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The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of media literacy 

training on problematic use of the Internet, deviant behaviors and relationships with 

peers in adolescents. The research design was a semi-experimental pre-test-post-test 

with a control group and a one-month follow-up. The statistical population was girls' 

high school students in Tehran in the academic year 2018-2019, from which 40 people 

were selected by available sampling method and randomly divided into two 

experimental groups (20 people) and control group (20 people). They were replaced. 

The experimental group underwent media literacy training for 10 one-hour sessions and 

the control group remained on the waiting list. To collect data, the screening scale of 

high-risk and problem-causing use of the Internet by Jelenchik et al., the deviant 

behavior scale of Rostami and Firouz Rad, and the peer relations scale of Rigby and 

Slee were used. Data analysis was done with the statistical method of mixed variance 

analysis based on SPSS.21 software. The results of the research showed a significant 

difference between the mean scores of problematic Internet use, deviant behaviors and 

relationships with peers in the post-test and follow-up. Therefore, media literacy 

training has a striking effect on the problematic use of the Internet, deviant behaviors 

and relationships with peers in teenagers, and it can be used as an effective and useful 

method to reduce the social and academic problems of students . 
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 1401/ 05/ 01دریافت شده: 

 1401/ 05/ 22پذیرفته شده: 

 1401/ 11/ 20 منتشر شده:

زا از اینترنت، رفتارهاي انحرافي و روابط با  اي بر استفاده مشكلهدف پژوهش حاضر اثربخشي آموزش سواد رسانه

آزمون با گروه كنترل و پيگيري  پس  -آزمونآزمایشي از نوع پيشپژوهش، نيمهآموزان بود. طرح  همساالن در دانش

بودند    1398-1399آموزان دوره متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصيلي  یك ماهه بود. جامعه آماري، دانش 

فر( و گروه  ن  20گيري دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش )نفر به روش نمونه  40كه از این جامعه، تعداد  

جلسه   10اي به مدت  نفر( به صورت تصادفي جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت آموزش سواد رسانه   20كنترل )

مقياس غربالگري استفادة  ها از  آوري دادهساعته قرار گرفت و گروه كنترل در ليست انتظار باقي ماند. براي جمعیك

مقياس  و    مقياس رفتارهاي انحرافي رستمي و فيروز راد ان،  جلنچيك و همكار  آفرین از اینترنتپرخطر و مشكل

ها با روش آماري تحليل واریانس مختلط بر  استفاده شد. تجزیه و تحليل داده   روابط با همساالن ریگبي و اسلي 

زا از  استفاده مشكلتفاوت معناداري بين ميانگين نمرات  انجام گرفت. نتایج پژوهش    SPSS.21افزار  اساس نرم

. بنابراین آموزش سواد رسانه وجود دارد  و پيگيري  آزموندر پس  اینترنت، رفتارهاي انحرافي و روابط با همساالن

و  زا از اینترنت، رفتارهاي انحرافي و روابط با همساالن در نوجوانان دارد  اي تأثير چمشگيري بر استفاده مشكل

 آموزان سود جست.    توان از آن به عنوان روش مؤثر و مفيدي براي كاهش مشكالت اجتماعي و تحصيلي دانشمي
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 مقدمه 

 یكي  كه  اند  شده  منجر  جامعه  براي  جدیدي  هاي  چالش  به  جدید  هاي  رسانه

  و همكاران،  1روزنبرگ )  است  نادرست  اطالعات  ميزان  افزایش  آن  هاي  نمونه  از

  كاربران  به  جدید  هاي  رسانه  كه  است  این  امر  این  دالیل   از  یكي(.  2020

  اطالعات  با مبارزه هايراه. دهند مي را محتوا گذاري اشتراک و ایجاد امكان

  ،3بود  و  وراگا  ؛2012  و همكاران،  2جئونگ )  است  نامشخص  همچنان  نادرست

  مردم   به  تواندمي   ايرسانه   سواد  جدید  هايمهارت   كسب  بنابراین،(.  2017

  چندین.  دهند  تشخيص  را  نادرست  اطالعات  و  دستكاري  اخبار  دهد  اجازه

  در   بيشتر  اي  رسانه  سواد  با  افراد  كه  دادند  نشان  تجربي  طور  به  مطالعه

جئونگ    ؛2018  و همكاران،  4داميكو )  هستند  بهتر  نادرست  اطالعات  تشخيص

همكاران، همكاران،  5جانگ -جونز  ؛2012  و    درک (.  2018  لي،  ؛2019  و 

  براي   قوي  هاي  روش  مورد  در  بينشي  تواند  مي  جدید  اي  رسانه  سواد  مقدمات

  نظر   در  دیگر،  عبارت  به.  گيرد  كار  به  جدید  اي  رسانه  سواد  هاي  مهارت  ارتقاء 

 مهم  نادرست  اطالعات  با  مبارزه  راهبردهاي  تدوین  براي  عوامل  این  گرفتن

   (.  2021  سليكا و همكاران،) است  

  زندگي   از  ناپذیر  جدایي  بخش  عنوان  به  اینترنت  از  استفاده  در این ميان  

  شده  فراهم  سرگرمي  و  جهاني  ارتباطات  اطالعات،  به  آسان  دسترسي  ،  روزمره

  هر   از  بيش  فناوري،  اوليه  مشتریان  عنوان  به(  سال   17  تا  12)  نوجوانان.  است

  در   فناوري  سواد  زیرا  كنند،  مي  پيدا  دسترسي  اینترنت  به   دیگر  سني  گروه

و   6لوریسا ) دارد اساسي نقش اجتماعي  هاي شبكه حفظ و تحصيلي عملكرد

  نوجوانان،   ميان  در  آنالین  از فضاي  حد  از  استفاده بيش   .(2014  همكاران،

  آیا   اینكه  مورد  در   تحقيقات  و  پزشكان  بين   در  را  توجهي  قابل  جدال  و  بحث

 حساب    رواني  شناسي  آسيب  از  جدیدي  نمونه  عنوان  به  تواند  مي  پدیده  این

  از   بيش  استفاده  رابطه بين  بر  پژوهشي  رویكرد  یك.  است  كرده  ایجاد  شود،

  مسئله  رفتارهاي  كه با    دارد   تأكيد  تكانه  كنترل  كاهش  با  عمدتاً  اینترنت  از  حد

و   همكاران،  7كوس )  شود  مي  داده  نشان  آور  اعتياد  ساز    ،8الم  ؛2013  و 

  مدل   یك  عنوان  به  اینترنت  از  استفاده  سازي  مفهوم  از  دیگر  تحقيقات  (.2014

  یك   اینترنت  از  حد  از  بيش  استفاده  كه  دادند  نشان  و  انتقاد كردند  بيماري

  است   رواني  اختالل  یك  از  اي  نشانه  بلكه  نيست،  مستقل  روانشناختي  اختالل

  استفاده  اخير،  رویكرد  طبق  .(2019،  9كولول   و  )فرگوسن  دارد  وجود  قبل  از  كه

  استرس   شرایط  از  ناشي  رواني  مشكالت  است  ممكن  اینترنت  از  حد  از  بيش

  وینستين   ؛2008  همكاران،  و  10اسپادا )  كند  جبران  را  غيرمجازي  دنياي  در  زا

  از  حد  از  بيش  استفاده  بين   مستقيم  ارتباط  . با این وجود(2015  همكاران،  و

دارد  بهزیستي  و  اینترنت وجود  روانشناختي    همكاران،   و  بریمن)  پایين 

2018  .) 

توان   مي  مجازي  فضاي  از  استفاده  در  توجه  مورد  متغيرهاي  دیگر  از 

 اجتماعي  هاي  شبكه  از  استفاده   بين  رابطه  رفتارهاي انحرافي اشاره كرد. درک

 
1 . Rosenberg 

2 . Jeong 

3 . Vraga & Bode 

4 . Damico 

5 . Jones-Jang 

6 . Lauricella  

7 . Kuss 

  ساختار   در  تغييرات  اینكه  به  توجه  با  نوجواني  دوران  در  پرخطر  رفتارهاي  و

  براي   بزهكار  همساالن  تأثيرات  به  شده  تقویت  حساسيت  با  عملكرد  و  مغز

  بسيار  است،  رشد  دوره  این  به  منحصر  كه  پذیري  ریسك  به   بيشتر  تمایل  ایجاد

  اغلب   پرخطر  رفتارهاي  در  شدن  درگير  واقع  در  .(2015  ،11كيسي)  است  مهم

  معرض  در  را جوانان كه رفتارهایي جمله  از شود،   مي آغاز نوجواني دوران در

  مانند   دهد،  مي  قرار  مرگ  یا  جسمي  آسيب   از  توجهي  قابل  خطر  یا  آسيب

  خشونت   با  مرتبط  رفتارهاي  و  ایمن  غير   جنسي  اعمال  مواد،  از  استفاده

  رفتارهاي   نوجوانان  از  بزرگي  بخش  ،  این   بر  عالوه(.  2010  ،  استينبرگ)

  20   ،  متحده  ایاالت  پژوهش هایي نشان دادند كه در.  دهند  مي  انجام  پرخطر

  از   درصد استفاده  14تا    5مي كنند،    مصرف  الكل  درصد از نوجوانان    30تا  

  و   جوانا،   ماري  از  استفاده  درصد  20تا    14  داشتند،  دود  بدون  تنباكو  یا  سيگار

نيز    16   ؛   2018  ،  همكاران  و  جانستون) سالح كردند  حمل  خود  با  درصد 

  چهار   هر  از  زیرا  است،  معمول  نيز  جسمي  خشونت(.  2018  و همكاران،  12كان

  یك   در   خود  همساالن  با   بار  یك  حداقل  كه   كند  مي  گزارش  نفر  یك  نوجوان،

  از  كه  نوجواناني(.  2018  ،  همكاران  و  كان )  است  گرفته  قرار  فيزیكي  مبارزه

  این  از دهند، مي انجام ناامن جنسي كارهاي غالباً هستند، فعال جنسي نظر

 هيچ درصد از 14تا  5 و كنند نمي استفاده كاندوم از درصد46تا  34 تعداد

؛كان و  2017  مارتينز ،  و  آبما)  كنند  نمي  استفاده  بارداري  از  پيشگيري  روش

 از   حاكي   كلي  روند  پرخطر،  رفتارهاي  باالي  شيوع  عليرغم(.  2018  همكاران،

  ميان  در  خطرناک  مهم  رفتار  چندین  گذشته  سال  15تا    10  طي   كه  است  آن

  ،   الكل   زیاد  نوشيدن  كشيدن،  سيگار  جمله  از  ،  است  یافته  كاهش  نوجوانان

 و  جانستون )  نوجوانان  بارداري  و  خشونت  اعمال  ،  جوانا  ماري  از  استفاده

  با (.  2015  و همكاران،  صدق  ؛2018  همكاران،  و  13لویكا   ؛2018  همكاران،

استفاده از سيگارهاي    جمله  از  پرخطر،  رفتارهاي  انواع  سایر  شيوع  حال،  این

و   قابل  طور  به  زماني  بازه  این  در  رفتارهاي جنسي خطرناک،  الكترونيكي 

  عدم   مانند  ناامن،  جنسي  اعمال  در  شدن  درگير  و  است  یافته  افزایش  توجهي

  این  نوجوانان  در.  است  سالمتي  كننده  تهدید  و  مانده  ثابت  كاندوم،  از  استفاده

  مرگ   و  حقوقي  پيامدهاي  بهداشتي،  نامطلوب  پيامدهاي  با  خطرناک  رفتارهاي

  آنها  رابطه  درک  لزوم ،(2018  ،  همكاران  و  كان) است  مرتبط  زودرس  مير  و

 . كند  مي  برجسته  را  نوجوانان  اجتماعي  هاي  رسانه  از  استفاده  در

  عامل   سيستم  از  استفاده  آنالین،  رفتارهاي  و  تعامالت  انتخاب  در  نوجوانان

  هستند   فعال  آنالین  هاي  فرهنگ  و  جوامع  ساخت  و  اجتماعي  هاي  رسانه  هاي

.  گيرند مي قرار تأثير تحت و گذارند مي تأثير دیگران بر همزمان طور به كه

  از  فعال  طور  به  نوجوانان  كه  تصور  این.  اجتماعي  هاي  شبكه  كاربران  سایر

  كنند   مي  استفاده  آنالین  فرهنگهاي  و  جوامع  ایجاد  براي  اجتماعي  هاي  رسانه

  ها   نظریه  با  ،  است  روبرو  آنها  با  كه  است  اي  توسعه  وظایف  كننده  منعكس  كه

 كه(  2013  ليمپروس،  و  سوندار  ؛2000  ،14روژیرو )  دارد  مطابقت  كاربردها  و

8 . Lam 

9 . Ferguson & Colwell 

10 . Spada 

11 . Casey 

12 . Kann 

13 . Lewycka 

14. Ruggiero 
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 سيستم  شوند  داده  سوق  مختلف  روشهاي  از  استفاده  به  افراد  كند  مي  پيشنهاد

  براي .  آنها  متنوع  نيازهاي  برآوردن  براي  اجتماعي  هاي  رسانه  هاي  عامل

  شامل  است  ممكن  نيازها  این  هستند،  پرخطر  رفتارهاي  مستعد  كه  نوجواناني

  بازخورد  آوردن  دست  به  براي  آنالین  صورت  به  خود  پرخطر  رفتارهاي  نمایش

  و   پرخطر  رفتارهاي  در  همساالن  مشاركت  بر  نظارت  همساالن،  مثبت  تأیيد  و

  گروه   طریق  از  منحرف  همساالن  سایر  با   ارتباط  اجتماعي،  وضعيت  در  تغيير

  و   پرخطر  رفتارهاي  مورد  در  اطالعات  جستجوي  بحث،  هاي  هيئت  و  ها

   . (2020همكاران،دیگران )ونوچي و    با  آفالین  پرخطر  رفتارهاي  سازماندهي

  عوامل   بررسي  جدید،  هاي  رسانه  در  مهارت  براي  تقاضا  افزایش  دليل  به

(.  2015  یانگ،)  است  شده  تبدیل  ضرورت  یك  به  جدید  اي  رسانه  سواد  بر  مؤثر

  یكم،   و  بيست  قرن  براي  اي  رسانه  سواد  جدید  هاي  مهارت  اهميت  عليرغم

بنابراین  .دارد  وجود  ها  مهارت  این  بر  مؤثر  عوامل  مورد  در  محدودي  تحقيقات

  هاي   روش  مورد  در   بينشي  تواند  مي  جدید   اي  رسانه  سواد  مقدمات  درک

  دیگر،   عبارت  به.  دهد  ارائه  جدید  اي  رسانه  سواد  هاي  مهارت  ارتقاء   براي  قوي

  نادرست  اطالعات  با  مبارزه  راهبردهاي  تدوین   براي  عوامل  این  گرفتن  نظر  در

  هاي پيشينه   بررسي  براي  قوي  مدل  یك  ایجاد  هدف  با  مطالعه  این.  است  مهم

 را تجربي نتایج حاضر مطالعه ترتيب، این به. شد انجام جدید ايرسانه  سواد

  توجه   ،  بنابراین  .كندمي   ارائه  جدید  ايرسانه  سواد  هايمهارت   بهتر  درک  براي

  مطالب   به  توجه  با  لذا.است  مهم  اي  رسانه  سواد  آموزش  و  مداخله  به  دقيق

  افراد  رفتار  تغير  شروع  تون  مي  ميان  این  در  اي  رسانه  سواد  آموزش  شده  ذكر

  مساله   لذا. باشد  دیگران  با  روابط  الگوي  بهبود  و مجازي  فضاي  از  استفاده  در

  استفاده  بهبود  در  اي  رسانه  سواد  آموزش  آیا  این است كه  حاضر  پژوهش  اصلي

  اطرافيان  و  والدین  با  نوجوانان  روابط  و  انحرافي  هاي  رفتار  اینترنت،  از  زا  مشكل

 باشد؟   داشته  نقش  تواند  مي
 

 

 روش  

پس آزمون با گروه كنترل و    -آزمونطرح پژوهش نيمه آزمایشي از نوع پيش

آموزان دوره متوسطه دخترانه شهر  پيگيري یك ماهه بود. جامعه آماري دانش 

نفر    40جامعه تعداد  بودند كه از این   1398-1399تهران در سال تحصيلي  

نفر( و    20گيري دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش )به روش نمونه

نفر( به صورت تصادفي جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت    20گروه كنترل )

جلسه یك ساعته قرار گرفت و گروه    10آموزش سواد رسانه اي به مدت  

ين دانش آموزان دوره  كنترل در ليست انتظار باقي ماند. به طوري كه از ب

مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شده    4متوسطه دخترانه شهر تهران تعداد  

نفر انتخاب شدند. مالک هاي ورود    40و از بين مدارس انتخاب شده تعداد  

جنسيت دختر، بررسي سالمت روانشناختي و رضایت آگاهانه براي شركت در  

افراد شركت كننده به ادامه    پژوهش بود. مالک هاي خروج نيز تمایل نداشتن

 همكاري در هر زمان از اجراي پژوهش بود.   
 
 
 

 
1. Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS)   

 ابزارها 

 ها از ابزارهاي زیر استفاده شد:  آوري داده براي جمع 

مشكل و  پرخطر  استفادة  غربالگری  اینترنت مقياس  از  : 1آفرین 

( همكاران  و  تالش2014جلنچيك  طراحي  هدف  با  و  (  پيشگيرانه  هاي 

آفرین از اینترنت در نوجوانان و  غربالگري در قلمرو مطالعاتي استفادة مشكل

جوانان آمریكایي این پرسشنامه را توسعه دادند. بر اساس نتایج مطالعة وي  

آفرین از اینترنت از سه عامل آسيب  مقياس غربالگري استفادة پرخطر و مشكل

) شامل گویه آس6و    5،  4،  3،  2،  1هاي  اجتماعي  )شامل  (،   يب هيجاني 

)شامل    11و    10،  9،  8،  7هاي  گویه اینترنت  از  تكانشوارانه  استفادة  و   ،)

است. مشاركت  18و    17،  16،  15،  14،  13،  12هاي  گویه ( تشكيل شده 

،  1، به ندرت =0هرگز =اي از  كنندگان به هر گویه روي یك طيف پنج درجه

= =2گاهي  اغلب   ،3  = هميشه  مي  4و  درپاسخ  این    دهند.  از  استفاده 

ماه گذشته،    6شود كه در طول  پرسشنامه از مشاركت كنندگان تقاضا مي

اند، مشخص سازند. در پرسشنامه  مدت زماني را كه از اینترنت استفاده كرده

اینترنت با افزایش نمرة كلي افراد، بر نمرة استفادة پرخطر و مشكل آفرین از  

ة شكري )زیر چاپ( كه با هدف آزمون  شود. در مطالع اینترنت آنها افزوده مي 

نتایج تحليل عاملي  انجام شد  این پرسشنامه  ساختار عاملي نسخة فارسي 

تایيدي نشان داد كه در نمونة ایراني ساختار چندبُعدي این پرسشنامه شامل  

از اینترنت با داده  ها  آسيب هيجاني، آسيب اجتماعي و استفادة تكانشورانه 

هاي آسيب هيجاني، آسيب  ایب همساني دروني عاملبرازش مطلوبي دارد. ضر 

به    87/0تا    74/0اجتماعي و استفادة تكانشورانه از اینترنت به ترتيب برابر با  

هاي فني پرسشنامه  در این مطالعه، ابتدا با هدف تحليل مشخصه  دست آمد.

هاي مبتي بر گویه مانند دستور »آلفا پس از حذف مادّه« و  از برخي آماره

ر »همبستگي هر گویه با نمرة كلي مقياس« استفاده شد. در مطالعة  دستو

حاضر، استفاده از دو آماره مزبور قبل از انجام تحليل عاملي تایيدي به حذف  

اي منجر نشد. سپس، در این مطالعة نتایج تحليل عاملي تایيدي  هيچ ماده

ار شامل  نسخة فارسي این پرسشنامه نشان داد كه ساختار سه عاملي این ابز 

از اینترنت با داده  ها  آسيب هيجاني، آسيب اجتماعي و استفادة تكانشورانه 

هاي  برازش مطلوبي دارد. در مطالعه حاضر، ضرایب همساني دروني مقياس

آسيب هيجاني، آسيب اجتماعي و استفادة تكانشورانه از اینترنت به ترتيب  

 به دست آمد.       81/0و    85/0،  87/0برابر با  

راد:    مقياس فيروز  و  رستمی  انحرافی  دهنده    شكل  يهارفتارهای 

  ي ا   درجه  شش  اسيكه درقالب مق  نابهنجار است  يها به رفتار  شیرگرايمتغ

از  است.  افتهی  ميتنظ  كرتيل نوجوانان  انحرافي  هاي  رفتار  بررسي  براي 

  هی گو  ( استفاده شد.1392پرسشنامه تدوین شده توسط رستمي و فيروز راد)

  اس ينابهنجار است كه درقالب مق  يبه رفتارها  شیرگرايشكل دهنده متغ  يها

ا  تاحدودب  است   افتهی  ميتنظ  كرتيل  يشش درجه  موافقم،  موافقم،  )كامال 

.متغيرگرایش به رفتارهاي  (مخالفمموافقم، تا حدودي مخالفم، مخالفم و كامال  

با چهار بعد   دزدي و  ،  (7و    6،    5)سواالت:    خشونت و درگيري)نابهنجار، 

و تمرد    (4و    2،3،  1)سواالت:، روحيه ونداليستي(11و    8،9،10)سواالت :تقلب

گویه مشخص    19( و  19و    12،13،14،15،16،17،18سواالت:    و سركشي
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است.   پرسشنامه  شده  اعتبارسازندگان  تعيين  اندازه    جهت  از  ابزار  گيري، 

مورد   درحوزه  فعال  دانشگاهي  اساتيد  دیگر  و  راهنما  )استاد  اعتبار صوري 

سازه  اعتبار  و  گرفته  مطالعه(  بهره  و  انداي  تفكيك  منظور  به  بنابراین   .

این متغيربندي گویه دسته از روش تحليلهاي تشكيل دهنده  هاي  مؤلفه   ، 

حداقل رساندن تعداد    استفاده شده است. براي به   تكنيك تحليل عاملي   اصلي

استفاده شده     شوند، از چرخش واریماكسعامل بار ميكه روي یك  هایيگویه

به   KMO  =815/0مقدار    نتایج   است. طبق   متغيرگرایش  عاملي  تحليلي 

است. بنابراین  بودخ  رفتارهاي نابهنجار، نشان دهنده باال بودن كفایت نمونه  

. مقدار كرویت  ها از قابليت الزم براي تحليلي عاملي برخوردارندتعداد نمونه 

به دست   Sig=000/0داري  ، با سطح معنيBts  =55/1459بارتلت نيز برابر با  

ها به درستي رفت كه تفكيك عامل توان نتيجه گآمده است. بر این اساس مي 

ها از آلفاي كرونباخ استفاده  مقياس    انجام گرفته است. جهت سنجش پایایي

ایایي متغير گرایش به  ( پ 1392در پزوهش رستمي و فيروز راد)شده است.  

 ت. برآورد شده اس   848/0رفتارهاي نابهنجار برابر  

 1روابط همساالن مقياس سنجش  

( اسلي  و  ریگبي  توسط  پرسشنامه  و  1993این  طبایيان  از  نقل  به   ،

بررسي روابط همساالن تهيه و تنظيم شده است و    منظوربه (  1390همكاران،

. این ابزار  گرددي میك پرسشنامه خودگزارشي است كه توسط فرد تكميل  

پنج   20 خود گزارشي تا  ليكرت یك  مقياس  دارد كه در  ي  گذار نمرهگویه 

شامل    شوديم مقياس    3و  )هفت  زورگوخرده    سؤال یي 

( و رفتار  18،19،  3،7،8،12  سؤال(، قرباني )هفت  4،6،9،11،13،14،16،17

  به ( است. پاسخ هر سؤال  20و    15،  1،2،5،10  سؤالمطلوب اجتماعي )شش  

در    سؤاالتمقياس نگرشي ليكرت از یك تا چهار است. از جمع امتياز    صورت

. ضریب  شوديمهر خرده مقياس، امتياز مربوط به آن خرده مقياس حاصل  

مقياس زورگویي، قرباني و    آلفاي نسخه فارسي این مقياس براي سه خرده

)استكي   گزارش شده است  53/0و    70/0،  73/0به ترتيب  رفتار جامعه پسند  

جامعه    رفتار   مورددر این پژوهش پایایي آزمون در    ( و1391آزاد و اميري،  

  72/0،  45/0پسند، قرباني شدن و زورگویي به روش آلفاي كرونباخ به ترتيب  

نقش را    نیترياصل  پرسشنامه دست آمد. شایان ذكر است كه این    به  78/0و  

  منظوربه قرباني داشت.    -در متمایز كردن نوجوانان زورگو، قرباني و زورگو

گروه طبقه در  افراد  زوبندي  قرباني،  زورگو،  درگير    -رگوهاي  غير  و  قرباني 

و   شد  گرفته  نظر  در  معيار  عنوان  به  قرباني  و  زورگو  نمرات  ميانگين 

( كسب كردند به  29/12آموزاني كه نمرات باالتر از ميانگين زورگویي )دانش 

( به 63/10عنوان گروه زورگو، افرادي كه نمرات باالتر از ميانگين قرباني )

دانش  قرباني،  نعنوان  كه  قرباني آموزاني  و  زورگو  ميانگين  از  باالتر  مراتي 

قرباني و افرادي كه در هر دو مقياس زورگویي   -داشتند به عنوان طبقه زورگو

تر از ميانگين را به دست آوردند به عنوان غير درگيرها  و قرباني نمرات پایين 

  مشخص شدند.  

 
1 . Peer Relationships Questionnaire (PRQ) 

نظریه   اساس  بر  آموزشي  بسته  این  اي:  آموزش سواد رسانه  و    فلوید بسته 

جلسه یك ساعته   10( توسط محقق طراحي شده و طي  2007)  همكاران

 . براي روي گروه آزمایشي اجرا گردید

 
 مداخله سواد رسانه ای  : خالصه پروتكل1جدول 

/   شناختی هدف  فعاليت 

 تجربی

معارفه، ارائه قواعد و قوانين اساسي و  

آموزش   گروه،  از  اوليه  انتظارات 

معایب  شناخت   و  مزایا  بيان  افكار، 

انگيزه   ایجاد  اینترنت،  به  وابستگي 

به  وابستگي  رفتار  پایش  تغيير،  براي 

 اینترنت 

 مورد در آگاهي و دانش

دار    مشكل رفتار و فرد

 .یابد مي افزایش او

  بردن باال

 آگاهي 

  خصوص در انگيزه  ایجاد و كردن درگير

  تعهد، تقویت اینترنت، به وابستگي

  مصاحبه خاتمه موارد، بندي¬جمع

 زمان مدیریت انگيزشي،

  به مربوط احساسات

  فرد مشكل ساز  رفتار

 یا درماني هاي روش و

 موجود هاي حل راه 

 .شوند مي برانگيخته

  تسكين

 چشمگير

 خود خودارزیابي، هاي¬مهارت آموزش

 جدول) احساسات شناسایي آینه، در

  بينم، ¬مي چگونه را خودم ،(احساسات

  دیگران، و خودم نگاه  در من تصویر

  مثبت،  نامه نفس،عزت فشارسنج

 سرّي دوستي

 احساسات و شناختها

  ویژه به ، فرد به مربوط

  مسئله رفتار به توجه با

  ارزیابي دوباره  ، آنها اي

 .شود مي

 خودارزیابي 

توانيد به هاي ارتباط مؤثر، ميمهارت

-استفاده از مهارت  ؟من گوش دهيد

هاي ارتباطي براي رسيدن به درک و 

)فعاليت   خانوادگي  مصاحبه  تفاهم، 

فرد  دیدگاه  و درک  از كالس(  خارج 

 دیگر، موافقت با مخالفت 

  مسئله رفتار كه تأثيري

  وي محيط بر فرد اي

 مي ارزیابي دوباره  دارد

 .شود

 مجدد ارزیابي

    محيط

برقراري   در  مؤثر  رابطه،  عوامل 

وجود،   ابراز  هنر  رابطه،  برقراري 

 تمرین ابراز وجود و اظهارنظر

 كه تالشهایي از آگاهي

 كاهش براي جامعه در

  اي مسئله رفتار شيوع

  مي انجام فرد قبلي

 .شود

 رهایي

 اجتماعي 

در  مهارت غلط  باورهاي  مسئله،  حل  هاي 

مرور   مورد حل مسئله، مراحل حل مسئله، 

 مطالب جلسات قبل 

 روش یك انتخاب

 رفتار تغيير براي عملي

  بودن متعهد  و ،  مسئله

 .انتخاب آن به

 خودآزادي 

رفتار، شناسایي  و  احساس  شناسایي 

واكنش و  جسماني، احساسات  هاي 

آرامش  آموزش  منفي،  مدیریت خلق 

 عضالنيّ 

 جایگزین رفتارهاي

 رفتار جایگزین مثبت

  مي  فرد اي مسئله

 .شوند

 تعویض رفتار 
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/   شناختی هدف  فعاليت 

 تجربی

قلدري  مقابل  در  چيست،  قلدري 

قلدري   دهيم،  نشان  واكنشي  چه 

قلدري  چگونه  چيست،  مجازي 

با   چگونه  بشناسيم،  را  مجازي 

 قلدري مجازي مقابله كنيم

  ممكن كه هایي محرک

  به  بازگشت باعث است

  شوند مشكل رفتار

 آنها با تا اند شده  آماده 

 برداشته ، بيایند كنار

 اجتناب آنها از یا شوند

 .شود

 محرک  كنترل

ارایه بزخورد فعاليت هاي نوجوانان و  

تعيين پاداش براي رفتارهاي درست 

و گوش زد كزدن رفتارهاي نامناسب  

 و تالش در جهت تصحيح رفتارها 

  مثبت  تغييرات به

 مي داده  پاداش رفتاري

 .شود

 مدیریت

 احتمالي 

در مورد مسایل مختلف بحث شد و  

 گردید.پس آزمون اجرا 

 آزاد بحث و اعتماد

ساز  مسئله رفتار درباره 

(  ها) فرد یك توسط

 مي دریافت حامي

 .شود

 رابطه به كمك

 
براي تجزیه و تحليل داده ها از تحليل واریانس مختلط و با استفاده از نرم  

 استفاده شد.   05/0Pدر سطح معناداري    SPSS.21افزار  

 

 نتایج
 نشان داده شده است.  2متغيرهاي پژوهش در جدول  یافته هاي توصيفي  

 

آزموني )زمان( بر  آزمودني )گروه( و عامل درون به منظور آزمون اثر عامل بين 

آوري شدة  آسيب اجتماعي ، آسيب هيجاني  ، استفاده مشكل  هاي جمعاندازه

؛ از روش آماري تحليل  استفاده مشكل زا از اینترنت  زا از اینترنت و نمره كل  

واریانس مختلط ساده استفاده شد. قبل از بكارگيري فن آماري مزبور مفروضة 

ري  ها و تشابة در واحد مقدا با هدف تعيين همگني واریانس  وچليكرویت م 

 آزمودني آزمون و تایيد شدند.  ضریب همبستگي بين زوج سطوح عامل درون

 
در بخش اول، نتایج فن آماري تحليل واریانس مختلط پيچيده  طبق جدول  

  زا   مشكل  گروهي بر نمره كلي استفادهنشان داد كه اثر اصلي عامل درون  3

هاي  [( و زیر مقياسF(  1و    38= )  05/0P<,05/32,2=  458/0اینترنت )]  از

[(، آسيب  F  (1  و  38)=    05/0P<,359/11,2=  23/0آسيب اجتماعي    )]

[(، استفاده مشكل  F(  1و    38= )  05/0P<,695/11,2=  235/0هيجاني  )]

[( اینترنت   از  )  05/0P<,512/4,2=  085/0زا  لحاظ  F(1و    38=  از    )]

 آماري معنادار بود. 

گروهي )اثر گروه ( نيز بر نمره كلي نتایج مربوط به اثر   بيندر بخش دوم   

[(  F(  1و    38= )  05/0P<,7/29,2=  0/ 439اینترنت  )]  از  زا  مشكل  استفاده

=   05/0P<,513/10,2=  217/0هاي آسيب اجتماعي  )]و در زیر مقياس

  05/0P<,739/31    =(38,2=  455/0[(، ، آسيب هيجاني    )]F(1و    38)

=   05/0P<,340/7,2=  162/0[(، استفاده مشكل زا از اینترنت  )]F  (1  و

 [(، از لحاظ آماري معنادار بود.  F  (1  و  38)

 گروهيگروهي و بيندر بخش سوم  نتایج مربوط به اثر تعاملي عوامل درون  

گروه كلي  )اثر  نمره  بر  نيز  اینترنت(  از  زا  مشكل  = 442/0)]  استفاده 
2,05/0P<,15/30  ( =38    1و)Fهاي آسيب اجتماعي    [(،  و زیر  مقياس

[(151/0  =2,05/0P<,717/6  ( =38    1و  )F[(  آسيب هيجاني ،)]125/0 =
2,05/0P<,426/5  ( اینترنت   F(  1و    38=  از  زا  مشكل  استفاده   ،)]

[(204/0  =2,05/0P<,759/9  ( =38    1و)F.از لحاظ آماري معنادار بود  )] 

هاي زوجي با هدف تعيين معناداري آماري مقایسهنتایج آزمون بنفروني كه  

هاي انجام  گروهي انجام شد نشان داد كه در تمامي مقایسهسطوح عامل درون



 و همكاران  معصومه ضرب استجابي                              ...                                           و زا از اینترنتبر استفاده مشكل  ايرسانه  سواد  اثربخشي آموزش  
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   استفاده مشكل زا از اینترنت   ،  هيجاني  آسيب   اجتماعي،  شده بر اساس آسيب

اینترنت ، تفاوت بين متوسط نمرات    از  زا  مشكل  استفاده  كلي   نمره  كل  نمره  و

آزمون  آزمون با متوسط نمرات آنها در پسكنندگان در مرحلة پيش  مشاركت

هاي زوجي متوسط  و پيگيري از لحاظ آماري معنادار و نتایج مربوط به مقایسه

 آزمون و پيگيري از لحاظ آماري معنادار نبود. نمرات پس

 

 
در بخش اول، نتایج فن آماري تحليل واریانس مختلط پيچيده طبق جدول  

درون  4 عامل  اصلي  اثر  كه  داد  مقياسنشان  زیر  بر  زورگویي    گروهي  هاي 

[(25/0  =2,05/0P<,152/13    =(38  1  و)  F[( قرباني    ،)]12/0 =
2,05/0P<,169/5  ( =38   1و  )F[(  و رفتار مطلوب اجتماعي )]131/0 =
2,05/0P<,732/5  ( =38    1و)F .از لحاظ آماري معنادار بود  )] 

-گروهي )اثر گروه ( نيز بر زیر مقياستایج مربوط به اثر   بيندر بخش دوم  ن

، قرباني    F(1و    38= )  05/0P<,467/9,2=  199/0هاي زورگویي  )]  ،)]

[(362/0  =2,05/0P<,567/21    =(38  1  و)  F  رفتار مطلوب اجتماعي ،)]

[(109/0  =2,05/0P<,637/4    =(38  1  و)  F  .از لحاظ آماري معنادار بود ،)] 

درون   عوامل  تعاملي  اثر  به  مربوط  نتایج  سوم   بخش  بيندر  و  -گروهي 

مقياس زیر   بر  نيز   ) گروه  )]گروهي)اثر  زورگویي     = 174/0هاي 
2,05/0P<,980/7  ( )]F(  1و    38=  قرباني    ،)]123 /0 =
2,05/0P<,352/5 ( =38  1و )F بود. و از نظر  [(، از لحاظ آماري معنادار

)  05  /0=P,693/0,2=  018/0)]   اجتماعي  مطلوب  رفتار [(   F(1و    38= 

 معنادار نبود. 

هاي  در نهایت، نتایج آزمون بنفروني با هدف تعيين معناداري آماري مقایسه

  گروهي انجام شد و نتایج نشان داد كه در مقایسه زوجي سطوح عامل درون

رفتار اساس  بر  شده  نمرات    جتماعيا   مطلوب  انجام  متوسط  بين  تفاوت   ،

آزمون  آزمون با متوسط نمرات آنها در پسمشاركت كنندگان در مرحلة پيش

و پيگيري از لحاظ آماري معنادار است و مقایسه ميانگين نمرات نشان مي 

افراد نمونه در    اجتماعي  مطلوب  دهد كه در موقعيت آزمایش، ميزان رفتار

و این افزایش در مرحله پيگيري نيز پایدار   مرحله پس آزمون افزایش داشته

 مانده است. 

 
در بخش اول، نتاایج فن آمااري تحليال واریاانس مختلط پيچياده طبق جادول  

هااي روحياه  گروهي بر زیر مقيااسنشاااان داد كاه اثر اصااالي عاامال درون  5

[(، خشاونت و  F  (1  و  38)=   05/0P<,813/9,2=  205/0ونداليساتي    )]

[( و دزدي و تقلب   F(  1و    38= )  05/0P<,085/28,2=  425/0درگيري  )]

[(131/0  =2,05/0P<,314/11  ( =38    1و)F  و نمره كال رفتاارهااي )]

[(از لحااظ آمااري  F(1و  38= )  05/0P<,891/13,2= 268/0انحرافي    )]

 394  /0=P,745/0,2=  019/0معنادار بود. در مولفه  تمرد و ساركشاي  )]

 [( نيز زاز نظر آماري معنادار نبود.F(1و    38= )

بين اثر    بااه  مربوط  نتااایج  بخش دوم   زیر در  بر  نيز   ) )اثر گروه  گروهي 

و    05/0P<,934/8  ( =38,2=  19/0هااي روحياه وناداليساااتي  )]مقيااس

1)F[(    خشااونت و درگيري ، ،)]2=  444/0,05/0P<,401/30   =(38   و  

1) Fدزدي و ،)]  [(  2=  333/0تقلاب,05/0P<,949/18   =(38  1 و)  F  ،)]

و    05/0P<,487/26  ( =38,2= 411/0و نمره كال رفتاارهااي انحرافي    )]

1)F[(  از لحاظ آماري معنادار بود. در مولفه  تمرد و سااركشااي )]021/0  =
2,371  /0=P,721/0  ( =38    1و)F.نيز زاز نظر آماري معنادار نبود )] 

 گروهيگروهي و بيندر بخش سوم  نتایج مربوط به اثر تعاملي عوامل درون  

گروه مقياس )اثر  زیر   بر  نيز  ونداليستي(  روحيه  = 0/ 105)]  هاي 
2,05/0P<,446/4  ( )]F(  1و    38=  درگيري   و  خشونت   ،)]450/0 =
2,05/0P<,039/30  ( انحرافي    F(  1و    38=  رفتارهاي  كل  نمره  و   ،)]

[(169/0  =2,05/0P<,729/7  ( =38    1و)F  .از لحاظ آماري معنادار بود )]

[( و  F(1و    38= )  549  /0=P,365/0,2=  01/0)]   و از نظر دزدي و تقلب

[( معنادار  F(1و    38= )  05  /0    =P,365/0,2=  01/0تمرد و سركشي  )]

 نبود. 
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هاي  در نهایت، نتایج آزمون بنفروني با هدف تعيين معناداري آماري مقایسه

انجام شد.  زوجي سطوح عامل درون نمرات مولفه  گروهي  ميانگين  مقایسه 

 نمره كل رفتارهاي انحرافي در مراحل آزمون در دو گروه كنترل و آزمایش 
 انحرافي  رفتارهاي  كل  انجام شده بر اساس نمره  نتایج نشان داد كه در مقایسه

در   كنندگان  مشاركت  نمرات  متوسط  بين  تفاوت  پيش،  با  مرحلة  آزمون 

آزمون و پيگيري از لحاظ آماري معنادار است و  متوسط نمرات آنها در پس

  مقایسه ميانگين نمرات نشان مي دهد كه در موقعيت آزمایش، ميزان نمره 

افراد نمونه در مرحله پس آزمون افزایش داشته و این    انحرافي  رفتارهاي  كل

 ده است.  افزایش در مرحله پيگيري نيز پایدار مان 

 

 حث و نتيجه گيری ب
زا از  بر استفاده مشكل  ايرسانه   سواد  هدف پژوهش حاضر اثربخشي آموزش

 اینترنت، رفتارهاي انحرافي و روابط با همساالن در نوجوانان بود.   

  استفاده   كلي  نمره  اساس  بر  شده  انجام   مقایسه   در  كه   داد  نشان  نتایج

  مرحلة  در  كنندگان  مشاركت  نمرات  متوسط  بين  تفاوت  ،  اینترنت  از  زا  مشكل

  آماري   لحاظ  از  پيگيري  و  آزمون  پس  در   آنها  نمرات  متوسط  با  آزمون  پيش

  آزمایش،   موقعيت  در  كه   دهد   مي  نشان  نمرات   ميانگين  مقایسه  و  است  معنادار

  آزمون  پس  مرحله  در  نمونه  افراد  اینترنت  از  زا  مشكل  استفاده  كلي  نمره  ميزان

 است.    مانده  پایدار  نيز  پيگيري  مرحله   در  كاهش  این  و  داشته  كاهش

 دستگاه  طریق  از  اینترنت  به  دستيابي  به  مربوط  هاي  با توجه به پيشرفت

  به سایت   اتصال  جمله  از  هایي  فعاليت  در  اینترنت  از  استفاده  همراه  تلفن  هاي

  و   گشت  ،  غيره  و  تویيتر   ،  بوک  فيس  ،  اینستاگرام )  اجتماعي  هاي  شبكه  هاي

 مطالعه (  2012)  همكاران  و  كيتينگر.  دهد  مي  نشان  را(  مطالب  اشتراک  و  گذار

  به   اعتياد  و  اجتماعي  شبكه  سایت  یك  ،  بوک  فيس  بين  ارتباط  مورد  در  اي

  فيس   از  استفاده  با  مرتبط  عوامل  از  برخي  كه   دریافت  و  داد  انجام  اینترنت

  مطابقت   قبلي  نتایج  با  این.  كنند  مي  بيني  پيش  را  اینترنت  به  اعتياد  بوک

ساري    ؛  2012 گون باتار،  و  كوكچه ارساالن،  ؛  2014  همكاران،  فيليز و)  دارد

  شبكه   اهداف  و  كاربردها  بين  دهد  مي  نشان  كه(  2017  همكاران،   و  تپچي

  زمينه  این  در.  دارد  وجود  رابطهاستفاده مشكل زا از اینترنت     و  اجتماعي  هاي

  همراه  اجتماعي  هاي  شبكه  از  استفاده  هاي   اولویت  و  عادات  كه  واقعيت  این  ،

استفاده مشكل    كننده  بيني  پيش  ،  اجتماعي  هاي  شبكه  از  استفاده  افزایش  با

  یك   عنوان  به استفاده مشكل زا از اینترنت     ،  بنابراین.  استزا از اینترنت   

 . است  شده  گرفته  نظر  در  مطالعه  این  در  توجه  قابل  متغير

  دانستن  هاي پژوهش مي توان چنين عنوان نمود كه، در تبيين یافته  

  براي   ايمقدمه   است  ممكن  آنالین  خصوصي  حریم  از  محافظت  چگونگي

  دانش   چنين  فاقد  كه  افرادي  و  باشد  اینترنت  توانمند  كاربر  یك  به  شدن  تبدیل

  مناسب   طور  به  خود  آنالین  هايفعاليت  از  نتوانند  است  ممكن  ،  هستند

 دستيابي  در  تواند  مي  آموزي  سواد  آموزش  توسعه  ،  بنابراین.  كنند  محافظت

  چندین .  باشد  دار  معني   خصوصي  حریم  حفظ  سواد  از  مناسبي  سطح  به

  تأیيد  كودكان تبليغاتي سواد تحریك در را آموزشي چنين تأثير قبالً مطالعه

(.  2017  ،  همكاران  و  هادرز  ؛  تبليغات  درک  و  دانش   ،مثال  عنوان  به)  اند  كرده

  دهد مي افزایش را تبليغات از كودكان درک تنها نه آموزشي هايبرنامه  این

  نگرش   توانند  مي  همچنين  آنها  بلكه  ،(  2016،  هراس  و  ،  كوبرگ  ،  هادرز)

  قصد   حتي  و  آورند  بوجود  را  تبليغاتي  اشكال  از  برخي  به  نسبت  تري  شكاكانه

و  )  دهند  كاهش  را  نوجوانان  خرید   تحقيقات(.  2017  همكاران،زروالي 

  زمينه در آنها خصوصي حریم  از كودكان عمومي تصورات مورد در آكادميك

  هنوز   و(  2017  و همكاران،  مونتگومري)  است  كم  بسيار  ،تجاري   هايداده 

  سواد   بر  توانند  مي  واقعا  آموزشي  هاي  برنامه  چگونه  كه  است  مانده  ناشناخته

  مطالعات   ،  حال  این  با.  بگذارند   تأثير   آنها  نگرش  و  كودكان  خصوصي  حریم

  خطرات   كامل  درک  براي(  ساله  10-6)  كودكان  كه  است  داده  نشان  اخير

  و  كنندمي  تالش(  2019  همكاران،  و  ژائو)  آنالین  هاي  داده  ردیابي  به  مربوط

  استفاده   توانایي  و  آنالین  ایمني  مورد  در  را  خود  درک  كه  دارند  تمایل  حتي

(.  2015  ،  عباس  و  آگوستو)    كنند  ارزیابي  حد  از  بيش  محافظتي  اقدامات  از

  توسعه  یا  نادرست  ذهني   مدل  یك  زیرا  آورد  مي  وجود  به  را  ها  نگراني  این

 خصوصي  حریم  حفظ  به  مربوط  خطرات  و  ها  داده  عملكرد  مورد  در   نيافته

  تضعيف  را اطالعات افشاي مورد در شده فكر خوب تصميم  یك است ممكن

 .كند

  سواد رسانه اي بر  روابط     آموزشي  ه دیگر پژوهش نشان داد كه بستهیافت

   مؤثر بود.  تهران  شهر  نوجوانان

كوكنده    محمودي  شاد،  دهقان  پژوهش  ، در همسو با نتایج فرضيه پژوهش

مشخص1391)   رشد   در  مهمي  نقش  اي  رسانه  سواد  آموزش  كه  شد  ( 

پژوهش    یافته  .داشت  خواهد  جامعه  افراد  مدني  مشاركت  و  اجتماعي هاي 

  ابعاد   و  اي  رسانه  سواد  بين  كه  است  آن  از  حاكي  ( 1393فلسفي و نيرومند)

  هاي   پيام  محتواي  درک  اي،  رسانه  هاي  پيام  پنهان  اهداف  از  آگاهي  شامل  آن

  رسانه   هاي  پيام  به  انتقادي  نگاه  اي،  رسانه  هاي  پيام  آگاهانه  انتخاب  اي،  رسانه

  رفتار   ابعاد شامل  و   زندگي  سبك  با  اي  رسانه  هاي  پيام  تحليل   نهایت  در  و  اي

،  جنس  با  رابطه  ،  والدین و  –  رفتار  مخالف   نوع  و  مدرسه  رفتاردر  اخالق 

  نشان  (1396پژوهش بهرامي و محمد نزاد )  هاي  یافته  .است   پوشش، معنادار

  همچنين .  است  متوسط  حد  در  دختر  نوجوانان  اي رسانه  سواد  سطح  كه  داد

  مهارت   و  اي  رسانه  سواد  بين  پيرسون،  همبستگي   ضریب  هاي  یافته  اساس  بر

  هاي  یافته اساس بر. دارد وجود معناداري و مثبت همبستگي اجتماعي هاي

  بيان  و  حساسيت  كنترل،  از  نيز  باال  اي  رسانه   سواد  با  دختر  نوجوانان  پژوهش،

  ها،   یافته  این  به  توجه  با  بنابراین،.  بودند  برخوردار  باالیي  عاطفي  و  اجتماعي

  نوجوانان  در  رسانه  مدیریت  آگاهي  ارتقاي  براي  ترویجي  مداخالت  طراحي

 . است  ضروري  دختر

  وجود   مختلفي  هاي  عنوان نمود كه روشتبيين نتایج مي توان چنين  در  

 اجتماعي   هاي  رسانه  متن  در  فردي  بين  رفتارهاي  این  است  ممكن  كه  دارد

  افزایش   همچنين   و  تجارب  این  شدت  تقویت  با  جمله  از  ،دهد  شكل  تغيير

  مستقيماً   را  فرایندها  این  اندكي  تحقيقات.  آنها  بودن  واسطه  بي  و  دفعات

  دسترس  در  كه  داشتند  اظهار  دانشمندان  ،  حال  این  با.  است  كرده  بررسي

  ، مداوم  بازخورد  براي  را  هافرصت   است  ممكن  اجتماعي  هاي  رسانه  بودن

  ؛2013همكاران،  و فاینشتاین)  دهد  افزایش  جویي اطمينان و  فكري  نشخوار

و رو در    تقارن  عدم  و(  2013اسميت و همكاران،  ؛2015ف  پرینشتاین  و  نسي

 سطح   به  منجر  است  ممكن  محيط  اجتماعي  هاي  رسانه  رو فيزیكي نبودن در



 و همكاران  معصومه ضرب استجابي                              ...                                           و زا از اینترنتبر استفاده مشكل  ايرسانه  سواد  اثربخشي آموزش  

165 

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
17

ره  
ما

 ش
،

68
  ،

ان
ست

زم
  

14
01

 

 

  براي   جستجو  رفتارهاي  بنابراین  و  ،  شود   رابطه  اطمينان  عدم  از  باالتري

  هاي   رسانه  در  نشانه  وجود   عدم(.  2012ف  بيليو)  خاطر  اطمينان  و   بازخورد

  از  بيش  را  نوجوانان  ناامني  و  اطمينان  عدم  احساس  است  ممكن  اجتماعي

 ،  گرما   از  حاكي  غيركالمي  هاي  نشانه  است   ممكن  زیرا  ،  كند  تشدید  پيش

  در   است  ممكن  نيز  ماهر  غير  رفتارهاي.  باشد  نداشته  وجود  ارتباط  یا  درک

  آسيب   نتيجه   در  و  دائمي  دسترسي  قابل  و  تر  عمومي  اجتماعي  هاي  رسانه

  به  توجه  با  ،  حال  این  با(.  2015 همكاران،  و  كوتامانيس)  باشند  تر  رسان

  ممكن  نيز  رفتارها  این  ،  همساالن  توسط  فوري  كمي،  هاي  واكنش  پتانسيل

  است   ممكن  اجتماعي  هاي  رسانه  تجسم  ،  سرانجام.  شوند  تقویت  بسيار  است

 (.2014  پرلوف)  دهد  رخ  بدیع  كالمي  غير   هاي  راه  از  رفتارها  این  دهد  اجازه

سواد رسانه اي بر  رفتارهاي      آموزشي  یافته دیگر پژوهش نشان داد بسته

   انحرافي نوجوانان مؤثر بود.

  دیگران   و  لو  ،  مثال  عنوان  به)  با پژوهش هاي قبلي  مطالعه  از  نتایج  این

  كه نشان (  2006  ،  واگن  و  واتسون  ؛  2014  ،  همكاران  و  پریماک  ؛  2007  ،

دهد، همسو    مي  كاهش  را  انحرافي  رفتارهاي  ايرسانه   سواد  مداخالت  كه  داد

  رفتار   كاهش  و  اي  رسانه  سواد  آموزش  از  جدیدي  دانش  این پزوهش  مي باشد.

  سواد  تعریف  به  توجه  با  .داد  ارائه  بزرگساالن  و  نوجوانان  ،  كودكان  در  انحرافي

  و  تجزیه  توانایي  اي  رسانه  سواد  مداخالت  ،(  2004  ليوینگستون ،)  اي  رسانه

  تفكر   ،دیگر  عبارت  به.  بخشدمي   بهبود  را  رسانه  اطالعات  ارزیابي  و  تحليل

  یابند   مي  بهبود  دو  هر  ،پيام  تجزیه  مهارت  و   ايرسانه   پيام  درباره  انتقادي

برنامه هاي اموزش سواد   (.2010  بنسون،  و  المور   ،پاركر  ،كوپراسميد  ،  اسكال)

.  دهد توضيح را حاضر نتایج تواند مي( 1997 ، جانسون  و آستين) رسانه اي

  اطالعات  راحتي  به  توانند  مي  افراد  ،ارزیابي  و  تحليل  و  تجزیه  توانایي  افزایش  با

 به   آنها.  كنند  درک  ،دارد  آنها  هویت  و  نگرش  در  اي  بالقوه  تأثير  كه   را   ضمني

  بر   عالوه.  است  چيزي  چه  دنبال  به  تبليغات  یا  اطالعات  كه  دانند  مي  وضوح

  جستجوي   مهارت  از  باالیي  سطح  اغلب  قوي  اي  رسانه  سواد  با  افراد  ،  این

  ، یورداكول   كاباكچي  و  ،یامان   دولكادیر  ،چوكالر  ناچي)  دارند  را  اینترنتي

  به   تا  كند  مي  كمك  افراد  به  اینترنتي  جستجوي   قوي  هاي  مهارت(.  2017

  توسط   راحتي  به  افرادي  چنين.  كنند  پيدا  را  علمي   و  صحيح  اطالعات  درستي

  اثرات  كه  بود  این  جالب  یافته  یك  .شوندنمي   ترغيب  آنالین  انحرافي  هاي  پيام

  كه  داد  نشان  این.  است  برابر  اي  رسانه  سواد  مداخله  پيگيري  و  آزمون  پس

.  دارد  انحرافي  رفتارهاي  كاهش  در  مداوم  تأثيرات  اي  رسانه  سواد  مداخله

  كه   ،  كند  تقویت  را  ذاتي  انگيزه  تواند  مي  روانشناختي  اساسي  نيازهاي  ارضاي

ریزمایر    و  رودیگر-پفاف (.2000  ،دسي  و  رایان)  كند  مي  مداوم  را  یادگيري

  بحث  سرنوشت  تعيين  نظریه  دیدگاه  از  اي  رسانه  سواد  تأثير  درباره(  2016)

  نشان   اي  رسانه  هاي  پيام  مورد  در  انتقادي  تفكر  كه  دادند  نشان  آنها.  كردند

  نشان   ها  پيام  ارزیابي  كه  حالي  در  ،  است  صالحيت   به  نياز  از  رضایت  دهنده

  نشان   حاضر  بررسي  ،  اساس  این  بر.  است  استقالل  به   نياز  از  رضایت  دهنده

 ارزیابي  هاي  مهارت  و  انتقادي  تفكر  ،اي رسانه   سواد  مداخالت  كه   دهد  مي

.  دهدمي   افزایش  ،كنندمي   برآورده  را  روانشناختي  اساسي  نيازهاي  كه  را  افراد

  رفتارهاي   كاهش  در  مداوم  تأثيرات  اي  رسانه  سواد  مداخالت  ،رو  این  از

  روشن   بيشتر  را  اي  رسانه  سواد  آموزش  اهميت  نتيجه  این.  دارد  انحرافي

 .كندمي

  رفتارهاي   انواع  بر  كلي  تأثير  اي  رسانه  سواد  مداخالت  رسد  مي  نظر  به

  سواد   آموزش  كه   دهدمي  نشان  این.  دارد  افراد  مختلف  انواع  براي  انحرافي

  ، جولز  ،ترنر  كه  همانطور.  داد  تعميم  شرایط  از  بسياري  در  توان  مي  را  اي  رسانه

  هاي   برنامه  توسعه  ،اند كرده   پيشنهاد(  2017)  هيكس  و  بيرن  ،هاجرمن

  اندازه.  است  الزم  آینده  جهت  ،  كند  برابر  همه  براي  را  ها  فرصت  كه  اي  مداخله

 انحرافي   رفتارهاي.  نيست  انتظار  از  دور  اي رسانه   سواد  كوچك  تا  متوسط  تأثير 

  قرار (  صفات   ،همساالن  ،  خانواده  ،  مثال  عنوان  به)   زیادي  عوامل  تأثير  تحت

 سيستم  سيستم   زیر  تك  تئوري.  است  موارد   این  از  یكي  تنها  رسانه  و  دارند

  هاي سيستم  در  عناصر  سایر  با  ها  رسانه  كه   دهد  مي  نشان  محيطي  زیست

  نوجوانان   و  كودكان  رشد  بر  تعامالت  این  و  كنند  مي  برقرار  ارتباط  مختلف

شركت  (.  2008  ،  پوپالمپو   و  جانسون)  گذاردمي  تأثير شامل  فقط  نمونه 

تهران بود. بنابراین ، یافته ها تعميم پذیري محدودي  كنندگان از منطقه شهر  

یا والدین  مراقبتي  هاي  فعاليت  است  ممكن  و  از   دارند  زا  مشكل  استفاده 

  رسانه  سواد  بر  مبتني  بزرگساالن در تهران را نشان ندهند. آموزش اینترنت

این روشن  بر  اي بنابر  دارد،  تاثير  نوجوانان    درک   هر  كه  است  شده  روابط 

  هاي   رسانه  نقش  گرفتن  نظر  در  به  نياز  نوجوانان  پرورش  و  رشد  زا  جامعي

  نقش   تأیيد  براي  را  همتا  روابط  محققان  نياز  ،  تحول  چارچوب.  دارد  اجتماعي

 مي  بازي  مدرن  نوجوان  همساالن  تجارب  در  اجتماعي  هاي  رسانه  كه  مهمي

 اجتماعي  هاي  شبكه  در  نوجوانان  تجربيات  به  توجه  با.  كند  مي  برجسته  ،  كنند

  كه  است  الزم  ،  عوض  در .  كرد  اعتماد  "آینه"  چارچوبي  به   توان  نمي   دیگر  ،

 بشناسيم  فرد  به  منحصر  اجتماعي  زمينه  یك  عنوان  به  را  اجتماعي  هاي  رسانه

  را   نوجوانان  تجربيات  و  رفتارها  زمينه  این  اساساً  كه   را  روشهایي  ،  كار   این  با  و

  در  گيري  تصميم  براي  توان  همچنين مي  .بگيریم  نظر  در  ،  دهد  مي  شكل

  سواد  سطح  افزایش  مانند  مدارس  یا/    و  كشور  سطح  در  سياستگذاري  زمينه

  هاي  رفتار پيامدهاي درباره نوجوانان ميان در آگاهي ایجاد والدین، اینترنتي

  خواهد   مفيد  ایران  از  خارج  یا   داخل  در  بيشتر  تحقيقات  تسهيل  و  انحرافي

 . بود

 این مقاله برگرفته از رساله دكتري نویسنده اول است.  
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