
 نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان 

 1401 پاییز /    28شماره  

 

 آموزان دانش  تیوتربم یتعلی نوین در  های فناورنقش 

 1  اسالمی( - در شرایط کرونا )با تأکید بر هویت ایرانی

 پارسا  التیامینیا   2 
 فضل اهلل رضایی اردانی 3

 چکیده
، ولی یکباره تماام شدیمبهداشتی، تلقی    حوزةی در  الهمسئپیدایش ویروس کرونا در ابتدا،  

میان یکی از ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان را در برگرفت. در این  هاعرصه

قارار گرفات، تغییار در ساا تار   روتحاو ییتغیی که به میزان زیاادی، دساتشوش  هاعرصه

مجاازی،   صاور بهی نوین  هایفناوربود. در این میان، حکمرانی    آموزاندانش  تیوتربمیتعل

ایان ماالعاه  ؛ لذاسالمی گردیدا - در هویت ایرانی ژهیوبه، اهنشیبو   هانگرشموجب تغییر  

در شارای  کروناا اباا  آموزاندانش تیوتربمیتعلی نوین در هایفناورنقش نبا  بررسی به د

و با اساتفاده از  حلیلیت - یاین مقاله با روش توصیف .استاسالمی(  - تأکید بر هویت ایرانی

اگار  ؛اسات نیاااسنادی صور  پذیرفتاه اسات. نتاایح تحقیاا بیاانگر   –ایمنابع کتابشانه

قارار   آماوزاندانش  تیاوتربمیتعلمناقی و اصاولی در راساتای    صور بهی نوین،  هایفناور

کارآماد و زماان، پدیاده آورناده نیاروی انساانی پویاا،   نیترکوتااهدر    تواندیم  تنهانهگیرد،  

ملای و   عرصاۀساالمی در  ا  -  باعا  نناای هویات ایرانای  توانادیممتشصص باشاد بلکاه؛  

ضامن باشاد کاه    یاگوناهبایاد به  هاای ناوین،ی فنااوریریکارگباه  ؛ لاذای گارددالمللنیب

 اسالمی کمک نماید. - یهویت اصیل ایران توسعۀ، باید به آموزاندانشصحیح   تیوتربمیتعل

 

 -  ، فضاای مجاازی، کروناا، هویات ایرانایتیاوتربمیتعل  ی ناوین،هاایورفنا:  هادواژهیکل 

 اسالمی.

 
 25/07/1401تأیید نهایی:                               16/08/1400. تاریخ وصو :  1

   . دبیر ادبیا  فارسی ایرانشهر  .  2

 انویسندة مسئو ( زدی  فرهنگیان  دانشگاه  فارسی   ادبیا   و  زبان  گروه  استادیار.   3
 rezaei_ardani@yahoo.com  



    1401پاییز /   28شماره   نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛    132

 مقدمه .1

گااذار بااه عصاار   یسااوم، بااه معنااا  که گذار به هاازاره  ستین  دهیپوش  یامروزه بر کس

بااا  ک،یاا که در آن، دانش الکترون  یاست. عصر  یفناور  نهیشتابان در زم  یهاشرفتیپ

ارائااه نمااوده   یجامعااه بشاار  طا  را بااهاز ارتبا  ینیشگرف  ود، نوع نو  یهاشرفتیپ

و اطالعااا  از انااواع گوناااگون   ادههرگونه تباااد  د  یبه معنا  یاست. ارتباطا  مجاز

 یارتباااط  لهیوساا   ک یاا تنها    ،یکیالکترون  یهاشبکه  ایداده و...( از طر  ر،یاصو ، تصو

ده و تباد  دا  ،یکیالکترون  یهاشبکه  یو فرامکان  یو فرازمان  یبلکه، عملکرد آن  ست؛ین

 ،یجنساا   ،یعاا یطب  ،یکاا یزیف   یهاتیاندک و فارغ از تمام محاادود  یعا  در زماناطال

 لینااوع ارتباطااا  تبااد  نیاا رد اف ربهمنحصاا   یژگاا یو ... را به و  یاسیس  ،ینژاد  -  یقوم

 دهیاز آن، د  شیپ  یارتباط  یهاستمیاز س  ک ی  چیکه تاکنون، در ه  ینموده است؛ امر

 (.6: 1394  ان،ییو  زا  نیرالدینشده است ا 

اقتصاااد، فرهنااس و سیاساات جهااان را  ساارعتبهانقااالا ارتباطااا  و اطالعااا  

. بااا کناادیم«، تبدیل  انیجه  دهکدةو جهان را به یک »  کندیمدستشوش دگرگونی  

زمااین ر    کاارةی از  اگوشااهاستفاده از امکانا  این فناوری، ر دادهایی کااه در هاار  

 (.41: 1387شکفته،  ا  شودیم  ، در کمترین زمان به سراسر جهان مشابرهدهدیم

کامپیوتر، در گسترش فناوری ارتباطا  و نماد آشااکار »اینترناات«   پرتوانقابلیت  

ه این معنااا نیساات کااه کااارکرد  هناای و   عظیم و سازنده، بموج جدیدی از تحوال

هجااوم فرهنااس دیجیتااالی و آمااوزش الکترونیکاای،   رنمبااه القیت فکااری انسااان،  

ی هاجنبهاینترنت، باید به  زیانگشگفتمزایای    همۀهد. با   اصیت  ود را از دست بد

اری از ی ا القاای، فرهنگاای و تربیتاای آن نیااز اشاااره کاارد. بساایهابیآساا تاریااک و 

ی گشااتگگم،  هاااارزشی  ااانوادگی، فروپاشاای  دگیپاشاا ازهمی رفتاااری،  هایناهنجار

 اسااته از ، سرگردانی اجتماعی و فرهنگی و صاادها آفاات دیگاار برهاتیهوو    هانقش

دیریت، فرزناادان را بااه حااا   ااود شرایای است کااه  ااانواده باادون مراقباات و ماا 

عرض تهدیااد و تشریااب روان آنها را در م  و انرژی بلعنده اینترنت، روح و  اندواگذاشته

 (.18: 1964اشرودر،   قرار داده است

ه توجاا   ،وپرورشریزان آمااوزشبعد از پیروزی انقااالا اسااالمی، برنامااه،  حا نیباا

ای به امر ترویح تربیت دینی در جامعااه نمودنااد و طبااا اصااو  کلاای نظااام یستهشا
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های آموزشاای در جرای برنامهوپرورش و همچنین اصل دوم و سوم تدوین و اآموزش

های پرورشی و تربیت دینی و تربیت جانبه بودن فعالیتنظام جدید متوساه به همه

ها و راهبردهااای تربیتاای وصاایهلاای تکیااد شااده اساات؛ ونیروی انسانی متشصااص تأ

هااای شده توس  روشنفکران جهان اسالم برای نفو  مواهب معنوی بااه ساانتمعرفی

زمان از مواهااب دیناای و یندة جوامع اسالمی برای بر ورداری همفناورانه و تمایل فزا

هااای اندرکاران، ارائۀ برنامااهدست  وری، سبب شده است که بر ی ازافن  اوردهایدست

 .(27: 1377را سرلوحۀ کار  ویش قرار دهند االعلوانی،   نوینزشی  آمو

عااه را ی در ساااح کااالن، اک ریاات افااراد یااک جامامساائلهبا این تفاسیر، وقتاای  

، احتمااا  بااروز رفتارهااای و دهاادیمقاارار  ریتااأ تحت میرمسااتق ینمسااتقیم و یااا 

. شااودیمنگاارش عمااومی جامعااه هسااتند، بیشااتر  دهندهنشااانیی کااه هااانگرش

گفت پیامدهای منفی   توانیمویروس کرونا، از جمله مواردی است که    رشدنیگهمه

ا، بااه طاارز جامعااه جهااانی رایااران بلکااه؛    جامعااۀ  تنهانااهآن در ساح  رد و کالن،  

قرار داده است. کمیت  و کیفیت پیامدهای منفی این اپیاادمی   ریتأ تحتچشمگیری  

گرفتار شدن جامعه به یک بحااران   وانعنبهاز این شرای     توانیمی است که  اگونهبه

این تحقیااا در پاای (. لذا 44: 1399عبدالهی و رحیمی، ا  ادکرد، یریگهمهو مصیبت  

 آمااوزاندانش تیوتربمیتعلی نوین در هایفناورنقش ی نوین هایاورنف بررسی نقش 

 را یتااأ ،   واهاادیمی  نوعبااه،  اسااالمی(  -  در شرای  کرونا ابا تأکید بر هویت ایرانی

قرار دهد و از طرفی پاسشگوی پرسش آیا   تیوتربمیتعلی نوین را در رکاا  هایفناور

یااا   گاارددیمایراناای    -  هویت اسالمیی نوین موجب تقویت یا تضعیف  هایفناوراین  

  یر؟ 

 بررسی موضوعضرورت و اهمیت   .1-1

 و اطالعااا  فناااوریفضا و موقعیتی را در عرصااه (، اینترنتی نوین اهایامروزه فناور

پوشاای و نادیااده تااوجیهی باارای چشم  عنوانچیهنونی ایجاد نموده که بهدر جهان ک

نبه و نیز حضور بساایار جازون و همهاف گسترش روز، از طرفی  انگاشتن آن وجود ندارد

ایای پنهان و آشکار جوامع انسانی موجب شااده تااا از آن باارای فراگیر آن در تمام زو

گیری شود. وجااود محتااوا و محتوای هدفمند، بهرهتباد  اطالعا  و انتقا  مفاهیم و  

در مقاطع سنی مشتلف از کودک ماالب برای هر سلیقه و  وقی از هر قشر و صنف،  
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به اطالعا  و ارزانی و الوصو  بودن و دسترسی آسان  فته تا افراد مسن و نیز سهلگر

شده تا نااوع سادگی در برقراری ارتباط با کاربران از هر فکر و عقیده و مذهب موجب 

جدیدی از مفاهیم ارتباط و تعامل بین اقوام و جوامع مشتلف بشااری در ایاان فضااای 

 شاایوع ایام در کهییازآنجابا تمامی تفاسیر  (235 :1380ی شکل گیرد. اآشنا، مجاز

 توسعه برای الزم یهارسا تیز کردنفراهم و مجازی آموزش اهمیت کرونا بیماری

 گوشاای و اساات، شااده قبل از دوچندان مجازی شوزآم و دور راه از آموزش فرصت

 بااه اتصااا  ،اساات آمااوزاندانش و معلمان بین در وسیله تریندسترس در هوشمند

 و درساای تمرینا  و اطالعا  جستجوی برای هوشمند گوشی از استفاده با تاینترن

 و معلمااان میااان در را اسااتفاده میاازان بیشترین اجتماعی یهااز شبکه استفاده نیز

 تاادری  امکااان کااه دارنااد وجااود ییافزارهااانرم نماند ناگفته داراست؛ آموزاننشاد

 ایاان از بر ی کنندیم فراهم را یمجاز یهاکالس همان یا آنالین مدرسه یا آنالین

 بااا تااوانیم کااه هسااتند هزینااه پردا اات مسااتلزم دیگر بر ی و رایگان افزارهانرم

این ماالعااه در ( لذا 1398تسنیم، ا کرد طراحی را درس یک  تدری  آنها از استفاده

 تیاا وتربمیتعلی نااوین در هااایفناورکااه آیااا  اسااتپی پاسشگویی به ایاان پرسااش 

بااوده یااا   ا رگااذاراسااالمی(    -  شرای  کرونا ابا تأکید بر هویت ایرانیر  د  آموزاندانش

  یر؟

 ی تحقیقشناسروش  .1-2

ساانادی ا - یاکتابشانهل موضوع تحقیا، روند بررسی و تحلی  بهباتوجهدر این تحقیا  

حلیلی است و این کااار بااا اسااتفاده از منااابع مشتلااف، ت  -  است. نوع تحقیا توصیفی

است. در پایان نیز بر مبنااای ماالااب   گرفتهصور ژوهشی  ال  پ، مقانامهانیپاکتب،  

 .گرددیمی و راهکارهای پیشنهادی، بیان  بندجمعنظری 

 تحقیق نۀیشیپ.  3-1

در این حوزه، به ترتیب زمانی زیر تبیین و تشریح    گرفتهر وصی  هاپژوهشمجموعه  

 :گرددیم

امه توسعه و کاااربردی فناااوری (؛ در پژوهشی با عنوان: مبانی برن11:  1383ا  شعبانی

 فناااوری تبلااور از آنچه؛ داردیم؛ بیان وپرورشآموزشالعا  در نظام ارتباطا  و اط

 اساات اهمیتی ،شودیم عیان شورک وپرورشآموزش نظام در اطالعا  و ارتباطا 
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 یادهااایبن در اطالعاااتی و ارتباطی فناوری یهانهیزم به نظام این منصبانصاحب

 بیشتر الکترونیکی آموزش انتقا  برای انسانی منابع تربیت حوزة در و  اندداده آن

 . است همراه چندی ایستایی با و

 فلسفی یهادگاهید بررسی( در پژوهشی با عنوان: 9: 1386ا ضرنامی و همکاران

 یعناای نشساات دیاادگاه داردیم، بیان تیوتربمیتعل و اطالعا  فناوری نسبت دربارة

 و مشااتاقانه نگاه سبب به که داندیم آدمی فکر وسیلۀ را عا الاط فناوری مدرنیزم،

 اساات. شااده داده "رؤیایی" نگاه لقب دیدگاه این به مقاله این در فناوری، به آرمانی

ی طرفاا یب از ناشاای مشکال  نظر به با و مدرنیزم دیدگاه با تقابل در انتقادی دیدگاه

 مااذکور است. دیدگاه گرفتهشکل  اطالعا فناوری یریکارگبه در دیدگاه این ارزشی

 معتقااد و پااردازدیم اطالعااا  فناوری مشرا و منفی پیامدهای تحلیل و بررسی به

 آن بااه رونیاا ازااست.  بارتأسف و رستناد اطالعا  فناوری به مدرنیزم نگاه که است

بااا عنااوان:  نامااهانیپا(؛ در 3: 1389ا معااای اساات. شااده داده« تراژیک » نگاه لقب

ارتباطااا  و راهبردهااای آن ها و تهدیدهای کاربرد فناوری اطالعا  و  بررسی فرصت

پیامدهای   نیترکه مهم  دهدیایح حاصل از این پژوهش نشان متن،  در تعلیم و تربیت

، تغییاار شاادنیاناطالعاااتی، جه  ایجاد جامعه اطالعاتی، پیاادایش سااواد  این فناوری،

، فضای رزوماتیک   یریگدانش و اطالعا ، شکل  یسازکسانیماهیت و مفهوم دانش،  

ایح حاصاال از بااه نتاا یدایش فرامتن و تضعیف نقااش و جایگاااه مااتن اساات. باتوجهپ

هاام   تیاا وتربمیکه ورود فناوری اطالعا  و ارتباطا  به حوزه تعل  میابییپژوهش درم

یک تهدید قلمداد شود و مااا بایااد باارای عنوان  هم به  وان یک فرصت وعنبه  تواندیم

مقابله با تهدیدا  در این حوزه راهبردهایی را هم در ساااح کااالن کشااور و هاام بااه 

 .شکل کاربردی ارائه دهیم

ری قااش فناااوبررساای ن ود تحاات عنااوان:    نامهانیپا(؛ در  3:  1390ا  نورمحمدی

هاادف تحقیااا حاضاار ، اطالعا  در تعلیم و تربیت از منظر فیلسااوفان پساات ماادرن

ن بااوده مدراز منظاار متفکااران پساات  تیوتربمینقش فناوری اطالعا  در تعل  بررسی

ها افوکو، لیوتار و دریدا( به نقش فناوری اطالعااا  در ه تن از آناست و از دیدگاه س

مبنای الگوی برنامه درسی اکر( توجه شااده   درسی ابر  و برنامه  تیوتربمیزندگی، تعل

از نگاااه لیوتااار   کااهیبیااان کاارد کااه درحال  انتویها ماست. در گذری کوتاه بر پاسخ

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/516589
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/516589
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/533421
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/533421
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عنوان یااک تهدیااد نگریساات و از دیاادگاه فوکااو، شدن دانش به  به اطالعاتی  توانیم

آزادی و  را  اااری باارای  نیفناوری اطالعا  در جهت ایجاااد سراساار باا   یریکارگبه

حضااور  تواناادییت افراد فرض نمااود؛ از دیاادگاه دریاادایی، فناااوری اطالعااا  م الق 

(؛ 179: 1393ا  میر حیدری و همکاران  را در صحنۀ اجتماع تسهیل نماید.  «گری»دی

اسااالمی و انقالباای در  - ی هویاات ایراناایهامؤلفااهدر پژوهشاای بااا عنااوان ارزیااابی 

 یهابرنامااه توجااه کااه اساات آن نمایانگر هاتهف ایی دولتی، هادانشگاهی هاتیساوا

 اسااالمی و ایراناای هویاات یهامؤلفااه به یهاتیساوا در موجود ماالب و فرهنگی

 یهاااتیفعال و هابرنامه یسازینن است. همچنین یانقالب هویت یهامؤلفه از بیشتر

 و یریگشااکل در تواناادیم زیربنایی، یهاشنا ت ارائه و سیاسی مذهبی، فرهنگی،

 واقااع مفیااد هادانشااگاه تیساوا در جوانان انقالبی و اسالمی ایرانی، هویت تقویت

   .شود

 آموزش یهاچالش بررسی(؛ در پژوهشی با عنوان: 191: 1399قولنجی ا موالئی

 فوایااد و ریتااأ  از صااحیح و فهاام درک ، باااداردیماا چنااین بیااان  ،کرونااا و مجازی

 آموزشی سیستم در آنها جایگاه نمودن مششص  و یادگیری بر الکترونیکی یهارسانه

 و فضااا ایجاااد و هارسااانه نیچناا نیا کمااک  بااا کااه بااود امیدوار امر این به توانیم

 راه ساار از را یادگیری و آموزش یهاتیمحدود و حدوحدود الکترونیکی یها یمح

 اجهوم  ویش شانیاندهم و همفکران از یاگسترده دامنه با را آموزدانش و برداشته

 تعاااملی و ارتباااطی مجازی، فضاهای توسعه در اطالعا  یگذاراشتراک با و کندیم

 .کنندیم مهمی کمک 

و لاازوم   تیاا اهم  ین: بررساا با عنوا  ی(؛ در پژوهش247:  1399و همکاران ا  پوریعل

در دوران کرونااا در نظااام   یمجاااز  یدر فضااا  یریادگیآموزش و    یهاتوجه به چالش

آموزش رکن اصلی در توسعه پایدار هاار کشااور اساات و   داردیم  انیب  ران،یا  یآموزش

ها در توسعه روش  نیترو مامئن  نیآموزش الکترونیکی امروزه از جدیدترین، مؤ رتر

است. سیستم نوین آموزش الکترونیکی فوائد و مزایااای سازمانی  فردی و    یهاآموزش

 ارد.  راه دها و مراکز آموزشی به همرا برای افراد سازمان  یفردمنحصربه

با تمامی تفاسیر، از مجموعه کارهااای پژوهشاای ماارتب  و هاام سااو بااا ایاان کااار 

 ابااراز کاارد کااه وجااه تمااایز کااار پژوهشاای نگارناادگان بااا  تااوانیمتحقیقی چنااین  
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این اساات کااه در مقایسااه بااا کارهااای انجااام شااده، نگاااه   گرفتهصور ی  هاپژوهش

بیشااتر   دیتأکن تحقیا ضمن  در اینگارندگان در این پژوهش، نگاهی جدیدتر بوده و  

ی نوین در تمام ابعاد زندگی، بیشتر بر اهمیت و ننای هویت هایفناوری  ریکارگبهبر  

کااه نساال  آمااوزاندانش  کرونا، با تأکید باار سالمی تمرکز کرده و در شرایا  -  ایرانی

ی و باز وردهااا  را یتأ آیند ساز کشور هستند، مورد بررسی قرار داده است و در پی  

 . استآن 

 . مبانی نظری تحقیق4-1

ی ساانتی، عماال هارسااانهاز  تردهیاا چیپی نااوین ارتباااطی و اطالعاااتی، هااایتکنولوژ

دارنااد کااه ایاان   نظراتفااا ایاان نکتااه  فضای مجازی بر    نظرانصاحب. نالب  کنندیم

، حجم اطالعااا  در گااردش و ارسااا  شااده بااه مشاطااب را بساایار وسااعت هارسانه

: ساادینویم، جمیااز روزنااا  اطالعااا سیاسی در حوزه فناوری    پردازهینظر.  انددهیبشش

؛ کناادیمحجم عظیمی از اطالعا  را تسهیل   لیوتحلهیتجز  تنها،نهی  اانهیرافناوری  »

ی بیشااتری پیاادا هااامهار تااا    زدیاا انگیبرماز این فناااوری را    کنندگانتفادهسابلکه  

 .(54: 1390روزنا،  ا«  کنند

است چاارا   یمعنیو ب  رممکنیو شناسه ن  تیبدون هو  یعتمااج  ی، زندگحا نیباا

به  ود نباشااد کااه بااا آن شاانا ته شااود و   نیفردی مع  تیکه اگر ششص دارای هو

 حیصح  ینشواهد توانست ارتباط و تعامل  بشناساند، هرگزرا بشناسد و  ود را    گرانید

 مشااشص  باارای  یوجااود چهااار چااوب  ون ود برقرار کند و بااد  رامونیبا پ  داریو معن

 چیهست و هاا   گرییفردی، او همان است که د  یهاتیو هو  یاجتماع  تیسا تن هو

 گااریی ود بااا د ری ود و ن  نیها قادر نشواهد بود که نسبت معناداری باز انسان  ک ی

در صااور    گااری. از طاارف دستیدر کار ن  یاجامعه  تیبرقرار کند. در واقع، بدون هو

جامعااه  ایاا مجموعااه و گااروه   ک یاا افراد    نایو وجوه اشتراک در م  باهتعدم وجود ش

جامعه باال  واهااد   یو امکان فروپاش  تر بودهسشت  شانیکپارچگیاتحاد آنان و حفظ  

 .(7 :1386  ،ییشمساا بود

داشااته و   دیاا در کنااار هاام تأک  یو اسااالم  یراناا یا  تیاا باار هو  یهباارمقام معظم ر

 دیشد  یو وابستگعبار  باشد از حفظ و پردا ت    دیکشور با  یکل  استیاند: سفرموده

اسااالم اساات. مااا  ،یارکااان فرهنااس ملاا  نیترمهم . البته جزءیو کامل به فرهنس مل
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 زمااانیس و همااه چعادا ، لبا اا،سا  قبل، فرهنس، زبان، آد 1350که از   میمفتشر

نشد که  شتهیبا اسالم آم  گونهنیا  یگریملت د  چیه  دیشده است. شا  شتهیبا اسالم آم

 نجااایا «یماساات. »ملاا  یجزء فرهنس ملاا  ،یو فرهنس اسالم. اسالم و آداا میما شد

»فرهنااس   یعناا ی  «یاست. »فرهنس ملاا   یهمان اسالم  نیع  ست،ین  «ی»اسالممقابل  

 (558: 1392  ر،ید. امحفظ شو  دی ود با  س و فرهن  «ی ود

 تعریف فناوری.  1-5-1

 که بر تجربه یااا نظریااه عملاای مبتناای  شودیماطال     افتهینظامفناوری به هر دانش  

ی هااامهار ها و  دما  افاازایش دهااد و در قالااب  باشد و توان جامعه در تولید کاال

 ( 92 :1375هایدگر،  ا  تجسم یابد.  آال نیماشیا    هاسازمانتولید و 

  ت یوتربمیتعل تعریف   .1-5-2

فناااوری اطالعااا  مااارح شااده،  ریتااأ کااه تحت تیاا وتربمیاز تعل گاارییمفهااوم د

مفهااوم، نظاار باار آن اساات کااه فناااوری   نیاا ت. در ابدون مدرسااه اساا   تیوتربمیتعل

پاارلمن    یاطالعا ، در اصل، مفهوم »مدرسه« را به چالش فرا وانده شده است. وئ

 انیاا نااو و پا ناااوریف  ،یریادگیاا رس: فاارا در کتاا  ااود تحاات عنااوان »حااذف ماادا

و   سااتیبر وجود مدارس مترتااب ن  یادهیفا  چیکه در اصل، ه  دیگویم  ت«یوتربمیتعل

، از کنناادیم  جااادیا  یاقتصااادی و اجتماااع  شاارفتیرا که مدارس برای پ  یموانع  دیبا

 (.Perelman,1992: 7پا برداشت ا  شیپ

 ارتباط و تالقی فناوری و تربیت.   1-5-3

 نیاا در ظهور مفهوم سااواد نااو  مالحظااه نمااود، ا  توانیرا م  هایسیدگرد  نیاز ا  یکی

که افراد   داندیرا متضمن آن م  تیربوتمیاشاره دارد، تعل  یتالیجیمفهوم که به سواد د

بااه   زیاا آماده سازد. سواد ن  یرا برای کسب سوادی متفاو  باسواد معاوف به آ ار چاپ

 کااهیدرحال اساات کااه  نیاا ساااده ا  تیاا واقع  انااد.بوده  یتحوالت  نینوبه  ود، منشأ چن

شااعر هااومر را باارای مااا بااه ارمغااان  نیانقالا کشاورزی و همچن ،یشفاه  یهاسنت

نوشااته بکننااد. بااه طااور مشااابه، آ ااار دست  توانستندیکاری نم  نیاز ا  شید، بآوردن

و  تردهیاا چیرنسان  را برای ما به ارمغااان آورد، امااا باارای دوران ماادرن بااا جامعااه پ

 ازهااایین نیبااود. باارای تااأم  ازیتر آن، چاپ موردنگسترده  یاطالعات  ازهایین  نیبرابنا
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 میاطالعااا  اسااتفاده کناا  یکاا یالکترون یهااز گونااه میریمااا ناااگز نااده،یآ یاطالعااات

 (. Adlyzko,1997: 154ا

 ایران در مجازی آموزش.   1-5-4

 عدم است مواجه آن اب ایران آموزشی نظام که مسائلی و هاچالش نیترمهم از یکی 

 تولید حوزه در جامعه واقعی یازهاین به عالی آموزش سنتی سیستم این پاسشگویی

 شدنمارح کنونی، نظام ناکارآمدی با میان این در .است رمؤ  طور به آموزش و علم

 و یاااددهی باار مؤ ر و کارآمد و جدید روش یک  عنوانبه الکترونیکی آموزش مبح 

 اساات روباارو مسااائلی بااا شااده مااارح مباح  بهباتوجه زشیآمو نظام در یادگیری

 آمااوزش تباادیل مجااازی، آمااوزش هدف( 36: 1394 همکاران، و بوکانی و اصدقی

 شااعار اساات. مدرن یهاوهیش با تشصصی یهاآموزش بلکه نیست، مجازی به سنتی

 ارائۀ امکان دید باید است. همه سنین برای و ک همه برای آموزش مجازی آموزش

 طریااا از تااوانیم را آنهااا کااه ناادارد وجااود ساانتی آموزش طریا از چیزهایی چه

 آنهااا کردننیگزیجااا نااه بااود،هب جهت در امکانا  از باید کرد. ارائه مجازی آموزش

 بااه پروازی معلم یک  اعزام با و میدار ریفراگ تراکم مشکل ما ایران در کنیم. استفاده

 آمااوزش نبایااد ما پ  .هست کامل یتظرف  با کالس تشکیل امکان نقاه، دورترین

 چااون کنیم، یبرداریکپ نربی کشورهای مجازی آموزش روی از را ایران در مجازی

 و دروس روی باید ایران در مجازی آموزش هدف آنهاست. هدف از و متفا ما هدف

 مااا ساانتی آمااوزش سیسااتم با و است کمتر امکاناتمان که شود متمرکز ییهارشته

 .(88 :1388ا،  نیست اکی جوابگو

 الکترونیکی  یادگیری.   1-5-5

یادگیری الکترونیکاای، یااادگیری مبتناای باار وا، یااادگیری مبتناای باار کااامپیوتر و 

 هایاگیری مجازی است و شامل دریافت اطالعا  از اینترناات و انااواع چندرسااانهیاد

 یهاسااک یدیداری، شنیداری، ماهواره، ضااب  صااو ، تلویزیااون و د  یهامانند رسانه

اساات کااه  ییهااا ی. عبارا  بیان شده برای توصیف یااادگیری در محشودیده مشرف 

: 1397یستند اسراجی و عااران،  فراگیران و معلمان از لحاظ فیزیکی در یک مکان ن

13). 

 کارکردی کالس مجازی  یهای ژگیو.     1-5-6
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کارکردی کالس مجازی موارد زیرند: طراحی کالس منابا بااا   یهایژگیترین ومهم

معلم  بره و باار   لهیوسهای مالوا. طراحی روند یادگیری ابرنامه درسی( به واسته

بااه پیونااد  ااوردن بااه فه فراگیاار باتوجهاساس نیازهای شنا تی فراگیر؛ امکان مکاش

تر بااا اسااتفاده از امکااان بازیااابی اطتالعااا  بیشااتر و جااامع  صفحا  دیگاار اینترناات؛

ا  1عبارتنااداز  یکارکردی کالس مجاز یهایژگیو از موارد دیگری موتورهای کاوش.

تعاماال   شیا افزا  2درنس،  واساه و بیبی  صور به  ریفراگ  شرفتینظار  و پیگیری پ

ا پیوند میان کااالس   3، متعلم و  انواده با استفاده از امکانا  شبکه وا،  یان معلمم

ها به سااه بر اینعالوه  های اطتالعاتی دیگر.و جامعه از طریا ارتباط پیوسته با سامانه

توان اشاره ویژگی کارکردی م بت و دو ویژگی کارکردی منفی کالس مجازی نیز می

شدن حصااار زمااان عدالت آموزشی، شکسته زی تعمیمکالس مجاکرد. کارکرد م بت  

هااای های منفاای کااالسو مکان و افزایش پویایی در محی  آموزشاای اساات. گزینااه

و کاسته شدن از تعااامال  واقعاای فراگیاار بااا   چهرهبهمجازی، کاهش ارتباطا  چهره

 محی  یادگیری است. همچنین، افزایش مشکال  جسمانی ا سته شدن چشم، درد

منتظر مجازی هستند ا  یها( نیز از نکا  منفی کالسیگردد به واو اعتیا  استشوان

 .(10: 1382و دیانی،  

 تیوتربمیتعل  و مجازی فضای  .1-5-7

سنتی آمااوزش و اسااتفاده از زی و دور شدن از متدهای  لزوم رسیدن به آموزش مجا

 هاان انباشااتن  یجانوین در جریان آموزش است. در حا  حاضر بایااد بااه  یهاوهیش

ران از محفوظا ، آن را به تحرک واداشت. باار الف اینکااه اسااتعداد  القیاات فراگی

اهمیاات  است و آنچااه ریپذاما شکوفایی آن در عامه فراگیران امکان  ؛یامری است  ات

حاال راه  داکردنیر به دنبا  پچگونگی بروز آن در اششاص بالقوه  ال  است. اگ  دارد

و بااه توسااعه هسااتیم بااه متفکااران  ااال  مناسب برای مشکال  دنیااای صاانعتی ر

م تا رهبران با بهره جستن از تفکر قابل انعااف رهبران برای حل مسائل بااه محتاجی

تدری   ال  به متااد آمااوزش مجااازی بااه   یهاییدست یابند. توانا  یننو  یهاوهیش

 تا عالوه بر قبو  تحااوال  بااا آن یکپارچااه شااوند  دهدیکان ممدرسان و فراگیران ام

 .(1394و همکاران،  می  قاسا
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 شیوه یادگیری در آموزش مجازی   .1-5-8

مسااتقل از مکااان و   ییتنهاصور  بر   و نا بر   است. در نوع او  فرد  ود بااهبه

هااا درس  ن،الیاا آن  یهااامحتوی آموزشاای را دریابااد. در کالس  تواندیزمان آموزش م

و فرد بااا مراجعااه   ندشویروی سایت مرکز آموزش قرار داده م  یاصور  چندرسانهبه

بر   محتویا  درس   محتویا  درس را دریافت کند ولی در نمونه نا  تواندیبه آن م

تا از آن   شودیاده مه فرد دتهیه شده و ب  یاآموزشی چندرسانه  یهایدیصور  سبه

   و نا بر   است. در   صور  براستفاده کند. شیوه یادگیری در آموزش مجازی به

محتوی آموزشی   تواندیمستقل از مکان و زمان آموزش م  ییتنهاد بهنوع او  فرد  و

روی سااایت  یاصااور  چندرسااانههااا بهمجازی بر   درس یهارا دریابد. در کالس

محتویااا  درس را   تواناادیو فرد با مراجعه بااه آن م  شوندیقرار داده ممرکز آموزش  

و یااا پاسااخ بااه سااؤا    دریافت کند. معلم نیز در زمانی مشااشص باارای ارائااه نکااا 

باار     ه نا. ولی در نمونشودیحاضر م  دئوکنفران ییادگیرندگان در محیای مانند و

و بااه فاارد داده شااده    تهیااه  یاآموزشی چندرسانه  دی  صور  سیمحتویا  درس به

 .(Raj, 2004: 426)  تا از آن استفاده کند  شودیم

 مجازی آموزش و کرونا ویروس  .1-5-9

جهان شاایوع پیاادا کاارده و جااان بساایاری را   سیاری از کشورهایویروس کرونا در ب

ها در کشااورهای درگیاار ایاان بیماااری گرفته است. با شیوع کرونا مدارس و دانشااگاه

اقاادام بااه ارائااه آمااوزش از راه دور کردنااد؛ اینترناات، گوشاای تعایل شاادند و همااه  

ای ماادارس و هاا ی برقااراری کااالستاپ و کامپیوتر از ابزارهای مهم بااراهوشمند، لپ

آمااوزان و ها شد که در کشور ایران نیز هم از این طریااا، آمااوزش بااه دانشاهدانشگ

هبود وضعیت آموزش دانشجویان ارائه گردید. کشور ایران سناریوهای مشتلفی برای ب

بااه آمااوزش دروس از  تااوانیدر منز  را طراحی و اجرایی کرد کااه از جملااه آنهااا م

نامااه فشاارده آموزشاای و تاادوین درس  یهاتهیه لوح  تلویزیونی آموزش،طریا شبکه  

ها تمااام تااالش  ااود را بااه کااار گرفتنااد کااه وپرورش و دانشااگاهاشاره کرد. آموزش

در   هارسا تیالزم باز نماند، ولی نبود ز  یهاآموزش  آموز و دانشجویی از کسبدانش

 اای از ودن ساح درآمااد برمناطا روستای و همچنین پایین ب  ژهیوبر ی مناطا به
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ص در حواشی شهرها موجب شد این ساایکل آموزشاای بااه طااور کاماال اقشار بشصو

 .(2: 1399انجام نشود اهدایتی،  

 مجازی فضای و معلمان  .1-5-10

آموزشاای و   یهامنظور کاااهش شااکافزی در آمااوزش بااهای مجااااز فض  یریگبهره

زنااان و  کمی و کیفی آموزش در شااهر و روسااتا، میااان  یهای اتمه دادن به نابرابر

 یاکنناادهاالن و نوجوانان و... نیازمند مد  هماهنس مردان،  روتمندان و فقرا، بزرگس

مدلی کااه گسااترش ها را به نحوی مؤ ر مدیریت کنند.  است که بتواند همۀ کوشش

 یاش عالی توسعه آمااوزش رساامی، پاارورش حرفااهعمومی، تنوع آموز  یهاآموزش

. آشنایی و سازگاری معلمان با کندیمعلمان و.. را در ارتباط با یکدیگر سازماندهی م

تاار از آن نیازمند آموزش است. مهم  یبردارفناوری آموزشی در فضای مجازی و بهره

ابزارهااا  آمااوزش و روش سااازگاری ایاان یهایاز آموزش، نحوه استفاده از این فناور

زشی است که بسیار ضروری است. چنان چه معلمان ها و محتوای آموباهدف، برنامه

آموزشی در فضااای مجااازی احساااس رضااایت کننااد و از   یهایفناور  یریکارگاز به

نو، ا ااربشش  یهایناگون حمایت شوند که آموزش  ود را به کمک فناورگو  یهاراه

وپرورش تباادیل  واهنااد شااد ی در آمااوزشعامل اشاعۀ فناااور  نیترسازند، به مهم

 .(7: 1397انی و رستمی،  اطور

 هویت  .11-5-1

جایگاااه  ااود را در ادبیااا  جهااان از   جاًیتدری است که امروز از نظر واژگانی  اواژه 

. از نظر معنا با سرگشتگی در میان کهنه و نو، ساانت و ماادرن و... تااا هددیمدست  

هویاات ملاای، هویاات ا و از نظر مفهااومی در میااان پسااوندها  استروبرو    مدرنپست

نگی، هویاات مااذهبی و....( ساارگردان اساات. از نظاار تاااریشی و جغرافیااایی، در فره

و رونااد   هادنتماا ی و فروپاشاای  زیاا فرورمعرض تهاجما  جهانی، اشالوده شااکنی و  

ی ارتباطی و..( است انکو روح، هاشاهراه، و  هانترنتیا،  هایتکنولوژ،  هادهیا  رشدروبه

1378 :1). 

بااه لحاااظ گسااترش   طرفک یاا ازدر بحران اساات.     اتاًواژه هویت در دنیای امروز  

ی جمعیتاای، التقاااط هاییجاجابهو از سوی دیگر به لحاظ    هادهیاارتباطا ، فراوانی  

در کشور ایران، در مجموع در مبح  هویاات، شااواهد گویااای   ها.تمدنو    هافرهنس 
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ی مشتلااف، هااانگرش،  هاروزنامااهسردرگمی و آشفتگی در این موضوع بوده است و  

 شاااهدسا  گذشته چندین بار  صدک بیانگر این بحران است. بحرانی که ی  وهمهمهه

زیرا کااه انقااالا اسااالمی  ااود شته تفاو  بسیار دارد؛  با گذ  نکهیا  یول  م؛یابوده  نآ

ی اجتماااعی، هااانگرشدارای بار هویتی و فرهنگی بوده که از چهل سااا  پاایش در 

 .(181اهمو:  دیدیم، تدارک جاًیتدرمذهبی، سیاسی و... تغییراتی را اگرچه  

 سطوح هویت.  12-5-1

وفاااداری بااه عناصاار و ملی(: هویت ملی به معنااای احساااس تعلااا و ا  هویت ایرانی

عناصاار و نمادهااای   نیتاارمهمجامعه کل( است.  ا  ای مشترک در اجتماع ملینماده

ین، از: سرزمین، دین و آی  اندعبار ،  شوندیمهویت ملی که سبب شناسایی و تمایز  

آداا و مناسک، تاریخ، زبان و ادبیا ، مردم و دولاات. در درون یااک اجتماااع ملاای، 

نمادهای مذکور، احساااس هویاات  میزان تعلا و وفاداری اعضا به هر یک از عناصر و

 .(143: 1378اچلبی،    سازدیمملی آنها را، مششص  

ن و انسااان بااا دیاا  راباااۀبااه  دیناای( کااها هویت اسالمی  دینی(:)  هویت اسالمی 

. سنس بنااای دیناای تعهااد و پایبناادی شودیم، اطال   کندیمنسبتی که با آن پیدا  

و  سااازدگرگونبنیااانی، ی ادهیاا عق  عنوانبااه( اسااالم 95: 1374شاارفی، ا اساات.

ی هاصااهی صاز هاار    شیازپشیبفرهنس در گفتمان هویتی این دوره،    بششوحد 

 (.142: 1385کچویان،  ا  جتماعی داردا  -  دیگری، ویژگی سیاسی

هویت قومی یکی دیگر از انواع هویت جمعی است کااه بااه مجموعااه   هویت قومی:

و  کناادیمقوام دیگر متمااایز که یک قوم را از ا  شودیمی اطال   هایژگیومششصا   

یی از بر اای هااام ا . کناادیمبین اعضای قوم یک احساس تعلا به همدیگر ایجاااد 

ده، نزدیکی فیزیکاای، پیوسااتگی مااذهبی، دین قرارند: الگوهای  انواعناصر نمادین ب

ی هاااارزشی، ملیت، مششصااا  فیزیکاای،  الهیقباشکا  زبانی یا گویشی، پیوستگی  

 & Ashcreft)ی فرهنگاای م اال هناار و ادبیااا  و موساایقی اهاا تیفعالفرهنگاای و 

Giffths, 1998,p 84). 

 هامؤلفههویت ایرانی: مفاهیم و   .13-5-1

 ،ورسااومآداا داشااتن ایااران، نااام بااه مشااترک نیساارزمی در زندگی ایرانی، هویت

. است ،شودیم داده ایرانی فرهنس  نام آنها به که  اص رفتارهای و آگاهی، همچنین
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 یهااساااوره ملتی، یهاارزش به فرد پایبندی و تعلا  اطر( 9: 1387انیان، ا سرو

  اااص موقعیاات و ینید - مذهبی یهاارزش ی،فرهنگراثیم ملتی، هنجارهای ملتی،

 (.132: 1384است ارزازی فر،   دانسته ایرانی هویت دارابودن مالک ،جغرافیایی

بشااش ارزشاامندی   زیز و تماااممتا  یهایژگیو  ،یرانیا  تیهو  یهامقصود از مؤلفه

نداشااتن آنهااا متفاااو    اطررا بااه گاارانیو د کناادیبه آنها تفااا ر م یرانیاست که ا

اشاره کرد. زبان   یفارس  ا یزبان و ادب  ۀبه مؤلف   توانیها ممؤلفه  نی. از جمله اندیبیم

 شااعر ژهیوبااه  یفارساا   ا یاست. ادب  رانیا  یملت  تیهو  ینماتمام  ۀنیآ  ،یفارس  ا یو ادب

 یفارساا  ا یاا ادب زیاست. در جهان امروز ن  یرانیفرهنس ا  داریو پا  یعنصر اصل  ،یفارس

تنها در سااازمان هاساات. امااروز ناا   یپرمشتر  ییبها و پرجا به و کاالب  گران  یارمغان

 ،ییجااادو  سمیمدرن و رئالملل متحد بلکه اتفاقاً در اوج دورة مدرن و سورئا  و پست

 شیباا   یونکن  اییو دن  شودیم  دهیکم بهتر فهمضا  کمالق نیو ع  یزبان مولوی، نظام

درک  تیاا و هو تیاا سرشااار از معنو ۀناا یگنج نیاا  ود را بااه ا  ازین  گرییاز هر زمان د

 .(10: 1383  ،ینموده است اقباد

 یهابا مناساابت  رانیهای مشتلف سا  در فرهنس اها و ماهروزها، هفته  یشتگیآم

 ،یهناا یو م  یملتاا   یهااانییآ  ،یو مااذهب  ینید  یهانییها، آفصل  روتحو ییمشتلف تغ

 لیرا تشااک  یاز آداا و ساانن اجتماااع  یقسمت مهماا   یها و مراسم  انوادگمناسبت

و   ی( بااه شااکل باسااتانلاادایرگااان و سااده امه  رگااان،ینااوروز، ت  یها. جشندهندیم

فااار، قربااان،   ادیوسرور اععالوه، جشن. بهشودیداشته م  یدر کشور گرام  یااساوره

، شااودیاکرم و ائمه اطهار اس( که همراه با جهان اسالم برگزار م  امبریپ  دالیم  ر،یند

-اهماا   ینیی اص و آ  یهاسنت  نیدارند. همچن  یهای اجتماعدر سنت  ی اص  گاهیجا

 یمااردم و زناادگ انیاا محرم و صفر در م یهارمضان و ماه بان،های مبارک رجب، شع

 ابناادییانتقا  م  دیجد  یهانسلبه    هایگیژیو  یتیو ترب  یعادی آنها، با اصو  آموزش

 .(181: 192  ،یانوروز

 

 هویت اسالمی .   1-5-14

م و اسااال  نیاا دادن فاارائد دبااه انجااام  یاعتقاااد و التاازام عملاا   یعناا ی  یاسالم  تیهو

 روانیاا را از پ  د،یاا شامل اصو  توح  ینیدادن رفتاری که فرد اعتقاد به باورهای دنشان
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 - یناا یعنوان اصااو  داماماات بااهعااد  و . معاد، نبااو ،  سازدیم  زیمتما  گریمذهب د

و...    اااریماننااد شااهاد ، ا  یعنوان واجب و اعمااالو نماز و زکا  و روزه و ... به  یعیش

 ینید  تیم ابه هوست که در پژوهش حاضر مجموع آنها بها  ینید  یهاعنوان ارزشبه

 نید  میاست که به مفاه  انیرانیا  تیهو  یجزء ناگسستن  یاسالم  تی. هوشودیم  یتلق 

محکم و   یهاهیمقوله جزء پا  نیا  ران،یتوجه دارد. با ورود اسالم به ا  انیرانیذهب او م

دارد کااه اعتقاااد و   یاناسالم اصو  و ارکاا   نی. دشودیمحسوا م  انیرانیا  تیهو  یکل

 (.9: 1387  ان،یا سروان  شودیمحسوا م  یاصو  از آداا مسلمان  نیبه ا  بندییپا

احساس تعلا و تعهد به دین و جامعااه دیناای   دةدهننشانهویت اسالمی در واقع  

ی بنیااادی، جهاات هاپرسااشبااه    دادنپاسخدستاورد هویت اسالمی،    نیترمهماست.  

ادی و معنا بششیدن به جهان است. هویت اسااالمی بششیدن به زندگی، وحد  اعتق 

ی، بااه فاارد یااا گروهاای دیگاار ی بازنمایی ای واقعیت است که هیچ فرد یا گروهنوعبه

: 1392ایمااان و روحااانی،  ا  ی ندارد، جز کسانی که تقااوای الهاای داشااته باشااندبرتر

129.) 

برگزینند   در شرایای که فرزندان با هدایت والدین باید الگویی مناسب برای  ود

و مسیر زندگی  ویش را انتشاا کنند، با ورود به ایاان دهکااده جهااانی، بااه دنیااایی 

ورساام آن رشااد نمااوده و بلااوغ و طبااا راه  رندیگیمتصل شده و با آن  و م  انتهایب

انسااانی و   . در چنین فضایی اگر فرزندان بااه ارتباطاااکنندیجسمی و روحی پیدا م

  توجااه و در بر اای از اوقاااعی پیرامااون  ااویش کمواقعی اطرافیان و مسائل اجتما

که باید درصدد رفااع  شودیحسوا مها مشوند، هشداری جدی برای  انواده  توجهیب

را ساابب شااده و دیگاار   یریناپااذجبران   شکل برآیند؛ زیرا ممکن است صدمااین م

 توان کنتر  فرزندان  ود را از دست بدهند. نسل کنونی در شاارایای قاارار دارد کااه

اساات. در میااان   ریناپااذاجتناا  شانی صوص اینترنت در زندگاستفاده از رایانه و به

عاااتی جوامااع امااروز را تغییاار طالر اکه سا تا  اطالعاتینوین ارتباطی و    یاهیفناور

ده، از رزی را در زناادگی واقعاای انسااان وارد کاا اانااد، اینترناات کااه فضااای مجاا داده

هااای مشتلااف زناادگی آن در بشااش  یرگذاری اصی بر وردار است و تأ   یهایژگیو

 .(98: 1399اترابی زاده،   روز در حا  افزایش استانسان، روزبه
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به چاقویی تشبیه کرد کااه   توانیرا م  تیوتربمیعلعا  و ارتباطا  در حوزه تالاط

 کهیدرصااورت یجان یک فرد شااود؛ ولاا    باع  نجا  تواندیاگر در یک پزشک باشد م

باع  به  ار افتادن جااان کساای شااود. ورود ایاان   تواندیمدر دست یک قاتل باشد  

اساات بااه الزم    نینیز  الی از این دو نقش نیست؛ بنابرا  تیوتربمیپدیده به حوزه تعل

کااردن امکااان آمیشتگاای ایاان دو مقولااه بایااد این نکته توجه شود که پیش از فراهم

 (108  :هموگیرد ا   فرهنگی و علمی مناسب برای آن صور  یسازنهیزم

فضای مجااازی گسااترش اهمیاات  یهایژگیو نیترگفت، از مهم توانیم  ن،یبنابرا

راد در فضااای مجااازی فرد و حیاه  صوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افاا 

حقیقاای  ااود   تیاا مشتلف و گاااه متضاااد باهو  یهادر گروه  توانندیکه م  حا نیدرع

تنهااا نیااز حاا  کننااد. نبااود  و  ود را جدا از دیگران  توانندیحضور داشته باشند؛ م

، فردیت افراد در جمااع حاال نشااود. در شودیمراتب قدر  در فضای مجازی باع  م

عواملی چون جبر مکااان، زمااان،   ریتأ راد، همواره تحتجهان واقعی قدر  انتشاا اف 

ده از فرهنس، حکومت و.. محدود بوده است. اما در جهان مجازی مرزهای محدودکنن

فراوانی برای انتشاااا   یهانهیو ششص در مقیاس جهانی با گز  شودیمیان برداشته م

 را یروبروست؛ لذا باار همااین اساااس در میااان اقااوام ساانتی و مااذهبی شاااهد تااأ 

 –و شکستن مرزهای محدودکننااده اعتقااادی  یریپذدر ایجاد انعااف  یامالحظهقابل

 .(70: 1392،  هالیوکا  هستیم  فرهنگی

و  یاانااهیهستند که عمدتاً بر اباازار را  ییهارسانه  ه ازآن دست  دیجد  یهارسانهلذا  

ه باار جنباا  دیاا جد یهاواژه رسااانه  دیظاهر شاااوا اسااتوار هسااتند. بااه  یشبکه جهان

و   ی هناا   ایاا و    یافاازارنرم  یهاباشد؛ اما فضای مجازی باار جنبااه  یمتک  یافزارسشت

حااائز   شااتریآن ب  یکااه بااار فرهنگاا   اساات  یاتکا دارد. فضای مجازی مفهوم  یفرهنگ

مشااترک از فضااای   یبرای آنکه بااه مفهااوم  ،یمورد بررس  قا یاست. در تحق   تیاهم

و..   نترنااتیا  ،یشاابکه اجتماااعوبااال ،    ت،یساااوا  ریفراگ  میاز مفاه  م،یمجازی برس

 .(98 :1396  ،یزدچی  ایو صد یعلو  یاستفاده شده است ابروجرد

 

 :اسالمی  هویت و ایرانی  هویت یریناپذیی جدا
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وجااود دارد کااه   یو نرباا   یاسااالم  -  یرانیا  تیل افراد کشور ما سه هوامروزه در مقاب

 یانیاا فشااار و جراند و بااا هاار وارد نشااده ایاا به طااور عم کدامچیمردم کشور ما در ه

اساات  یساح یهاشیگرا نیهم لیو به دل  کنندیم  دایپ  شیاز آنها گرا  یکی  یسوبه

 یملاا  تیاا هو شیاز دو گرا شتریب انیرانیا تیالبته هو  شوندیم   یوتفرکه دچار افراط

 هااایرانیا  تیششصاا   ا یاا روح  لیاا و تحل  یشی. سابقه تارردیگیسرچشمه م  یو اسالم

 حیو تصاار دیاا  ااود تأک  یناا یو د  یملاا   تیاا همواره بر هو  رانیکه ملت ا  دهدینشان م

اساات   شتهیآم  انیرانیتمام ا  تیباششص  یو اجتماع  یفرهنگ  تیواقع  نیداشته است. ا

رنااس جلااوه دهنااد بااا کم ایاا را حااذف کننااد  انیرانیا تیهو  هیاز دوپا  یکیکه هرگاه  

 .(7: 1397و همکاران،    انیاند.  منصوررو شدهمردم روبه  دیواکنش شد

 شنهادهایپی و ارائۀ بندجمعحث،  ب.  2

ی نااوین در هااایفناورنقااش تحلیلی از موضوع مااورد بررساای؛  - در بررسی توصیفی

، اسااالمی( - نا ابا تأکیااد باار هویاات ایراناایدر شرای  کرو آموزاندانش تیوتربمیتعل

، نشااانگر ایاان اساات کااه چنااد گرفتهصور ی  هاپژوهشبررسی مجموعه ماالعا  و  

و ا رگااذارتر   ترنماادر،  شیازپاا شیبنیازهای جامعه،    بهباتوجهی نوین،  اهیفناورروند  

ار وجود اینکه اهمیاات زیااادی در سااا ت  بهباتوجهروند در ایران،    نیا  یاست؛ ولشده  

 هرچنااد  .هویت ایراناای اسااالمی دارد، روناادی بائاای  دارد  ژهیوبهو    وپرورشآموزش

، عرصه برای تأکیااد آموزاندانشدر  ضمن ارتقای الگوهای یادگیری    تواندیمی   وببه

فااراهم   ،اسالمی در ساااح ملاای و فراملاای  -بیشتر بر اهمیت و جایگاه هویت ایرانی  

و   هااایریگجهتن دارد کااه در ایااام کرونااا، ایاان  نشان ای  هایبررس  حینتا  یول  د؛ینما

ی نتوانسااته در ایاان حیاااه  وببهضمن اینکه روندی کند داشته،    متأسفانه،  هاتالش

ی تحقیااا از هااایابیارزای نقشه داشته باشد. ولی در مجموع با توجه  این ایام، ایف   در

..( با وجااود آ ااار اینترنت، ماهواره و.ا  ی نوینهایفناورمجموعه ماالعا ، در مجموع  

مفهوم تربیت و تعلیم را هم مدرنیزه کاارده و باعاا  تغییاار نگاارش و   ،م بت و منفی

مباارهن   ریتااأ ، عااالوه باار  گفاات  تااوانیموع  بینش در افااراد گردیااده کااه در مجماا 

 اسااتافراد، این پدیده دارای دو بازتاا مشالف هم   تیوتربمیتعلی نوین در  هایفناور

عرصه را باارای بهبااود تعااامال  که    باشدیمفرصت گرایانه  از طرفی دارای عملکردی  

ی مشتلااف تربیتاای، هاگونااهاجتماعی، گسترش دانااش و سااواد اطالعاااتی، افاازایش  
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ی مشتلف شده است و از طرفی در اصاال هاحرفهفزایش یادگیری، آشنایی با علوم و  ا

ی نااوین مرزهااا را هااایفناورباعاا  یااک تهدیااد در جامعااه شااده اساات چاارا کااه 

 رنااس کم، بروز بحران کنتر ، بحااران هویاات،  هانسلف  و موجبا  شکا  انددهینورددر

ن در مضاایقه گذاشااتن ی مذهبی و اعتقااادی و همچناایهاشا صکردن معیارهای و 

ی منفاای فرهنااس هاجنبهی ریرپذیتأ باع   متأسفانههویت اصیل اسالمی و ایرانی و 

یت اسی از طرفی جهت تقویت هونربی شده است که این امر نیازمند نگاه ویژه و اس

ایرانی و هم از طرفی جهت تقویت هویت و بنیان ششصاای و  ااانوادگی و   -  اسالمی

باشد کااه بااه   یاگونهباید به  ی نوین،هایفناوری از  ریکارگبهاجتماعی شد. همچنین  

زدایی و آمااوزان کمااک کنااد، نااه اینکااه موجبااا   القیااترشااد  القیاات در دانش

 ی نااوینهااایاری در مورد توسعه فناورگذسیاست  هم آورد. همچنینانزواطلبی را فرا

هویت د گسترش  نباید به توسعه مصرف یا بازتولید محتوای آن محدود شود؛ بلکه بای

 اسالمی منتهی شود.  - ایرانی

 :گرددیم، ارائه  صوصنیدرازیر   شنهادهایپلذا  

 اساساای هااادین عنوانبااه وپرورشآموزش به جامعه تریجدبیشتر و  توجه -1

 آن استحکام اسالمی و ایرانی هویتی احیای جهت

ی نااوین هااایفناورشرای  کرونا، باید بسترهای فضااای مجااازی و    بهباتوجه -2

اسالمی،   –ی ایرانی  هامششصهو    هاتیهوبرای شنا تن    آموزاندانشبرای  

 ایجاد و ارتقای پیدا کند

ی هاجنبااهریافاات  ی از فضاهای مجازی فرهنااس نیاار منتهااا بااا دالگوبردار -3

 اسالمی صور  گیرد.  –ی هویت ایرانی سازیننم بت آن در احیا و  

ی باارای تمااام اسااالم - ی هویاات ایراناایسااازنهینهاددروناای کااردن و  -4

 در تمامی ساوح آموزاندانش

ی نوین هایفناوربس  و نشر فرهنس اصیل و ناا ایرانی و اسالمی از بستر   -5

 آموزاندانشبرای 

 .بزرگان دینی اسالم و از طرفی الگوسازی آنهارانی و معرفی اساطیر ای -6

 

 منابع 



                   149                 و...  نیا پارسا التیامی   /   آموزان دانش   وتربیت تعلیم   در   نوین   های فناوری   نقش 

ی راهبردهـای بـرای ، بررساینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی  (.1380الدین اآشنا، حسام

 .234-245صص    ،امجموعه مقاال ( کمیسیون ملی یونسکو  جمهوری اسالمی ایران

ترجمااۀ    ،ساختار گفتمان اسـالمی  مدخلی بهاصالح تفکر اسالمی  (. 1377لعلوانی، طه جابر اا

 یـادگیری (؛1397ا  محمد عااران، و فرهاد سراجی،.  قاره  ، چاپ او ، نشرمحمود شم ؛ تهران

 .سینا بوعلی  دانشگاه نشر مرکز  :همدان سوم، چاپ ،یالکترونیک

هویـت جهـانی، )  ی رقیبهاتیهوهویت اسالمی و  (.  1392ا  ایمان، محمدتقی، روحانی، علی

، ش  6ماالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز، فصلنامه تحقیقا  فرهنگاای، دوره   ،ملی و قومی(

  .127-148، صص  1

فضای مجازی بر هویت ملی   ریتأث(. 1396ا دیرسعیامچی، بروجردی علوی، مهد ت، صدیا یزد

 .87-110، صص  12، شماره  3، دوره  1396ی نوین، زمستان  هارسانهماالعا   ، و قومی در ایران

اورماازد،   نامااهپژوهش، رسـمی  تیوتربمیتعلفضای مجازی بر    ریتأث(.  1399ا  ی زاده، سمیهتراب

 .97-114ص  ، ص2ضمیمه شماره  ،  51، شماره  1399تابستان  

 و مجازی فضای ظرفیت از استفاده برای معلمان به کاربردی پیشنهادات  (. 1398ا تساانیم

 https://www.tasnimnews.com  آنالین تدریس

ی درسـی تـاری  هـاکتاب ایرانـی( در )  ترسیم هویت ملـی(. 1387ا یدرضا سروانیان، حم

ی، دانشگاه شهید بهشتی و  شناسرانیاکارشناسی ارشد  نامهانیپا، 1343-1385  متوسطه از سال

 .1387ی.  شناسرانیابنیاد  

ی نوین ارتباطات مجازی در تحـوتت هایفناور  ریتأث(.  1394ا   یرالدین، رضا،  زاییان، امید

زاکا توکیو، او  گانهسهی شهری  هاحوزهی )شهرکالنی  هاپهنهی  وندیپهمساختار فضایی و  

 .5-18، صص  1394، تابستان  2-5، شماره  جهاننقشی  پژوهشیعلم  فصلنامۀ(،  و ناگویا در ژاپن

، ترجمه: علیرضا طیب، تهااران:  های جدیدفناوریانقالب اطالعات، امنیت و (. 1390روزنا، جیمزا

 پژوهشکده ماالعا  راهبردی.

ن، همبسـتگی ملـی در ی هویت ملـی در ایـراشناسجامعهالگوی  (.  1384ا  رزازی فر، افسر

 .101-133(، صص  5ا2، فصلنامه ماالعا  ملی،  ایران

ــازیجهان(.  1387شااکفته، مااریم ا ــاتیس ــه اطالع ی و  بایاا اطالع  دوزبانااۀ، ماهنامااه  ی و جامع

 .41-46ی، سا  دوم، شماره یازدهم، صص  رساناطالع

 وش،  ، چاپ سوم، تهران: انتشارا  سرجوان و بحران هویت(.  1383شرفی، محمدرضا ا

، ترجمااه: فاارود،  کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنـت(. 1383ا شرودر، کیاات

   انتشارا  صابرین.  مؤسسهفرناز، چاپ او ، تهران:  

https://www.tasnimnews.com/
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 در اطالعـات  و ارتباطـات  فناوری یکاربرد و توسعه برنامه مبانی(.  1383ا  ی، احماادشعبان

،  4و  3اطالعا  و مدارک علمی ایران، شااماره ی، مرکز  رساناطالع، فصلنامه  وپرورشآموزشنظام  

 .11-18، صص  1383بهار و تابستان،  

سالمی، دانشگاه آزاد   ا  -  ی هویت ملی اسالمی، سمینار هویت ملیهاچالش(. 1386مریم ا، شمسایی

 .2-33، صص  1اسالمی شیراز، دوره  

 مجازی آموزش یهاالشچ(. 1394اهلل اروح مجد، باقری و بهناز مهاجران، ناصر؛ بوکانی، صدقی

 .36-52، صص  42تربیتی، شماره   نامهپژوهشاسالمی،  آزاد دانشگاه آموزشی در نظام

بررسـی (. 1386ا ، باااقری،  ساارونیعبدالحساا  ریاا م، زادهبیاا نقضرنامی، سعید، عااران، محمد، 

ی  هاااینوآور  فصاالنامۀ،   تیـوتربمیتعلنسبت فناوری اطالعات و    دربارةی فلسفی  هادگاهید

 .9-30. صص  1386، سا  ششم، بهار  19موزشی، شماره  آ

 در تیوتربمیتعل برای مجازی فضای بستر یهاتیقابل (.1397ا  زهرا رستمی، و زهرا طورانی،

تربیت،   فلسفه و مجازی فضای ایران، تیوتربمیتعل فلسفه انجمن همایش نهمین ،رورشوپآموزش

 .1-13صص  

آن ی مقابله بـا  هااستیسبرساخت اجتماعی کرونا و  (. 1399ا عبدالهی، عاد ، رحیمی، علاای

اجتماعی، شااماره دوم،    را یتأ ، فصلنامه علمی تشصصی ارزیابی  مطالعه موردی: کاربران مجازی

 .  43-63، صص  1399، اردیبهشت  19ووید  ک  -ا  پیامدهای ویژه کرون  مهناژهیو

 یادگیری و آموزش یاهچالش به توجه لزوم و اهمیت بررسی(.  1399ا  علیپور و همکاااران

، فصاالنامه تحقیقااا  جدیااد در  ایـران آموزشـی نظام در کرونا دوران در مجازی فضای در

 .247-259، صص  1399، زمستان  32ی، دوره چهارم، شماره  انسانعلوم

 اجتمـاعی یهاشبکه نقش بررسی (.1394ا  مرضیه دهقانی، السادا ؛ زهرا ،احمد قاسمی، شاه

 باار بسااتری مجااازی یهاشاابکه ملاای همایش ،تهران دانشجویان ییادگیر ندیفرادر  مجازی

 .طباطبایی عالمه دانشگاه  :تهران یادگیری، و آموزش

ی ادبیات فارسی در بازاریابی هویت هاتیظرف(.  1383ا  ، منیژهنیالداثینقبادی، حسین علی،  

 جهاد دانشگاهی.  ی و اجتماعیانسانعلوم  پژوهشکدةعلیشانی، تهران:    اکبریعل، به کوشش  ایرانی

 .  82-88، صص  24نگاهی به آموزش مجازی، علوم اجتماعی، شماره    .(1388اصغراکیا، علی  

 نشر سرایش.   ، تهران،فرهنگ فارسی معین(.  1381ا  معین، محمد

کتابااداری و اطااالع رسااانی دوره  ،  دانشگاه مجازی(؛  1382ا  منتظر، نالمعلی، دیانی، محمدحسین

 (.21اپیاپی    1شماره    1382بهار    ،ششم

بررسـی عوامـم مهـم در (. 1397ا منصوریان، مریم، عبادی، درنا، عابدی، سمیه، مظفری، زهره

اولااین همااایش ملاای هویاات  ،  مـؤثری هویت ایرانی و اسالمی و ارائه راهکارهـای ریگشکم

 . 2-10.صص کودکان ایران اسالمی دردوره پیش دبستانی 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/28099/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-21-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/28099/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-21-
https://www.tpbin.com/Event/Details/517
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کنگااره پیشااگامان  ایرانی،  اسالمی هویت به نسبت آگاهی ضرورت (.  1392میر، سید محسنا  

 .557-566، صص  4، دوره  1392پیشرفت،  

  القاسم، نیاااز آ ری، کیااومرثی، همایون، یوسفی،  دیجه، معافی، سیده  دیجه، بریمانی، ابومؤتمن

تربیتی دانشگاه   نامۀپژوهش، فناوری اطالعات و ارتباطات بر هویت دانشجویان  ریتأث(. 1388ا

 .135-152، صص  1388ماره بیست و یکم، زمستان  آزاد اسالمی واحد بجنورد، ش

ت ، نشریه مطالعاکرونا و مجازی آموزش یهاچالش بررسی(.  1399ا  ، یعقواقولنجی موالئی

 .191-206، صص  50، شماره  1399تابستان  ،  ی و علوم تربیتیشناسروان

ی هویـت هاؤلفـهمارزیابی (.  1393عبداهلل امیر حیدری، مریم السادا ، نفوری، مریم، بیچرانلو،  

، فرهنااس در دانشااگاه  ی دولتی تهـرانهادانشگاهی  هاتیساوب ایرانی اسالمی و انقالبی در  

 .179-198، صص  1393اره دوم/ تابستان  / سا  چهارم، شم11اسالمی  

اربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و ها و تهدیدهای کبررسی فرصت(.  1389ساعده ا  ،معای

وزار     ،  روانشناسی و علوم تربیتاای  کارشناسی ارشد  نامهپایان،  راهبردهای آن در تعلیم و تربیت

    ،ایرانااد ت فیاااضاسااتاد راهنمااا:   ،دانشااکده  ،دانشگاه عالمه طباطبااایی  ،قیقا  و فناوریعلوم، تح

1389. 

 .، چاپ او ، تهران: انتشارا  پاپششی هویت تازهوجوجستدر (.  1378نکو روح، محمود ا

،  اشراق در تقویت هویت و همبستگی ملـی شبکۀکرد ارزیابی عمل(. 1392ا نوروزی، حسین

 .173-192، صص  1392(.  55ا14ماالعا  ملی،  

بررسی نقـش فنـاوری اطالعـات در تعلـیم و تربیـت از منظـر (. 1390جواد ا ،نورمحمدی

دانشااکده   ،ربیاات معلاام  تهااراندانشااگاه ت،  نامه کارشناساای ارشاادپایان، فیلسوفان پست مدرن

 .1390   .همراهسعید ضرنامی  استاد راهنما:    ،روانشناسی و علوم تربیتی

، فصاالنامه ماالعااا   تاثیر فضای مجازی بر عرصه هویـت فرهنگـی(. 1392ا ، ساامیراهالیوک

 .63-75، صص  1392شماره نهم، تابستان    جامعه شناسی ایران، سا  سوم،

، ترجمه و شرح محمدرضا اسدی، چاپ او ،  پرسش درباره ی تکنولوژی(. 1375هایدگر، مارتینا

 نگی اندیشه.تهران، نشر موسسه فره

 صداوساایمای پژوهشاای، مصاااحبه ،مجـازی آمـوزش فرصت و کرونا(.  1399فریفتااها هدایتی،

 .1-6ایران، صص   جمهوری اسالمی
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