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 آموزانهای اجتماعی دانشآوریهای نوین ارتباطی و ارتباط آن با مهارتاستفاده از فن

 1مجید ظروفی

 چکیده

آموزان)مهارت هاي ابراز هاي نوين ارتباطی و مهارت هاي اجتماعی دانشآوريمطالعه حاضر به بررسی رابطه بین استفاده از فن

د. اين تحقیق با استفاده از روش پیمايشی و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. پردازوجود، اطمینان به خود و کناره گیري( می

هاي شهر مرند است که به روش تصادفی انتخاب شده اند. آموزان شاغل به تحصیل در دبیرستاننفر از دانش 181حجم نمونه شامل 

ها وجود دارد. فن آوريهاي با میزان استفاده از رسانه نتايج نشان می دهد که ارتباط نسبتاً قوي بین سه جنبه از مهارت هاي اجتماعی

کند ولی هرگز آموزان کمک میهاي اجتماعی و توانايی دانشنوين ارتباطی نظیر اينترنت به رشد جنبه هاي خاصی از مهارت

نند.  اين تاثیر منحصر کهاي مناسب را که به نوبه خود الزمه موفقیت آنان در روابط اجتماعی و آموزشی است، تقويت نمیمهارت

آموزان در رابطه با رشته خود متفاوت آموزان نبوده و در بین گروه هاي مختلف تحصیلی دانشبه به يک گروه خاص از دانش

آموزان را مد نظر قرار است. اين مطالعه نشان می دهد که طراحان رسانه ها بايد عناصر اجتماعی و روانی و نیز مراحل رشد دانش

 دهند.
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 مقدمه

امروزه استفاده از فن آوريهاي نوين ارتباطی بعنوان يک پديده جهانی، بسیاري از جوامع را مشکالت جدي روبرو نموده است.     

روشهاي مبارزه با  ،مرتبطشناسايی عوامل  ،و ارتباط آن با ساير پديده هاي زنگی انسانیاين موضوع آشنايی با به همین دلیل 

-هبجامعه در بین افراد  مشکالت مربوط به آنشناسايی عوامل زمینه ساز گیري از آسیب ها و پیشهاي ، راهخطرات احتمالی آن

، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ذهن هستند فگرفتاريهايی مختلخصوص قشر جوا ن که بیشتر در معرض خطر ابتالء به 

چنین کنترل و هاي متعددي نیز براي تبیین و همها و روشانديشمندان و محققان را به خود جلب نموده است. در اين رابطه ديدگاه

هتر زواياي هاي آن بوجود آمده است. اين بررسی نیز تالش مختصري است براي شناخت هر چه بیشتر و بپیشگیري از آسیب

 ها با تکیه بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با آن. ناشناخته اي از کاربد اين فن آوري

تقريباً همه رفتارهاي انسان هاي ارتباطی، اجتماعی و تواند شیوهها است و میرسد که اينترنت داراي قدرت تخريب روانبه نظر می  

روانی ها و اختصاصات قادر به تغییر جهت دادن تصمیم گیرير هم تنیده جهانی، دکامالً دگرگون سازد. همچنین اين شبکه را 

دهند، به عوامل موقعیتی پاسخ می مجامع عمومیا حکومت کند. افراد همان طور که در هتواند بر رفتار میحتی است و هم انسان 

ت فراوانی در خصوص اصطالحات و تعاريف آسیب ها و مناقشابحث دهند.در محیط اينترنت نیز واکنش مشابهی از خود بروز می

زيادي از جمله سوءاستفاده از اينترنت، اعتیاد به و مفاهیم شناسی رفتار اينترنتی وجود داشته و دارد. در اين زمینه، اصطالحات 

مانی، نقش عوامل در بررسی وضعیت سالمت روانی، جساند. مورد استفاده قرار گرفته و استفاده اعتیادي از اينترنت اينترنت

فشارزاي روانی، اجتماعی را بايد مد نظر قرار داد. فشارهاي روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سريع اجتماعی و سیاسی و 

آموزان گذارد و اين تاثیرات در کشورهاي در حال توسعه رو به فزون است. از طرفی دانشاقتصادي تاثیرات عمده اي در افراد می

نابع فکري و با ارزش جامعه از فشارهاي روانی مصون نخواهند بود. از سوي ديگر اين پديده ها به نوبه خود می توانند به عنوان م

آموزان نیز برجاي گذارند. به همین دلیل مطالعه اين موضوع از جهات متعددي آثار مثبت و مفیدي در جريان رشد اجتماعی دانش

 حائز اهمیت است. 

،  رسانه ها به يک بخش تقريباً اصلی و ضروري از زندگی روزمره مردم 1991يع آشنائی با رسانه ها از اواخر بدنبال رشد سر    

شود. در برخی از کشورها، تبديل شد. در حال حاضر، تلفن همراه و اينترنت نیز براي مقاصد ديگر از ارتباطات صوتی استفاده می

جاد خرده فرهنگ منحصر به فرد براي خود، عمدتاً از طريق پیام کوتاه و يا از طريق روند ايجاد شده که بر اساس آن جوانان با اي

پردازند. بنابراين اينترنت و فن آوريهاي نوين ارتباطی مرتبط نقش پست الکترونیکی بیش از تلفن همراه،  به برقراري ارتباط می

آموزانی موجود در جهان بتوانند به تولید نسل جديدي از دانشبسیار مهمی در زندگی بشر دارند. امروزه انتظار می رود که مدارس 

توانند خود به خود ياد بگیرند، براي خود فکر کنند و نیز به کشف عرصه هاي جديد يادگیري، بپردازند. بنابراين اهمیت که می

آمدهاي استفاده رين آثار و پی. يکی از مهمت(Clark, 1993)هاي جديد آموزشی در حال افزايش استها و ديگر تکنولوژيرسانه

هاي نوين مخصوصاً اينترنت، گسترش مشکالت رفتاري، روانی و اجتماعی است. به عقیده برخی از صاحب نظران، از تکنولوژي
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تواند موجب گسست روابط خانوادگی شده و در نتیجه کنترل والدين بر فرزندان را از بین ببرد. در چنین شرايطی بديهی اينترنت می

گیرند و نهايتاً اين امر موجب بروز مسائل شديد آموزان نوجوان و جوان در معرض مشکالت متعددي قرار میاست که دانش

آموزان مشکل دار در ايجاد روابط اجتماعی با هاي اجتماعی به عنوان يک مداخله براي دانششود.آموزش مهارتاجتماعی می

(. از سوي ديگر ، مهارت هاي اجتماعی .Greshman and et all. 2006 می شود) همساالن و معلمان در محیط مدرسه،  توصیه

 p102 parker, 1987.از عوامل اساسی براي شکل دادن به روابط ، کیفیت تعامل اجتماعی و حتی براي بهداشت روانی فرد است )

&   Hay, 1994ي شناختی و پیشرفت تحصیلی پیوند می دهند. (. بسیاري از مطالعات استفاده از رسانه ها را با توسعه مهارت ها 

دريافت که  1دهد که محتوا مهم ترين عامل واسطه در اين رابطه است. اوزتورکبسیاري از مطالعات دقیق به شدت نشان می 

(.  از طريق رسانه هاي آموزشی، ,OZTURK 2006آموزان موثر است)استفاده از ويدئو در آموزش پیانو بر مهارت دانش

هاي مختلف در آورند و نیز  نفوذ رسانههاي بهتري براي تمرين وکسب اطالعات فعال و تحلیلی به دست میآموزان فرصتنشدا

شود که متکی بر اين میان متفاوت است. عالوه برآن، آموزش از طريق فن آوريهاي نوين ارتباطی منجر به انتقاد اجتماعی می

ها دهد که آموزش از طريق رسانه(. همچنین، يافته ها نشان می,Cheung 2006انه ها است)آموزان در استفاده از رسمهارت دانش

آموزان را براي ساخت دانش و توسعه جهان بینی، و رشد مهارت هاي يادگیري مادام العمر)براي لذت بردن از يادگیري ، به دانش

عنوان اهداف صريح ن تحلیلی و به منظور رشد خالقیت( بهمنظور افزايش اثربخشی در ارتباطات، منطقی، انتقادي، و رشد و ذه

-هاي مختلفی را براي ارزيابی پیاماي توانايیدهد که آموزش رسانهنشان می 2سازد. مطالعه برادفوردفعلی آموزش انديشه ، قادر می

(. Yates, 2001د استفاده قرار گیرد)شان مورآموزان در طول زندگیتواند توسط دانشسازد و آن میتر میاي انتقاديهاي رسانه

ها آموزش دهند، هنوز هم چنین درخواستهائی مورد غفلت آموزان خود در مورد رسانهمعلمین به زمان بیشتري نیاز دارند تا به دانش

ی از (. شماري از مطالعات حاکYates, 2002هاي اولیه تمرکز اصلی آموزش می شود)گیرند زمانی که آموزش مهارتقرار می

آن است که برنامه هاي آموزشی به طور مستقیم مسئول افزايش اخیر در میزان ترک تحصیل و کاهش جرائم است. به همین دلیل، 

هاي الزم براي يافتن شغل مناسب در رقابت با ديگران شوند، بايد داراي مهارتبسیاري از کسانی که موفق به ورود به دانشگاه نمی

هاي مربوط گیريعات حاکی از اثر تماشاي تلويزيون در پیشرفت تحصیلی، بررسی ارتباط بین برخی از اندازهباشند. بسیاري از مطال

 (., Williams 1982زمان از موفقیت است)گیري همبه قرار گرفتن در معرض تلويزيون و برخی از اندازه

 Heather, & et  all هاي توجه موثر باشند)ر مهارتهاي الکترونیکی ممکن است ببه طور کلی، تحقیقات نشان می دهد که رسانه

اند. به عنوان مثال، يک تجربه آزمايشی، (. محققان مطالعاتی را روي استفاده از نرم افزار هاي آموزشی در خانه انجام داده2008

ز نرم افزار در خانه مجاز بوده نشان می آموز را به استفاده انتايج قابل توجهی از اثر استفاده از نرم افزار آموزشی را زمانی که دانش

دهد. تحقیقات ديگر با تمرکز بر روي افراد متفاوت در حدي که آنها در تعامل و لذت بردن از تفکر پاسخ به يک سري از متغیر 
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هارت و (. نتايج نشان داد که کسانی که نیاز بیشتري به شناخت دارند، مCACIOPPO, 1984هاي مربوط به رسانه ها انجام شد)

توانايی هاي بیشتري از اينترنت و رسانه هاي آموزشی کسب کرده اند. اين تحقیق متکی بر پژوهش هاي قبلی و تحقیق در مورد 

 &p 21-38 . Bradford, 2001، و برادفورد، است) 3، فرينگ 2و رينی 1رسانه ها و آموزش از راه دور مانند مارتین

DARLEY, 1992 .) 

شاهد پیشرفت سريع علمی نسل جديدي از يادگیري نظیر مهارت هاي اجتماعی و استفاده از رسانه ها  حوزه سالمت روان   

(. بحث اساسی اين محققان حساس بودن به نقش مهمی است که مردم در باز تولید زندگی Hayes, & et all. 1999است)

آموزان در تعامل آنان با ديگران به باز تولید توانند به دانشیها ماجتماعی بازي می کنند. بنابراين در سطح خرد ، استفاده از رسانه

 اجتماعی کمک کند. 

به منظور درک  بینشی نسبت به  "ساخت"از مفهوم  1اين تالش ها براي اصالح و توسعه روش و سنتز، آن را با تئوري گیدنز   

(. او آن را توسط شواهدي نشان می دهد که رسانه هاي Fligstein, 2001سازد)رابطه بین رسانه ها، هويت بخشیده و قدرتمند می

جمعی يک منبع اساسی توانمندسازي  محدود يت ها، فرصتی شامل طیف وسیعی از موادي است که از آنها می توان هويت هاي 

عزت نفس پیدا  جديد ساخت و يا هويت از پیش موجود را حفظ نمود، به ارزيابی درونی خود پرداخته و در تمام شرايط استقالل و

 (. pp 205-225  Jewkes, 2002 .کرد)

استدالل می کند که رسانه ها می توانند از نظر قابلیت هاي شناختی مرتبط، از نظر آن دسته از  5در حوزه شناختی ، سالومون   

(. Gavriel, 1979ار گیرند)ويژگی هائی که از طريق آن افراد اطالعات را ارائه داده و پردازش می کنند، مورد تجزيه و تحلیل قر

اشاره به توانايی  "فن آوري"اين قابلیت مربوط به سه جنبه از هر رسانه : فن آوري آن، سیستم نماد )ها( و قابلیت پردازش است. 

ب (. ما براي کسp. 231 Nelson, 1976.هاي فیزيکی، مکانیکی و يا الکترونیکی است که کارکرد تعیین ارتباط را بر عهده دارد )

( و Carlson, & Zmud, 1999(، همچنین براي نظريه کانال توسعه)Bandura, 1986نظريه شناختی اجتماعی تالش می کنیم)

( و ارائه يک نظريه مبتنی بر ديدگاه کلی نسبت به رشد تشخیص و توانايی هاي فرد براي مقابله Kock, 2005نظريه رسانه طبیعی)

آموزان و  شناخت و توانايی هاي آنان در اين ديدگاه، رسانه ها تاثیر اساسی بر روي دانشموثر با انواع ساختار هاي اجتماعی. 

 ,Joas &دارند. از سوي ديگر، مفهوم مهارت هاي اجتماعی به عنوان يکی از عناصر رشد شخصی، ريشه در تعامل نمادين دارد)

1996 Goffman, 1974 & Mead, 1934بر اثر کنش متقابل خود با ديگران شکل گرفته  (. مفاهیم کنشگران از خود، به شدت
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است. در هنگام تعامل ، بازيگران براي ايجاد يک حس مثبت خود  با درگیر شدن در تولید معنا براي خود و ديگران سعی می کنند. 

چه چیزي می  هاي خاصهويت اشاره به مجموعه اي از معانی دارد که بازيگران تعريف که چه کسانی هستند و آنها در وضعیت

نفس در فناوري ها و رفتارها از طريق تجربه فرد از مشاهده، با استفاده از و خواهند، با طبق نظريه خود کفائی، توسعه اعتماد به

-تواند اينترنت را به شیوههاي اجتماعی باالتر می(. اين افراد با مهارتpp .Staples, 1999 776–758گیرد)ارزيابی آنها شکل می

 & ,Wellmanکار ببرند)تر استفاده کرده و براي گسترش روابط خود در فراتر از  شبکه هاي محلی خود بهاي به

Haythornthwaite, 2002زمان در تعامل اجتماعی صورت هم(. به عبارت ديگر، هنگام استفاده اولیه افراد از اينترنت، آنها به

-(. در محیط مجازي، مردم خود را در معرض فنCaplan, 2005تر است)ختگیرند، کنترل اينترنت براي آنها سآنالين قرار می

هايی را براي توسعه اند. از اين طريق آنها فرصتهاي مختلفی از جمله ارتباط و همکاري آمادهاند آنها براي استفادهآوري قرار داده

در مورد  "نامکا"ون نظم و ترتیب در اختیار دارند. و کار بد ICTخودکفايی خود با استفاده از ارتباطات از راه دور و از طريق 

ها در کمک به کودک براي ارتباط برقرار کردن با ديگران در هاي اجتماعی که اين توانايیاهمیت و ارزشمند بودن مهارت

تواند هاي اجتماعی، می(. مورفی دريافت که عدم توسعه مهارتNamka, 1997کند)هاي مختلف مثبت است، بحث میموقعیت

تواند منجر به احساسات منفی، هاي اجتماعی کافی میمنجر به انزوا، تنهائی و سرخوردگی شود. عدم موفقیت در توسعه مهارت

تواند منجر به مشکالت رفتاري در هاي اجتماعی می(. فقدان مهارتMurphy, 2005شک به خود و عزت نفس پايین شود)

ساالن، مشکالت عاطفی، قلدري کردن، مشکل در پیدا کردن دوستان، پرخاشگري، توجهی، طرد همکاري، بیمدرسه، بزه

ساالن، و افسردگی می شود. بر اساس مطالعه ثمري و مشکالت در روابط بین فردي، شکست تحصیلی، مشکالت تمرکز، جدا از هم

-مهارت آزمايشی انجام شده است، آموزشنفر( در مراکز دولتی و غیر دولتی با روش شبه 211گروه ) 15( که بر روي 1381لعلی)

 هايگروه اجتماعی( در پذيرش و خانوادگی روانی)استرس سالمت هايشاخص بهبود نسبی موجب مجموع در زندگی هاي

بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي اجتماعی بر در پايان نامه خود تحت عنوان  (1391)حسن زاده زهره .است شده کننده شرکت

هاي ها و نیز جنبهآموزان از رسانه، اشاره می کند.در اين بررسی میزان استفاده دانشدر کودکان پیش دبستانیافزايش محبوبیت 

چنین روابط متغیرهاي مذکور بر اساس رشته تحصیلی، بعد گرفته است. همهاي اجتماعی )ابعاد آن( مورد بررسی قرار مهارت

هاي آوريهمین منظور محاسبه میزان کلی استفاده از فنگیرد. بهآزمون قرار میآموزان)جمعیت( و جنسیت نیز مورد خانوار دانش

چنین شاخص کل هاي اجتماعی به تفکیک ابعاد و همنوين ارتباطی و نیز به تفکیک هريک از وسايل، محاسبه میزان مهارت

 رود.شمار میها نیز از ساير اهداف بهابعاد آنها از اهداف مد نظر تحقیق است. آزمون روابط همبستگی بین اين دو متغیر و مهارت

 روش 

اين تحقیق با استفاده از روش پیمايشی انجام شده است. طرح از نوع پس رويدادي و همبستگی بود. با استفاده  :نوع و طرح پژوهش

س از آن، با استفاده از از بررسی گسترده منابع در مورد مهارت هاي اجتماعی و استفاده از رسانه ها، تحقیق شروع شده و پ
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هاي داده ها ادامه داده در پايگاه "استفاده از رسانه ها"و  "آموزرشد دانش"همراه با  "مهارت هاي اجتماعی"جستجوي عبارات 

 شد. به منظور اطمینان هر چه بیشتر، متون کامل و بازيابی شده و واجد شرايط مورد بررسی مجدد قرار گرفت. 

آموزان دبیرستانی شهرستان مرند بود از بین : جامعه آماري شامل کلیه دانشگیریو روش نمونه جامعه آماری، نمونه

  81سان موضوع بسیاري از مطالعات تحقیقاتی قبل،  تعداد آموزانی ا که امکان دسترسی به کالس درس را داشتند و بهدانش

از روش نمونه گیري تصادفی طبقه بندي شده انتخاب شده اند. آموز دبیرستانی. با استفاده دختر( دانش 58پسر و  22پاسخگو )

هاي شهرستان مرند استان آذربايجان توسط پرسشگران در دبیرستان 93-91ها در جريان آبان و آذر سال تحصیلی آوري دادهجمع

آموز دختر( دانش 88پسر و  92خگو )پاس 181کار برده شد. ازعنوان اطالعات اصلی اين مطالعه پژوهشی بهها بهانجام شد و اين داده

 دبیرستانی که در اين تحقیق شرکت کرده بودند، تجزيه و تحلیل شدند. 

، به نقل از يوسفی و 1983ماتسون) آموزان، پرسشنامه مهارتهاي اجتماعیبه منظور اندازه گیري مهارت هاي دانش :ابزار پژوهش

ارت هاي اجتماعی مورد ارزيابی قرار گرفته است. پنج جنبه از مهارت هاي مورد استفاده قرار گرفت و میزان مه ( 1383خیر، 

 آموزان عبارتند از: دانش

 مهارتهاي مناسب : رفتارهائی که شامل توسعه عمل و تفکر مثبت است.  -1

 م است.مهارتهاي نامناسب يا جسارت: رفتارهاي ضد اجتماعی و رفتارها يا اعمالی که کنترل خلق و خوي در آنها ک -2

 مهارتهاي تکانشی/ سرکش : مکانیسم دفاعی در برابر احساس عدم کفايت و عزت نفس پايین.  -3

 اطمینان به خود : اعتماد به نفس بسیار زياد  -1 

 مهارت هاي حسادت و کناره گیري: توانايی عقب نشینی از تماس بین فردي و مشارکت اجتماعی.  -5

ابعاد است. به طور خاص، اين مقیاس شامل اندازه گیري زير مجموعه مهارت هاي به قرار زير  سوال در همه 22پرسشنامه شامل    

( مهارت کناره 5( مهارت هاي اطمینان به خود، )1( مهارت هاي تکانشی، )3( مهارت جسارت )2( مهارت هاي مناسب ، )1است: )

ا عمال در استفاده از اطالعات محاسبه می شود. اين پرسشنامه گیري. بر اساس اندازه گیري ، نمره کل  به عنوان شاخص رشد مهارته

سؤال در رابطه با مهارت  13سؤال در رابطه با مهارت هاي جسارت ،  12سوال در مورد مهارت هاي مناسب،  18به ترتیب، شامل 

گیري است. از افراد  سوال در خصوص مهارت کناره 11پرسش هاي مربوط به مهارت هاي اطمینان به خود، و  9هاي تکانشی، 

قسمتی پاسخ دهند. روائی و پايايی پرسشنامه با استفاده از روش   5مورد مطالعه خواسته شد تا به هر سوال، با استفاده از يک مقیاس 

هاي مختلف انجام شده است. براي طبقه بندي عناصر مهارت هاي اجتماعی در مقوله هاي نظري پس از جمع آوري داده ها از 

براي بررسی پايايی مقیاس مه ارتهاي اجتماعی، از ضريب آلفـاي کرونبـاخ و دو نیمـه لیل عاملی استفاده شده است. روش تح

بود. همچنین براي  1/82استفاده شده است. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ و ت نصیف براي کل مقیـاس يکـسان و برابـر  سـازي

برابـر  kmo استفاده شده است که مقـدار ضـريب با اسـتفاده از مؤلفـه هـاي اصـلی تعیین روايی سازه آزمون از روش تحلیل عاملی

آموزان طراحی شده است، در اين تحقیق داراي پايائی قابل اين مقیاس که براي دانش (.1382بـود)يوسـفی و خیـر،  1/82بـا 
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سئوال در مورد هر يک از  11است. پرسشنامه اضافی شامل  ( بود. روائی به دست آمده از اين طريق باال33/1اطمینان)آلفا برابر به 

انواع مختلف استفاده از رسانه ها بود. اين بخش شامل مقیاس پنج قسمتی لیکرت بود. اين بخش از پرسشنامه شامل استفاده از رسانه 

ها از طريق جمع کردن نمره زمان رسانهها)تلويزيون، تلفن همراه و زمان استفاده از اينترنت در هر روز( بود. نمره کل استفاده از 

گیري ساير متغیرها)جنسیت، بعد ها به دست آمده است. بخش ديگري از پرسشنامه در مورد اندازهاستفاده از هر يک از رسانه

 خانوار، رشته تحصیلی( بود. 

تنباطی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته :  داده ها با استفاده از تجزيه و تحلیل آماري توصیفی و اسهاروش تجزيه و تحلیل داده

است. جداول فراوانی و آمارهاي توصیفی براي توصیف هر يک از متغیرها  مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحلیل آماري 

جتماعی هاي پژوهشی و بررسی روابط بین متغیرها انجام شد. به منظور بررسی رابطه بین مهارت هاي ااستنباطی براي پاسخ به پرسش

-براي مقايسه روابط مذکور بین گروه  zr ها مانند اينترنت، با استفاده از مدل ضريب همبستگی پیرسون و آزمونو استفاده از رسانه

آموزان آموزان، مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل عاملی براي تعیین ابعاد مهارت هاي دانشهاي جنس و بُعد خانوارهاي دانش

هاي جمع آوري شده آزمون پايائی، آزمون همبستگی، و تجزيه و تحلیل مقايسه اي داده SPSSستفاده از نرم افزار استفاده شد. با ا

انجام شد. براي آزمون فرضیه ها، نمرات سازه)استفاده از رسانه ها( با اضافه کردن نمرات اقالم مربوطه، محاسبه شد و نمره کل براي 

ها، داراي توزيع نرمال بود. اثر استفاده چنین هر يک از مهارتها و همنمره متغیر استفاده از رسانهها به دست آمد. استفاده از رسانه

 آموزان با انجام ضريب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. از رسانه ها در مورد مهارت هاي دانش

 نتایج

از کل پاسخ  ٪ 23درصد از آنها ) 8/11کردند. مراه استفاده میدرصد از کل پاسخگويان، از تلفن ه 5/23: هاي توصیفیيافته  

درصد از  21دهندگان دسترسی به اينترنت داشتند، در حالی که درصد از پاسخ 15گويان( از پست الکترونیکی استفاده می کردند. 

ه اينترنت استفاده می کردند. همه کاربران اينترنت کامپیوتر شخصی نداشتند، بعضی از آنها از تلفن هاي همراه براي دسترسی ب

کردند. جدول ساعت در روز( صرف تماشاي تلويزيون می 2گويان، به تلويزيون دسترسی داشته و زمان نسبتاً زيادي)حداقل پاسخ

ها را انهمهارت فرعی، و میزان استفاده از رس 5آموزان و هاي اجتماعی دانشو انحراف استاندارد مهارتمقادير میانگین  1شماره 

 دهد.نشان می

 امیانگین و انحراف معیار و دامنه تغییرات مهارتهای اجتماعی و میزان کاربرد رسانه ه 1جدول شماره     

 انحراف معیار میانگین دامنه تغییرات مهارتهـــــا

 نمره کل مهارتها

 مهارتهاي مناسب

 مهارتهاي نامناسب

 مهارتهاي تکانشی

 مهارتهاي اطمینان به خود

311- 22 

91 - 18 

21 - 12 

25  - 13 

15 – 9  

13/211 

22/31 

19/51 

18/51 

22/29 

2/21 

2/8 

2/5 

2/2 

2/5 
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 3/5 58/33 11 - 51 مهارتهاي کناره گیري

 9/5 83/32 11 -  55 نمره کاربرد رسانه ها

رسانه ها و نمره کل مهارت هاي اجتماعی نشان می دهد که همبستگی نسبتاً قوي بین استفاده از  2: جدول شماره هاي استنباطیيافته

(. همچنین سه بعد از مهارت هاي 25/1وجود دارد. استفاده از رسانه ها با نمره مقیاس مهارت هاي اجتماعی رابطه مثبت دارد)

ها به اين يافتهها )نمره کل( دارند. اين داري با استفاده از رسانهخود و کناره گیري( ارتباط معنیاجتماعی )جسارت، اطمینان به

يابد. همچنین آموزان نیز افزايش مینجامد که هر اندازه استفاده از رسانه ها افزايش می يابد، مهارت هاي دانشاگیري مینتیجه

( بیش از ديگر جنبه هاي مهارت هاي = r 19/1)گیري( و مهارت هاي کناره = r 11/1هاي جسارت و )ها با مهارتاستفاده از رسانه

ها، کمتر در آموزان با استفاده از رسانهدهد ابعاد ديگر از مهارت هاي اجتماعی دانشنشان می 2اعی در ارتباط بود. جدول اجتم

  ارتباط بودند، در مقايسه با جسارت، اطمینان به خود و مهارت هاي کناره گیري است.

 های آن با کاربرد رسانههای اجتماعی به همراه  خرده مقیاسهمبستگی بین مهارت 3جدول شماره 

 کاربرد موبايل کاربرد تلويزيون کاربرد اينترنت )نمره کل(|کاربرد رسانه 

 r Sig r Sig r Sig r Sig ابعاد مهارتهاي اجتماعی 

 مهارتهاي مناسب  -1 

 مهارتهاي جسارت  -2 

  مهارتهاي تکانشی  - 3 

 اطمینان به خود - 1 

 مهارتهاي کناره گیري - 5 

 مره کلن - 2 

19/1 

 **11/1 

12/1 

 **21/1 

 **19/1 

 **25/1 

121/1 

111/1 

282/1 

111/1 

111/1 

111/1 

19/1 

 **15/1 

13/1 

 **31/1 

19/1 

** 28/1 

121/1 

111/1 

185/1 

111/1 

121/1 

111/1 

19/1 

 **22/1 

19/1 

 **.21/1 

 **21/1 

 **23/1 

121/1 

111/1 

121/1 

131/1 

111/1 

111/1 

19/1 

 **18/1 

12/1 

18/1 

 **21/1 

 **21/1 

121/1 

111/1 

231/1 

131/1 

111/1 

111/1 

تر از هر سه خرده مقیاس استفاده از رسانه هاي به شدت با مهارت جسارت در ارتباط است. اما  ارتباط استفاده از تلفن همراه، قوي

هاي ابراز وجود را تواند مهارتهمراه می هاي ديگر است. اين بدان معنی است که استفاده از تلفنهاي مربوط به رسانههمبستگی

بیش از رسانه هاي ديگر مانند اينترنت رشد دهد. اما مقیاس استفاده از اينترنت، بیشتر از رسانه هاي ديگر با مقیاس مهارت اطمینان 

هاي ديگر ا بیش از رسانهتواند رشد مهارت هاي اطمینان به خود ردر ارتباط است. اين بدان معنی است که استفاده از اينترنت می

هاي هاي علمی و آکادمیکی، از سوي برخی از يافتهمانند تلفن همراه به دنبال داشته باشد. ارتباط بین استفاده از رسانه ها و مهارت

ود دارد ( متوجه شد که اشاره به اين واقعیت دارد که داليل بسیاري وج2111) "موري"شود. مثالً آن چه که تحقیقی نیز تأيید می

ها را انتخاب کند، از جمله اين آموز آينده بايد آموزش آنالين، از راه دور و رشته هاي تحصیلی  مربوط به رسانهکه چرا يک دانش

 تحقیقات هستند. 

و  با توجه به زمان صرف شده براي استفاده از اينترنت، میزان استفاده اندازه گیري شده اثرات مثبت بر روي مهارتهاي جسارت 

چنین، با هاي اجتماعی نشان داد. همخود، نشان داد. در عین حال، میزان استفاده از اينترنت اثر مثبت بر نمره کل مهارتاطمینان  به
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-هاي جسارت، کنارهتوجه به زمان صرف شده براي استفاده از تلويزيون، میزان استفاده اندازه گیري شده، اثر مثبت بر روي مهارت

ان به خود نشان داد. اما ارتباط بین  استفاده از تلويزيون با مهارتهاي ابراز وجود بیشتر از ساير همبستگی هاست. گیري و اطمین

آموزان دبیرستانی را افزايش دهد. در هاي ابراز وجود در میان دانشتواند مهارتبنابراين روشن است که استفاده از تلويزيون می

دهد. با توجه به زمان صرف شده براي زيون اثر مثبت بر نمره کل مهارت هاي اجتماعی نیز نشان میعین حال، میزان استفاده از تلوي

دهد. گیري نشان میاستفاده از تلفن همراه، میزان استفاده اندازه گیري شده، اثرات مثبت بر مهارتهاي ابراز وجود و مهارت کناره

هاي هاي جسارت را بیش از ساير جنبهتفاده از تلفن همراه می تواند مهارتهمانطور که در مورد تلويزيون نیز ديده می شود، اس

 دهد. هاي اجتماعی نشان میچنین میزان استفاده از تلويزيون اثر مثبت بر نمره کل مهارتمهارت، توسعه دهد. هم

گیري و هاي جسارت، کنارهروي مهارتگیري شده، اثرات مثبت بر با توجه به مقیاس استفاده از رسانه، میزان استفاده اندازه   

داري بین استفاده از رسانه ها با نمره مهارت هاي اجتماعی کل چنین  همبستگی معنیاطمینان بیش از حد به خود، نشان داد. هم

ها به شدت  توان مشاهده نمود که: مقیاس مهارت اطمینان به خود، بیش از ديگر رسانه، می2وجود دارد. با نگاهی به جدول شماره 

ها، به شدت با استفاده از اينترنت و موبايل، و چنین مهارت جسارت بیش از ديگر رسانهبا کاربرد اينترنت در ارتباط است. هم

ها با گیري به شدت با استفاده از تلويزيون و تلفن همراه، در ارتباط هستند. همبستگی بین شاخص استفاده از رسانهمهارت کناره

( ، و 21/1( ، مهارت اطمینان بیش از حد به خود )11/1ارت هاي اجتماعی به قرا زير است: مهارتهاي ابراز وجود )جنبه هاي مه

ها در توسعه توان دريافت که استفاده از رسانه( بود. بنابراين می25/1هاي اجتماعی )( و نمره کل مهارت19/1گیري، )مهارت کناره

هاي گیري موثر هستند. همبستگی بین مقیاس مهارتدو برابر بیش از توسعه مهارت کناره آموزانهاي ابراز وجود دانشمهارت

(، استفاده از تلفن همراه 28/1ها به ترتیب به قرار زير در ارتباط است: استفاده از اينترنت )کارگیري انواع رسانهاجتماعی  با به

آموزان در درجه اول تحت تأثیر هاي اجتماعی دانشدهد که  مهارتی(. اين يافته نشان م23/1( و استفاده از تلويزيون )21/1)

کارگیري هاي اجتماعی با بهاستفاده از اينترنت بیش از تلويزيون و تلفن همراه هستند. با اين حال تفاوت کمی بین ارتباط مهارت

 ها وجود دارد. گانه رسانهانواع سه

داري  نیست. اما هاي اجتماعی در میان دو گروه پسران و دختران داراي تفاوت معنیها و مهارتارتباط بین استفاده از رسانه  

ها در داخل هاي نوين ارتباطی و رسانهآموزان با استفاده از فن آوريهاي اجتماعی دانشداري بین ارتباط مهارتتفاوت معنی

ها، در خانوارهاي با اطمینان به خود با کاربرد رسانههاي جسارت و هاي مختلف وجود دارد. رابطه مهارتخانوارهاي با جمعیت

  (.1و  3نفر ، بیشتر از بقیه خانوارها است)جداول  1جمعیت تا 
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 مقایسه همبستگی بین مهارتهای جسارت با کاربرد رسانه ها  2 جدول شماره

 نفر 4در بین خانوارهای با جمعیتهای کمتر و بیشتر از 

  آموزجمعیت خانوار دانش 

 نفر 1تا نفر 1بیش از  

Z zr r zr r ضريب همبستگی 

 مهارتهاي جسارت با کاربرد رسانه ها 45/0 95/0 21/0 23/0 11/3

 مقایسه همبستگی بین مهارتهای اطمینان به خود با کاربرد رسانه ها  4جدول شماره 

 نفر 4در بین خانوارهای با جمعیتهای کمتر و بیشتر از 

  آموزشجمعیت خانوار دان 

 نفر 1تا نفر 1بیش از  

z Zr r zr r ضريب همبستگی 

 مهارتهاي اطمینان با کاربرد رسانه ها 21/0 23/0 11/0 11/0 5/1

آموزان )جسارت و کناره گیري( با کاربرد رسانه ها و فن آوريهاي همچنین ارتباط بین دو جنبه از مهارت هاي اجتماعی دانش

آموزان متفاوت است. اين بدان معنی است که ضريب همبستگی هاي مختلف در درون ه تحصیلی دانشنويت ارتباطی بر اساس رشت

ها و مهارت کناره گیري در بین رشته هاي عنوان مثال، رابطه بین کاربرد رسانه( پیدا شد. به1رشته هاي تحصیلی )نمودار شماره 

هاي تحصیلی است. اما در علوم تجربی، کمترين میزان همبستگی بین هتحصیلی رياضیات و علوم انسانی، بسیار بیشتر از ساير رشت

ها در علوم تجربی، شود. بر عکس، ارتباط بین مهارت ابراز وجود و کاربرد رسانهمهارت کناره گیري و کاربرد رسانه ها ديده می

داري بین رشته هاي قطه نظر، تفاوت معنینسبت به ساير رشته هاي تحصیلی، به ويژه علوم انسانی و رياضی بیشتر است. از اين ن

 .رياضیات و علوم انسانی وجود ندارد
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 بحث و نتیجه گیری 

هاي نوين ارتباطی و رسانه ها در اين مدارس در مقايسه با  رسد که وضعیت استفاده از فن آوريپس از اتمام اين تحقیق، به نظر می   

ها داشتند، هاي کاربرد رسانهشته که بر روي چالش هاي آنها متمرکز شده و رويکرد آسیب شناختی در مورد تالشتحقیقات گذ

تواند  نسبت به برخی ديگر از فعالیت هاي يادگیري سنتی، مفید و دهد  که استفاده از رسانه ها میبهتر است. اما اين مطالعه نشان می

آموزان در چارچوب ش بینی در مورد تأثیر  استفاده از رسانه ها در مهارت هاي اجتماعی دانشممکن باشد. به طور کلی، روابط پی

گیرد. با توجه به يافته هاي آماري، اين نتیجه حاصل شد که استفاده از رسانه ها در ايجاد رشد مدل بسط همبستگی حمايت قرار می

هاي بیشتري نائل شوند. کند تا آنها بتوانند به موفقیتزان کمک میآموهاي اجتماعی و کسب و توانايی به دانشو توسعه مهارت

هاي اجتماعی، مطابقت ها و مهارتدر مورد اعتقاد به اهمیت رسانه 1( و نامکا(Clark, Tom. 1993اين يافته با نظرات کالرک 

، و دانیل  1و وارتال 3، الن 2ت هدر(. با توجه به بسیاري از مطالعات و همسو با آنها، از جمله تحقیقا(Namka, 1997 دارد

دسته از  3ها و داري بین استفاده از رسانه(، تجزيه و تحلیل داده ها نشان داد که همبستگی معنیFligstein , 2001) 5اندرسون

                                                           
1 namka 

2 Heather 

3 ellin 

1 Wartella 

5 anderson 

اطی در بـین  کارگیري فن آوريهاي نـوين ارتبـ  بهآموزان با مقايسه ارتباط مهارتهاي جسارت و کناره گیري دانش 1مودار شماره ن         

یرشته هاي تحصیل  
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-انشی و مهارتهاي تکها با مهارتکه استفاده از رسانهآموزان وجود دارد. نکته قابل توجه و تأمل اينهاي اجتماعی دانشمهارت

آموزان الزم است، ارتباطی ها براي دانشهاي اجتماعی بوده و بیش از بقیه مهارتهاي مناسب که شامل طیف وسیعی از مهارت

شود. آموزان نمیهاي مناسب در دانشعبارت ديگر استفاده از تلفن همراه و اينترنت موجب يادگیري و ايجاد مهارتندارد و به

-آموزان ارتباط دارد. ارتباط بین استفاده از رسانههاي اجتماعی دانشهاي مختلف مهارتهاي مختلف با جنبهانههمچنین کاربرد رس

کارگیري رسانه ها مطابقت دارد. اين مطالعه در مورد افزايش توانايی انتقاد از طريق به 1ها و مهارت اطمینان به خود با يافته چونگ

هاي مختلف)تلفن همراه ، داري بین انواع مهارت هاي اجتماعی و اولويت نسبی کاربرد رسانهنشان داد که ارتباط مثبت و معنی

هاي چنین نشان داد که سطح باالتري از استفاده از رسانه)اينترنت( با رشد مهارتتلويزيون و اينترنت( وجود دارد. اين مطالعه هم

رويه رويه از اين وسیله نوين ارتباطی موجب رشد بینابراين استفاده بیهاي ابراز وجود(، و جسارت همراه است. باجتماعی )مهارت

چنین شود و اين امر به نوبه خود، کمترين آسیب اينترنت بر نوجوانان و جوانان است. همرفتارهاي جسورانه و سرکش نوجوانان می

است. استفاده بیش از حد از تلفن همراه نیز مانند  هاي ابراز وجود محدودتري دارند، بسیار مفیدتلفن همراه براي کسانی که مهارت

-رد درخواست ،تقاضاي تغییر رفتار از ديگران،متفاوتهاي جسارت)ابراز عقايد نامعقول و اينترنت موجب بروز و تقويت مهارت

ه میزان قابل توجهی شود. اما تغییرات مهارت هاي تکانشی، با کاربرد رسانه ها ب( میبدل کردن تعارفو رد و  هاي معقول آنها

تري دارند، بسیار مفید هاي ابراز وجود محدوددهد که تلفن همراه براي کسانی که مهارتهمراه نیست. همچنین اين نتايج نشان می

آموزانی است که آموزان، زمینه خوبی براي رشد مهارت دانشدهد که خانوارهاي با تعداد کمتري از دانشاست. نتايج نشان می

دهد که میزان استفاده از اينترنت آورند. اين يافته نشان میتر فراهم میها را در مقايسه با خانوارهاي پرجمعیته از رسانهاستفاد

 کند. آموزان نقش بسیار مهمی در رشد  مهارت آنان ايفا میتوسط دانش

ها بر اساس عامل جنس متفاوت زان با رسانهآموهاي اجتماعی دانشدست آمد که همبستگی بین مهارتچنین اين نتیجه بههم    

هاي اجتماعی با استفاده از تلويزيون، تلفن همراه و اينترنت بیشتر يا کمتر از آموزان دختر، رابطه بین مهارتنیست. در میان دانش

ه رابطه بین استفاده از آموزان، مشابه هستند، چرا کآموزان پسر نیست. در اين ديدگاه، هر دو گروه پسران و دختران دانشدانش

توان توضیح داد که ها میهاي آنان، در بین دو گروه پسران و دختران متفاوت نیست. با استفاده از اين يافتهها و مهارترسانه

 کارگیري رسانه برابر هستند. ها با بهدختران و پسران براي توسعه مهارت

است که آنها دريافتند که نمرات ارزش آموزش از راه دور زنان بیشتر از مردان  3و دولی 2اين يافته مغاير با يافته هاي مورفري   

مهارت هاي انسانی همواره تحت تأثیر  "جیمز"(. همانند بسیاري از مطالعات، از قبیل Dooley, & Murphrey, 2000است)

تواند به نوبه خود تبعات از رسانه ها می (. استفادهJames, 2002عدم آگاهی از ماهیت و مزيت استفاده از رسانه ها بوده است)

                                                           
1 Cheung 

2 Murphrey 

3 Dooley 
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هاي بهینه به همه کودکان توانند خدمات استفاده از رسانهمنفی نیز به دنبال داشته باشد. بنابراين، نهادهايی چون خانواده و مدارس می

هاي آموزش و پرورش براي آموزان ارائه دهند که متضمن اطمینان از مشارکت بیشتر در فعالیتو نوجوانان، به ويژه براي دانش

هاي نوين ارتباطی براي گیري کرد که استفاده از فن آوريتوان نتیجهطور منطقی میهاي الزم است. بهيابی آنان به مهارتدست

دهد که رشته هاي اين تحقیق در مورد رشته تحصیلی نشان میآموزان مفید و ضروري است. يافتههاي دانشتقويت و رشد مهارت

کارگیري رسانه ها ايفا می ها و به همین ترتیب در رشد شخصیت آنان با بهآموزان نقش مهمی در يادگیري مهارتیلی دانشتحص

هاي استفاده از کامپیوتر و اينترنت و نیاز به استفاده هاي مهارتآمد( در مورد پیGary, 1997ها با آنچه که گري)کند. اين يافته

 ر داشت، همساز است. از چنین فناوري هايی در ب

اي به بنابراين، بسیار مهم و ضروري است که نهادهائی مانند مدرسه، خانواده و نهادهاي فرهنگی بتوانند فرآيند توسعه حرفه    

را سمت استفاده از فن آوريهاي نوين ارتباطی  بر مبناي آگاهی مردم، برنامه هاي علمی، و آموزش براي استفاده از رسانه هاي بهینه 

طراحی و اجرا نمايند. براي رسیدن به اين سیستم، قبل از اجراي آن، در دسترس بودن زيرساخت هاي مناسب براي برنامه هاي 

در مورد اهمیت مهارت هاي يادگیري  1اي يک عامل مهم براي توسعه مهارت است. اين يافته موافق با نظرمورفیيادگیري رسانه

تواند منجر به احساسات منفی، شک به خود و هاي اجتماعی کافی مییت در توسعه مهارتعدم موفق"است. وي معتقد است که 

آموزانی با مهارت هاي اجتماعی کافی و امکانات (. بنابراين، در صورت وجود دانشMurphy, 2005)"عزت نفس پايین شود

هر گونه عوامل و شرايطی است که قادر به کاهش قابل اعتماد، عامل قابل توجهی براي اجراي موفقیت آمیز رشد کودکان با کنترل 

 توانند به عنوان عامل بازدارنده  از رشد آنها باشند. هاي آنان بوده  و میتوانايی

آموزان دهد که اثر استفاده از اينترنت در خارج از کالس بر مهارت هاي اجتماعی دانشمرور نتايج مطالعاتی از اين نوع نشان می    

اعتقاد بر اين است که تحقیقات بیشتري الزم است. يافته هاي مطالعه اخیر اشاره به روند قابل توجهی از نیاز به  روشن نیست و

ها، ارتباط اي از متغیرها، مانند محتواي رسانهمطالعات بیشتر در اين مورد است. الزم است که با در نظر گرفتن و  وجود مجموعه

عمل آيد. اين مطالعه هائی بهستان، سبک يادگیري خارج از مدرسه که با آن مرتبط است، بررسیها و دوآموزان با گروهمنظم دانش

آموزان در مناطق ديگر و زمانهاي ديگر با کنترل متغیرهائی و بررسی نیز بسیار جالب توجه خواهد بود که آيا مهارت هاي دانش

آموزان در گروه هاي اجتماعی چگونه است تا از اين طريق تأثیر نشهاي آموزشی و روابط دامانند  فرآيند اجتماعی شدن، برنامه

شناسی نیز مطالعه شود تا بتوان شود که ارتباط مذکور در چهارچوب آسیبچنین پیشنهاد میمتغیرهاي ديگر نیز بررسی شود. هم

 تر در پیش رو داشت.هاي نوين ارتباطی را در راستاي تعلیم و تربیت بهتري از کاربرد فن آوريهاي روشنافق
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