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مندی  های اینترنتی با میزان بهره مطالعۀ رابطۀ مهارت

های اینترنتی نوجوانان شهر شیراز از فرصت  
  سی شوازیمحمدتقی عبا

  فاطمه جعفریان
 محمدتقی ایمان 

 چکیده

آوری اینترنت و موبایل در زندگی روزمره خود سرعت و وسعتی که امروزه کودکان و نوجوانان از فن

سابقه است. اجتناب ناپذیری استفاده از اینترنت آوری بیکنند در تاریخ اجتماعی انتشار فناستفاده می

گزاری ضروری ساخته های اینترنتی را در حوزه پژوهش و سیاست وع فرصتلزوم پرداختن به موض

مندی نوجوانان از  های اینترنتی و میزان بهره بین مهارت است. پیمایش حاضر با هدف مطالعه رابطه

آموزان دختر و پسر  انجام شده است. جامعه آماری  پژوهش شامل تمامی دانش های اینترنتی فرصت

و دوم شهر شیراز بوده و پاسخگویان با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی مقطع متوسطه اول 

 4درصد فاصله اطمینان و  98اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با  ای انتخاب شدهخوشه

اند.  آموز پرسشنامه برخط این مطالعه را تکمیل کردهدانش 869نفر تعیین و در نهایت  844درصد خطا 

های اینترنتی به ترتیب مربوط به  آموزان از فرصت مندی دانشبیشترین بهره ایج توصیفی حاکیستنت

سیاسی و  -های مشارکت مدنی ترتیب فرصت ارتباطات اجتماعی، تفریح و سرگرمی و کمترین آن به

ملیاتی و ها، نتایج نشان داد باالترین میانگین مربوط به مهارت ع است. در بخش مهارت خالقانه بوده

کمترین میانگین مربوط مهارت اطالعاتی بوده است.  نتایج استنباطی مطالعه نشان داد، تمامی انواع 

اند.  همبستگی  بین  های اینترنتی داشتههای اینترنتی تاثیری مثبت و معنادار بر تمامی فرصت مهارت

بت و به لحاظ شدت متوسط دهنده یک رابطه مث( نشان=r/.483ها )ها و کل فرصتمتغیر کل مهارت

توان با اطمینان باالیی مدعی شد تنها با افزایش مهارت و ها بیانگر آن است که می بوده است.  یافته

 های اینترنتی را افزایش داد.  مندی آنان از فرصتسواد اینترنتی نوجوانان  تا حد بسیار زیادی بهره

 آموزاننوجوانان، دانش -های اینترنتی، کودکانارتهای اینترنتی، مه اینترنت، فرصت واژگان کلیدی:

______________________________________________________________ 
 ریزی اجتماعی، بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی و برنامه استادیار جامعه.  
 ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی، بخش جامعه شناسی و  برنامه کارشناسی ارشد جامعه. 

 ایران ، شیراز،رازیدانشگاه ش ریزی اجتماعی،ی، بخش جامعه شناسی و برنامهشناس استاد جامعه.  
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 مقدمه و طرح مسأله

های هوشمند در کنار سبک زندگی در دوران همهوابستگی انسان امروز به اینترنت و تکنولوژی

ها هموار کرده است؛ به گیری کرونا راه را برای افزایش کاربران اینترنت و برخط ماندنِ آن

های  های متعدد، سرعت دسترسی کودکان و نوجوانان هم به رسانه نحوی که بنا بر ضرورت

ای افزایش یافته است.  محتوا و محیط  سابقه ای به نحو بی برخط، ادغام شده، موبایل و شبکه

های متعدد و متنوعی قرا اجتماعی و تعاملی برآمده از این فضا هر کاربری را در معرض فرصت

 (.2010، 2؛ لیوینگستون و هلسپر2009، 1دهد )لیوینگستون و هادونمی

اینترنت تجلی دنیای نوین ارتباطات است.  نمابر، تلفن، تلویزیون و روزنامه نیز از ابتدا 

جا رسوخ  عنوان یکی از نمودهای تازه از ارتباطات به همه قدر فراگیر نبودند.  اینترنت به  این

زون ارتباط بین مردم سراسر دنیا است به رشد، گسترش روزاف  کند.  این روند تکاملی و رو می

های  ترین مظهر شاهراه ترین و کامل که خواهان ارتباط و تبادل اطالعات هستند.  اینترنت قدیمی

ها امکان تبادل اطالعات با  اطالعاتی الکترونیکی است و همان سیستمی است که به رایانه

ط نوجوانان و جوانان با اینترنت ممکن (.  در حالی که ارتبا1: 1377دهد)نوظهور،  یکدیگر را می

ها را جهت زندگی در دنیای نوین سازگار  ها شود و آن های مختلف آن است باعث رشد مهارت

کند  ها باز  های مجازی را هم بر روی آن تواند دنیایی از خطرات و آسیب سازد، اینترنت می

های  نت، ضرورت توجه و مطالعۀ فرصتناپذیری استفاده از اینتر (، اما اجتناب1384)عبداللهیان، 

ها  تواند آسیب ها افزایش یابد، می مندی از فرصت کند.  کما اینکه هرچه بهره اینترنتی را بیشتر می

آموزان مقطع  درصد دانش 1/90، 1396و مخاطرات را نیز کاهش دهد.  طبق آمار رسمی در سال 

( 9/46یشترین سهم از کل مقاطع را دارد )متوسطه به تلفن همراه دسترسی داشتند که این مقطع ب

(.  پس از آخرین سرشماری ملی، رشد در دسترسی به اینترنت شتاب 1396)مرکز آمار ایران، 

بر این شتاب افزوده است.  در  1398گیری کرونا در اواخر سال  زیادی داشته است و شروع همه

درصد افزایش یافته است که  20های مذکور، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند حدود  طی سال

 شود.   بخش زیادی از این رشد متوجه نوجوانان می
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ای را برای سرگرمی، ارتباطات، اطالعات و آموزش  های گسترده های دیجیتال فرصت فناوری

های جدید مجذوب  ها استفاده کنند. توجه نسل توانند از آن کند که نوجوانان می فراهم می

های اجتماعی پدید های خاص اینترنت و شبکهدلیل ویژگی هایی شده است که به فرصت

ها شامل جذابیت، سرعت تبادل اطالعات، تنوع موضوعات،  اند که برخی از این ویژگی آمده

مجازی، کاربران این توانایی را دارند که  شود.  در فضای سهولت دسترسی و احساس لذت می

نند و اطالعات و محتوایی که نیاز دارند را در هرکجا که هستند، از خدمات مختلف استفاده ک

های اینترنتی یک امر ضروری در هنگام استفاده از فضاهای برخط است  بدست بیاورند.  مهارت

دیاز،  های بیشتری را بدست آورند )رادریگزدهد که فرصت زیرا به نوجوانان این امکان را می

اینترنتی را  4تواند خود افشایی باطات برخط میمثال، ارت عنوان   (.  به2018، 3اوستن و ایگارتوا

شوند،  راحتی افشا نمی  تقویت کند، یعنی ارتباطات برخط در مورد مباحث شخصی که معموالً به

تواند بهزیستی و روابط  نوبۀ خود می های فرد که به  پذیری ها و آسیب مانند احساسات، نگرانی

(.  عالوه 2013،  5گ، پیوتروسکی، هرمانز و دی لیواجتماعی نوجوانان را ارتقا بخشد )والکنبور

های همدلی در نوجوانان مفید  تواند برای رشد مهارت های اجتماعی می بر این، استفاده از رسانه

های  های ویدئویی برخط یا بازی (.  همچنین بین بازی2016والکنبورگ،  و 6باشد )ووسن

مسأله و افزایش سرعت و توجه در محاسبات های باالتر برای حل  ای و داشتن مهارت رایانه

درآمد که بیشتر از  (.  همچنین کودکانِ کم2013، 7ویلوبی ریاضی ارتباطی وجود دارد )آداچی و

8هایِ خواندن بیشتری داشتند )جکسون کردند، توانایی اینترنت استفاده می
 (.2006 و همکاران، 

  توانند به ای مختلفی که نوجوانان میه وجود، درک نسبتاً کمی از مزایا و فرصت با این 

صورت برخط دسترسی پیدا کنند وجود دارد؛ مثالً در ایران بیشتر به مخاطرات اینترنتی توجه 

شده  عنوان یک آسیب بالقوه در نظر گرفته   شده و در معرض رسانه قرار گرفتن در درجۀ اول به

د کردن یا کاهش در معرض رسانه هاست تحقیقات عمدتاً در جهت محدو سال است.  در واقع،

؛ بشیر و 1386پور گتابی،  قرار گرفتنِ فرزندان بوده است )معیدفر، گنجی و حبیب

( و حتی کمبود 1399؛ دهقان و مهرایی، 1394؛ بختیاری، 1392؛ سعدی پور، 1392افراسیابی،

.  شواهد های مشارکت اینترنتی نوجوانان وجود دارد تحقیقاتِ جهانی دربارۀمزایا و فرصت
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های جمعیتی خاص است و از طریق مطالعات  ها یا گروه تکه، متمرکز بر سیستم موجود غالباً تکه

 (.2014، 9آمده است )لیوینگستون و اونیل دست   مدت به  کوتاه

های  رویکرد رایج در برخورد با اینترنت و فضای آن به شدت تحت تأثیر میراث رسانه

عنوان یک آسیبِ   معرض رسانه قرار گرفتن در درجۀ اول بهجمعیِ غالب است، جایی که در 

های والدین را برای  هاست تحقیقات عمدتاً تالش سال شده است.  در واقع بالقوه در نظر گرفته 

محدود کردن یا کاهش در معرض رسانه قرار گرفتنِ فرزندان و یا کاهش اثرات منفی آن با 

های  اند و توصیه ان مورد ارزیابی قرار دادهای کودکان و نوجوان افزایش سواد رسانه

گذاری نیز در همین ابعاد بوده است. اگرچه محافظت از فرزندان از اهمیت بسیاری  سیاست

هایی برای برآورده کردن انتظارات روزافزون نوجوانان از  برخوردار است، اما چنین توصیه

اطات و مشارکت کافی نیست های دیجیتالی در رابطه با یادگیری، اشتغال، ارتب رسانه

های دیجیتالی در ( مهارت2020) 10(.  براساس دیدگاه هورویتز و اسمیت2013)لیوینگستون، 

دار برای عملکرد تحصیلی در اواسط  بینی کنندۀ مثبت و تا حدی معنیاوایل کودکی یک پیش

طور غیرمستقیم از دوران کودکی بوده است.  عالوه بر این، مهارت دیجیتالی در اوایل کودکی به 

های دیجیتال بر روی عملکرد تحصیلی اواسط دوران کودکی تأثیرگذار بوده است طریق مهارت

ها نشان و به طور قابل توجهی ارتباط مثبت با عملکردِ کودکان در مدرسه داشته است.  این یافته

کودکان از این زمان  تواند مفید باشد، به شرط آنکه  های دیجیتال می دهد استفاده از فناوری می

های دیجیتالی به نحو احسن استفاده کنند.  لذا به جای دسترسی صِرف به برای کسب مهارت

 های دیجیتالی تمرکز کرد.ها باید بر توسعۀ مهارتفناوری یا محدود کردن استفادۀ آن

میزان که  است،  به همان تهدیدها و ها فرصت ساز ی نوجونان از اینترنت زمینه اگرچه استفاده

 حال درعین و آمیز مخاطره های وارد شدن به عرصه احتمال شود، می فعالیت آنها در این فضا بیشتر

های اینترنتی  یابد اما سواد دیجیتالی و افزایش مهارت نیز افزایش می ها مند شدن از فرصت بهره

های  ذارد و با فرصتتواند بر کاهش خطرات اینترنتی برای کودکان در دنیای سایبری تأثیر بگ می

و کابلو هات، کالرو و  2021، 11اینترنتی نیز همراه است)پورناما، اولفا، ماچالی، ویبوو و نارمدیتیا

(.  با توجه به اهمیت جایگاه، کارکردها و جذابیت اینترنت در سازمان اجتماعی 2018، 12کابلو
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نه نیست. از سوی دیگر بیناجوامع معاصر، حذف و محدود کردن آن امکان پذیر و حتی واقع

های اینترنت و فضای مجازی را نشان دهد.  تواند تمامی واقعیتشناسانه نمیصرفِ نگاه آسیب

در واقع مسألهی اصلی این پژوهش این است که نگاه منفی و بدبینانۀ موجود به تحوالت فناوری 

کسو، و عدم آگاهی و توجهی به نیازهای ارتباطی مخاطبان از یهای جدید و بیدر عرصۀ رسانه

تنها ما را از شناخت علمی  های اینترنتی از سوی دیگر، نه آموزش در جهت افزایش مهارت

آورد ها فراهم میکند بلکه زمینه را برای پیامدهای منفی این تکنولوژیاینگونه مسائل دور می

های وجه به نگاه(.  بر همین اساس، این پژوهش با ت181-212: 1391)کیا و نوری مرادآبادی، 

سازِ سیاستگذاران و اشراف به شکاف تحقیقات آکادمیک در عمدتاً آسیب شناسانه و محدودیت

های فرصتهای اینترنتی، تالش کرده است با تمرکز بر مطالعۀ حوزه مطالعات مرتبط با فرصت

بطور علمی  ها رامندی از این فرصتآموزان در بهرهاینترنتی، نقش میزان سواد دیجیتال دانش

 مطالعه و تبیین کند.

 پژوهش نظری چارچوب

های  های زندگی در دنیای نوین، سرعت دسترسی کودکان و نوجوانان به رسانه بنا بر ضرورت

ای افزایش یافته و محتوا و محیط اجتماعی و تعاملی برآمده از این فضا  سابقه برخط به نحو بی

دهد )لیوینگستون و هادون،  تنوعی قرار میهای متعدد و مهر کاربری را در معرض فرصت

 (.2010؛ لیوینگستون و هلسپر، 2009

شود که با انجام و اقدامات هایی درون اینترنت گفته میهای اینترنتی به ظرفیتفرصت

ها  (.  فرصت2011، 13شود)نوسباموسیلۀ نوجوانان به نتایج سودمند و مفید تبدیل میمجازی به

های جوانان  خط ممکن است فعالیت دارند و ساختارهای برخط و برون جنبۀ مادی یا ساختاری

ها همچنین دارای یک بعد تخیلی  (.  فرصت2007را فعال یا محدود کنند )لیوینگستون و هلسپر، 

رو  دهد. از این  ها شکل می یا نمادین هستند که نحوۀ عملکرد کودکان را نسبت به آن

ها  ها و اعمال آن ها، عادت های اینترنتی در مهارت فرصتسازی های کودکان برای بسیج ظرفیت

های  گذاری شده است.  همچنین دسترسی به فرصت ها پایه های آن و همچنین در نگرش و تمایل
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های  ها در استفاده از رسانه نفس آن  اینترنتی با مواجهۀ بیشتر نوجوانان و افزایش اعتماد به

یابد)لیوینگستون،  ها به همراه افزایش سن، شدت می الیتای از فع دیجیتال برای طیف گسترده

( در پروژۀ کودکان آنالین 2017(.  لیوینگستون و همکاران )2011هادن، االفسن و گورزیگ، 

های اینترنتی هفت بٌعد را شامل آموزش و یادگیری، مشارکت  جهان برای سنجش مفهوم فرصت

ی، فعالیت خالقانه، ارتباطات اجتماعی، تفریح برخط در جامعه، مشارکت مدنی به صورت اینترنت

: ص 2017و سرگرمی و سالمت وعالیق شخصی( در نظر گرفتند )لیوینگستون و همکاران، 

 -کنند که  ای اعمال اینترنتی را دنبال میای یا مرحله(. آنها معتقدند نوجوانان روند پله17-15

وسعه داده و دامنۀ تعامل خود را با گذشت های جدیدی را ت تدریج مهارت به  -آل  طور ایده به

کاربران »کنند.   بر جستجوی اطالعات تمرکز می« 14کاربران مبتدی»دهند.   زمان افزایش می

کنند، بنابراین سرگرمی و ارتباط را به  کنند و از ایمیل استفاده می ها شرکت می در بازی« 15میانی

پیام فوری و بارگیری موسیقی را به « 16دهکاربران گستر»کنند.   جستجوی اطالعات اضافه می

کنند و از اینترنت برای گسترش تعامل با همساالن خود استفاده  مجموعۀ اعمال خود اضافه می

ای از کاربردهای تعاملی و  عالوه بر آنچه گفته شد طیف گسترده« جانبه همه»نمایند و کاربران  می

رسد قرار گرفتن در  (.  به نظر می2007سپر، گیرند )لیوینگستون و هل خالقانه را نیز دربرمی

کاربران »طور پیوسته با حرکت نوجوانان از   های اینترنتی به ترین طیف فرصت معرض وسیع

 گیرد. صورت می« جانبه کاربران همه»به « مبتدی

های اینترنتی یک پیش شرط اساسی برای  از بین عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، مهارت

ها نقش مهمی در شناختی و مهارتهای اینترنتی است.  متغیرهای جمعیت از فرصتمندی  بهره

شوند، تر میتوضیح تغییرات در وسعت و عمق استفاده از اینترنت دارند.  هرچه کودکان بزرگ

یابد.  همچنین، ظرفیت کودکان برای شکاف جنسیتی از نظر تنوع و میزان استفاده گسترش می

اجتماعی، فراوانی استفاده و _ت برخط به سن، جنسیت، وضعیت اقتصادیمندی از مشارکبهره

رسد ظرفیت استفادۀ حداکثری از مهارت و خودکارآمدی اینترنتی وابسته است.  لذا به نظر می

تری است که شمولیت اجتماعی کودکان و کنندۀ روندهای گسترده های برخط منعکسفرصت

از لحاظ اجتماعی دارای شمولیت هستند، به احتمال زیاد  دهند.  کسانی که نوجوانان را شکل می
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کنند، درحالی که کودکانی که به حاشیه رانده به طیف کاملی از مزایای اینترنتی دسترسی پیدا می

تر شدن، (.  بزرگ2007ها متصور است )لیوینگستون و هلسپر، اند کمتر این احتمال برای آنشده

اشتن والدین با سطح تحصیالت عالی و داشتن مهارت دیجیتالیِ دسترسی به اینترنت در خانه، د

( و همچنین سواد 2018های اینترنتی همراه هستند )کابلو هات، کالرو و کابلو، بیشتر با فرصت

تواند بر کاهش خطرات اینترنتی کودکان و نوجوانان در دنیای سایبری تأثیر بگذارد دیجیتال می

 (.  2021بوو و نارمدیتیا، )پورناما، اولفا، ماچالی، وی

های اینترنتی،  ست که استفاده از اینترنت و مهارتهای اینترنتی از آنجااهمیت مهارت

های اینترنتی شناختی و تجربۀ نوجوانان از فرصتگری روابط بین متغیرهای جمعیت میانجی

های  رسانه (2015) 17( و همچنین براساس دیدگاه تارتاری2010است )لیوینگستون و هلسپر، 

های اینترنتی کودکان و نوجوانان از جمله  اجتماعی و فضای دیجیتال در افزایش مهارت

های فنی و نحوۀ استفاده مؤثر از این  های ارتباطی، کسب اطالعات، توسعۀ مهارت توانایی

دیجیتالی بیشتری داشته   های کند.  هر چه کودکان و نوجوانان مهارت ها کمک می فناوری به آن

آورند )رادریگز دیاز، اوستن و  های اینترنتی به دست می مندی بیشتری از فرصت باشند، بهره

 (.2018ایگارتوا، 

  افزار اشاره افزار و نرم در اولین تعاریف سواد دیجیتال، فقط به دانش ابزاری در مورد سخت

ای فنی ه های اینترنت موجود صرفاً بر ویژگی شده است.  چندین مورد از سنجش مهارت

خوانده « 18دانش دکمه»اصطالح  ها اغلب به  استفاده از اینترنت متمرکز شده است.  این تکنیک

های اینترنت مفهوم  ای اذعان شده است که مهارت طور گسترده  حال، اکنون به شوند.  با این  می

گیری  زهکنند که هنگام اندا سازی تأکید می گیرد. چندین مدل مفهوم تری را در برمی گسترده

های الزم  های اساسی الزم برای استفاده از اینترنت و هم مهارت های اینترنت، هم مهارت مهارت

های  برای درک و استفاده از مطالب برخط باید در نظر گرفته شود.  با در نظر گرفتن مهارت

های  ز بر جنبههای اینترنتی مرتبط با محتوا، از دیدگاه متمرک و مهارتاینترنتی مربوط به رسانه 

های  سازی، مهارت اینترنت را به مهارت شود.  همچنین چندین مفهوم فنی جلوگیری می

های مربوط به  تری تبدیل کرده است، اما بیشتر تفسیرها هنوز در درجۀ اول مهارت خاص



 

 

 

 

 
 1400مجله جهانی رسانه/ دوره شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان  84 

  

 

یک افزودنی ارزشمند  کنند. اگرچه این  های فنی استفاده اضافه می جستجوی اطالعات را به جنبه

های  کنند که اقدامات نیز باید شامل مهارت رای خود مفهوم است، بسیاری از محققان تأکید میب

های اجتماعی باشد.  عالوه بر این،  اجتماعی مورد نیاز برای استفاده از رسانه_ارتباطی و عاطفی

های  عنوان مفاهیم مهمی از مهارت  های خالقیت، امروزه به های ایجاد محتوا، یا مهارت مهارت

 (.2014دایک،  دورسن و ون شود )وان اینترنت ذکر می

های پیشین، یک مطالعۀ  ( با یک رویکرد انتقادی به نظریه2014هلسپر، وان دورسن و آینان )

های دیجیتال کودکان  گیری مهارت گانه برای اندازه بندی پنج تحلیلی انجام دادند که به یک تقسیم

. ق نیز این پنج مهارت اینترنتی مورد سنجش قرار گرفته استو نوجوانان منجر شد. در این تحقی

با پرسشگری از کودکان و نوجوانان در هلند و   بندی جدید ها پس از ارزیابی این تقسیمآن

بندی شامل موارد  اند. این تقسیم انگلیس، آن را جهت استفاده در مطالعات عمومی پیشنهاد داده

 باشد: زیر می

 های دیجیتال. کارگیری عملکردهای رایج در رسانه : مهارت به19عملیاتی (1

های  های جستجو، انتخاب و ارزیابی اطالعات در رسانه : مهارت20یابی اطالعات و جهت (2

 دیجیتال.

ها و  آوری دانش و تبادل معنی با دیگران در شبکه : توانایی اجتماعی در جمع21اجتماعی (3

 ت ضمن درک معانی دیگران.گیری و تحقق معامال امکان تبادل معنی برای تصمیم

یقی، فیلم، عکس، تصویر ومانند های ایجاد محتوای باکیفیت )متن، موس : مهارت22خالقانه (4

 ( برای انتشار در اینترنت.آن

 های تلفن همراه. های مربوط به بارگیری و استفاده از برنامه : مهارت23موبایلی (5

اینترنتی )لیوینگستون و های  در این مطالعه بر اساس قضایای باال از نظریۀ فرصت

( هم برای 2014های دیجیتال )هلسپر، وان دورسن و آینان،  ( و نظریۀ مهارت2017همکاران، 

سنجش و هم تبیین روابط بین این دو متغیر استفاده شده است. سعی شده تمامی انواع 

ا و ه های اینترنتی، روابط بین مهارت های دیجیتال سنجیده شود و با سنجش فرصت مهارت

 های اینترنتی تبیین شود. فرصت
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 فرضیات پژوهش

 توان فرضیات اصلی و فرعی زیر را مطرح کرد: با توجه به مباحث نظری باال می

 فرضیۀ اصلی:

های اینترنتی رابطه های دیجیتالی دانش آموزان با میزان بهره مندی آنها از فرصتبین مهارت

 وجود دارد.

 فرعی : هایفرضیه

های اینترنتی و ابعاد آن رابطه  از تمام فرصت ها مندی آن یاتی نوجوانان با بهرهبین مهارت عمل .1

 وجود دارد.

های اینترنتی و  از تمام فرصت ها مندی آن یابی نوجوانان با بهره بین مهارت اطالعات و جهت .2

 ابعاد آن رابطه وجود دارد.

های اینترنتی و ابعاد آن  رصتاز تمام ف ها مندی آن بین مهارت اجتماعی نوجوانان با بهره .3

 رابطه وجود دارد.

های اینترنتی و ابعاد آن رابطه  از تمام فرصت ها مندی آن بین مهارت خالقانه نوجوانان با بهره .4

 وجود دارد.

های اینترنتی و ابعاد آن رابطه  ها از تمام فرصت  مندی آن بین مهارت موبایلی نوجوانان با بهره .5

 وجود دارد.

 تحقیق روش

جامعۀ مقطعی استفاده شده است.  -برای انجام این پژوهش از رویکردی کمی و روش پیمایش

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطۀ اول و دوم شهر شیراز بوده  آماری این پژوهش، تمامی دانش

شود و با توجه به آمار  است.  ادارۀ آموزش و پرورش در شهر شیراز به چهار ناحیه تقسیم می

، تعداد 1398-1399ز ادارۀ آموزش و پرورش کل شهر شیراز، در سال تحصیلیاخذ شده ا

نفر از آنان پسر و  185572که ند  ا نفر در این دو مقطع مشغول به تحصیل بوده 368219

 اند.   نفر دختر بوده 182647
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گیری ویروس کرونا و غیرحضوری شدن مراکز آموزشی کشور، دسترسی و با توجه به همه

گیری تصادفی آموزان غیرممکن شد. لذا، در این مطالعه از روش نمونهضوری با دانشمصاحبه ح

ها استفاده شده  آوری داده ای و پرسشنامۀ برخط برای دسترسی به پاسخگویان و جمع خوشه

برای این کار، در ابتدا چندین بلوک شهری از چهار ناحیۀ آموزش و پرورش شهر بطور است. 

ز هر بلوک مدارس مقاطع متوسطۀ اول و دوم، دخترانه و پسرانۀ دولتی و تصادفی انتخاب شد، ا

غیر دولتی لیست شدند و از هر مقطعی چند مدرسۀ دخترانه و چند مدرسۀ پسرانۀ دولتی و 

غیردولتی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با مشخصات 

نفر دانش آموز  844د خطا محاسبه شده است که  تعداد درص 4درصد فاصلۀ اطمینان و  98

 (.1برآورد شده است )فرمول 

(1)    = 844 

به سرپرستی  24برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق از پروژۀ تحقیقاتی کودکان جهانی آنالین

، 27 استفاده شده است)کودکان جهانی آنالین 26و حمایت یونیسف 25لیوینگستون و کاردفلت وینتر

( و چندین موج 2016، 28(.  این پروژه که در ادامۀ موج اول آن )کودکان جهانی آنالین2020

ها کشور اروپایی و دیگر کشورهای در حال  ( در ده2010-2017)29پروژۀ کودکان اروپایی آنالین

شامل آخرین اصالحات و تغییرات در ابزارهای سنجش بوده  توسعۀ جهان مورد استفاده قرار گرفته

 گیرد.   وسیلۀ محققان مورد استفاده قرار میو امروزه به عنوان مقیاسی  معتبر به

باشد که به نتایج  های برخط می شامل فعالیتهای اینترنتی  براساس چارچوب نظری، فرصت

 بههای اینترنتی (. فرصت2013بولجر،  و شوند )لیوینگستون سودمند برای کاربران تبدیل می

 گویه(، مشارکت مدنی یا سیاسی 3گویه(، مشارکت در جامعه ) 3آموزش ) بُعد یادگیری و 7 

گویه(  7گویه(، تفریح و سرگرمی ) 7گویه(، ارتباطات اجتماعی ) 4گویه(، فعالیت خالقانه ) 3) 

گویه عملیاتی  31این متغیر را در قالب  گویه( تقسیم شده و  4و سالمت و عالیق شخصی )

ها در قالب یک طیف پنج (.  تمامی گویه2016ن و آینان ، کرده است )هلسپر، وان دورس

 (.2( قرار داشتند ) رجوع شود به جدول شماره 5تا روزی چند بار  0وقت  مقیاسی ) از هیچ
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گویه استفاده شد.  مهارت اینترنتی هم شامل  15برای سنجش متغیر مهارت اینترنتی از 

های الزم برای درک و  ت و هم شامل مهارتهای اساسی الزم برای استفاده از اینترن مهارت

شود، در نظر  استفاده از مطالب برخط که باعث عملکرد موثر نوجوانان در محیط دیجیتال می

گیری  برای اندازه گانه بندی پنج ( یک تقسیم2014گرفته شده است.  هلسپر، وان دورسن و آینان )

باشد: مهارت  بندی شامل موارد زیر می قسیمهای اینترنتی نوجوانان پیشنهاد دادند. این ت مهارت

گویه(، مهارت  3گویه(، مهارت اجتماعی ) 3یابی ) گویه(، مهارت اطالعات و جهت3عملیاتی )

ها در قالب یک طیف پنج مقیاسی  گویه(.  تمامی پرسش 3گویه( و مهارت موبایلی ) 3خالقانه )

( و 2ند )رجوع شود به جدول شماره ( قرار داشت5تا کامال درست است  0) اصالً درست نیست 

های اینترنتی و ابعاد آن، براساس پنج فرضیۀ  های اینترنتی با تمام فرصت روابط تمام ابعاد مهارت

 بیان شده، سنجیده شده است.

لینک پرسشنامۀ برخط پژوهش با مجوز آموزش و پرورش در اختیار مدیر و معلمان مدرسه 

های انتخاب شدۀ مدرسه ارسال کنند.  این برای اعضاء کالس ها خواسته شد قرار گرفت و از آن

فرایند در یک مقطع زمانی یک ماهه انجام شد و در این یک ماه لینک پرسشنامۀ برخط مرتب در 

شد که پرسشنامه  ها خواسته می گرفت و از آن آموزان قرار می  های مدارس و در اختیار دانش گروه

 استفاده شد.ها  پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل داده 869را تکمیل کنند.  در نهایت 

های  ای؛ ب، فرصت این مطالعه در سه بخش کلی، الف، متغیرهای زمینه برخطپرسشنامۀ 

در اختیار  30گاه پرس الین های اینترنتی تنظیم شد و با استفاده از وب اینترنتی و ج،  مهارت

از روایی پرسشنامه و ابزارهای سنجش، از تکنیک روایی آموزان قرار گرفت.  برای اطمینان  دانش

 31ای مقدماتیصوری و نظرات اساتید و محققان این حوزه بهره گرفته شد.  همچنین، در مطالعه

روایی و پایایی پرسشنامه مورد آزمون و تایید قرار گرفت.  برای اطمینان از پایایی، پرسشنامه در 

ی مورد آزمون قرار گرفت به طوری که در هر دو مرحله میزان دو مرحلۀ مطالعۀ مقدماتی و پایان

های اینترنتی  های فرصت به دست آمد.  میزان آلفای مقیاس 8/0ها باالی  مقیاس آلفای کرونباخ

بوده است.  در نهایت و  940/0و  921/0گویه( به ترتیب  15های اینترنتی ) گویه( و مهارت 31)

 های آماری استفاده شده است.افزار تحلیل داده از نرمها  به منظور تحلیل اولیۀ داده
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 های توصیفی پژوهش یافته

درصد  61درصد پسران و  39نفر نمونۀ آماری این پژوهش  869های پژوهش، از  بر اساس یافته

 56دختران شرکت داشتند؛ نتایج حاکی از مشارکت بیشتر دختران نسبت به پسران بوده است.  

 1/21اند و بیشترین درصد پاسخگویی )ن از مقطع متوسطۀ اول بودهکنندگا درصد مشارکت

درصد از مقطع متوسطۀ دوم  44نفر یا  382درصد( از پایۀ هشتم در این مقطع بوده است.  

درصد( مربوط به پایۀ دوازدهم بوده است.  براساس  9/12ترین درصد پاسخگویی ) اند و کم بوده

درصد بود، بعد  6/19کنندگان متعلق به رشتۀ تجربی با   رشتۀ تحصیلی، بیشترین درصد شرکت

 7/4ای با  درصد و شاخۀ فنی و حرفه 7درصد، سپس رشتۀ ریاضی با  2/11از آن رشتۀ انسانی با 

درصد( بود.  بیشتر پاسخگویان،  5/1ترین درصد متعلق به شاخۀ معارف ) درصد و در آخر کم

آموزان  ودند و در مقطع متوسطۀ دوم بیشتر دانشآموزان پایۀ هشتم مقطع متوسطۀ اول ب دانش

درصد( خود را از طبقۀ  70کنندگان )تقریبا  رشتۀ تجربی مشارکت داشتند.  بیشتر مشارکت

 6/4درصد خود را از طبقۀ پائین و محروم معرفی کرده و تنها  24متوسط دانسته، نزدیک به 

های جمعیت شناختی نمونه به  د.  ویژگیان کنندگان از طبقه باالی جامعه بوده درصد از مشارکت

 آمده است. 1طور کامل در جدول شمارۀ 

 های جمعیت شناختی نمونۀ مورد مطالعه ویژگی -1جدول شمارۀ 

 درصد فراوانی طبقات متغیر درصد فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت
 39 339 پسر

 طبقه اجتماعی

 2 17 باالی باال

4/4 38 باال 61 530 دختر  

مقطع 
 تحصیلی

2/22 193 متوسط رو به باال 56 487 متوسطه اول  

 44 382 متوسطه دوم
متوسط رو به 

 پایین
414 6/47  

 سن
سال 15تا  12  502 8/57 8/18 163 پایین   

سال 19تا  16  367 3/42 1/5 44 محروم   

 قومیت

5/76 665 فارس  

 ناحیه

1ناحیه   261 30 

2/9 80 لر 2ناحیه   172 8/19  

2/9 80 ترک 3ناحیه   263 3/30  

4ناحیه 1 9 عرب  173 9/19  
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 درصد فراوانی طبقات متغیر درصد فراوانی طبقات متغیر

 0 0 ترکمن

رشته 
 تحصیلی

 7 61 ریاضی

2/0 2 بلوچ 6/19 170 تجربی   

5/3 30 سایراقوام 2/11 97 انسانی   

محل 
 سکونت

6/6 57 روستا ای فنی و حرفه   41 7/4  

2/16 141 شهرستان 5/1 13 معارف   

2/77 671 مرکز استان     

میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای مهارت اینترنتی  2جدول شمارۀ 

گونه که در  دهد.  همان ها نشان می های اینترنتی را به تفکیک ابعاد آن مندی از فرصت و بهره

آموزان به جز مهارت اطالعاتی  های اینترنتی دانش شود قریب به اتفاق مهارت جدول مشاهده می

در سطحی باالتر از متوسط قرار دارد.  در این میان باالترین میانگین مهارت مربوط به مهارت 

های اجتماعی و موبایلی قرار دارند. در این  است و پس از آن مهارت 42/12عملیاتی با میانگین 

ا یابی ب آموزان مربوط به مهارت اطالعاتی و جهت  میان، کمترین میزان مهارت اینترنتی دانش

 بوده است.   11/6میانگین 

آموزان در  های اینترنتی در بین دانش مندی از فرصت دهد بهره همان طور که جدول نشان می

ها مربوط به فرصت  مندی از فرصت سطح متوسطی قرار دارد.  در این میان باالترین میانگین بهره

دی مربوط به فرصت من و کمترین میزان بهره 70/17ارتباطات اجتماعی است با میانگین 

رسد  بوده است.  براساس نتایج جدول، به نظر می 29/5با میانگین  برخطمشارکت مدنی/سیاسی 

و تفریح و سرگرمی اینترنتی  برخطآموزان از اینترنت بیشتر در جهت ارتباطات اجتماعی  دانش

ر اینترنت و انجام فعالیت خالقانه د برخطکنند.  اما در مشارکت مدنی/سیاسی  استفاده می

مندی از فرصت ارتباطات اجتماعی  ها دارند. بهره مندی کمی از این فرصت ضعیف هستند و بهره

های اینترنتی مفید است، در غیر  و تفریح در اینترنت در صورت نظارت والدین و وجود مهارت

ترنتیِ های این مندی از فرصت زا باشد، به این دلیل که به سمت بهره تواند آسیب این صورت می

 کند. بیشتر حرکت نمی
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 مقادیر پراکندگی و گرایش به مرکز ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته  -2جدول شماره 

 میانگین بیشترین کمترین رنج تعداد گویه ابعاد متغیر متغیر
انحراف 

 معیار

 

های مهارت

 اینترنتی

42/12 15 3 10 3 مهارت عملیاتی  16/3  

11/6 15 3 12 3 مهارت اطالعاتی  76/2  

98/11 15 3 12 3 مهارت اجتماعی  94/2  

28/11 15 3 12 3 مهارت خالقانه  86/3  

89/11 15 3 12 3 مهارت موبایلی  34/3  

های فرصت

 اینترنتی

فرصت یادگیری و 

 آموزش
3 12 3 15 81/9  52/2  

مشارکت برخط در 

 جامعه
3 11 3 14 04/6  64/2  

مدنی یا  مشارکت برخط

 سیاسی
3 10 3 13 29/5  30/2  

64/5 11 4 7 4 فرصت فعالیت خالقانه  80/1  

فرصت ارتباطات 

 اجتماعی
7 24 7 31 70/17  36/5  

فرصت تفریح و 

 سرگرمی
7 27 7 34 76/16  54/6  

فرصت سالمت و عالیق 

 شخصی
3 9 3 12 45/6  24/2  

 پژوهش های استنباطی یافته

متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با توجه به سطح  برای آزمون فرضیات و ارزیابی همبستگی بین

ماتریس همبستگی  3متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.  جدول شمارۀ 

شود،  دهد. چنانکه مالحظه می میان متغیر مستقل و ابعاد آن با متغیر وابسته و ابعاد آن را نشان می

های اینترنتی و ابعاد آن همبستگی مثبت و  رصتهای اینترنتی با ف بین تمامی ابعاد مهارت

های اینترنتی و ابعاد آن، میزان  معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش در میزان مهارت

کند. در این میان،  های اینترنتی در تمامی ابعاد افزایش پیدا میآموزان از فرصتمندی دانش بهره
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رت موبایلی با بعد فرصت ارتباطات اجتماعی بوده است باالترین همبستگی مثبت بین بعد مها

(001/0>,p 458/0=rکه نسبت به دیگر ابعاد همبستگی قوی  )   تری دارد. مهارت موبایلی

سیاسی،  -های آموزش و یادگیری، مشارکت مدنی همچنین بیش از هر مهارت دیگری با فرصت

داشته است. در نهایت، این بعد از  تفریح و سرگرمی و عالیق شخصی همبستگی مثبت و معنادار

( را p 472/0=r,<001/0های اینترنتی)کل( باالترین همبستگی ) اینترنتی با متغیر فرصت مهارت

 داشته است. 

های ایترنتی رابطۀ مثبت و معنادار  بعد مهارت خالقانه اینترنتی گرچه با تمامی ابعاد فرصت

 p ,<001/0در جامعه  ) برخطهای مشارکت داشته است، بیش از هر مهارت دیگری با فرصت

236/0=r( و فعالیت خالقانه )001/0>, p 337/0=r همبستگی مثبت و معنا دار داشته است. بر )

های اینترنتی)کل( این اساس مهارت خالقانه، در رتبۀ بعد از مهارت موبایلی، با متغیر فرصت

 است.( داشته p 440/0=r,<001/0همبستگی مثبت و معنادار  )

مشهود است، بعد مهارت اجتماعی، همبستگی معنادار مثبتی  3همانطور که در جدول شمارۀ 

های اینترنتی داشته است؛ این متغیر بیشترین همبستگی را به ترتیب با با تمامی ابعاد فرصت

برخط (  و کمترین همبستگی را با مشارکت p 458/0=r ,<001/0فرصت ارتباطات اجتماعی )

های (  داشته است. در نهایت این متغیر با متغیر فرصتp152/0=r ,<001/0) در جامعه 

 ( داشته است.p 328 /0=r,<001/0اینترنتی)کل( همبستگی مثبت و معنادار  )

اینترنتی همبستگی مثبت و معنادار داشته است. این   بُعد مهارت اطالعاتی با هر هفت فرصت

(  و کمترین p 265/0=r ,<001/0باطات اجتماعی )متغیر بیشترین همبستگی را با فرصت ارت

( داشته است. در نهایت این متغیر با p 100/0=r ,<01/0همبستگی را با فرصت فعالیت خالقانه  )

 ( داشته است.p 264 /0=r,<001/0های اینترنتی)کل( همبستگی مثبت و معنادار  )متغیر فرصت

برخط نترنتی به جز فرصت مشارکت های ایبعد مهارت عملیاتی با همۀ ابعاد فرصت

مدنی همبستگی مثبت و معنادار داشته است. این بعد از مهارت، بیشترین تاثیر را بر -سیاسی

(  و کمترین همبستگی معنادار را با فرصت p 361/0=r ,<001/0فرصت ارتباطات اجتماعی )

 (  داشته است.  p 122/0=r ,<001/0در جامعه  )برخط مشارکت 
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های اینترنتی متوجه های اینترنتی )کل( با متغیر فرصت ون همبستگی متغیر مهارتبا آزم  

( بیشترین تاثیر را بر بعد فرصت p 495/0=r ,<001/0شویم که متغیر مستقل با همبستگی ) می

(  p 436/0=r ,<001/0ارتباطات اجتماعی و در رتبۀ بعد با بعد فرصت تفریح و سرگرمی )

( بر تمامی p 483/0=r ,<001/0ین متغیر توانسته است با همبستگی )گذاشته است. همچنین ا

 های اینترنتی تاثیر مثبت بگذارد.  فرصت

 ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته -3جدول شمارۀ 

 

 گیری بحث و نتیجه

طور خاص با شیوع ویروس کرونا در جهان شرایط برای رشد ناگهانی های گذشته و به سال در

های هوشمند و تبلت برای نوجوانان  ویژه تلفن  های متصل به اینترنت، به سترسی به دستگاهدر د

در سرار جهان به وجود آمده است.  این امر دسترسی نوجوانان به اینترنت موبایل و امکاناتی که 

، برخطهای  به همراه دارد را بسیار بیشتر کرده است.  سرعتی که کودکان و نوجوانان به فناوری

 سابقه است. پژوهش اند در تاریخ نوآوری و انتشار فناوری بیموبایل و شبکه دسترسی پیدا کرده

ها از  مندی آن های اینترنتی نوجوانان بر روی میزان بهره حاضر به دنبال مطالعۀ تأثیر مهارت

 . های اینترنتی بوده است فرصت
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کان آنالین جهان به فرصت یادگیری و های اینترنتی مطابق با پروژۀ کود در این مطالعه، فرصت

آموزش، فرصت مشارکت در جامعه، فرصت مشارکت مدنی/ سیاسی، فرصت ارتباطات اجتماعی، 

بندی شد. مسألۀ مهم این  تفریح و سرگرمی، سالمت و عالیق شخصی و فعالیت خالقانه تقسیم

ند، در رأس های هوشمند هست آوری است که گرچه  کودکان، فرزندخواندگانِ اولیۀ فن

توانیم  شوند، اما ما  نمی عنوان بومیان دیجیتال شناخته می  های دیجیتال نیز قرار دارند و به آوری فن

 (.  2011، 32جان و وجت ها را باسواد دیجیتال در نظر بگیریم )مارگاریان، لیدل طور خودکار آن به 

ر این مطالعه در بازۀ سنی کننده د آموزان مشارکت نتایج توصیفی حاکی از آن است که دانش

اند.  بیشتر  از مقاطع موسطۀ اول و دوم شهر شیراز بوده 11/15سال و با میانگین سنی  12-19

 (.1کنندگان از قومیت فارس، طبقۀ متوسط و دختران بوده اند )نگاه کنید به جدول شماره  مشارکت

یشترین مهارت را به ترتیب آموزان بهای اینترنتی، نتایج حاکی است که دانش در بعد مهارت

( دارند و با 89/11( و موبایلی)98/11(، اجتماعی)42/12در ابعاد مهارت عملکردی با میانگین)

رسد  ( برخوردار هستند. به نظر می11/6فاصلۀ زیاد از کمترین مهارت در بُعد مهارت اطالعاتی)

طور خاص وین ارتباطی و بههای نهای اخیر در حین استفاده از تکنولوژی آموزان در سال دانش

های دیجیتال را یادگرفته و مهارت کافی را در بعد عملکردی  موبایل، عملکردهای رایج در رسانه

های تلفن  های مربوط به بارگیری و استفاده از برنامه اند. مهارت موبایلی به مهارتکسب کرده

های هوشمند به تر گوشیانهمراه اشاره دارد. امکان جابجایی، سهولت استفاده و قیمت ارز

دهد که راحت تر به آن دسترسی داشته باشند و در هر مکان و زمانی به  افراد، این امکان را می

رسد  های مورد نظر خود را دنبال کنند. به نظر میراحتی به اینترنت متصل شده و فعالیت

ی به موبایل و کسب مدارس، دسترسی بیشتربرخط های  آموزان در دوران کرونا و آموزش دانش

اند. به همین دلیل این بعد از مهارت اینترنتی بیشترین تاثیر را بر های مرتبط با آن داشته مهارت

 ها داشته است. آموزان از اغلب فرصتمندی دانشبهره

آموزان مهارت اطالعاتی پائینی دارند، یعنی در جستجو، انتخاب و  نتایج حاکی است، دانش 

دهد هنوز از کفایت الزم برخوردار  ها را شکل می که مهارت اطالعاتی آن ارزیابی اطالعات

زا باشد. در حقیقت،  ها و حتی جامعه بسیار آسیب تواند برای آن نیستند؛ این مسأله می
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آموزان از بینشی انتقادی برای ارزیابی اطالعات به دست آمده در فضای مجازی برخوردار  دانش

ت صحیح و غلط را از یکدیگر تشخیص دهند. همراستا با این نتایج، نیستند تا بتوانند اطالعا

دهد که نوجوانان در یافتن،  نشان می (2010تحقیقات دیگران از جمله لیوینگستون و هلسپر)

آموزان نتایج که مهارت اطالعاتی دانش.  براساس این دارند مدیریت و ارزیابی اطالعات مشکل 

ریزی برای افزایش این مهارت ضروری است. همچنین ، برنامه دهدرا در سطح پائینی نشان می

های اینترنتی خود را گام به گام با فرزندان خود ارتقاء داده  شود که مهارت به والدین پیشنهاد می

ها و مخاطرات اینترنت افزایش دهند تا مانع از و آگاهی و شناخت خود را نسبت به فرصت

 زندان شوند.  افزایش شکاف نسلی بین خود و فر

مندی از فرصت یادگیری و  های اینترنتی، نتایج نشان داد میانگین میزان بهرهدر بخش فرصت

(، مشارکت مدنی یا سیاسی به 04/6در جامعه )برخط (، فرصت مشارکت 81/9)برخط آموزش 

(، 70/17) (، فرصت ارتباطات اجتماعی64/5) (، فرصت فعالیت خالقانه29/5) صورت اینترنتی

 ( و میانگین فرصت دنبال کردن سالمت و عالیق شخصی76/16رصت تفریح و سرگرمی )ف

(  2007ها )لیوینگستون و هلسپر،  ( بوده است.  براساس چارچوب نظری نردبان فرصت45/6)

 «کاربران میانی»آموزان مقطع متوسطۀ اول و دوم بیشتر در پلۀ دوم  نتایج این تحقیق نشان داد دانش

اند چندان وارد مراحل و  اند و نتوانسته کنند مانده ت برای سرگرمی و ارتباط استفاده میکه از اینترن

نام دارد شوند. به همین دلیل  «همه جانبه»و « گسترده»های سوم و چهارم که به ترتیب کاربر پله

یگران از راستا با نتایج مطالعات د این یافته هم برند.های فعالیت خالقانه بهره می کمتر از فرصت

آموزان برای تفریح و سرگرمی از اینترنت  ( است که در آن اکثریت دانش1390جمله دلپسند)

کنندۀ  های اینترنتی منعکسرسد ظرفیت استفادۀ حداکثری از فرصت کنند. به نظر میاستفاده می

که دهد. کسانی تری است که شمولیت اجتماعی کودکان و نوجوانان را شکل میروندهای گسترده

دسترسی برخط از لحاظ اجتماعی دارای شمولیت هستند، به احتمال زیاد به طیف کاملی از مزایای 

اند کمتر احتمال بهرمندی از این فرصت کنند، درحالی که کودکانی که به حاشیه رانده شده می پیدا

هایی تر نابرابریهای اینترنتی را باید در بستر گستردهمندی از فرصترا دارند. به بیان دیگر بهره

 های دیجیتال مؤثر هستند. فهم کرد که در زمینۀ استفاده از فرصت
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های اینترنتی پاسخگویان با میزان  دهد که بین تمام مهارت نتایج استنباطی پژوهش نشان می

های اینترنتی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ به بیان دیگر هر چه  ها از فرصت مندی آن بهره

های اینترنتی هم بیشتر ها از فرصت مندی آن آموزان افزایش یابد، بهره ی اینترنتی دانشها مهارت

؛ 2018راستا با مطالعات دیگران بوده است )کابلو هات، کالرو و کابلو،  شود. این نتایج هممی

بر  ها )کل( بیشترین تأثیر را(. در این میان مجموع مهارت2018دیاز، اوستن و ایگارتوا،  رادریگز

( گذاشته است. این یافته نه تنها p 495/0=r ,<001/0آموزان ) فرصت ارتباطات اجتماعی دانش

ها باالترین همبستگی را با فرصت ارتباطات  ی)کل( بلکه تمامی انواع مهارتها برای مهارت

از  مندی آموزان در خدمت بهره های دانش است. به احتمال زیاد برآیند کلی مهارتاجتماعی داشته 

امکانات اینترنت برای برقراری و گسترش ارتباطات با دیگران بوده است. این یافته اهمیت و نیاز 

به ارتباطات اجتماعی برای کودکان و نوجوانان از یکسو و از سوی دیگر امکانات تعاملی اینترنت 

اجتماعی بلکه شرایط  رسد نه تنها نیاز به ارتباطات دهد. به نظر می مندی از آن را نشان میبرای بهره

گیری ویروس کرونا و فروکاهش ارتباطات چهره به چهره عاملی مضاعف برای خاص همه

آموزان از اینترنت برای ارتباطات بوده است. نکتۀ مهم در این میان اینکه، نتایج گیری دانش بهره

ور به میزانی که آموزان در همین شرایط شیوع ویروس کرونا و آموزش از راه ددهد دانش نشان می

اند از فرصت آموزش و یادگیری اینترنتی استفاده از اینترنت برای ارتباطات اجتماعی بهره برده

های دهد که استفادۀ تعاملی از اینترنت بیشتر از استفاده اند. مطالعات متعددی نشان مینکرده

گذار باشد)عباسی شوازی، های مختلف زندگی اجتماعی و فردی تاثیر تواند بر حوزه غیرتعاملی می

(. این یافته ضرورت انجام مطالعات تکمیلی با محوریت ارتباطات و تعامالت 1393همایون، 

 کند. اجتماعی کودکان و نوجوانان در اینترنت را بیش از پیش گوشزد می

داشتن دسترسی و استفاده از اینترنت و همچنین مهارت اینترنتی در نوجوانان پیش شرطی 

های اینترنتی است. اما باید توجه داشت، استفاده از اینترنت با  مندی از فرصت رای بهرهاساسی ب

ای را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار داده و رشد اجتماعی و سابقههای بیاینکه فرصت

: 1396؛ شجاعی، احمدی و همکاران 173: 2019، 33دهد )چن و شایعاطفی آنها را ارتقاء می

های جنسی،  ها را در معرض مخاطرات متعددی همچون دریافت و ارسال پیاماند آنتو( می552

قرار دهد و  35نگاری و نفرت پراکنی سایبریها، هرزه ، مالقات با غریبه 34آزار و اذیت اینترنتی
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، 37؛ بوید و الیسون10: 2001، 36)دیویس و اندالر ها را تهدید کند سالمت جسمی و روانی آن

-طور مستقیم میاینترنتی افراد بهاند که افزایش مهارت طالعات متعدد نشان داده(. م218: 2007

؛ لیوینگستون و 2009، 38ها را از مخاطرات اینترنتی کاهش دهد )مش پذیری آن تواند آسیب

های این پژوهش عدم سنجش مخاطرات اینترنتی (. همچنین یکی از محدودیت2017همکاران، 

های اینترنتی   شود محققان در تحقیقات آینده در کنار سنجش فرصتبوده است که پیشنهاد می

 میزان مواجهۀ کودکان و نوجوانان با مخاطرات اینترنتی را نیز بسنجند. 

ها )کل( بوده است  از باالترین همبستگی مثبت بین مهارت موبایلی با فرصتنتایج حاکی  

(001/0>, p 474/0=rمهارت موبایلی به مهارت .) مربوط به بارگیری و استفاده از  های

ترین مجرای اتصال به های تلفن همراه اشاره دارد و از آنجا که به احتمال زیاد در دسترس برنامه

ها داشته مندی از فرصتآموزان موبایل است توانسته بیشترین تأثیر را بر بهره اینترنت برای دانش

ها با انواع ها باالترین همبستگیگر مهارتباشد. این مهارت همچنین توانسته است در بین دی

دهندۀ اهمیت این مهارت  ها به جز فرصت مشارکت در جامعه را از آن خود کند که نشانفرصت

 برای کودکان و نوجوانان است. 

توصیۀ کلی این مطالعه به والدین، معلمان و در کل به مسئوالنِ آموزش و پرورش این است که 

ها  های اینترنتی را از آنمندی از فرصتآموزان به اینترنت نه تنها بهرهنشمحدود کردن دسترسی دا

ها از  پذیری بیشتر آنها را نیز کاهش داده و در نهایت منجر به آسیبگیرد بلکه مهارت اینترنتی آنمی

های آموزان از فرصتمندی دانششود. بهترین راهبرد برای به حداکثر رساندن بهرهمخاطرات می

های فعال، مشارکتی و ایمن ها و نظارت نترنتی و کاهش مخاطرات آن، افزایش مهارت اینترنتی آنای

ها از اینترنت است و نه صرفاً محدود کردن دسترسی. یعنی به جای دسترسیِ بر نحوۀ استفادۀ آن

به  های دیجیتالی کودکان تمرکز کرد چرا که اجازه دادن صرف به فناوری، باید بر توسعۀ مهارت

تواند مفید باشد، به شرطی که  های دیجیتال می کودکان خردسال برای مقداری استفاده از فناوری

های دیجیتال به نحو احسن استفاده کنند )هورویتز و  کودکان از این زمان برای کسب مهارت

ا هایی ر ها و کارگاه شود که کالس(.  لذا به سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد می2020اسمیت،

ریزی آموزان و والدین برنامه ای برای معلمان، دانش و سواد رسانه های اینترنتی جهت افزایش مهارت

 و اجرا کنند. 
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