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 چكیده
 و ثيراتتأ. است اجتماعی روابط فضای از جديدی نسل -اينترنت -مجازی فضای

 انسانی اجتماعات در نوين پديده يک عنوان به مجازی فضای منفی و مثبت پيامدهای
 انتقال و نقل و نگهداری که است موقعيتی مجازی فضای. است ترشگس حال در همواره

 اخالقی و تربيتی فضای برای جهت اين از ؛شودمی انجام ساده و ارزان بسيار اطالعات
 فضای اين در رود.به شمار می فرصت نوعی به هم و شودمی محسوب تهديد هم ،جامعه

 -هافرصت مقابل در تهديدها اهشک برای يا فرصت به تهديد تبديل برای بايد چالشی
 مجازی فضای که حاضر عصر در .شد اطالعات انتقال و توليد عرصه وارد -فعاالنه
 مختلف هایقسمت از را جهان مردم و است کرده مبدل کوچک ایدهکده به را جهان

 با فرزندان تربيتی مباحث کند،می مرتبط همديگر به متفاوت، باورهای و هافرهنگ با
به هايیچالش  و حفظ منظور به کارآمد ابزارهای از يکی مقابل در. است شده رورو
 پژوهش اين انجام از هدف .است مجازی اسالمی، فضای تربيت و اعتقادات احيای
بوده است.  فرزندان تربيت جهت در مجازی فضای در موجود هایظرفيت و ابعاد بررسی

 صدد در اينترنتی و ایکتابخانه منابع از ادهاستف با و تحليلی -توصيفی روش اين تحقيق با
 سازیمفهوم به اسالمی تربيت حوزه از تربيت و مجازی فضای گوناگون ابعاد تبيين و بررسی
 .پرداخته است امروزی جوامع در مهم ابزاری عنوان به آن نقش و مجازی فضای در تربيت
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 صورت در که است فراوانی القوهب هایظرفيت دارای مجازی فضای دهدمی نشان پژوهش نتايج
 کودکان خصوص به افراد شخصيت گيریشکل در توجهی قابل اثرات آن ايجاد و شرايط بودن فراهم

 .کرد استفاده آن از دينی واالی اهداف به دستيابی جهت در توانمی  خوبی به و داشت خواهد

 مجازی فضایتربيت، تربيت ديی، کودکان،  :واژگان کلیدی

 مقدمه
 سازد،بنيان تغييرات آينده جهان را می ی از مهمترين تغييرات جهان معاصر کهيک

 است.  1فضای مجازی شکل گيری فضای جديد در عصر حاضر با عنوان
فضای مجازی نوع دومی از ارتباطات  مشخص است، عنوان همانظور که از

 آيد.قرار گرفتن در کنار هم بوجود می است که بدون حضور فيزيکی و
محبوس  دارای نظام سياسی خاص بودن، ان واقعی با خصايصی مانند جغرافيا داشتن،جه

هايی در حالی که جهان مجازی در مقابل با خصيصه؛ طبيعی بودن شکل می گيردو  بودن
 شود.تعريف میقابل دسترس بودن همزمان و  تکثر داشتن فرا زمان بودن، مکانی،بی همچون

 -در پرتو آن ری که با ظهور فضای مجازی ومهمترين تغيي ،از نظر عاملی
 تغيير در روابط انسانی است.  به وجود آورده است، -گيری جهان مجازیشکل

گيری فضای مجازی  با شکل با توجه به اهميت ارتباطات و حضور در اجتماع،
ابتدا تعريفی جامع از فضای مجازی ارائه  -اين تحقيقدر  -تغييرات به وجود آمده و

 .شودپرداخته میدر ادامه به نقش فضای مجازی در تربيت کودکان  و شده

 فضای مجازی  شناسیمفهوم
اين واژه در  ؛دهدفضايی است که ارتباطات کامپيوتری در آن رخ می فضای مجازی

 شاغالن در زمينه کامپيوتر و تخيلی شد و -وارد ادبيات علمیميالدی  1980دهه 
 رايج شد.ميالدی  1990در دهه تا اينکه کار بردند  آن را به -به سرعت -عالقمندان

                                                           
1. Cyberspace 
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در حال  -سريعاً  -مخابرات ديجيتال شبکه و در اين دوره استفاده از اينترنت،
های نوظهور را پديده ها وتوانست بسياری از ايده رشد بود و لفظ فضای مجازی

 نمايندگی کند.
سنده کانادايی رماننوي -1ونسببرای نخستين بار توسط ويليام گي فضای مجازی

فضای  گرفت. مورد استفاده قرارميالدی  1982در سال  -تخيلیو های علمی 
هايی پديد آمده است مجازی برای گيبسون فضايی تخيلی است که از اتصال رايانه

 .استها ومنابع اطالعاتی در جهان را به هم متصل کرده ماشين ها،که تمامی انسان
مشابه معنايی است که امروزه از کاربرد لفظ فضای  اين معنا به صورت تقريبی

 .شودگرفته میمجازی در نظر 
در تعريفی ديگر فضای مجازی توصيفی برای تمام انواع منابع اطالعاتی موجود 

 .رودمیهای رايانه ای به کار شده از طريق شبکه
يا  نکته مهم اين است که اين فضا محيط الکترونيکی ،تعاريف اين با توجه به

بصری سعی  های سمعی وکه با استفاده از جلوه استای از کامپيوترها محيط شبکه
 سازی کند.های سه بعدی جهان واقعی را مشابهکند اشيا و واقعيتمی

بیت شناسی مفهوم  تر
شود که در برخورد با افراد در هايی اطالق میبرنامه ها وتربيت به مجموع روش

 شود.می های مختلف استفادهزمينه
با توجه به تغييرات سريع جهان و تحوالت  -به خصوص کودکان -تربيت افراد

 گيری فضای مجازی با مسائل متعددی روبه رو است.مهمی همچون شکل
گيری شکل ثيرات به سزايی که درأتوجه به اهميت تربيت کودکان و ت با

 -بيش از پيش -بتوجه و التزام بر تربيت مناس شخصيت آنان در بزرگسالی دارد،
 دارای اولويت است.

                                                           
1. William Gibson 
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دار و عميقی پيرامون روانشناسی تربيت غرب تحقيقات دامنهدر مدت زيادی است که 
توان به ديده البته هيچ گاه نمی؛ به نتايج چشمگيری دست يافته است و شودمیکودک انجام 

 ،3باندورا ،2اسکينر، 1اژهژان پي اند از:عبارت اين محققاناطمينان به آن نگاه کرد اما مهمترين 
-کدام از ديدگاه خاص خود دنيای کودکی را مورد بررسی قرار داده که هر 5اريکسونو  4کالرک هال

 های متمادی طی ساليان دراز ونتايج به دست آمده در سايه انجام آزمايش
توان به نتايج به دست آمده در اما به طور قطع نمی ؛وری استااستفاده از فن

 چرا که ؛رفتارهای کودکان اعتماد کرد ها وعادت رشد، تغذيه، صوص نحوه تربيت،خ
 تقابل بسياری وجود دارد. تفاوت و ميان نظريات پژوهشگران،

بیت دینی کودکان ارتباط اسالم و  تر
مطالعه نحوه تربيت و  و پيامبر اکرمشريعت  با توجه به اعتقاد به دين مبين اسالم و

امکانات پژوهشی عصر  صدها سال پيش که هيچ يک از ،کودکانبرخورد ايشان با 
، چه زيبا و شايسته با کودکان رفتار خود در گفتار و حضرت حاضر وجود نداشته است،

 اندماندهدربرخوردهايی که امروزه دانشمندان غربی در ژرفای آن ؛ کردندبرخورد می
شته و در اين خصوص دين اسالم به تربيت کودکان توجه خاصی دابه طور کلی، 

. يی و هدايت افراد ارائه کرده استهای زيادی جهت راهنمااحاديث و داستان آيات،
 :چنين نقل شده استدر کالمی ساده از پيامبر اکرم

ْکِرُموا» با  فرزندانتان را گرامی بداريد و 6؛«آداَبُكْم  َوَاْحِسُنوا َاْوالَدُکْم  َا
 کنيد. آداب و روش پسنديده با آنان رفتار

                                                           
1. Jean Piaget 

2. Burrhus Frederic Skinner 

3. Albert Bandura 

4. Clark Leonard Hull 

5. Erik Erikson 

 .114: 23، ج1403، . مجلسی6



 15/ تأثیر فضای مجازی بر تربیت دینی کودکان 

که روش پسنديده دارای  شودحاصل می اين کالم مبارک،مل در أبا اندکی ت
از اين نظر دين اسالم رهنمودهای فراوانی ارائه کرده  ارزش فراوانی است و ت واهمي

در مسير حرکت دين  تا والدين در تربيت کودکان خود دچار خطا نشوند واست 
 اسالم گام بردارند.

تربيت کودک در هفت  تعليم و ل شده است که آغازدر روايات فروانی نق
 فرمايند:می شود. در همين رابطه امام علیسالگی آغاز می

هفت سال  توجه و هفت سال مورد ادب و کودک هفت سال آزاد است و
 1.است ياور ديگر مورد خدمت و

 فرمايند:می امام صادقنيز در حديث ديگری 
 آموزد ونوشتن می سال خواندن و هفت کند وکودک هفت سال بازی می

 2.گيردحرام را ياد می حالل و هفت سال

کودک در هفت سال اول زندگی  احاديث در فرهنگ اسالم،اين دسته با توجه به  
 و استخود مشغول بازی و سرگرمی است و از نظر فراگيری علوم مختلف آزاد 

 م کودک آمادگی ودر هفت سال دو .نيستگيری از سوی والدين نيازی به سخت
و  کندمعلومات ديگر را پيدا می يادگيری آداب اسالمی و شرايط الزم برای آموزش و

 تا حد زيادی شخصيت خود را نيز وارد مرحله نوجوانی شده و سومدر هفت سال 
 دين است. عالماندوم مورد توجه بيشتری از سوی سال هفت  دهد؛ لذامیشکل 

سنين  ه نقشی اساسی در تربيت مناسب کودک دارد،ک ایمهمترين دوره ،بنابراين
پرورش  تالش خود را برای تربيت و ،الزم است خانواده که سالگی است 12تا  7

 بکار گيرد.  -در اين دوره -هرچه بهتر کودک

                                                           
 .65 :23ج، 1403. مجلسی، 1
 .46-47: 6ج، 1388 . کلينی،2



16  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

بزرگان هر  در همه جوامع انسانی اين دوره مورد توجه خاص از سوی افراد و
سوی مراکز مختلف  رهنود والدين از های فراوانی جهتو پژوهش استجامعه 
شود. روانشناسان مختلفی نيز تحقيقات متعددی در دينی ارائه می آموزشی و علمی،

نگ و فره ايراندر جامعه  اين راستا انجام داده و کماکان در حال انجام هستند.
منابع خوبی در  ت فراوان است وله حايض اهميئايرانی نيز اين مس -اسالمی

 .تدوين شده استگی تربيت مناسب کودک خصوص چگون
 تواندهمه اقدامات انجام شده در کنار يگديگر و بصورت مناسب میبر اين اساس، 

اما همانطور که در ؛ نسلی اميدبخش و مقتدر برای آينده کشور به وجود آورد
تربيت  به رشد آن، گيری فضای مجازی و روند روبا شکل ،دش بيانهای قبل قسمت

 در اين مسير آثار خاص خود را بر فرايند رشد و ثير از اين فضا نبوده وأتبیکودکان 
 تربيت کودکان به جای خواهد گذاشت.

الزم  سازی کشور،با توجه به اهميت موضوع و نقش کليدی کودکان در آينده
گاهی  سازانتصميماست تمامی مسئوالن و  کشور از فضای مجازی و محتوای آن آ

 ؛ چه اينکهايند را به طور مناسب کنترل کنندد و بتوانند اين فرکامل داشته باشن
منفی خود  تواند آثار مثبت وفضای مجازی فضای دو سويه و دو قطبی است که می

 عناصر مثبت و از از اين رهگذر بتوانآنچه مهم است اينکه را به افراد منتقل کند. 
پرورش  جهت تربيت واز امکانات فضای مجازی در  و نمودمفيد آن استفاده 

گاهی، در غير اين صورت و با .گرفتبهره  بهتر کودکان چه هر همين  غفلت و نا آ
يک عامل خطرناک در راه  تواند تبديل به عنصری مخرب وفضای مجازی می

 رسيدن به تربيت مطلوب باشد.
 های اخير در اين زمينه صورت گرفته است،طبق تحقيقات متعددی که در سال

افراد جامعه به خصوص  برآثار منفی زيادی  آمده نگران کننده بوده و دست نتايج به
  نوجوانان داشته است. کودکان و
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های شهر اروميه  بر روی خانواده (فردپاداشيانکه )در يکی از اين تحقيقات 
ثيرات أت هادهد فضای مجازی در تربيت دينی خانوادهنشان می انجام داده است،
فرزندان  پايبند باشند، -بيشتر -ه و والدينی که به اعتقادات مذهبیمنفی زيادی داشت

 1بهتری تربيت خواهند کرد.

 فرهنگ استفاده از فضای مجازی
باورهای يک جامعه است که در مورد آداب و  ها وای از ارزشمجموعه ؛فرهنگ
های محيطی با به طبع فرهنگ شود.رفتارهای خاص آن محيط، اطالق می رسوم و

ای که پديده؛ شوداز محلی به محل ديگر منتقل می ،پيشرفت امکانات ترش وگس
های مختلف در نقاط مختلف جهان شود، تبادل فرهنگامروزه به وفور يافت می

قدرتمندی که در مديريت  هر جامعه نيز متناسب با سطح فرهنگ خود و .است
انتشار فرهنگ مورد  تواند از همين فضای مجازی برای صادرات ومی ،جامعه دارد

 ها استفاده کند.نظر خود در ساير فرهنگ
توانند در و افراد می بودهای است که قابل دسترس همگان فضای مجازی به گونه

های مختلف و متنوع دورترين نقاط از يکديگر به کمک اينترنت و دسترسی به شبکه
 ای با يکديگر ارتباط برقرار کنند.مجازی و ماهواره

دانند و با تر موقعيت را مناسب میجوامع بزرگتر و پيشرفته ،ن گذردر اي
هنگ خود در ساير جوامع کرده سعی در اشائه فر از قبل انجام شده، هایريزیبرنامه
اتفاقی که امروزه به وفور مشاهده  ؛خواهند فرهنگ خاص خود را جهانی کنندو می

 ای؛ مسئلهآورندفرهنگ غرب روی می نوجوانان زيادی به تقليد از جوانان و شود ومی
 .استهای فراوانی برای آنان که همراه با آسيب

                                                           
 .1393فرد و جهانی، . ر. ک: پاداشيان1
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درصد استفاده کنندگان اينترنت را قشر جوان  35 طبق تحقيقات انجام شده،
 دقيقه در هفته است. 52 ميانگين صرف شده برای اينترنت، دهد وشکيل میت

فضای  را در استفاده از سوم هرتب ايرانمردم  -به نقل از آمار -از طرف ديگر 
 1 اند.مجازی کسب کرده

که به سمت آمارهای ارائه شده زنگ خطر را برای جامعه در حال گذر 
آورد و لزوم هوشياری و دقت هرچه حرکت است، به صدا در می در  يافتگیتوسعه

 کند.بيشتر بر فضای مجازی و مديريت آن را طلب می
های های مناسب در برخورد با امکانات و آسيبريزی برای ايجاد بستربرنامه

مديران  بايست مورد توجه مسئوالن وفضای مجازی از واجبات جامعه است که می
در اين ميان نقش دولت و نهادهای فرهنگی بيش از بيش ؛ ارشد کشور قرار گيرد

 مورد توجه است.

 سازی دینینقش دولت در فرهنگ
گيرد و  م جامعه بايد تمامی تالش خود را بکاردولت به عنوان سرپرست و حامی مرد

 با مديريت هرچه بهتر فضای مجازی مراقب آثار و پيامدهای مثبت و منفی استفاده
 باشد. -کودکان به ويژه -از اين محيط مجازی بر روی افراد

آمادگی پذيرش و  ،شرايط سنی و رشدی که دارند کودکان بنا به موقعيت و
 ها وهمين نکته از سوی غربی که ا به خوبی دارا هستندالب مختلف ريادگيری مط

 ها واند با توليد برنامهتوانسته؛ به نحوی که توجه قرار گرفته استمورد تفکران آنان م
 توزيع کنند.، فرهنگ خود را در ميان کودکانهای مختلف و متنوع، رسانه

 رگونه محتوا وروانی خود آمادگی يادگيری ه -کودکان با توجه با شرايط روحی
 له نباشند،ئمتوجه مس اگر مسئوالن جامعه غفلت کنند و ؛ پسآموزشی را دارند

 د.کنناپذيری کودکان را تهديد میهای جبرانآسيب خطرات و
                                                           

 .1386. ستارزاده، 1
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با نگاهی اجمالی به توليدات صوتی و تصويری جوامع غربی که با توجه به 
روشن  ،دگيرمیجهانی شدن فضای مجازی به سهولت در دسترس کودکان قرار 

از است که خاص بر کودکان ی سازی فرهنگدر جهت پياده اين توليدات شود کهمی
 گسيختهلجام ن وساماهای بیها عبارتند از: ترويج خانوادهجمله مهمترين اين آسيب

 عادی جلوه دادن  روابط جنسی نامشروع، خيانت، در مقابل ساختار خانواده،
گيری اختالل در شکل بحران هويت و ی ازدواج،جاه باشی بترويج فرهنگ هم

انزوای اجتماعی و فاصله گرفتن از اجتماع و ارتباطات  شخصيت کودکان،
ها و ايجاد حالت شک و ترديد تعارض ارزش اجتماعی که نياز امروز جامعه است،

پيامدهای  همگی از آثار وکه مذهبی  -های دينی و فرهنگ ملیدر مقابل ارزش
مجازی است که اثرات آن بر روی کودکان با توجه به شرايط خاصی که منفی فضای 

 .استنسبت به بقيه افراد جامعه  چند برابر ،دارند
که همگی به نوعی به دنبال ای های مختلف رايانهبا طراحی بازی یمتفکران غرب

کودکان زيادی را سرگرم کرده و از البه الی  ،هستند دعوا جنگ و خشنونت وفرهنگ 
پريشان که آثار  شخصيتی ناآرام و؛ گيردها شخصيت کودکان شکل میين بازیهم

 گذارد.روان کودک و نحوه ارتباط او با اطرافيان خود می مخربی بر روح و
های ايرانی يکی ديگر های هوشمند و فوق پيشرفته در خانوادهاستفاده از گوشی

. طبق يک آمار ستاالت فرهنگ نامناسب فضای مجازی در عصر حاضر ضاز مع
افزايش قابل توجهی داشته و های هوشمند در جامعه ارائه شده استفاده از گوشی

اين و شود میاز آن استفاده  موخته شده باشد،آکه فرهنگ استفاده از آن بدون آن
 .آنها ايجاد خواهد شدمشکالت  مسائل وبا  یدرگير -به طور ناخواسته -يعنی

بدون کسب شناخت  نيزارتباط با افراد مختلف برقراری  های مجازی وشبکه
هنگام کودکان به فضای مجازی شده باعث ورود زودهای پيش رو افراد و موقعيت

 وخطرات زيادی برايشان به همراه دارد.
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های هوشمند به راحتی به شبکه اينترنت متصل شده و کودکان همين گوشی
مطالب  ،واده در صفحات مختلفهای طوالنی به دور از کنترل خانتوانند ساعتمی

 نامناسب را مشاهده کنند. یگاه متفاوت و
هايی که از تصاوير و فيلم مملوهای مجازی شبکه اينترنت وبه طور کلی، 

گاه ترغيب  به صورت کودک ممکن است متناسب با سن کودک نباشد و ناخودآ
ريزی شده و از امهها برنفيلم از اين صفحات بازديد کند. همه اين تصاوير و شودمی

سوی متفکران غربی برای القای فرهنگ خودشان به راحتی و سرعت باال در اختيار 
 گيرد. کودکان قرار می
وسايل  ها و انيميشن،های مخصوص به کودک از جمله انواع کارتونتوليد برنامه

حتی طراحی لوازم التحرير با طراحی فرهنگ اروپايی  -بازی متنوعاسباب بازی و
به صورت غير مستقيم در حال القای  -دشوکه به وفور در همه جا مشاهده می

گااست که فرهنگ خود به کودکان   هی از سوی والدين و مسئوالن کشورغفلت و ناآ
شود کودکان در اين گرداب از پيش طراحی نهادهای فرهنگی جامعه،باعث مینيز و 

مشکل ، که جبران آنشوند روانی و جسمی فراوانی  -شده گرفتار مشکالت روحی
 خواهد بود.

 هایين فرايندهای روانی است که زمينهيادگيری يکی از مهمتر ،اين مسائلکنار  در
 به تدريج با افزايش سن کودک، گيرد وسنين کودکی شکل می اصلی آن در

 شود.استعدادهای او نيز بيشتر شکوفا می
همسان با والدين فتاری کند رتالش می کودک به دليل وجود حس قوی تقليد،

والدين  وجود اين حس قوی کمک زيادی در يادگيری او دارد.که  خود بازسازی کند
با  توانند از اين احساس قوی در تربيت فرزند خود استفاده کرده وکودک می

مبانی اعتقادی به ويژه  های آشنايی کودک با تعاليم دينی وهای ابتدايی زمينهآموزش
 بوجود آورند.نماز را در او 
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را  جانب احتياط گفتار بوده و والدين به عنوان الگوی فرزندان بايد همواره مراقب رفتار و
چرا که  ؛له مهم استئاين مسنيز در زمينه تربيت دينی  در رفتارهای خود رعايت کنند.

 .همچون والدين خود رفتار خواهند کرد داده و کودکان رفتارهای والدين خود را سرمشق قرار
 ارتقای کودکان بررسی کرده است، ثيرات دين را بر رشد وأای که تطبق مطالعه

 کنندکودکان برخورد می بهتر از ديگر مشخص شده کودکانی که والدين مذهبی دارند،
 دهند.خود را با شرايط تطبيق می و

به طور مرتب در مراکز دينی که والدينی  استنتايج بدست آمده نشان داده 
نسبت به ساير  کردند،اند و با کودک خود در مورد دين صحبت میتهشرکت داش

 تری داشتند.تمايل به يادگيری مناسب های اجتماعی ومهارت کودکان کنترل بهتر و
های مذهبی و تربيت اسالمی آموزش گويند:ها میمحققان در توجيه اين يافته

 :مهم استزير کودکان به چند دليل 
اين برای رشد  کنند ووالدين حمايت اجتماعی میهای مذهبی از گروه .1

شوند های مذهبی میکودکانی که وارد گروه های آنان مفيد است.مهارت
ييد أت نيزها شوند که ساير بزرگترهای والدينشان را میوقتی همان حرف

 کنند.های والدين خود را درک میحرف -بهتر -کنندمی
های مذهبی به هنجارهايی که در گروهها و در تربيت اسالمی انواع ارزش .2

 در رشد کودک مهم است. ،شودکودکان آموزش داده می
اساس شرايط و نياز کودکان در نظر گرفته  در تربيت دينی محتوای آموزشی و تعليم بر .3

 کيد دارند.أآن ت دانشمندان و روانشناسان بر غالبای است که اين نکته شود ومی

 ل مسئله پژوهشهایی در راستای حپیشنهاد
 ريزی در جهت نيل به اين هدفارائه پيشنهاد و لزوم برنامهبنا بر مطالب ارائه شده، 

 باشد.مهم میاست، اسالمی  -متناسب با فرهنگ ايرانی تربيت فرزندانی سالم و که
 :شودمی بياندر همين خصوص پيشنهاداتی متناسب با موضوع 
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نزديکترين افراد به والدين  ؛ی کودکاننقش الگويی والدين در تربيت ديناهميت  .1
گفتار خود بوده و با تشويق و  ترغيب  الزم است مراقب رفتار و، لذا کودکان هستند

يکی  که رسيدن به تربيت اسالمی ياری دهندآميز فرزندان خود را در به روش محبت
ن فرزندانگرش مثبت  ها در تربيت دينی کودکان،ترين و مهمترين روشاز بادوام

آميز و به دور از بايست با روش محبتمی؛ پس والدين نسبت به مذهب و دين است
 .فراگيری آن تشويق کنند هرگونه اجبار کودک خود را به انجام اعمال مذهبی و

های الزم به کودکان در آموزش سازی و ايجاد بستر مناسب وفرهنگ .2
 .خصوص استفاده از فضای مجازی

 های هوشمند و در دسترس بودن آن،ز گوشیبا توجه به حجم بااليی ا .3
به ترل بيشتری داشته باشند و  نسبت کن بايست نظارت ودولتی می هایارگان

ای که هر شخصی با به گونه ؛ن وسايل تصميم مناسبی اتخاذ کنندواردات اي
 .ها استفاده کنندتوجه به نياز و شرايط کاری خود بتواند از اين رسانه

های زمينه توليد کارتون و ساخت بازی خالق و هنرمند درحمايت از افراد  .4
ميل  به نحوی که گرايش و ؛اسالمی -ای مناسب با فرهنگ ايرانیرايانه

 شود؛ سوق داده داخل،های ساخت فرهنگ کودکان به سمت استفاده از بازی
 حمايت از توليد داخلی در عرصه ارائه لوازم التحرير و کنترل و نظارت .5

 .اردات اين نوع کاالهابيشتر بر و
توليدات  با هدف به نمايش گذاشتن یها و مراسمبرگزاری نمايشگاه .6

 .در سراسر کشور -در عرصه فرهنگی -ساخت داخل
 اهل بيت وکريم محوريت قرآن با هنری  -برگزاری مسابقات فرهنگی .7

 .با حضور کودکان در شهرهای مختلف و
منظور آشنا نمودن و ها بهگی در شهرستانبرگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر فرهن .8

 .های اجتماعی مجازیينترنت و شبکهويژه اهای جديد بهوریارسانی به والدين در مورد فنالعاط
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 نتیجه گیری
نشان دهنده اهميت موضوع در مقياس جهانی است.  آنچه در اين تحقيق بيان شد،

طلبد که همه مسئولين می در فضای امروز که شرايط با سرعت درحال تغيير است،
ريزی مناسب بتوانند از موقعيت شکل با همفکری و برنامه ريزان کشوری،برنامهو 

 گرفته در جهت مثبت و رسيدن به نتايج مطلوب بهره بگيرند.
دار سربلندی و آزادگی سازان کشورو پرچمکودکان به عنوان آيندهبر اين اساس، 

آرامش و پرتوی از انوار الهی پرورش يابند و به  نياز دارند در محيطی آرام و پر از
را در باالترين نقطه از  خودکشور  -در آينده -ای تعليم داده شوند که بتوانندگونه

اين مهم در صورتی تحقق خواهد يافت که امروز همه . برسانندجانبه پيشرفت همه
پاک و  ی سالم،فرزندان ندبتوان های گوناگون،مردم جامعه و اقشار مختلف در بخش

 .ندايمانی راسخ تربيت نمايبا عزم و 
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