههرحال وضع مطلوه زنتتدگی بشتتر در
همه ابعاد و مراتا بر اساس نظام معیار اسالمی اس که تحقق آن باعث دسترسی به ایده آل زندگی یعنتتی قربتته التتی
اهلل خواهد بود .دین اسالم نیز جایگاه واالیی برای تعلیم و تعلّم قائل اس  .بهطوریکه در اولین آیات وحی و همچنتتین
ک الَّذی خَلَقَ ............و یا آیۀ  9سورۀ
بسیاری از آیات دیگر نیز از این موضوع سخن به میان آمده اس  « .اِقرَأ بِاسمِ رَبِّ َ
زمر که می فرماید « :هَل یَستَوِی الَّذینَ یَعلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعلَمُونَ و آیات دیگری که انسان را دعوت به تدکر و تعقل
می نماید .اسالم همه ابعاد شخصی انسان را بررسی میکند .در تربیت استتالمی بعتتد ایمتتانی همتتراه بتتا ابعتتاد دیگتتر
شخصی پرورش مییابد .به سخن دیگر؛ اسالم ضمن تقویت ایمتتان افتتراد ،در پتترورش جنبتتههای عقالنتتی ،عتتاطدی،
اجتماعی و بدنی نیز دستورالعمل های سودمند را به مسلمانان ابالغ نموده اس ( .شریعتمداری )46 :1369 ،در همین
رابطه شهید مطهری معتقد اس در تربی فحی در کنار عواملی مانند تعقّل و تدکّر و تعلّم ،بر تقوا و تزکیۀ ندس نیز
تاکید میکند( .مطهری )110 :1363 ،اما آنچه امروزه در امر تعلیموتربیت مشتتاهده میشتتود؛ استتتداده از روش هتتای
مکانیکی و فنون آموزشی که اغلا وابسته به منابع بیرونی و ابزارهای خشک و بی روح علمی اس تربی را از جتتوهرۀ
افلی و مایه های درونی آن تهی ساخته اس  .در این میان تنها عنصر ذی روح و تنها عامل انسانی و معنوی در قلمرو
آموزشوپرورش ،معلم اس که باید با منش و رفتار و وجود و عواطد خود با دانشآموزان سخن بگوید تا با زبان وجود
خود ،وجود دانشآموزان را شکل دهد .اما می بینیم که بتدریج این عنصر ذی روح ،ختتود وابستتته بتته عنافتتر جامتتد و
عوامل ابزاری درون مدرسه ای شده اس  .بهجای تکیه بر روش هتتای تربیت درونتتی و بتتهجای استتتداده از رفتارهتتای
وجودی و غیر کالمی فقط به تکنیک های تغییر رفتار  -آن هم در قلمرو مکتا رفتتتارگرایی کتته استتاس شتتکل دهتتی
شخصی را بر شرطی سازی و پیوند محرک و پاسخ گذاشته اند  -روی آورده و از ظرایتتد و لطتتاید نهدتتته در تربیت
درونی که برخاسته از روح فرهنگ اشراقی و عرفانی اس دوری جسته اس ( .کریمی )228 :1387 ،این مهم با وجتتود
آموزش در فضای مجازی که گاهی اوقات کامالً یکطرفه و مکانیکی میشود ،نمیتواند دانشآمتتوز را بتته ستتم الگتتوی
هویتی موردنظر هدای کند و چه بسا طبق نظر اریکسون دچار سرگشتگی هوی نیز می نماید.
در اینجا نباید از نقش سکاندار افلی یعنی معلم غدل نمود .از نظر بسیاری معلم گذشته از سم تدریس ،راهنمتتا
و مددکار دانشآموزان نیز هس  .هرچند عده ای از مربیان علوم تربیتی نقش آموزشی معلمان را نقشتتی حستتاس متتی
دانند ولی گروهی دیگر جنبۀ ارتباطی آموزش را در درجۀ اول اهمی تلقی میکنند .در طی روز معلم با دانشآمتتوزان
تماس مداوم دارد و شاید نحوۀ این گونه تمتتاس هتتا مهتتم تتتر از بهتتره گیتتری او از فعالیتهتتای آموزشتتی ختتاص باشتتد.
(اسپادک )23 :1372 ،بههرحال رفتار معلم در کالس درس ،ستتط معلومتتات ،نحتتوه برختتورد بتتا دانشآمتتوزان و ...در
تأثیرگذاری معلمان در امر آموزشوپرورش مهم میباشد .در همین ارتباط ،در ایران پس از اسالم ،متتدارس معمتتوالً در
شهرهایی تأسیس می شدندکه معلمی برجسته حضور داش  .طالبان علم از شهرها و روستتتاهای مختلتتد بتترای بهتتره
مند شدن از علم نزد او گرد می آمدند و حلقه ای علمی تشکیل می شد .از این رو معلم در نظام سنتی این مرز و بتتوم
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از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده اس  .معلم به تنهایی وظاید مدیری نهاد آموزشی را برعهده داشتتته ،سیاستتتها و
خط مشی های کلی آن را تعیین ،برنامۀ درسی را تدوین ،کتاه و محتوای درسی را تهیه می کرده اس  .افزون بر آن،
در گذشته ،در جامعه ای سنتی مانند ایران ،عوامل تربیتی بیرون از مدرسه بسیار محدود بود؛ نه از رادیو و تلویزیتتون و
ماهوارهها خبری بود و از اینترن و شبکههای اجتماعی ،روزنامه ها و مجالت هم اثری نبود .از سوی دیگر ،عوامل مؤثر
بر تربی در گذشته هیچ گونه تعارضی با آموزه های مدرسه نداش (داوودی .)123 :1390 ،بنابراین در نظام آموزشتتی
قدیم ،معلم در کنار خانواده نقش حداکثری را در تربی فرزندان و به تبع آن ارائه الگتتوی هتتویتی بتته آنتتان بتتر عهتتده
داشته اند.
اما با تحوالتی که در جوامع جدید به وجتتود آمتتده ،نهتتاد تعلیموتربیت رستتمی یعنتتی مدرستته و معلتتم ،رقیبتتانی
سرسخ و قوی مانند رادیو و تلویزیون ،مجله ها ،شبکههای اجتمتتاعی ،ماهوارههتتا ،کتتتاه هتتا و برنامتتههای فتتوتی و
تصویری پیدا کرده اس  .بدین ترتیا ،سپهر تربیتی در جوامع جدید گستتترش یافتتته و عوامتتل بیشتتتری وارد فتتحنه
تربی شدهاند .با این مقدمه ،تغییرات به وجود آمده در فحنه تربی توسط معلم در نظام جدید متداوت شتتده است .
بدین معنی که مهارتهای موردنیاز معلم در مقایسه با نظام سنتی کاهش یافته اس ؛ زیرا بسیاری از کارهتتایی کتته در
سابق برعهدۀ وی بود ،امروزه به افتتراد دیگتتری واگتتذار شتتده است  .دوم اینکتته ،استتتقالل معلتتم در مقایستته بتتا نظتتام
آموزشوپرورش سنتی کاهش یافته اس  .معلم در نظام جدید در فورتی موفق اس که اهداف تعیین شده در مدرسه
تحقق بخشد .و خود این مسلله باعث شده تا تاثیرگذاری معلم نستتب بتته نظتتام ستتنتی کمتتتر شتتود( داوودی:1390،
 .)126البته این به این معنی نیس که معلم در نظام جدید هیچ گونه تأثیری در تربی ندارد یا اینکه هنتتوز یکتته تتتاز
این میدان اس ؛ بلکه بدین معنی اس که در عرفۀ تعلیموتربی رقبتتای دیگتتری نیتتز در کنتتار معلتتم نقتش آفرینتتی
میکنند  .شاید به همین دلیل اس که بسیاری به نقش برتر معلم در این امر اعتقاد دارند و مدعی اند که معلم در این
راه باید دانسته های علمی ،رفتاری و روانشناسی خویش را به روز کند .بهعبارتدیگر ،معلم که نقش جانتتدار ستتاختن
آموزش را بر عهده دارد نباید فقط علم خود را بداند و اطالعات ناچیزی دربتتارۀ جزئیتتات تحتتول روان شتتناختی هتتوش
کودک یا نوجوان داشته باشد .بلکه باید به ایدای نقش آزمایش کننده و وارسی کنندۀ عملی تحتتول روانتتی بپتتردازد تتتا
بتواند روش های فعال را به کار بندد( پیاژه .)32 :1371 ،بنابراین و باتوجهبه نظریه اریکستتون هوی یتتابی نوجتتوان در
دوران بلوغ متأثر از عوامل متعدد اس که برخی از آنها ریشه در کودکی دارنتتد و برختتی از آنهتتا نیتتز متتتأثر از فضتتای
فرهنگی اجتماعی بویژه همساالن و تابید آنان بستگی دارد .جذابی های شبکههای اجتماعی ،دسترسی قشتتر انبتتوهی
از یادگیرندگان به گوشیهای اندروید ،افزایش پهنای باند اینترن در کشور ،نداشتن سواد رسانهای در میان قشتتر کتتم
برخوردار همه و همه باعث پر رنگ شدن نقش زمینههای اجتماعی  -فرهنگی هوی یابی در میان فراگیران و نوجوانان
خواهد شد.
 .3نتیجه گیری:
یافتههای این مقاله نشان می هد که دنیای مدرن بتتا ستترع حیتترت آوری در حتتال گستتترش فناوریهتتای ختتود بتته
اقصینقاط گیتی اس  .این فناوریها ضمن افزایش سرع در زندگی برای انجام امور ،با سرعتی دوچنتتدان ارزشهتتا و
فرهنگهای ملل مختلد را نیز دگرگون میکند .سخن از دهکده جهانی به منزله ارتباطات نزدیک ابناء بشر با همدیگر
بوده که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری افتتراد را افتتزایش داده است  .در ایتتن میتتان هوی یتتابی نوجوانتتان نمیتوانتتد بتتدون
تأثیرپذیری از این فرایند باشد .زمینههای فناوری ،اجتماعی و فرهنگی در تکوین این هویت حتتائز اهمیت است  .بتته
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همین دلیل دستیابی به هوی از ویژگیهای مهم رشد روانی  -اجتماعی دوره نوجوانی اس  .انتخاه ارزشها ،باورها و
هدفهای زندگی مشخصههای افلی این هوی را شکل میدهند و این ارزشها در طول زنتتدگی ممکتتن است بارهتتا
مورد تجدیدنظر قرار گیرند .اریکسون معتقد اس که شکلگیری هوی خیلی پیش از دوره نوجوانی شروع میشتتود و
در واقع نتایج موفقی آمیز مراحل قبلی رشد روانی  -اجتماعی ،راه را برای حل موفقی آمیز تعارضتتات دوران نوجتتوانی
که «شکلگیری هوی در مقابل اغتشاش هوی میباشد ،هموار میکند .فضای مجازی در کنار جنبههای مثبت آن،
به دلیل نداشتن برنامهریزی قبلی ،نداشتن سواد رسانهای کافی بتترای دانشآمتتوزان و خانوادههتتا ،دسترستتی بیستتابقه
گوشیهای مجهز و وجود شبکههای اجتماعی دارای ویژگیهای خاص خود میتوانند تالشهای نظام آمتتوزشوپرورش
کشور را در راستای معرفی الگوی هویتی مطلوه و مورد انتظار با چالش مواجه سازند .از طرف دیگر دانشآمتتوزان نیتتز
به دلیل نداشتن نظم خافی در این شبکهها و وجود آزادی نسبی در آن طبق نظریتته اریکستتون دچتتار بحتتران هویت
میشوند .با نگاهی به تحوالت هزاره سوم و پیشرف آنی وسایل ارتباطی در این حوزه لزوم نگاه کارآمتتدتر و بتتهروزتری
را در این مقطع حساس و برنامهریزی برای سالهای آتی را میطلبتتد .پیشتتنهاد میشتتود کتته دست انتتدرکارن نظتتام
آموزش و فرهنگی کشور نگاه ویتتژه و حرفتتهای بتته مقولتته شتتبکه ای اجتمتتاعی انداختتته و برنامتتهریزی هتتای دقیتتق و
کارشناسی به منظور آگاه سازی افراد از این فضا طراحی نمایند .بدون تردید از بهتتترین راهکارهتتای مقابلتته بتتا ابعتتاد و
جنبههای مندی فضای مذکور آگاهی و شناخ درباره آن میباشد.
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