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 دهکیچ
 آموزاندانش تحصیلی نوین ارتباطی در یادگیری هایفناوری هایآسیببررسی  منظوربهمقاله حاضر 

شیوه  ازنظرروش تحقیق این مطالعه  گردید. انجام 93-94پسرانه شهر مرند در سال تحصیلی 

هد  کاربردی بود و جامعه آماری این مقاله، کلیه  ازنظرهمبستگی( و ) توصیفیات گردآوری اطالع

نفر که در سال جاری مشغول به خدمت  138پنجم و ششم ابتدایی شهر مرند به تعداد  هایپایهمعلمان 

ام انج گیرینمونهکه به دلیل کم بودن جامعه آماری و باال بردن روایی و اعتبار تحقیق  باشدمیبودند 

بود. گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق  آماریجامعهنگردید لذا حجم نمونه برابر با 

روایی سااالت پرسشنامه، توسط اساتید راهنما و  بخش صورت گرفت که 5ساال در  27ساخته با 

وپرورش صورت گرفت و پایایی پرسشنامه هم با آموزش تربیتی متخصصین گروه پژوهش علوم

آمد که  دست به 0.76ضریب آلفای کرونباخ برابر  که طوری صورت گرفت SPSSافزار ستفاده از نرما

 توصیفی هایروش آماری پژوهش حاضر از وتحلیل. برای تجزیهکندمیپایایی پرسشنامه را تأیید 

د. نتایج استفاده گردی SPSSافزار در نرم آزمون ویلکاکسون() استنباطیو  میانگین، انحرا  معیار()
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 آموزاندانشنوین ارتباطی و یادگیری تحصیلی  هایفناوری آن است که بین حاضر بیانگر پژوهش

 رابطه معناداری وجود دارد.

 سبک مدیریت، رهبری فناوری، فناوری آموزشی، فناوری اطالعات و ارتباطات. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 یهابیآس، با توجه به اینکه اندبودهاجه بسیاری مو یهابیآسجوامع بشری همواره با مشکالت و 

که توجه به  جهتازآنو  انددادهرا به خود اختصاص  هاهیسرماتوجهی از امور و اجتماعی بخش قابل

متخصصان  موردتوجه این امر همواره شودیمها منجر به پیشگیری و همچنین درمان آسیب هابیآس

شناختی و دانش مسلط عصر خویش معرفت نگاه هاآنبه  و است شدهواقع مختلف یهاحوزه در

نوین  یهایفناور (.1391نقیب السادات، اند )بوده هاآننگریسته و در پی تبیین چرایی و چگونگی 

وقوع  و هابیآسعواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر ظهور انحرافات اجتماعی  ازجملهارتباطی 

، عالوهبهبررسی باشد. تواند قابلاز جهات مختلف می نیونیهایفناوربزهکاری دارد. استفاده از 

 یمجاز یتفریحی و آموزشی در جامعه، در منزل و با فضا یکه به دلیل کمبود فضاها یبعضی از افراد

شدن آنان از  یباعث منزو تیدرنهاکه  رندیگیمنوعی انزواطلبی را پیش  جیتدربه، شوندیممشغول 

واقعی وجود خارجی ندارند  یکه در دنیا یو ارتباط با افراد بردارانبهره شدن ی. منزوشودیماجتماع 

، ممکن است آثار نامطلوب در کنندیمفعالیت  یمجاز ینابهنجار که در فضا یهاگروهو وجود 

جدید ارتباطی و اطالعاتی با  یهایفناور همان منبع(.کند )ایجاد  بردارانبهرهاجتماعی  یرفتارها

عامل برای  نیترمهمشوند که در حال حاضر  کاربردهبهکنترل شده  صورتبهیاد، باید داشتن فواید ز

پدیدار شده  یهابیآسافزایش کنترل و نظارت بر کاربران، شناخت رابطه استفاده از این فناوری و نوع 

 شودیمح مطر هاآموزشمبنا و اصل همه  عنوانبهآموزش دوره ابتدایی  ازآنجاکهاست.  بردارانبهرهدر 

 آموزاندانشلذا توجه اساسی به این دوره در ذهن  دیآیمسنگ زیربنای نظام آموزشی بشمار  درواقعو 

بنابراین این مطالعه ؛ (1391اعظمی، بندد )یمهستند که بر لوحی سفید و سینه نقش  ییهانقشاولین 

یبازرنت، تلفن همراه و اینت ازجملهپرکاربرد  یهارسانه کاربردهای مختلف درک و شناخت باهد 

 یهایفناورو درنهایت دستیابی به این موضوع که آیا  آموزاندانشو آموزشی در بین  یاانهیرا یها

 روانی اجتماعی، رفتارهای و در یادگیری و پیشرفت تحصیلی ییهابیآسنوین و اطالعاتی، 

یخوب با تمام ارتباطی و اطالعاتینوین  یهایفناور .ردیگیم نه، صورت یا کندمی ایجاد آموزاندانش

و  یآموزش، مسئوالن گذاراناستیسویژه نیز دارد که همگان به ییهابیآس و هایکاست و فوایدش، ها

ها به اینترنت و رسانه یهابیآسآگاه باشند. البته سخن گفتن از  هاآنباید از  یاجامعهوالدین در هر 

نیست، بلکه واقعیت این است که اینترنت دارای کارکردهای  هانآمعنای نفی این پدیده و نگاه منفی به 

مختلف، باعث  یهانهیزمآن در  یرساناطالعو  هادهیپدمنفی و مثبت است. دسترسی آسان به این نوع 
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 (.1388ملک احمدی، است ) ایجاد معضلی به نام اعتیاد به اینترنت در این فناوری جهانی شده

و  هاحوزهکه این  باشندیمو اطالعاتی دارای کارکردها و کاربردهای فراوانی  نوین ارتباطی یهایفناور

ای چون ایران به منزله ابزاری توسعهبرای جامعه درحال تواندیمو  ردیگیبرممختلفی را در  یهاجنبه

 یهایفناوربنابراین بررسی اثرات منفی کاربردهای ؛ آید شماربه تیپراهمبرای توسعه قلمداد شده و 

نوین ارتباطی شایسته توجه و عنایت خاص پژوهشگران، متفکران و مسئوالن است، لذا در جهت 

تا شناسایی وضع موجود  الزم باید انجام شود یهاقیتحقشناسایی ابعاد مختلف این پدیده، مطالعات و 

این ابزارها، از  و علمی صحیح و استفاده و آثار این مسئله، در سطح کالن، برای آموزش و کاربردها

الزم از  یهاآموزش در سطح خرد، هشدارها و همچنین ؛ والزم اتخاذ شود یهااستیسو  یزیربرنامه

 (.1388معیدفر، شود )و افراد داده  هاخانوادهو نهادهای آموزشی به  جمعی یهارسانه راه

 تئوری و پیشینه تحقیق

 نوین ارتباطی یهایفناور

مختلف زندگی  یهاجنبهو اینترنت(  )ماهواره اطالعاتی-ارتباطی یهایرفناوامروز انقالب  یدر دنیا

 افزارانسان، افزارنرم، افزارسختاطالعات در بردارنده  یانسان را تحت تأثیر قرار داده، استفاده از فناور

یب نقاست )پذیر امکان یاطالعات، در قالب اثربخشی این تکنولوژ یپویا است که فرآیند افزارشبکهو 

لینر و شناسد )ینمارتباطات است که مرز جغرافیایی  ی(. اینترنت انقالبی عظیم در دنیا1389السادات، 

 یاشبکه «اینترنت»دیمگیو  ازنظر(، تعریف اینترنت به دلیل سیال بودن آن دشوار است. 2001، 1دیگران

و  سازدیمتصل را به یکدیگر م یکار دفاتر و هاخانه که است ییهاشبکه از الکترونیکی

 یهاتیساتعاملی گوناگون و مشاهده  یتبادل پست الکترونیک، مشارکت در فضاها یمردم از آن برا

آن را چنین تعریف « 3مک کوایل»( و 2003، 2)دیمگیو رندیگیمبهره « شبکه گسترده جهانی» یاطالعات

زیرساخت ارتباطات دور در حال  که با استفاده از وستهیپهمبه یهاشبکهنظام گسترده جهانی : »کندیم

رایزنی  رندهیدربرگو  کندیمرا پشتیبانی  یاز انواع مبادالت و ارتباطات کامییوتر یحاضر شمار زیاد

گفتگو، پست الکترونیک و  صورتبه ییهاکنشبرهموب،  یهاصفحهو  هاتیسااطالعاتی،  یهابانک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Leiner, et al 

2. Dimaggio 

3. MaQuail 
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که فرا  ی(. در عصر2005، لیکوامک«)استالکترونیک  یانواع مختلفی از معامالت مالی و تجار

چنین قدرتمند در عرصه زندگی بشر شد. اگر  یمنکر متغیر توانیم، به سختی شودیمارتباطات نامیده 

اما نباید ؛ رودیم کار به علمی مقاصد یبرا دانش سازماندهی یچه بنا به تعریفی فناور

یباز(. در اینجا با توجه به اهمیت 1389سادات، نقیب الگرفت )زوایای منفی و ناهنجار آن را نادیده 

نوین  یهایفناور یهابیآسبیشتر با آن درگیر هستند از بین  یآموزدانشکه جامعه  یاانهیرا یها

 کنیم.اکتفا می هایبازارتباطی به بیان محاسن و معایب 

 1شناسیآسیب

بر  وارده یهابیآس علل صیتشخ و یشناس یماریب ،یشناسبیآس یمعن به یپاتولوژ

 اربرد داردک یستیز علوم در گسترده طوربه مورد مطالعه( است. این علم کهمشخص ) یستمیس

 جهت در هک یمطالعات تمام البته .باشدیم اربردک یدارا زین یانسان علوم در

قرار  یشناسبیآسسیستم خاصی قدم بردارند، در حیطه علم  یزابیآسارسازی عیوب و عوامل کآش

 یهابه صورتنوین  یهایفناورهای منفی است که در این مقاله جنبه یشناسبیآسند. هد  از دار

، روابط هاسنت ارزشها، و کندیمعزیز را با آن روبرو  آموزاندانش مختلف جامعه و افراد آن خصوصاً

هر  یطورکلبهو  کشاندیمرا در داخل آن با چالش مواجه کرده و به سمت نابودی  یلیتحصیریادگیو 

را  آموزاندانشتحصیلی  یریادگیهای نوین امنیت اجتماعی و نوع چالش و آسیبی که از طریق فناوری

حوزه ارتباطات،  نظرانصاحبیکی از « 2بل دیوید»(. از نگاه 1390پرور، جاندهد )یمتحت تأثیر قرار 

متعدد و  یهااندازهدر  یاانهیرامختلف  یهاشبکهفضای سایبر یک شبکه گسترده جهانی است که 

گوناگون و با قراردادهای ارتباطی  یافزارهانرمافزارها و شخصی را با استفاده از سخت یهاانهیراحتی 

 هرچند. دهندیمارتباط راه دور اساس فضای سایبر را تشکیل  یهایفناور. کندیمبا یکدیگر وصل 

و  ریگهمهایل قرن نوزده اختراع شده بودند اما مانند تلگرا  و تلفن، در او هایفناوربرخی از این 

نوین است در  یهایفناورها که شرط اصلی ظهور ها و باال رفتن توان فنی آنارزان شدن این فناوری

به  یاانهیرابنابراین فضای سایبر ؛ (1387چند سال اخیر اتفاق افتاده است )نقل از شریفی هوالسو،

 ازنظر. گرددیم، اطالق کنندیمی از افراد با یکدیگر دیدار و مباحثه مکانی الکترونیک که در آن گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pathology 

2. David Bell 
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دیجیتالی که  یهاشبکه یاانهیرا یهاستمیس لهیوسبهکه  فنی نیز فضای سایبر به معنای فضای اطالعاتی

ر زمینه غی به عبارتی هر .باشدیم، کندیمارتباط پیدا « اینترنت»یعنی  هاشبکههمه « مادر»با  تیدرنها

فضای سایبر تلقی  عنوانبه تواندیم دیآیمبه وجود « آنالین» یاانهیرا یهاستمیس لهیوسبهفیزیکی که 

بر جوامع  (. در این راستا، فضای سایبر دارای تأثیرهای گوناگونی1382خبرنامه حقوق فناوری، شود )

 د بود.گر خواهدر جامعه، جلوه معایبی قالب مزایا و در فضای واقعی است که در

 پیشینه پژوهش
اجرای طرح تصویری در  یاثربخشهای خود که برای بررسی میزان یزدچی و نجفی در پژوهش

به این نتیجه رسیدند که استفاده از نوارهای ویدیوئی تأثیر مثبتی در یادگیری  انددادهتدریس انجام 

های نوان بررسی تأثیر بازی(. انصاری پژوهشی را با ع1385نقل ازحاجیان نیا، دارد ) آموزاندانش

پایه دوم و سوم راهنمایی انجام داد به این نتیجه رسید که  آموزاندانشای بر عملکرد تحصیلی رایانه

بافی رابطه معناداری و جود ندارد ولی بین ای و افت تحصیلی و خیالهای رایانهبین استفاده از بازی

انصاری، دارد )ملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود ای و خالقیت و عهای رایانهاستفاده از بازی

سوم  یهاکالسپسر  آموزاندانشبر  یاانهیرا یهایباز(. احمدی در بررسی تأثیرات اجتماعی 1390

 یآموزاندانشدهند، در مقایسه با انجام می یاانهیرا یهایبازکه  یآموزاندانشراهنمایی نشان داد که 

. نتایج تحقیقات نشان اندمشابهردازند، از لحاظ وضعیت تحصیلی یکسان و پنمی هایبازکه به این 

در زمینه پیشرفت تحصیلی و انگیزه  هاپژوهشدر بسیاری از  یاانهیرا یهایبازدهد که استفاده از می

پور صدقصالحنقل از ندارد )باشد و در برخی دیگر نقش چندانی می بخشپیشرفت تحصیلی نتیجه 

دوره  آموزاندانشی در پژوهشی با عنوان اثر استفاده از کتاب فیلم در پیشرفت تحصیلی (. آیت1392

راهنمایی به این نتیجه رسید که کارایی تدریس معلم همراه با کتاب فیلم نسبت به تدریس تنها از 

(. مطالعه خزاعی و همکارانش با 1385نقل ازحاجیان نیا، است )طریق معلم یا کتاب فیلم بیشتر 

وضوع بررسی میزان وابستگی به رایانه و پیامدهای ناشی از آن در کودکان دبستانی شهر بیرجند در م

متوسط و در  %5/25کودکان شدید، در  %3/1نشان داد که میزان وابستگی به رایانه در  1385سال 

نیز  ؛ وودخفیف بود و همچنین میانگین نمره وابستگی به رایانه در پسران بیشتر از دختران ب 2/73%

های مثبت و منفی کار با رایانه ما را در استفاده هر چه بهتر توصیه کرد که داشتن آگاهی نسبت به جنبه

کمک کرد تا از رایانه در جهت  هاآنبه  توانیمو با افزایش دانش کودک و والدین  کندیماز آن یاری 
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مخرب  یهایباز یجابهخالق  یهایبازافزایش رشد و تکامل کودک بهره گیرد و مثل استفاده از 

بر  یاانهیرا یهایبازو همکارانش با موضوع ارتباط  یآباددولت(. پژوهش کسیری 1384خزاعی، )

نشان داد که بین میانگین  1390ساله شهرستان برخوار در سال  19الی  12کیفیت زندگی در نوجوانان 

 دادندینمانجام  یاانهیرا یهایبازو گروهی که  یاانهیرا یهایبازنمره کلی کیفیت زندگی در کاربران 

کیفیت زندگی بین دو گروه در ابعاد سالمت  یهاطهیحوجود داشت و همچنین در  یداریمعنتفاوت 

یبازهمچنین توصیه کردند که انجام  ؛ وآمد به دست یداریمعنروانی و سالمت محیط نیز تفاوت 

اثرات مثبت بر کیفیت  تواندیمشده تحت نظارت والدین  در مدت زمان کم و کنترل یاانهیرا یها

زندگی کاربران داشته باشد و در صورت پرداختن به آن در ساعات بیشتری از روز و درازمدت 

کثیری باشد )تواند تأثیر معکوسی نظیر تأثیر منفی بر سالمت روان و یادگیری تحصیلی داشته می

 که آنآموزدانشانی اجتماعی و وابستگی به تلفن همراه در های رو(. بررسی آسیب1390آبادی، دولت

صورت گرفت نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که  1390توسط پناهی و همکارانش در سال 

بین وابستگی به تلفن همراه با افزایش ارتباط ناسالم و افت تحصیلی رابطه وجود دارد و همچنین بیان 

و نیز کاهش برقراری ارتباط عاطفی  آموزاندانشاه باعث افت تحصیلی در کرد که استفاده از تلفن همر

یمکه در طوالنی مدت اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد  شودیم شانیهاخانوادهنوجوانان با 

مناسب برای آموزش انجام شود تا فرهنگ صحیح استفاده از  یزیربرنامهبنابراین الزم است ؛ دینما

 (.1392پناهی، ) دیآمعه بوجود تلفن همراه در جا

بر مهارت اجتماعی و  یاانهیراآموزشی  یهایباز ریتأثتحقیقی که آتشک و همکارانش با موضوع 

با پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت  1390در سال  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

شد  هاآنیش پیشرفت تحصیلی انجام دادند مشخص شد که بازی آموزشی مورد نظر باعث افزا

دایمنشن بر انگیزه  یاانهیرا(. در تحقیق صدق پور و همکارش با موضوع نقش بازی 1392آتشک، )

در سال  آموزاندانشزبان و ریاضی  یهادانستهپیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش 

صالح صدق شد )آموزان انشد مشخص شد که بازی مورد نظر باعث افزایش پیشرفت تحصیلی 1392

 .(1392پور، 

 دختران بر همراهتلفناستفاده از  راتینقش و تاث یمطالعه ببران و همکارش با موضوع بررس جینتا

نشان داد که از  1390با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران در سال  یرستاندبی آموزدانش
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مطالعه  ی(. بررس1390ببران، شد )یم هاآندر  یلتحصی افت باعث همراه تلفن آموزاندانش دگاهید

( با یا-انهیرا یهایباز) دیجد یارتباط یآورفنرابطه  یو همکارانش با موضوع بررس یعباس

 نهایس یاجتماع پرسشنامهبا  رجندیدر شهر ب 1391-1390در سال  یکودکان دبستان یاجتماع یسازگار

 یامدر تم یاجتماع یسازگار نیت نشان داد که بصورت گرف یشناخت تیو پرسشنامه جمع نگیو س

 ،یوجود داشت )عباس یداریمعنرابطه مثبت و  یو سرگرم یباز یبرا انهیاستفاده از را زانیها با ممالفه

1392.) 

بر سالمت افراد که در  یاانهیرا یهایبازبه  ادیاعت ریزاده و همکارانش با موضوع تأث ینق مطالعه

 یاانهیرا یهایبازبه  ادیصورت گرفت نشان داد که اعت 1390در سال  لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

 ییرایگ هشدر کالس و کا یآلودگخوابباعث  زین تیدرنهاکه  شدیماختالل در خواب  جادیباعث ا

و همکارانش  یگی(. محمد ب1390زاده،  ینقشد )یم انیدانشجو یلیباعث افت تحص تیدرنهاو 

دانشگاه علوم  انیدانشجو یلیتحص تیبر وضع نترنتیبه ا یوابستگ ریضوع تأثکه با مو یامطالعه

مشخص شد  ادندانجام د انگی نترنتیبه ا ادیکه با پرسشنامه استاندارد اعت 1388اراک در سال  یپزشک

 زین تیدرنهاشده و  نترنتیو ا انهیساعات استفاده از را شیباعث افزا نترنتیبه ا ادیاعت یطورکلبهکه 

و پر  یفرهنگ یهانهیزم جادیتوان با ا-یکردند که م انیب زیو ن شدیم انیدانشجو یلیعث افت تحصبا

و  یمقاالت علم یجستجو یفقط برا هاآنرا فراهم کنند که  یطیشرا ان،یکردن اوقات فراغت دانشجو

اطالعات  یفناور ریبا موضوع تأث ی(. مطالعه نجف1388 ،یگیمحمد بکنند )رجوع  نترنتیبه ا یآموزش

که  یآموزاندانشنشان داد که  85-84سال در  لیشهر اردب رستاندبی آموزاندانش یلیتحص شرفتیبر پ

 طرفهکیبحث  یسنت یهاکالسکه از  یبه کسان بتنس کردندیماستفاده  هایفناور نیهمراه معلم از ا

-دربارهخود  قیدر تحق سیا(. ر1385 ،ینجفداشتند ) یشتریب یلیتحص شرفتیپ کردندیممعلم استفاده 

و  متعلی متخصصان از هابرنامه هیاگر در طرح و ته یریادگیکه در  افتیدر یآموزش لمیف ریتأث ی

به  دنیدر رس نندگانیخاص ب یازهایبرنامه با توجه به ن نیا وکودک استفاده شود  یشناسو روان تیترب

(. بر اساس 1385 ا،ین انینقل از حاجخواهد بود ) زیآمتیشده باشد موفق نییتع شیاهدا  از پ
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 تیفیبر ک یاندک ریتأث خودیخودبه دیجد یهایآورکزما فن قاتیاز تحق آمدهدستبه یهاافتهی

یمفراهم  سیو تدر یریادگی یهاطیمح جادیا یفراوان برا یهاصتدارد، اما فر یریادگیو  سیتدر

و  یاانهیرا یهایباز یبا عنوان طراح ندگریکه دول یگرید قی(. در تحق1385 ا،ین انیحاجآورد )

را صر  کنند  یتا مدت زمان کندیم ختهیکاربران را برانگ هایبازنشان داد که  جیآموزش انجام داد نتا

از  یشتربی شمار اگر حال. شوند مندبهره یمسلط شوند و از باز یمربوط به باز یهامهارتتا بر 

 یهانشانهو  هاهد محتوا،  تیرعا ن،یشود مانند قوان در نظر گرفته یباز یعناصر در طراح

شود -یتر مو راحت عتریمختلف سر نیکاربران در سن یبرا یاز باز یریادگیکسب  ،یچندحس

 نترنتیبه ا ادیاز اختالالت اعت یبرخ یو همکارانش با موضوع بررس ی(. پژوهش چبب1392 ان،یروشن)

 جادیموجب استفاده نادرست از آن و ا نترنتیاز ا زحداشینشان داد که استفاده ب 2001در سال 

: نترنتیبه ا ادیبا موضوع اعت انگی(. مطالعه 2001، یچببشد )یم انیدر دانشجو یلیمشکالت تحص

که  یآموزاندانشکه  دیرس جهینت نیانجام شد به ا 2009که در سال  دیجد ینیالاختالل ب کیظهور 

نسبت  شانیهابتیغ زانیم زیو ن شدندیمدچار افت در مطالعه  ردندکیماستفاده  نترنتیاز ا ازحدشیب

 (.1998، انگیبود ) شتربی آموزاندانش هیبه بق

موضوعاتی که امروزه  نیترمهمیکی از  شودیمکلی از مطالعات، گفته  یبندجمعدر یک  

 وپرورشآموزش نشدمواجهکشور را به خود مشغول کرده است، نحوه  تیو تربتعلیم  اندرکاراندست

دقیق و  یزیربرنامهحاصل از گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و  یدهایتهد ها وفرصتبا 

نوین در  یهایفناوراین  ریتأثبا توجه به  ژهیوبهو استفاده از آن است.  یبرداربهرهاصولی برای 

راهم شود تا هم وزارت ف ییهانهیزمیادگیری و تغییر نقش معلمان ضروری است، -یاددهی یهاوهیش

زمینه موجود در جامعه معلمان را شناسایی کند و هم معلمان به شناسایی و ارتقای  وپرورشآموزش

 (.1392عباسی، بیردازند )در آموزش  ITو  ICTنوین نظیر  یهایفناورخود در کاربرد  یهامهارت
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 هامواد و روش
عنوان توصیفی و مقطعی به شمار ظ نوع تحقیق بهاین تحقیق از لحاظ هد  تحقیق کاربردی و از لحا 

آورد. توصیفی به این دلیل که هد  محقق از انجام این پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم 

که این مطالعه  جهتنیازامقطعی  ؛ و(1392استبصاری،است )خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع 

ی این پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد زمانی مشخص انجام پذیرفت. جامعه آمار یبازهدر یک 

. اندبودهدر حین تدریس  93-94پنجم و ششم ابتدایی مدارس شهر مرند که در سال تحصیلی  یهاهیپا

مذکور  یهاهیپاوپرورش منطقه مرند تعداد معلمان زن و مرد شاغل در طبق آمار اعالمی اداره آموزش

که به دلیل  اندبودهزن  هاآننفر  71مرد و  هاآننفر  67میان که از این  باشدیمنفر  138در سال جاری 

گیری انجام نگردید، حجم نمونه برابر با کم بودن جامعه آماری و باال بردن روایی و اعتبار تحقیق نمونه

دقیق و کامل  صورتبهنفر به سااالت  123نفر( که از این میان به تعداد  138جامعه آماری بود )

های شانسی و ناقص نفر به دلیل عدم همکاری و یا جواب 15ودند و بقیه که به تعداد جواب داده ب

 یریگاندازهنفر بود. ابزار  123بودند از لیست جامعه آماری حذ  گردید و جامعه آماری نهایی برابر 

ساال که پس از مطالعه منابع جدید داخلی و  27که  باشدیماین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 

ساال  5تنظیم شد که  آموزاندانشارتباطی در یادگیری تحصیلی  نینویفنآوررجی درباره تأثیرات خا

 5و  آموزاندانشساال دوم، در مورد روابط اجتماعی و رفتاری  5اول، در مورد یادگیری تحصیلی و 

و روانی  ساال چهارم، در مورد عوامل تربیتی 5ساال سوم، در مورد آثار سوء جسمانی فراگیران و 

بود. برای سنجش روایی سااالت پرسشنامه  یاانهیرا یهایبازساال آخر، در مورد  7و  آموزاندانش

 یتیتربآن در چندین نوبت توسط اساتید راهنما و متخصصان گروه پژوهش علوم  یهاگویه

مه در بین وپرورش مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت و همچنین برای اطمینان بیشتر، پرسشناآموزش

ها از  هیگوپخش و نظرات آنان در مورد  اندبودهچند نفر از همکاران و معلمین که جزء جامعه آماری 

قرار گرفت. برای به دست آوردن پایایی از ضریب  یموردبررسلحاظ داشتن ابهام و یا موارد دیگر 

ه پایایی پرسشنامه را تأیید آمد ک به دست/ 76آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برابر با 

افزار وتحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه در دو حالت توصیفی و استنباطی از نرم. برای تجزیهکندیم

spss22 در سطح آمار توصیفی اطالعاتی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و  ؛ کهاستفاده شد
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یز از آزمون ویلکاکسون تک متغیره در سطح محاسبه گردید و در سطح آمار استنباطی ن اریمعانحرا  

 اسمیرنو  مورد استفاده قرار گرفت. -و برای نرمالیته از آزمون کولموگرو   05/0داری معنی

 هایافته
برای  .کندیمتداخل ایجاد  آموزاندانشنوین ارتباطی در یادگیری تحصیلی  یهایفناورفرضیه اول:  

 آمدهدستبهاستفاده خواهیم کرد که اگر میانه  بیترتنیابهسون آزمودن فرضیه اول از آزمون ویلکاک

های نوین آوریبه معنای موافقت معلمین با فرض تداخل فن باشد، 3از مقدار فرضی  تربزرگ

  زیر است: صورتبهارتباطی در یادگیری تحصیلی است. فرض صفر و فرض مقابل این آزمون 

 

 تعداد سطح معناداری آماره استاندارد شده میانه متغیر

 123 0.00 9.596 2/4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول1جدول )

از مقدار فرضی اختال  مثبت است  آمدهدستبه(، اختال  میانه 1جدول )با توجه به نتایج  

 95/0 کنیم بنابراین با اطمینان( فرض صفر را رد می0.05کمتر از ) یدارو با توجه به سطح معنی

یادگیری تحصیلی  های نوین ارتباطی درآوریمعلمان ابتدایی شهرستان مرند، فن ازنظرتوان گفت می

 .کندیمتداخل ایجاد  آموزاندانش

 دارد. ریتأث آموزاندانش و رفتاری در روابط اجتماعی یارتباطنوین  یهایفناورفرضیه دوم:  

 3از  تربزرگترتیب که اگر میانه  کنیم. بدینستفاده میبرای آزمودن این فرضیه از آزمون ویلکاکسون ا

 تأثیر آموزاندانشدر روابط اجتماعی و رفتاری  یارتباط نوین یهایآورفندهندگان پاسخ ازنظرباشد 

 زیر است: صورتبهدارد، فرض صفر و فرض مقابل این آزمون 

 

 عدادت سطح معناداری آماره استاندارد شده میانه متغیر

 123 0.00 8.619 4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم2جدول )
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است بنابراین فرض  05/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی2جدول )با توجه به نتایج  

 در روابط اجتماعی و یارتباط نوین یهایآورفنتوان گفت می 95/0کنیم و با اطمینان صفر را رد می

 دارد. تأثیر آموزاندانشرفتاری 

 .کندیمایجاد  آموزاندانشنوین ارتباطی آثار سوء جسمانی در یهایفناورفرضیه سوم: 

کنیم فرض صفر و مقایسه می 3سوء جسمانی را با مقدار فرضی  یمالفهبرای آزمودن این فرضیه میانه 

 زیر است: صورتبهفرض مقابل این آزمون 
 

 میانه متغیر
اره استاندارد آم

 شده
 تعداد سطح معناداری

 123 0.00 403/9 4/4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم3جدول )

است و فرض  005/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی3جدول )با توجه به نتایج  

 نینو یهایآورفننده دهمعلمان پاسخ ازنظرتوان گفت می 95/0شود بنابراین با اطمینان صفر رد می

 نمایانگر بهتر این مطلب است. 6-4. نمودار کندیمایجاد  آموزاندانشارتباطی آثار سوء جسمانی در 

 تأثیر دارد. آموزاندانشبر عوامل تربیتی و روانی  یارتباطنوین  یهایفناورفرضیه چهارم: 

 زیر است: صورتبهفرض صفر و فرض مقابل این آزمون 

 

 تعداد سطح معناداری استانداردشدهآماره  میانه متغیر

 123 0.00 390/9 2/4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه چهارم4جدول )

است و فرض  005/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی4جدول )با توجه به نتایج  

نوین  یهایآورفندهنده معلمان پاسخ ازنظرتوان گفت می 95/0شود بنابراین با اطمینان صفر رد می

 تأثیر دارد. آموزاندانشبر عوامل تربیتی و روانی  یارتباط

 ( اعتیادآوراست.یاانهیراهای نوین ارتباطی خصوصاً )بازی یهایفناورفرضیه پنجم: 

 زیر است: صورتبهفرض صفر و فرض مقابل این آزمون 
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 تعداد سطح معناداری دهاستانداردشآماره  میانه متغیر

 123 0.00 9.596 4.2 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه پنجم5جدول )

است بنابراین فرض صفر  005/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی5جدول )با توجه به نتایج  

( یاانهیرا یهایازبنوین ارتباطی خصوصاً ) یهایآورفنتوان گفت می 95/0شود و با اطمینان رد می

 اعتیادآوراست.

 گیرینتیجه
نوین ارتباطی با داشتن مزایا و آسودگی و  یهایفناورکه  دهدیمنتایج حاصل از مطالعات نشان  

زیادی نیز هستند که این  یهابیآسدارای  اندکردههای که در زندگی عصر جدید ایجاد راحتی

و تحقیقات پژوهشی،  افتهیانجامبنابراین با توجه به مطالعات  باشدیم ترعیشادر بین نوجوانان  هابیآس

ریزی نشده در دسترس کنترل نشده بدون نظارت والدین و برنامه صورتبهها اگر این فناوری

جسمانی و  یهابیآستحصیل و  ترکقرار گیرد پیامدهای ناگواری نظیر افت تحصیلی،  آموزاندانش

آن نیز عواقب  تبعبهافزایش خواهد یافت که  یآموزدانشروانی و اجتماعی در بین جامعه 

 صورتبهنوین ارتباطی  یهایفناورناپذیری بر پیکره خانواده و جامعه وارد خواهد شد، لذا باید جبران

محتوا  تیدرنهاقرار گیرد و  آموزاندانشو با نظارت والدین و مسئوالن آموزشی در اختیار  شدهکنترل 

نوین ارتباطی بتواند  یهایفناورب شود که اصل آموزش را تحت تأثیر قرار ندهد تا انتخا یاگونهبه

 در امور تحصیلی و تربیتی ماثر باشد. آموزاندانشابزاری برای پیشرفت  عنوانبه

 شود.با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر به مخاطبین ارائه می

و ماثری  خوب ، راهنمایهایفناورعیوب و  والدین برای اینکه بتوانند در خصوص محاسن -1

های برای فرزندانشان باشند، باید در این زمینه، مطالعه و مشاوره کرده، اطالعات و مهارت

و پذیرش و  قبولقابلآنان برای فرزندان  یهاهیتوصتا  کنند روزبهخود را افزایش دهند و 

 دارای دقت و اعتبار باشد.

با رایانه در منزل، ضوابطی که قابلیت اجرا باشد، با نظر  برای تماشای تلویزیون و بازی -2

را متناسب با سن و دورة  هاییمحدودیت کنید. آن عمل خود به و فرزندتان در نظر بگیرید
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، رایانه و شنیاستیپلبندی و محدودیت، تحصیلی فرزندتان اعمال کنید هرگز بدون زمان

 .ابدیدربیک عادت و اعتیاد غلط  صورتبها ها، قرار ندهید تتلویزیون را در اختیار آن

خود و  یزندگ طیمح د،یایعادت مضر در ن کی عنوانبه هارسانهاستفاده از  نکهیا یبرا -3

و امور  یدست یکارها ،ینقاش ،ییگوقصه ،یخوانکتاب قیمثاًل از طر د؛یفرزندتان را متنوع کن

 ،ییمایشنا، راهیورزش ) ح،یتفر ها و مساجد،ها پارکها، کتابخانهرفتن به موزه ،یهنر

مثبت،  یهاتیفعال ریفرزندان شما به مطالعه و سا نکهیا یبرا نیو ...( و همچن یکوهنورد

خودتان  دیمنظور نبا نی. بددیدر عمل، مثالً اهل مطالعه باش دیبا زیمند شوند، خودتان نعالقه

 دیاز فرزندتان بخواه د،یرویم و مقابل آن به خواب دینینشیم ونیزیتلو یروروبه کهیدرحال

 تماشا نکند و به مطالعه بیردازد! ونیزیتلو

رشد  یکه برا موجود در بازار را یهایباز نیتا بهتر دیدقت کن یاانهیرا یهایباز دیدر خر -4

است، با مشورت افراد  دیفرزندتان مف یهامهارت ریو سا ییتجسم فضا ت،یخالق ،یذهن

 .دیزیجداً بیره نیز مبتذل و خشن یهایباز دی. از خردیخبره و مطلع، انتخاب کن

 یها توسط فرزندان، سبب بروز رفتارهااز حد رسانه شیکه استفاده ب میبه خاطر داشته باش -5

به درس  یعالقگیخانواده و ب یهاارزشبه  ییاعتنایو ب انهیپرخاشگرانه، خشن و انتقام جو

 ،یاانهیو را ییدئویو یهایو باز هالمیف یماشا. بهتر است هنگام تشودیم یریپذتیو مسئول

 لمیو در قالب ف یرواقعیغها صحنه نیکه ا دیده حی( توضنییپا نیاز سنفرزندانتان ) یراب

 را الگو قرار ندهند. گرانیباز یراخالقیاست و سخنان زشت و غ

 یو ذهن یفکر در بلوغ یارتباط نینو یهایفناور ریبه تأث یدر مطالعات بعد شودیم شنهادیپ -6

 پرداخته شود. ییابتدا آموزاندانش یو جسم
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