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ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ۱۳۸۵-۱۳۸۶در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟﺪﻳﻦ
٭
آن ﻫﺎ
دﮐﺘﺮﻣﺤﻤ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻓﺮ

۱

ﭼﮑﻴ ه
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨ  ،در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﻴﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﻮزش ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻨ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻗ رت ﭼﻨ اﻧﯽ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ،اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘﺮدازش و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﯽ ﻧ ارﻧ  .اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،در آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن آﻣﻮزش )واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان(
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رﻳﺸﻪ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﻌﻒ
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﻮق دﻫ .
ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ دارد؛ اول ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻴﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ؛ دوم ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻴﺎم و ﺳﻮم ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘ ﭘﻴﺎم .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻻﻳﻪ اول ،ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ۳۵۹ ،داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل
ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧ  .اﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮق،
ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮﺑﻴﺎن)۱۱۲ﻧﻔﺮ( و واﻟ ﻳﻨﺸﺎن
)۷۱۸ﻧﻔﺮ( ﺗﻮزﻳﻊ ﺷ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ :
 .۱در ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.
 .۲ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶآﻣﻮزان از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
٭ .ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ٨٦/١٢/١:

ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ٨٦/١٢/١٥ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ٨٧/٧/١٥:

 .١اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣ رس داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ــ ﮐﺎرﺑﺮدی.
)ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ(msoltanifar@yahoo.com :
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 .۳در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.
.۴در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧ ارد.
 ۶/۵۸درﺻ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ذی ﺻﻼح ﻣﺸﺎوره داﺷﺘﻪاﻧ .
 ۱۰/۴۴درﺻ واﻟ ﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺎدرﻧ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺷﻮﻧ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ  ۳۲/۳۱درﺻ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و اوﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ  ،واﻟ ﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﻮزش ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﻨ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻳﻨ .
واﻟ ﻳﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨ .

ﮐﻠﻴ

واژهﻫﺎ :ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن ،واﻟ ﻳﻦ ،ﻧﻮﺟﻮان ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
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ﻣﻘ ﻣﻪ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬ ه
دارﻧ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ،ﭘﻴﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻳﺸﻪ دارد.
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان از ﺳﺎلﻫﺎی اول زﻧ ﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ دوران اﺑﺘ اﺋﯽ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺷﺎﻳ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ،
راﻫﯽ را ﭘﻴﺶ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔ ﺷﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮدهاﻧ .
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و رﺳﻤﯽ ﺷ ن آﻣﻮزش ،ﻧﻈﺎرت
اوﻟﻴﺎء ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤ ودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اوﻟﻴﺎء را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ارزﺷﻤﻨ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫ ﺷ .
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺗﺴﮑﻮ ﺗﻠﻪ ﮐﺎم ۱در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﻴﻼدی ،دو ﺳﻮم از واﻟ ﻳﻦ ،از ﺷﻴﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﺮزﻧ اﻧﺸﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻧ ارﻧ  .در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻓﺮزﻧ اﻧﺸﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨ  .اﻏﻠﺐ واﻟ ﻳﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨ ﻓﺮزﻧ ﺷﺎن ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟ ﻳ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ،ﮐﺎرﺗﻮن و ﻳﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤ ی.(۱۳۸۵ ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد.
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻫ ف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧ ارﻧ  .اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿ اﺧﻼﻗﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
ﺑﻴﻬﻮده در اﺗﺎقﻫﺎی ﭼﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ .اﺗﺎقﻫﺎی ﭼﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺎﻧﻪ،
از ﺷﻠﻮغﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ )ﺿﻴﺎﺋﯽ ﭘﺮور .(۱۳۸۴ ،اﺳﻼﻣﯽ)(۱۳۸۳در ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶآﻣﻮزان از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﭼﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ) (۱۳۸۲ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﭼﺖ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨ ﻫﺴﺘﻨ و ﻏﻴﺮ از ﻣﻌ ود اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ وارد ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧ .
اﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎﻳ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣ رﺳﻪ آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴ ی از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧ ﻳ هاﻧ  ،ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎدی
ﻫ اﻳﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﯽ ،اﻳﺠﺎد درآﻣ  ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻔﻴ
و آﻣﻮزﻧ ه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬ ه ﻧ ارد؛ ﭘﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧ ؟
1. Tesco Telecoms
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در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣ رﺳﻪ واﮔ ار ﮐﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣ رﺳﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫ ف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸ های ﻧ ارد ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻻزم را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣ رﺳﻪ
و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﮥ آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای ﻏﻔﻠﺖ ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﻳ  .ﻟﻮﻳﻨﮕﺴﺘﻮن ) (٢٠٠٨ .bدر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﯽ آن را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﺑﻘﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ اﻣﺮوز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘ ر و ﻣﺎدر از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧ ان ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ و ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،اﻟﮕﻮی آﻧﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﻫﺮﭼﻨ
ﻫﻤﺎﻧﻨ ﺳﺎزی از دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﻴﺶ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اوج آن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
واﻟ ﻳﻦ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﻨ ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ و ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨ  .در ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨ ﮐﺮد .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﻧ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨ و از آﻧﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺟﻮﻳﻨ .
ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟ ﻳﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷ ،
ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﺎف ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﻣﯽﻳﺎﺑ )ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﺎوﺷﻴﺎن،
 ،۱۳۸۱ص .(۵۶
رﺟﺒﯽ ) (۱۳۸۲در ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺴﺎﻫﻞ ،اﺧﻼق و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« رواﺑﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از
واﻟ ﻳﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧ ان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺸﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ واﻟ ﻳﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨ
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧ ان ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨ  ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ژرف و ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧ  .رﺟﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ واﻟ ﻳﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨ ﻧﻈﺮ و دﻳ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درک ﮐﻨﻨ .
ﺻﺎﻟﺤﯽ ) (۱۳۸۳ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ادﻋﺎی رﺟﺒﯽ را ﺗﺄﺋﻴ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ روﻳﮑﺮد
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،رﻳﺸﻪ ﻫﺎی »ﺗﻌﺎرض ﺑﻨﻴﺎدی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﺎن« را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺑﺎور او آﮔﺎﻫﯽ ﻧ اﺷﺘﻦ واﻟ ﻳﻦ از دﻧﻴﺎی ﻧﻮﺟﻮان و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ او ،ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﻨ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻧﮕﺮش ،ارزش و ﺑﺎور ﻓﺮزﻧ ان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺸﺎن را درک ﮐﻨﻨ و آﻧﺎن را از ﻳﮑ ﻳﮕﺮ
روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﮐﻨ  .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ روﻓﻤﻦ (۲۰۰۴) ۱ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻴﺰ در
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ واﻟ ﻳﻦ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘ ران ،و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮﻫﺎ
و ﻧﮕﺮشﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧ اﻧﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
1. Ruffman

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻫ ﻓﻤﻨ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ارﺗﻘﺎی ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻳﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎ و
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔ اریﻫﺎﻳﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻣ ارس و واﻟ ﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارﻧ .
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺳﻴﻠﻪای ﻣﻔﻴ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﻣﺎﻧﻨ
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟ ﻳ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫ
داﺷﺖ.اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑ ون ﻫ ف و ﻧﻴﺎز ،ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از آن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨ .
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﻧﻮﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨ  .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ،دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﻣﺸﮑﻼت
دﻳﮕﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺰء ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧ ﮔﯽ و ﺑﻪوﻳﮋه ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳ و ﺑﺎﻳ از اﺑﺘ ا در آﻣﻮزشﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻨﺠﺎﻧ ه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ رواج ﻳﺎﺑ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳ آﻧﺎن را از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد.
روﻧ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ،
ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﭘ ﻳ ه وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﺒ ﻳﻞ ﺷ ن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻌ از ﺻ ا و ﺳﻴﻤﺎ ،ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و ﺟﻬﺎن و ﺿﺮورتﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن
و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ )ﺿﻴﺎﺋﯽﭘﺮور.(۱۳۸۴ ،
اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴ ﮐﻨﻨ ﮔﺎن داﻧﺎﻳﯽ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨ ﮔﺎن آن
ﻫﺴﺘﻨ ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﺳﺘﻔﺎده
از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨ ورود ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه وارد
ﺷﻮد؛ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ،ﻣﻘﺼ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨ و ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺨﺼﯽ
دارﻧ و ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷ ن آن ﻧﻴﺎز ،از ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧ  ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺼ ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ  ،ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮار از ﺧﻮد ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨ ؛ از
اﻳﻦ رو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪﺗ رﻳﺞ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻳﻦ
رواﺑﻂ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧ .
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨ ﻣﺎﻫﻮاره و وﻳ ﺋﻮ ،ﻧﺴﻨﺠﻴ ه روﺑﻪرو ﺷ ﻳﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﻮزش راﻧﻨ ﮔﯽ در اﻳﻦ
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ﺑﺰرﮔﺮاه و آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧ ﻣﺎت آن ،ﻣ ام از ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺳﻮاﻧﺢ
ﺟﺎﻧﮕ ازی ﮐﻪ در آن رخ ﻣﯽدﻫ  ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ؛ اﻓﺮاد در ﻣ ت زﻣﺎن اﻧ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﮐﺎرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨ  ،اﻣﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸ .
ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺖ اﻧ رﮐﺎران رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺤ ودﻳﺖ و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽداﻧﻨ  ،اﻣﺎ
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻓﺮﻳﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی واﻗﻌﻴﺖ را ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎوﻣﺖ
و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽداﻧﻨ .
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل ،از دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ و
ﻣﯽﮐﻮﺷ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺟﺮا ﮐﻨ  .در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺑﺎﻧﮑﻮک ) ،(٢٠٠١اﺷﺎره ﺷ ه
اﺳﺖ ﮐﻪ ،آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب را ﺟﺒﺮان ﮐﻨ  ،زﻳﺮا از ﻳﮏ ﺳﻮ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴ  ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯽﭘﺮدازﻧ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨ ه ﻣﻨﻔﻌﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨ  .از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ،
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﻗ رت اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨ ﮔﺎن از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ و آﻧﺎن را از وﺿﻌﻴﺖ
اﻧﻔﻌﺎل ﺻﺮف ،ﺧﺎرج ﮐﻨ )ﻫﺎﺑﺰ ،۲۰۰۵ ،ص .(۵
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ،۱۹۷۰ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨ آﻣﺮﻳﮑﺎیﻻﺗﻴﻦ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻫ ف آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای در
اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
در آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،از آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﺑﺎن ،ﻣﺎﻧﻨ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣ )ﻫﻤﺎن(.
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل  ،۱۹۷۸ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ » اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای « آﻏﺎز
ﺷ  .اﻋﻀﺎی اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،آﻣﻮزﮔﺎران ،ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻧ ﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮدﻧ ؛

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد آﻧﺎن وارد ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣ ارس »اﺳﺘﺎن
اﻧﺘﺎرﻳﻮ« ﮐﺎﻧﺎدا و اﻧﺘﺸﺎر »ﮐﺘﺎب ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ درﺳﯽ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درس
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻣ ارس اﻧﺘﺎرﻳﻮ ﮔﻨﺠﺎﻧ ه ﺷ .
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۸۰ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺤ وده ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﺳﺎل
 ،۱۹۹۲ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب »ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزهﺗﺮی وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪای اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﺷ  .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ »ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رادﻳﻮﻳﯽ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ« در ﺳﺎل  ،۱۹۹۹ﺗﻮﻟﻴ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد و »ﺷﻮرای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎره ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺗ وﻳﻦ ﮐﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟ ﻳ ﻣﺎﻧﻨ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ
ﮐﺎﻧﺎداﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ژاﭘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺮآوردهﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻧﻘ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷ ه اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد )ﺗﺎﮐﻮﻧﻴﻮﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻴ ﻓﺘﯽ،۱۳۷۸ ،
ﺻﺺ .(۸۴ - ۷۹
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤ ه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ روﻧ ﮐﻨ ﺗﺮی آﻏﺎز ﺷ  .در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﺻﻄﻼﺣﺎت
»ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« و »آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮادف ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨ  .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﺗﻔﺎوت
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﺻﻄﻼح در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و »ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای در
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ )ﻫﺎﺑﺰ ،۲۰۰۵ ،ص .(۲
ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ،ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘ اﻧﻪ و ﺧﻼق
ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﮐﻨ و ﻫ ف اﺻﻠﯽ آن ﺗﻮاﻧﻤﻨ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن
ارزشﻫﺎی واﻻی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
ﻣ ارس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭼﻨ رﺳﺎﻧﻪای دارﻧ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻪ ﻫ اﻳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮ ﻋﻬ ه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧ  ،از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
ﻫﺴﺘﻨ و ﺟﺰء ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣ ارس ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨ )زﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺮ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ.(۱۳۸۶،
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اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ .ﻻﻳﻪﻫﺎی اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌ ادی ﺻﻔﺤﻪ دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﻴﺰ در ﭼﻨ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤ ود ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﺰار ﻋ د ﺑﺎﺷ  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻔﮑﻴﮏ اﺳﺖ،
اﻣﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎﻳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ )ﻟﻮﻳﻨﮕﺴﺘﻮن.(۲۰۰۸ a،
دﻳ ﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و اﻧ ﻳﺸﻤﻨ ان در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺎﻣ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد :دﺳﺘﻪ اول ﮐﻪ دﻳ ﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻋﻴﻨﯽ ،ﺑﻴﺮوﻧﯽ و ﻣﺘﺼﻠﺐ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ذﻫﻨﻴﺖ اﻓﺮاد در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان را
در ﺳﻴﻄﺮه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ ؛ دﻳ ﮔﺎه دﺳﺘﻪ دوم ﺑﻪ »اراده ﮔﺮاﻳﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را رﺷﺘﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻀﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزی ﻓﺮد ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎت و رﺷ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﻳﯽ ﻣﯽداﻧ ؛
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ دﻳ ﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »ﺗﮑﻨﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﻢ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،روﻳﮑﺮد ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﯽ دارﻧ  .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﻦ آوری اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺎدﻳ ه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ  ،ﻣﻌﺘﻘ ﻧ اﻳﻦ ﻓﻦآوری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨ ه ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را درﻧﻈﺮ دارﻧ  ،ﺑﻪ آزادی ﻋﻤﻞ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨ )ﻋﺒﺎس ﻗﺎدی .(۱۳۸۶ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﺧﻴﺮ)ﺗﮑﻨﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﻢ( ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫ .
ﻟﻮﻳﻨﮕﺴﺘﻮن و ﺗﺎﻣﻦ ) (٢٠٠١ﻣﻌﺘﻘ ﻧ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،داﺷﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺨﺘﮕﯽ
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﺟ ﻳ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺶ ﺷﺮطﻫﺎی
ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﺮد
اﻣﻴ وار ﺑﻮد.
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻤﻊ زداﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮدی از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮد آرام آرام از
ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﺟﺮﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻢﮐﻢ از ﻣﻴﺎن ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دﻧﻴﺎی ﻣ رن
اﺳﺖ ،داﻣﻦ ﻣﯽزﻧ  .ﺑﯽﺷﮏ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺟ ﻳ ﻧﻈﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮدﮔﺮاﻳﯽ ﺑﺎ دو
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ،رﻫﺎﻳﯽ از اﺟﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ .واﻟ و اﻣﺮﺳﻮن ) (۲۰۰۴ﻣﻌﺘﻘ ﻧ ﻓﺮد ﮔﺮاﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟ اﻳﯽ از دﻳﮕﺮان ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧ ارد .رﺷ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﯽ
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ﭘﻴﻮﻧ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫ و آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ داﻧﺶ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨ ).اﻟﺴﭙﻒ (١٩٩٩ ،و در
ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﮐﻪ زارع زاده و ﮐ ﻳﻮر) (١٣٨٦در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم داده اﻧ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴ ﻧ
ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ی و ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣ اﻋﺘ ال از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،از ﻧﻈﺮ ﻋﺰت
ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را دارﻧ  .وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧ ارﻧ ﺑﻬﺘﺮی
اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺣﺴﺎس روزآﻣ ﺷ ن و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی روز را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽدﻫ ؛ ﺑﻪﻋﻼوه آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اﺳﺘﻔﺎدۀ زﻳﺎد از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧ و اﺣﺴﺎس ﻧ اﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل
در ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﻧ ارﻧ )ﻗﺎﺳﻢ زاده  ،ﺷﻬﺮ آرای و ﻣﺮادی ،۱۳۸۶ ،ص(۶۲
ﮐﺮات و ﭘﺘﺮﺳﻮن،ﻻﻧ ﻣﮏ،ﮐﺴﻠﺮ و ﻫﻤﮑﺎران  ۱۹۹۸ﺑﻴﺎن ﻣﯽ دارﻧ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧ ﮔﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﻳﺶزاﻳﯽ و اﺿﻄﺮابآﻓﺮﻳﻨﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و دﻳﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻧ ﻳﺸﻴ ه
ﺷﻮد و ﮔﺮﻳﺰ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻳﺎ ﺑ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در دﻳ ﮔﺎه ﺗﺎﻣﻦ
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﻟﻴﺰاﺑﺖ ﺗﺎﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﻣﺎﻧﻨ ﻓﻴﻠﺘﺮی داوری ﮐﻨﻨ ه اﺳﺖ؛
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﭘﻴﺎم ﻧﻴﺰ از ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻣﻌﻨﺎدار
ﺷﻮد .ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻪای در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨ :
ﻻﻳﻪ اول :اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻴﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ )رژﻳﻢ رﺳﺎﻧﻪای(١؛ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،وﻳ ﺋﻮ ،ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨ و ﻣﻴﺰان

1. Media Dict
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ﻣﺼﺮف را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫ .
ﻻﻳﻪ دوم :در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻋﻤﻴﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨ  ،ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻻﻳﻪ ﺳﻮم :اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ۱رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫ .
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺎم و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده
در آن ﻣﯽﭘﺮدازد )ﺗﺎﻣﻦ ،۱۹۹۵ ،ص .(۲
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﯽ از ﭘﻴﺎم ﮐﻪ ﺣ ف ﺷ ه در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻣﺘﻦ ،در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺑﻌﺎد ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﭘﻴﺎم اﺳﺖ )ﮐﺮچ و روزﻧﺸﻞ ،۲۰۰۲،ص .(۳۵
اﻳﻦ ﺑﻌ از ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﻧ ازهای اﻫﻤﻴﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﺎﺑﺰ آن را »ﻓﻬﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ« ﻣﯽﻧﺎﻣ  .از ﻧﻈﺮ
ﻫﺎﺑﺰ ،اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ﮐﻨ )ﻫﺎﺑﺰ و ﻓﺮاﺳﺖ ،۲۰۰۳ ،ﺻﺺ .(۳۴۰-۳۴۳
ﺗﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷ ن ﻻﻳﻪﻫﺎ ،ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻻﻳﻪ
اول ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨ ﺗﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ؛ و در ﻻﻳﻪ دوم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﻳ ه ﻣﯽﺷﻮﻧ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ در ﻻﻳﻪ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻘ ﻣﯽﺷﻮﻧ .
ﺗﺼﻮﻳﺮ  .۳ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای از دﻳ ﮔﺎه ﺗﺎﻣﻦ
ﭘﻴﺎم
رژﻳﻢ ﻣﺼﺮف
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻴﺎم
ﻧﻘ ﭘﻴﺎم

1. critical viewing

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪرو ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﺣﺎﻟﺖ
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻓﻌﺎل )ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ و ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ( ﺑﺮﺳ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ،ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی ﺧﺎﺻﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨ ه را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ )ﻧﻮﺷﺘﺎری ،دﻳ اری ﻳﺎ ﺷﻨﻴ اری و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﻴﻠﺒﻮرد،
رادﻳﻮ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻣﺎﻫﻮاره( از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺒ ﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨ )ﺑﻮﻟﺰ ،۲۰۰٢،ص .(۳
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮی و ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داوریﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﯽﭘ ﻳﺮد و ﺷﻴﻮۀ روﻳﺎروﻳﯽ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﭘﻴﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای )ﭼﻪ در دﺳﺘﺮس و ﭼﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻪ( ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﺎمﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨ )
ﻟﻮﻳﻨﮕﺴﺘﻮن و ﺗﺎﻣﻴﻢ ،۲۰۰۱ ،ص.(٦
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ:
 .۱در ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد
دارد.
 .۲ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 .۳در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
 .۴در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ـ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان
ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ از اﻓﺮاد درﺑﺎرۀ ﺗﻮاﻧﻤﻨ یﻫﺎ ،ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ،اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ،ﻧﻴﺎزﺷﺎن
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺨﺼﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ ﺷ ه اﺳﺖ.
اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ)ﺳﻠﻴﻤﯽ.(۱۳۷۶ ،
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﻳﻪ اول ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺎﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و اﺳﺎﺗﻴ ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ .
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘ ا  ۳۳ﭘﺮﺳﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﺣ ف ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ،
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رواﻳﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ۰/۸۲ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ اﺳﺖ:
• ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن :ــ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از
اﻳﻤﻴﻞ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻧ ازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اﻧ ازهﮔﻴﺮی ﺷ ه اﺳﺖ.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ :اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺧﺒﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻔﺮﻳﺢ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺧ ﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨ .
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫ ﻓﻤﻨ  ،ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد ذیﺻﻼح
و اﺳﺘﻔﺎده در ﻣ ت ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨ .
• واﻟ ﻳﻦ ﭘ ر و ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﻨ و ﻫﺮدو ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨ .
• ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨ از :دﺑﻴﺮان ،ﻣ ﻳﺮ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨ (.
• داﻧﺶآﻣﻮزان ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﺣ اﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای دو ﺑﺎر از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧ .
روش آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ)ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻ ( اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺳﻪ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،از آزﻣﻮن ﮐﺎی اﺳﮑﻮﺋﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰارspss
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری:
ﻫ ف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن و
واﻟ ﻳﻨﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻪ ﮔﺮوه دارد؛ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ۱۳۸۵-۱۳۸۶رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﺣ اﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای دو ﺑﺎر از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  .ﮔﺮوه دوم و ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨ .
 ۲۲ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ  ۵ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ :ﺷﻤﺎل،
ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮق ،ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﻴﺎن ﻣ ارس ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دو
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻳﮏ ﭘﺴﺮاﻧﻪ و ﻳﮏ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺣ اﻗﻞ ﺳﻪ ﮐﻼس ﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  ،ﺗﺎ در
ﻫﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌ اد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨ  ،ﺑﻪ اﻧ ازه ﮐﺎﻓﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺣ ود  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳ ؛
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ﺑ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۱۰دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ۳۰ ،ﮐﻼس و  ۱۱۲۳داﻧﺶآﻣﻮز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ .
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷ ن ﺗﻌ اد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم دادن آن ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ آﻗﺎ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﻋﺰام ﺷ ﻧ  .ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان در ﻫﺮ ﮐﻼس،
ﻫ ف از اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻧ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ ﻓﻤﻨ  ۱اﻧﺠﺎم ﺷ
ﻳﻌﻨﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧ ﮐﻪ ﺣ اﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای دو ﺑﺎر ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨ .
)ﻳﻌﻨﯽ  ٣٥٩داﻧﺶ آﻣﻮز( ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
داوﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨ  ،ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
را ﺧﻮدﺷﺎن و دو ﺗﺎی دﻳﮕﺮ را ﭘ ر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨ و ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌ ﺑﻪ ﻣ رﺳﻪ ﺑﻴﺎورﻧ .
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ آن روز در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨ داده ﺷ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ
و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨ .
زﻣﺎن ﭘﺨﺶ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اواﻳﻞ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ از ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺎن
ﻣﺎه ﺑﻮد .در اﻳﻦ زﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧ و آﻏﺎز
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨ اﻧﯽ ﻧ اﺷﺖ.
ﺟ ول  .۱ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﮑﻴﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻤﺎل

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻏﺮب ﻣﺮﮐﺰ

ﮐﻞ

درﺻ
ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن

واﻟ ﻳﻦ

۱۶۰

۱۲۴

۱۳۰

۱۳۴

۱۷۰

۷۱۸

۴۴۴

۲۷۴

٪۳۸/۱۶

داﻧﺶآﻣﻮزان

۸۰

۶۲

۶۵

۶۷

۸۵

۳۵۹

۰

۳۵۷

٪۱۰۰

ﻣﺮﺑﻴﺎن

۲۵

۲۴

۱۹

۱۷

۲۷

۱۱۲

۴۵

۶۷

٪۸۲/۵۹

داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨ  .ﺑﺮﺧﯽ از
واﻟ ﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧ ادﻧ و داﻧﺶآﻣﻮزان دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧ  :ﭘ ر و ﻣﺎدر ﻣﺎ
ﺑﻠ ﻧﻴﺴﺘﻨ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨ  ،ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧ ارﻧ  ،وﻗﺖ ﻧ اﺷﺘﻨ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را
ﭘﺮ ﮐﻨﻨ  ،در ﻣﻨﺰل ﻧﺒﻮدﻧ و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧ ارد ﭘ ر و ﻣﺎدر ﻫﺮ دو ﭘﺎﺳﺦ ﺑ ﻫﻨ و ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧ  ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧ ﻧ .
1. purposive sampling
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌ اد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨ .
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﻴﺮه:
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧ ﮐﻪ
در ﺟ ولﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟ ول  .۲ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻤﻴﻞ

ارﺳﺎل ودرﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﻧﺮم
اﻓﺰار

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

واﻟ ﻳﻦ

داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﺮﺑﻴﺎن

ﻓﺮاواﻧﯽ

٧٥

۳۵۹

۳۶

درﺻ

٪٢٤/٩٣

٪۱۰۰

٪٥٤/٩٣

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪١٠/٤٤

٪۱۰۰

٪۳۲/۳۱

ﻓﺮاواﻧﯽ

٤٩

٢٤٧

١٦

درﺻ

٪٦٥/٣٣

٪٦٧/٩٣

٪٤٤/٤٤

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪٦/٨٢

٪۶۷/۹۳

٪١٤/٢٩

ﻓﺮاواﻧﯽ

١٧

٢٧٨

٧

درﺻ

٪٢٢/٦٧

٪٧٧/٤٤

٪٢٩/٤٤

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪٤/٧٤

-

٪٦/٣٠

ﻓﺮاواﻧﯽ

٢٩

١٨٩

٩

درﺻ

٪٣٨/٦٧

٪٥٢/٦٥

٪٢٥/٠٠

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪٤/٠٥

-

٪٨/٠٤

ﺟ ول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ :
•  ۱۰/۴۴درﺻ واﻟ ﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
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وﺻﻞ ﺷﻮﻧ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن  ۳۲/۳۱درﺻ اﺳﺖ.
• از ﻣﻴﺎن واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧ  ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  ۶۵/۳۳و  ۴۴/۴۴درﺻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ از اﻳﻤﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ  ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ،
اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی ﺑﻪ  ۶/۸۲و  ۱۴/۲۹درﺻ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽﻳﺎﺑ ؛  ۶۷/۹۳درﺻ داﻧﺶآﻣﻮزان از اﻳﻤﻴﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ .
•  ۷۷/۴۴درﺻ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺮماﻓﺰار درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨ  ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۲۲/۶۷و ۲۹/۴۴درﺻ از واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻧﺎن اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی را دارﻧ  .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر
در ﻣﻴﺎن واﻟ ﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧ  .ﺑﻪﻋﻼوه ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی داﻧﺶآﻣﻮزان در درﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻤﻴﻞ اﺳﺖ.
•  ۳۸/۶۷و ۲۵ /۰۰درﺻ واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎدرﻧ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨ و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی در داﻧﺶآﻣﻮزان  ۵۲/۶۵درﺻ اﺳﺖ.
ﺟ ول  .۳ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
زﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮاز ۲ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻴﻦ  ۲-٦ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻴﺶ از  ۶ﺳﺎﻋﺖ

واﻟ ﻳﻦ

داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﺮﺑﻴﺎن

ﻓﺮاواﻧﯽ

٥٤

۳۷

۱۱

درﺻ

٪۸۱/۸۲

٪۱۰/۸۵

٪۴۰/۷۴

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۷۲/۰۰

٪۱۰/۳۱

٪۳۰/۵۶

ﻓﺮاواﻧﯽ

۹

۲۰۸

۱۲

درﺻ

٪۱۳/۶۴

٪۶۱/۰۰

٪۴۴/۴۴

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۱۲

٪۵۷/۶۴

٪۳۳/۳۳

ﻓﺮاواﻧﯽ

۳

۹۶

۴

درﺻ

٪۴/۵۵

٪۲۸/۱۵

٪۱۴/۸۱

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۴/۰۰

٪۲۶/۷۴

٪۱۱/۱۱

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟ ول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ  ۷۲/۰۰و  ۳۰/۵۶درﺻ از واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﺣ اﮐﺜﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ۵۷/۶۴درﺻ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ
ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۶/۲۷درﺻ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰/۸۵درﺻ آﻧﻬﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ
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ﮐﻤﺘﺮ از آن ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨ .
ﺟ ول .۴اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺧﺒﺮی
آﻣﻮزﺷﯽ

و

ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

ﺧ ﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

واﻟ ﻳﻦ

داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﺮﺑﻴﺎن

ﻓﺮاواﻧﯽ

۴۳

۷۷

۲۳

درﺻ

٪۶۳/۲۴

٪۲۲/۹۹

٪۷۴/۱۹

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۵۷/۳۳

٪۲۱/۴۵

٪۶۳/۸۸

ﻓﺮاواﻧﯽ

۲۱

۲۵۶

۶

درﺻ

٪۳۰/۸۸

٪۷۷/۰۲

٪۱۹/۳۵

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۲۸/۰۰

٪۷۱/۸۷

٪۱۶/۶۷

ﻓﺮاواﻧﯽ

۴

-

۲

درﺻ

٪۵/۸۸

-

٪۶/۴۵

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۵/۳۳

-

٪۵/۵۶

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟ ول  ۴ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﻴﺎن  ۷۱/۸۷درﺻ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،اﻣﺎ واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ۵۷/۳۳و ۶۳/۸۸درﺻ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺧﺒﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﯽدﻫﻨ .
ﺟ ول  . ۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫ ﻓﻤﻨ

واﻟ ﻳﻦ

داﻧﺶآﻣﻮز

ﻣﺮﺑﻴﺎن

ﻓﺮاواﻧﯽ

٥٢

۱۸۶

۲۲

درﺻ

٪۷۴/۲۹

٪۵۳/۶۰

٪۶۲/۸۶

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۶۹/۳۳

٪۵۱/۸۱

٪۶۱/۱۱

ﻓﺮاواﻧﯽ

٢٠

٧٤

١٨

درﺻ

٣١/٢٥٪

٢٧/٧٢٪

٦٩/٢٣٪

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٢٦/٦٧٪

٢٠/٧٣٪

۵۰/۰۰٪

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﺳﺘﻔﺎده در ﻣ ت ﻣﻌﻴﻦ

ﻓﺮاواﻧﯽ

٢٢

۵۴

۱۳

درﺻ

٪۳۷/۹۳

٪۲۳/۲۸

٪۵۴/۱۷

درﺻ ﻣﻌﺘﺒﺮ

٪۲۹/۳۳

٪۱۵/۰۴

٪۳۶/۱۱
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ﺟ ول  ۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ :
• در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۶۱/۱۱ ،۶۹/۳۳و ۵۱/۸۱درﺻ واﻟ ﻳﻦ ،ﻣﺮﺑﻴﺎن
و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨ ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ آن ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ
ﭼﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨ و ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﻨ  ،ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﺸ ه اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ
ﺑﻪ ﻻﻳﻪ دوم ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
•  ۲۶/۶۷ ،۵۰/۰۰و  ۲۰/۷۳درﺻ ﻣﺮﺑﻴﺎن ،واﻟ ﻳﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫ ﻓﻤﻨ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﻫ ف آﻧﺎن ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟ اب
اﺳﺖ ﺳﺆال ﻧﺸ ه اﺳﺖ.
آریﻣﻴﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ۳۶/۱۱درﺻ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
• ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ،در
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۲۹/۳۳
۶/٥٨از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖآریاﺧﺘﺼﺎص دارد؛ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻴﺎن واﻟ ﻳﻦ و
در ﻣ ت ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻴﺮ
و  ۱۵/۰۴درﺻ اﺳﺖ.ﺧﻴﺮ
٦٨/٥٢

٢٤/٩

ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻤﻮدار  .۱ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد ذیﺻﻼح در داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار  ۱ﻓﻘﻂ  ۶/۵۸داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻓﺮاد
ذیﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ و ﺑﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
و آزﻣﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨ و ﻳﺎ از ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧ .
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺟ ول ۶ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ .
ﺟ ول .۶ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری در آزﻣﻮن
ﺧﯽ دو

ﻣﺘﻐﻴﺮ

0.000

ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ۱-

0.000

ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻤﻴﻞ۲-

0.000

ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺮم

0.000

اﻓﺰار۳-

0.000

ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ۴-

0.063

ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ۵-

0.098

اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده۶-

0.174

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ۷-

0.512

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫ ﻓﻤﻨ ۸-
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣ ت ﻣﻌﻴﻦ۹-

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  ۳ ،۲ ،۱و  ۴ﺟ ول  ۶ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺎﻳﻴ ﻣﯽﮐﻨ  .ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ  ۰/۰۵ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ دار
دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی داﻧﺶآﻣﻮزان در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﻳﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘ ر و ﻣﺎدر
و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  ۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ  ۰/۰۵ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دارد )ﺗﺄﻳﻴ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم( و داﻧﺶآﻣﻮزان زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی
از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ .
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۶ﺟ ول  ۶ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺋﻴ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ٪۹۵
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و
واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧ ارد .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﺧﺒﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻌ از ﺧ ﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﻴﺎﺋﯽ ﭘﺮور )،(۱۳۸۴
اﺳﻼﻣﯽ ) (۱۳۸۳و ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ) (۱۳۸۲ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎره  ۸ ،۷و  ۹اﻳﻦ ﺟ ول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨ در ﺳﻄﺢ ۰/۰۵واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨ ﻫﻤﺎﻧﻨ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧ ارﻧ )رد
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم(؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨ .
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﺗﻨﻬﺎ  ۶/۵۸درﺻ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮم
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ۸۵ -۸۶ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ذیﺻﻼح و ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ و ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ در دﻧﻴﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻴﮑﺮان ،ﺑ ون راﻫﺒﺮ و ﻫ اﻳﺘﮕﺮ
رﻫﺎ ﺷ هاﻧ .
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎﻣﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ را ﻓﻘﻂ در ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻪای)ﻻﻳﻪ اول(،
ﻳﻌﻨﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻴﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻴﺎم )ﻻﻳﻪ دوم( و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘ ﭘﻴﺎم)ﻻﻳﻪ ﺳﻮم( ﮐﻪ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨ ،
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .ﺣﻴ ری) (۱۳۸۳ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻬﺎن و واﻗﻌﻴﺎت آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨ
اﻏﻠﺐ ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ و دﺳﺘﮑﺎری ﺷ ه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨ ه واﻗﻌﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ« .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﻴﺎز دارﻧ  .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﭽﻴ هﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳ  .ﻫ ف ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻮﺷﻴﺎر
ﮐﺮدن ،اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺸﯽ و آزاد ﺳﺎزی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑ ان ﺗﻮﺟﻪ دارﻧ  .ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﻳﻦ داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻳﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫ ﺷ .
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ﻻزم را در داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد
اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﺎﻧﻪای واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ و در روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮای
آﻧﻬﺎ را از راه ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ،ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﻨ  .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ،
آﻣﻮزش و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ .واﻟ ﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
اﻟﮕﻮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧ ﻫﻨ  ،ﻧﺨﻮاﻫﻨ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺿﺮوری و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﺷﻴﻮۀ ﺑﻬﺮهﻣﻨ ی از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨ .
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﻫ اﻳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﻴﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺑﺎ
اﻫﻤﻴﺖﺗﺮ از ﻣ ارس اﺳﺖ ،زﻳﺮا داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧ )اﺳﻼﻣﯽ(۱۳۸۳،
و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺼﻴﺮی ) (۱۳۸٤ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ در ﻣ ارس اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻧﺸ ه اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻟﮏ ،ﺷﻠﻨﺰ ،ون ﮐﺮ و ﺟﺮارﺗﺰ ) (۱۹۸۲ﻧﺸﺎن داد از ﻣﻴﺎن ﻣ اﺧﻼت
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣ اﺧﻼت ﻣ رﺳﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد؛ اﮔﺮ واﻟ ﻳﻦ ﺑﻪ ﺣ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی
ﻣﻔﻴ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ در دﻧﻴﺎی ﺑﻴﮑﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺮزﻧ ان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨ .
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﻣ ارس
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﮐﻨ ﺗﺎ در آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ روﻳﺎروﻳﯽ ﺧﻮد اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻤﻠﮑﺮد
رﺳﺎﻧﻪای اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش واﻟ ﻳﻦ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺷﻴﻮۀ
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺰد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨ اﻟﮕﻮی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧ ان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨ  .واﻟ ﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ راﻳﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﭽﻴ های اﺳﺖ،
و اﻳﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧ ان ﺑﻴﺶ از واﻟ ﻳﻦ درﺑﺎرۀ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨ  ،ﻧﺒﺎﻳ ﻣﺄﻳﻮس ﮐﻨﻨ ه ﺑﺎﺷ .
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧ رﮐﺎران آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای واﻟ ﻳﻦ در ﻣ ارس ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨ و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻣﻮزش
دﻫﻨ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ رادﻳﻮ ﮔﻮش داد ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻳﺎ
از ﺧ ﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣ ارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع اوﻟﻴﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨ
اﮔﺮ واﻟ ﻳﻦ ﻗﺼ دارﻧ از دﺑﻴﺮ ﻓﺮزﻧ ﺷﺎن ﺳﺆاﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ او ﺑﭙﺮﺳﻨ  ،اﻳﻦ ﮐﺎر را از
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨ  .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از دﺑﻴﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨ
و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﺑﻪ دﺑﻴﺮان ﻓﻌﺎل ﭘﺎداش دﻫﻨ و ﻳﺎ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ آﻧﺎن ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨ .
ﻣ ارس در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از واﻟ ﻳﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻨ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺢﻫﺎﻳﺸﺎن
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ  .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ در اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺷﻮﻧ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ۱و
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨ  .ﺑﺎ ﻓﺮزﻧ ان ﻧﻴﺰ درﺑﺎرۀ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﺸﺖزﻧﯽ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨ
ﮐﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘ ر ﻳﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن اﻃﻼع دﻫﻨ  .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺟﻮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨ واﻟ ﻳﻦ
دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه او ﻫﺴﺘﻨ و ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨ یﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘ ر و ﻣﺎدرش ﺑﮕﻮﻳ ؛ واﻟ ﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ او را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺎزﻧ هﺗﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻨ .
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟ ابﺗﺮﻳﻦ اﻣﮑﺎن زﻧ ﮔﯽ ﺟ ﻳ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭼﻨ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﯽ از
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨ ﺑﺴﻴﺎری از اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ
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ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان در ﺣﻀﻮر واﻟ ﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧ ارد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری ارزﺷﻤﻨ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘ ر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨ و ﺑﺎ
ﻓﺮدی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨ  .وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨ  ،ﻣﯽﮐﻮﺷ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد .اوﻟﻴﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﻓﯽ او را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨ و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﺮزﻧ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ درﺳﺖ از راﻳﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﻳ ﺑ اﻧﻨ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔ اﺷﺘﻦ رﻣﺰ ۱ﺑﺮای ورود ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻗﺮار دادن
ﻓﻴﻠﺘﺮ ،ﺟﻠﻮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﺤ ودﻳﺖﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ راﺑﻄﻪ واﻟ ﻳﻦ و ﻓﺮزﻧ ان دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷ  ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨ .
ﻧﻈﺎرت واﻟ ﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ  ،ﻣﺎﻧﻨ ﻣﺤ ود ﮐﺮدن ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻔﻴ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و زﻳﺎنﺑﺎر اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣ ارس ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﺟ یﺗﺮی اﻳﻔﺎ ﮐﻨﻨ  ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫ  ،داﻧﺎﻳﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر اﻧ ک اﺳﺖ و ﻣ ارس ﺑﺎﻳ
ﺧﻼٔ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨ .
ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧ رﮐﺎران ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﻴﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻫ ﻓﻤﻨ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﻴﻮﻧ د.
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در اﻳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣ ﻳﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ،دﺑﻴﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﻨ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ داﻧﺶ و
ﻣﻬﺎرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧ .
ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻋﺒﺎرﺗﻨ از :ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺘﺐ
درﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻳ اری ــ ﺷﻨﻴ اری ،ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎوران ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣ ارس،
ﺗﺸﮑﻴﻞ و راهاﻧ ازی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﺳﺎﺗﻴ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاران و دﺳﺖاﻧ رﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻴﺎن
ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨ رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣ رﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده.
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﻳ ﮔﺎه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﻧ وﻧﺰی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗ وﻳﻦ ﺷ های در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧ و راهﺣﻞﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی
1. password
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اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨ  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟ اب ﮐﺮدن ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨ ﮐﻪ ﮐ ام ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨ .
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  .ﻣ ارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮب و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
راﻳﺎﻧﻪای ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻫ ﻓﻤﻨ ﮐﻨﻨ  .ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨ ی و رﺿﺎﻣﻨ ی
از رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ادراک و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪایﺷﺎن از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨ و اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻋﺎدت رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺒ ﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ــ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ،(۱۳۸۳) ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻت( ،ﻧﺸﺮ آﻳﻴﮋ،ﭼﺎپ اول ،زﻣﺴﺘﺎن.
ــ اﺣﻤ ی ،اﺣﻴﺎ ،(۱۳۸۵) ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی ،ﺷﻤﺎره  ،٤١٤٣دوﺷﻨﺒﻪ  ۶آذر.
ــ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ،رﻗﻴﻪ ،(۱۳۸۲) ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﺎﻣ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﭼﺎپ اول.
ــ ﺗﺎﮐﻮﻧﻴﻮﻣﯽ ،ﺷﻴﺒﺎ ،(۱۳٧٨)،ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻳﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی در ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﺑﻴﻦ
ژاﭘﻦ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺗﺮﺟﻤﻪ زﻫﺮه ﺑﻴ ﻓﺘﯽ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﺎل  ،۱۳ﺷﻤﺎره.۲ﺻﺺ ٨٧-٨٨
ــ ﺣﻴ ری زﻫﺮاﭘﻮر ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ،(۱۳۸۲) ،ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺳﻨﺠﺶ ،ﺷﻤﺎره  ،۳۷ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ ا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ.
ــ رﺟﺒﯽ ،اﺣﻤ  ،(۱۳۸۲) ،ﺗﺴﺎﻫﻞ ،اﺧﻼق و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت،ﻧﺸﺮ

ﭘﮋوﻫﺸﮑ ه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ــ زارع زاده ،ﮐﻤﺎل و ﮐ ﻳﻮر ،ﭘﺮوﻳﻦ ،(۱۳۸۶) ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﮐﺎر آﻣ ی و ﺧﻼﻗﻴﺖ در داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻏﻴﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺷﻤﺎره ،۸۹ﺻﺺ.١١١-١٤٠
ــ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺑﯽ ﻋﺸﺮت و ﻧﺼﺮاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺣﻤ رﺿﺎ ،(۱۳۸۶)،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره اﺑﺘ اﻳﯽ ﭼﻬﺎرﮐﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن از دﻳ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺮاﻧﯽ و واﻟ ﻳﻦ آﻧﻬﺎ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۲ﺻﺺ.٥٥-٨٤
ــ ﺳﻠﻴﻤﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ،(۱۳۷۶) ،ﻣﻘ ﻣﻪای ﺑﺮ روش ﭘﮋوﻫﺶ درآﻣﻮزش وﭘﺮورش ،ﻧﺸﺮ ﮔﻮﻳﺎ.
ــ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺴﻴﻦ ،(۱۳۸۳) ،ﺗﻌﺎرﺿﺎت واﻟ ﻳﻦ و ﻓﺮزﻧ ان ﺑﻪ ﻳﮏ روﻳﮑﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

. روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻬﺮان،ﻧﺴﻠﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﺮان،(۱۳۸۴) ،  ﺣﻤﻴ،ــ ﺿﻴﺎﺋﯽ ﭘﺮور
. ﺗﻬﺮان، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺑﺮار ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان،و وﺑﻼگ در اﻳﺮان
، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان،(۱۳۸۶) ، ﻣﺠﺘﺒﯽ،ــ ﻋﺒﺎس ﻗﺎدی
.۱۷۳-۲۲۰  ﺻﺺ،۶۹  ﺷﻤﺎره،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد،(۱۳۸۶) ، ﻣﺮادی ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ، ﻣﻬﺮﻧﺎز، ﺷﻬﺮآرای، ﻟﻴﻠﯽ،ــ ﻗﺎﺳﻢ زاده
ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و
.٤۱-٦٨  ﺻﺺ،۸۹ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻤﺎره
، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﭼﺎوﺷﻴﺎن، ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻮﻳﺖ، ﻗ رت،(۱۳۸۱) ، اﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ،ــ ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ
.ﺗﻬﺮان
 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،  ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷ، ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای،(۱۳۸۴)  ﺑﻬﺎره،ــ ﻧﺼﻴﺮی
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