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 چکیده

ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی است. این پژوهش با روش هدف پژوهش، بررسی نقش سواد رسانه
آموزان پایة آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعة آماری، دانش آزمون و پس آزمایشی و با طرس پیش

ای  گیری خوشه سوم مقطع متوسطة دوم استان چهارمحال و بختیاری است که به روش نمونه
نفر در دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. ابزار پژوهش  40ای به تعداد  چندمرحله
پرسشنامة زا از اینترنت کاپالن، اعتیاد اینترنتی یانگ و  های استاندارد استفادة مشکل پرسشنامه
زوجی توسط  tهای آلفای کرونباخ، ویلکاکسون و  ای است. از آزمونساختة سواد رسانه محقق
ای، در تعدیل اعتیاد  نتای  پژوهش نشان دادند که آموزش سواد رسانهاستفاده شد.  24spssافزار  نرم

ای، در میزان د رسانهآموزان تأثیر دارد. همچنین نتای  نشان دادند که آموزش سوااینترنتی بین دانش
ای، توانایی برقراری استفاده از رسانه، افزایش توانایی تحلیل و ارزیابی، توانایی تولید پیام رسانه

ای آموازان در برخورد با پیام رسانهای و افزایش تفکر انتقادی دانشارتباط با تولیدکنندگان پیام رسانه
 اثر دارد. 

 هاي کلیديواژه
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 مسئله . بیان1

همزمان با دسترسی روزافزون و گستردة مردم به اینترنت، شاهد نوعی وابستگی در 
دهنده و مفید است، اما کننده، اطالعکودکان و نوجوانان هستیم. شبکة جهانی)وب(، سرگرم

و  ها آسیبشدن به  برای بسیاری از افرادی که به آن معتادند، نوع این استفاده در حال تبدیل
ویژه اینترنت،  ها به های روانی و رفتاری است. با این شناخت که کاربران رسانهنابهنجاری

 های سیاستو بنا بر  با اهداف آموزشی و تفریحی و سرگرمی دارند آن بیشترین استفاده را از
ویژه اینترنت که آمار جهانی و ملی و استانی بیانگر آن است،  ها و به ای در زمینة رسانه توسعه

مرکز  2016عالوه، براساس گزارش سال  توجه دوچندان به این رسانه ضروری است. به
ن در حدود درصد است و کاربرا 70جهانی آمار اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت در جامعة ایران 

نفرند. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران که مؤید این آمار جهانی در  000/007/56
خانوار  000/500/13مورد ضریب نفوذ اینترنت در کشور است، از مجموع خانوارهای ایرانی، 

درصد در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند و از بین آنان، 5/55معادل 
کنند که شامل  درصد از اینترنت پرسرعت استفاده می8/95وار معادل خان 000/900/12

خانوار به اینترنت  000/700/10خانوار به اینترنت پرسرعت ثابت و  000/000/7دسترسی 
 5/98شود. سهم خانوارهای شهری از دسترسی به اینترنت پرسرعت،  پرسرعت سیّار می

، 95اس تخمین مرکز آمار ایران، در سالدرصد است. براس8/82درصد و خانوارهای روستایی 
درصد رشد داشته و 5/17، در حدود 1394نسبت کاربران اینترنت در کشور نسبت به سال 

 نفر بوده است.  753/544/42شمار کاربران اینترنت در کشور، 
ویژه در استان چهارمحال و  ها و به ای در استان توسعه های سیاستاز طرف دیگر    

بختیاری نیز خود گواه بر این توجه است و بنا بر اظهارات مدیرکل ارتباطات و فنّاوری 
مشترک پهن باند در استان وجود  763/198اکنون   اطالعات استان چهارمحال و بختیاری، هم
گیگابایت رسیده؛  40به  ،92گیگابایت در سال  4دارند و ظرفیت پهنای باند در این استان از 

 برابر را تجربه کرده است.  900یعنی رشدی 
های نوین، یکی از  توانیم دریابیم که استفاده از فنّاوریبا نگاهی به آمار ذکر شده می   
های عنوان یکی از ابعاد نوپای این فنّاوری روست. اینترنت نیز بههای آشکار دنیای پیش جلوه

سزایی در تغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته  هبجدید جهان معاصر، نقش 
های  با ورود خود بسرعت به یکی از ابزارهای الزم زندگی تبدیل شود. برخالف تمام ویژگی

درخصوص استفاده از آن و تأثیراتی که این  های جدیدی نیز برتری که اینترنت دارد، نگرانی
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گذارد وجود دارد. کاربران در پی استفادة روزافزون از  می فنّاوری بر جسم و روس  انسان
اینترنت و زندگی در فضای مجازی به مدت طوالنی، نوعی وابستگی کاذب نیز به آن 

یابند که دیگر رهایی از آن امری دشواراست. در این حالت اگر مهارت انتخابگری را  می
است جذب و گاه به  ـ و نه لزوماً مفیدتر ـتر تر و قانع کنندهنیاموخته باشند، به آنچه جذاب

اعتیاد »رود که به شوند. این وابستگی گاهی چنان پیش می استفاده از آن وابسته می
 شود. منجر می« ای رسانه
تواند مشکالت جدّی تحصیلی برای مخاطبان ایجاد کند و از طرفی اعتیاد به اینترنت می   

انند به مدت یك ماه دوری از اینترنت را تحمل کنند، در کنندگان از اینترنت نتواگر استفاده
معرض خطر اعتیاد اینترنتی قرار دارند و متأسفانه ما شاهد افزایش این پدیده در میان 

گذرانند  آموزان شب را تا صبح با اینترنت میطوری که بعضی از دانش آموزان هستیم؛ به دانش
ه عواقب زیادی را به دنبال دارد. ممکن است و تمام مدت صبح را خواب هستند و این مس ل

اعتیاد به اینترنت، مانند سایر موارد اعتیاد، آثار جسمی به دنبال نداشته باشد، ولی مشکالت 
وضوس آن را به موازات دیگر موارد اعتیاد قرار  ای که این معضل در پی دارد،  به اجتماعی

 دهد.  می
حوزة اعتیاد به اینترنت و عوامل پدید آورندة آن تحقیقات زیادی در کشورهای غربی در    

صورت گرفته، اما در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز مطالعات و 
تحقیقات در حوزة اعتیاد به اینترنت و عوامل پدیدآورنده یا مستعدکنندة آن در ابتدای مسیر 

هایی  ویژه روی افراد و گروه ن زمینه بههای گسترده و کاربردی در ای است و نیاز به پژوهش
شود. همچون کودکان و نوجوانان که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، کامالً احساس می

یابیم که پرداختن به ابعاد  گرفته درمی با نگاهی به تحقیقات داخلی و خارجی صورت
ثر این تحقیقات است و فیزیولوژیك و روانی و رفتاری ناشی از اعتیاد به اینترنت، موضوع اک

ی جسمی و روانی ها آسیبکردن  شده در این تحقیقات،  برای برطرف اکثر پیشنهادهای مطرس
 اند.  اند و به نوعی به عالج واقعه بعد از وقوع پرداخته ناشی از این نوع اعتیاد ارائه شده

عالوه، تحقیقات انجام شده نشانگر این هستند که از دید علم ارتباطات و ارائه راهکار  به   
آموزشی و پیشگیرانه، کار تحقیقی مناسبی هنوز در ایران و کشورهای خارجی صورت نگرفته 
و فقدان یا کمبود اطالعات روشمند از این زاویه، نشانگر وجود یك مس له پژوهشی است که 

ی جسمی و روانی و رفتاری، ها آسیببر  آن از این زاویه ممکن است عالوهنپرداختن به 
 ... نیز به نسل دیجیتال وارد کند.  ی مالی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی وها آسیب
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های دورة نوجوانی، از  ویژه در مقطع متوسطه، به علت شرایط سنّی و ویژگی آموزان به دانش
ها و  روند و از سویی با همگرایی رسانه لف به شمار میهای مخت کنندگان اصلی رسانه مصرف

ای،  های تلویزیونی ماهواره ای مانند شبکه های مختلف رسانه سهولت دسترسی به برنامه
های الزم،  ... آنها به نوعی بدون آگاهی و آموزش های اجتماعی و های اینترنتی، شبکه سایت

های آموزش سواد  الزم است با اجرای دوره گیرند که ها قرار می های رسانه در معرض پیام
ها  های الزم برای استفاده از رسانه بخشی آنان و ارتقای آگاهی ای، برای مصونیت رسانه

 تالش کنیم. 
عنوان مکمل سایر  ای بهمحقق در این پژوهش، با پرداختن به آموزش سواد رسانه   

آموزان مقطع متوسطه را بر  به دانشای  راهکارها، بر آن است تا تأثیر آموزش سواد رسانه
ای را نیز  های سواد رسانه تعدیل اعتیاد اینترنتی آنان بسنجد و میزان تأثیر هر کدام از مؤلفه

جداگانه سنجش کند و امید دارد با رسیدن به نتای  مثبت بتواند راهکار پیشگیرانه و آموزشی 
 های مرتبط ارائه دهد. سازمان خود را در کنار سایر راهکارها به جامعة علمی کشور و

 

 مباني نظري .2

را  ییرتغ ینبه وجود آورده است. ا یاساس ییرافراد جامعه تغ یدر زندگ ینترنتا یدتردیب
کاربران  .نیمک یسهمقا 50ة در ده یزیونو تلو یستمقرن ب یلبا اختراع تلفن در اوا یمتوان یم

در پی استفادة روزافزون از اینترنت و زندگی در فضای مجازی به مدت طوالنی، نوعی 
یابند که دیگر رهایی از آن امری دشواراست و این وابستگی وابستگی کاذب نیز به آن می
 شود.منجر می« ای اعتیاد رسانه»رود که به کاذب گاهی چنان پیش می

ناختی، به وجودآمدن حالتی خوشایند است که فرد قادر به دستیابی ش اعتیاد از بُعد روان       
(. اعتیاد نوعی عادت است که شکستن آن 5: 1385آن از طریق دیگر نیست)قره آغاجی، 

همچون  گر اعتیادهای سنّتی  (. لفظ اعتیاد بیشتر تداعی3: 1384خیلی دشوار است)حسینی، 
ر است؛ اما اعتیاد از طریق اینترنت، از طریق اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قما

های شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در  اشکال جدیدی بروز کرده است. گسترش رایانه
: 1384)گرینفیلد،  خانه و محل کار، منجر به ظهور معضلی به نام اعتیاد اینترنتی شده است

بندی استفاده از  برای طبقه شناسی، محدودترین تعریف را (. متخصصان در زمینة آسیب89
که چنانچه فرد در هفته دو تا سه ساعت از اینترنت استفاده  طوری دهند؛ به اینترنت ارائه می

ساعت یا بیشتر  5/8کند، یك کاربر معمولی است و چنانچه میزان استفادة وی از اینترنت به 
 .(Lim, 2004: 2) ردشناسانه قرار گی های آسیب برسد، کاربری است که باید مورد بررسی
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اعتیاد اینترنتی به گسترة وسیعی از مشکالت رفتاری وکنترل انگیزة استفاده از اینترنت اشاره 
دارد. اعتیاد اینترنتی به عنوان یك رفتار وسواسی یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی 

پورگتابی و )معیدفر، حبیب شود نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط آبژه و یا رفع نیاز قلمداد می

فردی وجود  پاشیدگی خانواده و سایر روابط بین ، امکان ازهم1(. به نظر بیرد39: 1384گنجی، 

های دیجیتال زمینة دسترسی مداوم جوانان به  رسانه. (Turkle, 1995:175) وجود دارد
آورند،  میرا به وجود « متعلق به آنان»کنند و فضاهای اجتماعی  همساالن را فراهم می

 ,Livingstone ) «کنند فضاهایی که همساالن به جای بزرگساالن بر آن نظارت می»

2008: 396).  

ای است که مردم دنیا را در سطح جهان ترین ابزار رسانهترین و سادهتلفن همراه بدیهی   
خدمات رسد کاربران هر روز بیشتر از گذشته از طریق  کند. به نظر میبا اینترنت آشنا می

کنند. کاربران خدمات اینترنت بر اینترنت تلفن همراه به اخبار و اطالعات دسترسی پیدا می
کنند که از نظر شخصی بیشترین میزان روی تلفن همراه اغلب محتوایی را انتخاب می

اهمیت را داشته باشد و در شرایط کاری مختلف، بسرعت قابل مشاهده باشد، اما به نظر 
روز  کارگیری خدمات اینترنت همراه روزبه مورد استفاده در زمان به رسد محتوای می

های اجتماعی و بر اخبار و اطالعات، شبکه کند. عالوهتری پیدا می کاربردهای متنوع
 اندعنوان کاربردهای روزانة بسیار محبوب اینترنت همراه از راه رسیده ها بهسایت وب

از  ی،اجتماع یهاشبکهترنت، فضای مجازی و (. این64: 1393علی، )موحدیان و شاه
بخصوص از قشر جوان و نوجوان  یاریهستند که مخاطبان بسبخشهایی  ینپرطرفدارتر

راستا  یندارد و در ا ییبسزا یتاهمنوجوانان  یاسواد رسانه یارتقا یلدل ینبه هم. دارند
 دارد.  یشتریب یتاهم از طریق آموزش انو نوجوان انجوانی اسواد رسانه ی سطحارتقا
شود  کار برده میهای مکتوب ب بیشتر در مورد رسانهدر اذهان بسیاری از افراد، واژة سواد        

البتـه برخـی از افـراد وقتـی بحـث از       .(Sinatra, 1989: 2) که معادل توانایی خواندن است
شـود، اصـطالس سـواد بصـری را مطـرس       همچون سینما و تلویزیون مـی   های دیگری رسانه
ای را  نویسندگان دیگری نیز اصطالس سواد رایانه (.Messaris & Kerr, 1984: 2) کنند می

ای،  ایانهسواد خواندن، سواد بصری و سواد ر (.Adams & Hamm, 1989: 5) کنند بیان می
شـوند. سـواد    ای محسوب می ای نیستند و صرفاً اجزای سازندة سواد رسانه معادل سواد رسانه

ای از  ای مجموعـه  ای اسـت. سـواد رسـانه    های ویژه و دانـش رسـانه   ای شامل توانایی رسانه

                                                           
1. Byrd 
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هـا از آن   طور فعاالنه بـرای قرارگـرفتن در معـرض رسـانه     ها و دانشی است که ما به مهارت
 دهند بهتر تحلیـل و تفسـیر کنـیم    ها ارائه می کنیم تا معنی پیامهایی را که رسانه استفاده می

دهـد تـا بـا آمـوزش و افـزایش آگـاهی        ای این امکـان را مـی   (. سواد رسانه61: 1391)پاتر، 
هـا و اخبـار و    ای بـه رسـانه   مخاطبان، به چارچوب شناختی و انتقادی برسیم و نگـاه نقادانـه  

ای توانـایی   . سـواد رسـانه  (Potter, 2005:6) نتشرشده از سوی آنها داشته باشیماطالعات م
گیریم و الزم  طور روزانه در معرض آنها قرار می وتحلیل پیامهایی است که به بررسی و تجزیه

: 1385)پـاتر،   ها را داشته باشـیم  است توانایی و مهارت تفکر انتقادی بر محتوای تمام رسانه
هـا، تحلیـل و ارزیـابی و     ای توانایی دسترسی و استفاده از رسـانه سواد رسانه طورکلی (. به19

ای و ]داشـتن  تفکـر    ای در اشکال مختلف، تولید پیام رسـانه  رسانه برقراری ارتباط با پیامهای
  .(Oxsterand, 2009:18) ها  است انتقادی ]نسبت به عملکرد رسانه

ای در نظام آموزشی و تأثیر به نقش سواد رسانهگذشته، محققان مختلفی  های سال در      
( در رسالة دکتری 1390) اند. نصیریهای مختلف پرداخته آموزان از جنبهآن بر روی دانش

ای در نظام آموزش و پرورش به این نتیجه رسید که یکی از  خود باعنوان نقش سواد رسانه
ای و تقویت آن است که  ها، آموزش سواد رسانه کاهش اثرات مخرب رسانه های راه

رسولی اند. ریزی کرده ها در این زمینه پژوهش و برنامه همچون کانادا و ژاپن سال کشورهایی
( در پژوهشی به بررسی اعتیاد به اینترنت و اثرات ناشی از آن بین 1392و آزاد مجد )

حاصل از این های اند. یافته آموزان دورة متوسطة شهر تهران به روش پیمایشی پرداخته دانش
ای، موجب  ای قوی و فنّاوری چندرسانه عنوان رسانه دهد که اینترنت به تحقیق نشان می
آموزان برای تأمین نیازهایشان به دنیای مجازی است. همچنین اعتیاد به  وابستگی دانش

هایی چون تغییرات فرهنگی، اثرات اجتماعی، آموزش  اینترنت تأثیر بسزایی بر شاخص
( در پژوهش خود باعنوان نقش دورة آموزش 1393زاده )تقیی مجازی دارد. مجازی و فضا
آموزان سال اوّل  ای؛ مطالعة موردی دانش ای بر توانایی پردازش پیامهای رسانه سواد رسانه

کننده در دورة آموزش سواد آموزان شرکت متوسطة شهر کرمان نتیجه گرفت که دانش
های استفاده از  درصد اطمینان، در مهارت99ه کنترل، با آموزان گرو ای، نسبت به دانش رسانه
ای و تفکر  ای، توانایی تولید و ارسال پیامهای رسانه ها، تجزیه و تحلیل پیامهای رسانه رسانه

( در پژوهش خود 1393آقابابایی )ها در سطح باالتری قرار دارند.  انتقادی در استفاده از رسانه
ر استفادة جوانان از اینترنت: تحلیلی بر نتای  یك پیمایش در با عنوان مطالعة عوامل مؤثر ب

استان چهارمحال و بختیاری به این نتای  دست یافت که میزان گرایش جوانان نسبت به 
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درصد در سطح متوسط و 5/78درصد در سطح پایین و حدود 4استفاده از اینترنت، حدود 
ز این بودند که جوانان استان،  به درصد در سطح باالست. نتای  دیگر حاکی ا5/17حدود 

مندند و عوامل مختلف ساختاری و غیرساختاری بر  عالقه استفاده از اینترنت با اهداف متفاوت
( در پژوهشی با عنوان سواد 2005باکینگهام و همکارانش )گرایش آنان تأثیرگذار است. 

اند که سواد نتیجه رسیده ای در کودکان و نوجوانان که در انگلستان انجام شد به این رسانه
های جمعی، دسترسی به اینترنت،  ای در ابعاد دسترسی شامل دسترسی به رسانه رسانه

ها، قوانین دسترسی،  دسترسی به تلفن همراه، دسترسی به محتوای تولیدشده توسط رسانه
گیرند و ای باید مدّنظر قرار  های مخاطبان و انواع تولیدات رسانه نحوة ارائه وقایع، ویژگی

( در پژوهشی باعنوان وضعیت سواد 2011) 1اگژانالگوهای مناسبی برای آنها تنظیم شود. 
های  ویژه در زمینة رسانه ای به ای در ترکیه به این نتیجه رسید که مس له سواد رسانه رسانه

های آموزشی مناسب و تدریس به  آنالین باید مورد توجه قرار گیرد و با ارائه سرفصل
( به بررسی رابطة بین 2012و همکاران ) 2ها جلوگیری شود. یانگ ، از اثر منفی رسانهکودکان

نفر از پسرانی که  130بین  فشارهای زندگی و تأثیر حمایت اجتماعی بر گرایش به اینترنت
مشغول به تحصیل در دانشگاه بودند پرداختند.آنان دریافتند که فشارهای زندگی روزمرّه، 

شده از طرف فرد،  فردی و نوع حمایت اجتماعی ادراک  ح روابط بینآوری، سط سطح تاب
)یانگ،  عوامل تأثیرگذار بر گرایش فرد به سمت اعتیاد به اینترنت هستند ترین مهمازجملة 
پژوهشی که در خصوص دالیل گرایش افراد به اینترنت  ( طی2015ّ) 3گروهول (.16: 2012

و استفادة اعتیادآور آنها از اینترنت انجام داد، بدین نتیجه رسید که افرادی که وقت زیادی را 
اند. در واقع  کنند، کسانی هستند که در زندگی با مشکالتی مواجهصرف استفاده از رایانه می

رو شکالت زندگی ندارند و مایل نیستند حتی با آنها روبهاین افراد چون رغبتی به برخورد با م
 (. 35: 1384)معیدفر،  پردازندشوند، به فعالیت اعتیادآور در اینترنت می

سـازی و نظریـة   و مفهوم اهلی( 2005سولر ) چارچوب نظری این تحقیق، بر دیدگاه جان     

 آبراهام مازلو، افراد به ایـن دلیـل   دیدگاهبراساس است.  بنا شده 4ای الیزابت تامنسواد رسانه

کند. آبراهام مازلو مدل  شوند که نیازی را در آنها برطرف می شیفتة شیء یا فعالیت خاصی می

ارائـه داد. او   1943خود را دربارة انگیزش انسانی، بر مبنای تجربـة کلینیکـی خـود در سـال     

                                                           
1. Oguzhan 

2. Yang 

3. Grohol 

4. Elizabeth Thoman 
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. نیازهـای  1تـب نیازهـا نامیـد:    مرا نیازهای بشری را به پن  طبقه تقسیم کرد و آن را سلسـله 

. نیازهـای ایمنـی: رهـایی از تـرس     2فیزیولوژیك: ارضای امیال تشنگی، گرسنگی و جنسی؛ 

. نیازهای مربوط به تعلق: میـل بـه داشـتن روابـط     3ی برونی، تغییرات شدید برونی؛ ها آسیب

به قـدرت  . نیاز 4عاطفی و مراقبتی، یعنی دریافت محبت و حمایت شخصی از سوی دیگران؛ 

. خودیابی یا شـکوفایی:  5گذاری مثبت از جانب همساالن و وابستگان؛  و منزلت: احترام و ارج

: 1375برای ارضای توان بنیادین فرد تا حـدّ نزدیکترشـدن بـه خـود طبیعی)میچـل،      فرصت 

   کنـد.   هرم نیازهـای مـازلو بیـان مـی     براساس( دیدگاه خود را 2005) 1(. جان سولر234-233

ارضای نیازهـای بنیـادین و بیولـوژیکی و همچنـین نیازهـای       نظریة وی، فرد برای براساس

براساس این دیدگاه،  ،شود. بنابراینواالتر خودشکوفایی، وابسته به شیء یا فعالیت خاصی می

رویـه از اینترنـت و   آموزان برای ارضای خألها و برخی نیازهای خود، بـه اسـتفادة  بـی    دانش

کنند. براساس نظر الیزابت تامن آورند و اعتیاد پیدا می مجازی روی میهای خصوص شبکه هب

که جهـان متـراکم    کند؛ چنانکننده عمل می ای مانند فیلتری داوریرسانه و همکارانش، سواد

کند تا شکل مواجهه با پیام معنادار شود. پیام ای عبور می های فیلتر سواد رسانهاز پیام، از الیه

 ریـزی شخصـی در نحـوة    اوّل: اهمیـت برنامـه   کند: الف( الیةالیه عمل می ای در سهرسانه

هـای  ها؛ به این معنا که مخاطب توجه بیشتری به انتخاب و تماشای برنامـه استفاده از رسانه

هـای الکترونیکـی،    صورت مشخصی به استفاده از تلویزیـون، ویـدئو، بـازی    مختلف دارد و به

هـای  دوم: در ایـن سـطح مخاطـب بـه جنبـه      پـردازد. ب( الیـة  ها مـی  ها و دیگر رسانهفیلم

پـردازد؛ ماننـد   ها و موضـوعات عمیقـی مـی   کند و به پرسشای توجه میتر رسانهنامحسوس

شود؟ چـه  سازد؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال میای را چه کسی میاینکه پیامهای رسانه

های  سوم: این الیه مهارتکند؟ ج( الیة یبرد و چه کسی ضرر م کسی از ارسال پیام سود می

ها، مخاطب به تجزیـه و تحلیـل و    هاست. با این مهارترسانه« 2تماشای انتقادی»الزم برای 

پردازد. آنچه در ایـن الیـه   های جاافتاده در آن میپرسش دربارة چارچوب ساخت پیام و جنبه

دیگـر، فهـم    عبارت اند. به حذف شدههایی از پیام است که  اهمیت دارد، شناخت حقایق و جنبه

)طلـوعی بـه نقـل ازکـوا  و      پیام است متن از سوی مخاطب، در گرو شناسایی ابعاد جاافتادة

ای، اوالً گانـة نظریـة سـواد رسـانه     بنابراین براسـاس سـطوس سـه   (. 1391: 79روزن استایل، 

                                                           
1. Suler 

2. Critical Viewing 
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صـورت  مشخصـی    های مختلف دارد و بهمخاطب توجه بیشتری به انتخاب و تماشای برنامه

پـردازد؛ ثانیـاً   ها میها و دیگر رسانههای الکترونیکی، فیلم به استفاده از تلویزیون، ویدئو، بازی

هایی نظیـر: پیامهـای    کند و به دنبال یافتن پاسخ پرسش مخاطب به سازندگان پیام توجه می

ه کسی از ارسال شود؟ چ سازد؟ چه هدفی با فرستاندن پیام دنبال میای را چه کسی میرسانه

کند؟ است. همچنین براساس این نظریـه، مخاطـب بـه    برد و چه کسی ضرر می پیام سود می

پردازد. در آن نیز میهای جاافتاده و پرسش دربارة چارچوب ساخت پیام و جنبه  وتحلیل تجزیه

عـاتی  های ارتباطی و اطالیافتن فنّاوری های راه سازی تالشی برای فهم شیوهنیز مفهوم اهلی

مفهوم محـوری ایـن فراینـد، اسـتعارة     . (Silverstone, 2006:283) به زندگی روزمرّه است

بـه دنبـال   « اهلـی »بـه فنّـاوری   « وحشـی »است که بر فرایند تبدیل نوآوری « سازیاهلی»

های زندگی روزمرّه و عادات اجتماعی داللـت   استفادة کاربران از فنّاوری و ورود آن به ساحت

مصرف فنّاوری به درگیری فعاالنه و روزمرّة کاربران با . (Bakardjieva,2011: 204) کند می

شناسی، مطالعـات مصـرف و    بخش این نظریة انسانآن اشاره دارد. بنابراین منابع اصلی الهام

ای، اساسـاً فراینـدی    سبب مصـرف رسـانه   بدین .(Haddon, 2013) ها هستند مطالعات رسانه

جایی که هر نوع تعامـل بـا مـتن، از    »ن آن شکلی از تولید وجود دارد. فعال است که در جریا

کنـد، مـتن از اصـل خـود دور و بـه شـیوة        خالل منابع فردی، اجتماعی و فرهنگی عبور مـی 

سازی نقطة پایانی ندارد. به  (. فرایند اهلی151: 2006)سیلورستون، « شود جدیدی مصرف می

کننـد؛ نقـش    نـواع ابـزار ارتبـاطی افـزایش پیـدا مـی      ای، ا هـای رسـانه   دنبال توسعة فنّـاوری 

تـر   های مصرف آنها تخصصی یابد و شیوه هایی که پیشتر به وجود آمده بودند تغییر می فنّاوری

شوند که  ها اضافه می های جدیدی به فنّاوری شوند و قابلیت طورکلی منسوخ می شود، یا به می

ناپـذیر و نامحـدود تغییـرات    فراینـد پایـان   کنند. ایـن  شیوة مصرف و معانی آنها را عوض می

تلفن هوشـمند   نخستینهای کاربردی موبایلی بعد از معرفی  کارآمدن برنامه ها با روی فنّاوری

کـردن فنّـاوری    به اوج رسید و همگان را به این باور رساند که فراینـد رام  2008اپل در سال 

رو براسـاس مفهـوم    ایـن  از .(Green, 2009: 250  Haddon&) یـافتن نـدارد   قصـد پایـان  

آموزان منجر خواهد شـد، چـرا   سازی، مصرف فنّاوری به درگیری فعاالنه و روزمرّة دانش اهلی

همتـا در یـك    هـای   کنند و برای گـروه  آموزان با مصرف فنّاوری، خود را تعریف میکه دانش

 گذارند. اجتماع بزرگتر به نمایش می
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مبانی نظری شرس داده شد، فرض اصلی پژوهش این است  که دربا توجه به آنچه ،بنابراین 
آموزانی که  اند، با دانش ای شرکت کرده آموزانی که در دورة آموزش سواد رسانه که بین دانش

اند، تفاوت معناداری از نظر اعتیاد اینترنتی وجود دارد. با توجه به  در این دوره شرکت نکرده
 صورت  زیر تدوین کنیم:  پژوهش را بههای توانیم فرضیهفرض اصلی پژوهش می

ای شرکت  آموزانی که در دورة آموزش سواد رسانه رسد بین دانش به نظر می فرضیۀ اوّل:
اند، تفاوت معناداری از نظر میزان  آموزانی که در این دوره شرکت نکرده اند، با دانش کرده

 ها وجود دارد.  توانایی استفادة صحیح از رسانه
ای شرکت  آموزانی که در دورة آموزش سواد رسانه رسد بین دانش ه نظر میب فرضیۀ دوم:

اند، تفاوت معناداری از نظر توانایی  آموزانی که در این دوره شرکت نکرده اند، با دانش کرده
 ای وجود دارد.  تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانه

ای شرکت  سواد رسانه آموزانی که در دورة آموزش رسد بین دانش به نظر می فرضیۀ سوم:
اند، تفاوت معناداری از نظر توانایی   آموزانی که در این دوره شرکت نکرده اند، با دانش کرده

 ای وجود دارد.  برقراری ارتباط با تولیدکنندگان پیام رسانه
ای  آموزانی که در دورة آموزش سواد رسانه رسد بین دانش به نظر می فرضیۀ چهارم:

اند، تفاوت معناداری از نظر  آموزانی که در این دوره شرکت نکرده اند، با دانش شرکت کرده
 ای وجود دارد.  توانایی تولید پیام رسانه

ای شرکت  آموزانی که در دورة آموزش سواد رسانه رسد بین دانش به نظر می فرضیۀ پنجم:
اند، تفاوت معناداری از نظر توانایی  آموزانی که در این دوره شرکت نکرده اند، با دانش کرده

 ای وجود دارد.  میزان تفکر انتقادی در برخورد با پیام رسانه
 

 شناسي  . روش3

ها و افزودن به مجموعة دانش با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال تبیین روابط بین پدیده
موجود در یك زمینة خاص است، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی است. همچنین از نظر 

جامعة آماری این پژوهش، شود.  روش شناخت، جزو تحقیقات تجربی)آزمایشی( محسوب می
آموزان پایة سوم مقطع متوسطة دوم استان چهارمحال و بختیاری است. روش تمام دانش

برای انتخاب نمونه، از ای است.  ای چند مرحله گیری خوشه گیری در این پژوهش، نمونه نمونه
های استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان، از بین مناطق چندگانة  بین شهرستان

شدند.  انتخاب شهرستان، شهر فارسان و از بین مدارس پسرانه و دخترانه؛ مدارس پسرانه
دلیل فرهنگ عامة حاکم در منطقه و همچنین آزادی عمل و البته گرایش بیشتر پسران  به
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ای، الکترونیکی و اینترنتی، آنان بیشتر نسبت به دختران در استفاده از ابزار و تجهیرات رایانه
عنوان نمونه انتخاب شد و  در معرض خطر اعتیاد اینترنتی قرار دارند؛ بنابراین گروه پسران به

آموزان از آزادی آموزان پایة سوم به اقتضای سنّ خود نسبت به سایر دانشنجا که دانشاز آ
عمل و یا میزان دسترسی بیشتری در استفاده از وسایلی نظیر موبایل، و... برخوردارند و امکان 

مراتب بیشتر است، از بین  های مجازی نیز بهگرایش آنها به استفاده از اینترنت و شبکه
آموز پایة دانش 300های مختلف، پایة سوم انتخاب شد. نمونة اوّلیه با حدود  زان پایهآمو دانش

زا از اینترنت  های مختلف انتخاب شد و بعد از برگزاری آزمون استفادة مشکل سوم در رشته
 40زا از اینترنت داشتند که براساس باالترین نمرات، آموز استفادة مشکل دانش 60کاپالن، 
 به عنوان گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. آموز دانش
ای و میدانی استفاده شد. ابزار سنجش آوری اطالعات، از دو روش کتابخانهبرای جمع     

های استاندارد اعتیاد اینترنتی یانگ تحقیق، پرسشنامه بود. در این پژوهش، از پرسشنامه
بُعدِ:  5گویه و  86مشتمل بر ای ساختة سواد رسانه گویه و پرسشنامة محقق 20شامل 

وتحلیل، تولید پیام، ارتباط با سازندگان پیام و تفکر انتقادی در  دسترسی و استفاده، تجزیه
های پژوهش، از ای لیکرت استفاده شده است. برای سنجش فرضیه  گزینه قالب طیف پن 

و ویلکاکسون توسط زوجی  tهای مقایسة میانگین  های آلفای کرونباخ، میانگین، آزمون آزمون
 استفاده شده است.  24spssافزار نرم
 

 هاي پژوهش. يافته4

ای، از آزمون مقایسة  برای سنجش اعتیاد اینترنتی قبل و پس از دورة آموزش سواد رسانه
براساس نتای  آزمون گروه آزمایش، در سطح زوجی استفاده شده است.  tمیانگین پارامتریك 

توانیم استنباط کنیم که تفاوت معناداری بین درصد می 95اطمینان ( و با α=05/0خطای)
ای در گروه آزمایش وجود دارد میانگین اعتیاد اینترنتی قبل و پس از دورة آموزش سواد رسانه

(، با 1که نتای  آزمون در گروه کنترل)جدول  و اعتیاد اینترنتی کاهش یافته است؛ درصورتی
 شود.  نادار نیست و فرضیة تحقیق تأیید می( معsig=08/0سطح معناداری )

 
 

 زوجی اعتیاد اینترنتی t. نتای  1جدول

 گروه عامل
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حد 

 پايین
 معناداري t حد باال

اعتیاد 

 اینرنتتی

 00/0 61/20 974/0 795/0 192/0 885/0 آزمایش

 08/0 -851/1 005/0 -/095 108/0 -/045 کنترل
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برای سنجش توانایی استفادة صحیح از رسانه قبل و پس از دورة آموزش  فرضیۀ اوّل:     
زوجی و در گروه کنترل، از  tای در گروه آزمایش، از آزمون مقایسة میانگین سواد رسانه

زوجی استفاده شده است.  tآزمون مقایسة میانگین ناپارامتریك ویلکاکسون معادل پارامتریك 
توانیم استنباط کنیم که (، میα=05/0آزمون گروه آزمایش، در سطح خطای) براساس نتای 

تفاوت معناداری بین میانگین توانایی استفادة صحیح از رسانه قبل و پس از دورّ آموزش سواد 
(، با 3که نتای  آزمون در گروه کنترل )جدول  ای در گروه آزمایش وجود دارد؛ درصورتیرسانه

 شود. ( معنادار نیست و فرضیة تحقیق تأیید میsig=20/0سطح معناداری)
 

 زوجی، توانایی استفاده صحیح از رسانه گروه آزمایش t. نتای  2جدول

 ارزش گروه
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حد 

 پايین
 معناداري t حد باال

 آزمایش
دسترسی و 

 استفاده
406/0 252/0 287/0 524/0 18/7 00/0 

 

 

 آزمون گروه کنترل مقایسه میانگین توانایی استفاده صحیح از رسانه پیش و پس. نتای  3جدول 

 میانگین تعداد نوع گروه
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
z معناداري 

 کنترل
 311/0 12/2 20 آزمون پیش

081/0 27/1- 20/0 
 335/0 16/2 20 آزمون پس

 

ارزیابی قبل و پس از دورة آموزش سواد  برای سنجش توانایی تحلیل و فرضیۀ دوم:     
ای در گروه آزمایش، از آزمون مقایسة میانگین ناپارامتریك ویلکاکسون معادل رسانه

زوجی استفاده شده است. براساس نتای  آزمون گروه  tزوجی در گروه کنترل از  tپارامتریك 
معناداری بین میانگین  توانیم استنباط کنیم که تفاوت(، میα=05/0آزمایش، در سطح خطای)

ای در گروه آزمایش وجود توانایی تحلیل و ارزیابی قبل و پس از دورة آموزش سواد رسانه
ای افزایش و دیگر، توانایی تحلیل و ارزیابی پس از دورة آموزش سواد رسانه عبارتی دارد. به

(، با 5)جدول  لکه نتای  آزمون در گروه کنتر اعتیاد اینترنتی کاهش یافته است. درصورتی
 شود. ( معنادار نیست و فرضیة تحقیق تأیید میsig=16/0) سطح معناداری

 

 آزمون گروه آزمایش و پس  . نتای  ویلکاکسون توانایی تحلیل و ارزیابی پیش4جدول 

 میانگین تعداد نوع گروه
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
z معناداري 

 آزمايش
 199/0 08/2 20 آزمون پیش

496/1- 
921/3

- 
00/0 

 700/0 57/3  آزمون پس
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 زوجی، توانایی تحلیل و ارزیابی گروه کنترل t. نتای  5جدول 

 ارزش گروه
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حد 

 پايین
 معناداري t حد باال

 کنترل
توانایی تحلیل 

 و ارزیابی
019/0 058/0 008/- 046/0 45/1 16/0 

 

ای قبل و پس از دورة آموزش برای سنجش توانایی تولید پیام رسانه فرضیۀ سوم:     
زوجی استفاده شده است. براساس  tای، از آزمون مقایسة میانگین پارامتریك  سواد رسانه

ای، نتای  آزمون گروه آزمایش و تحلیل و ارزیابی قبل و پس از دورة آموزش سواد رسانه
ای قبل و پس از دورة آموزش سواد تولید پیام رسانه تفاوت معناداری بین میانگین توانایی

ای پس از دورة آموزش سواد  ای در گروه آزمایش وجود دارد. توانایی تولید پیام رسانهرسانه
که نتای  آزمون در گروه  ای افزایش و اعتیاد اینترنتی کاهش یافته است. درصورتیرسانه
معنادار نیست و فرضیة تحقیق تأیید  (sig=83/0(، با سطح معناداری )6)جدول کنترل
 شود.  می
 

 ایزوجی توانایی تولید پیام رسانه t. نتای  6جدول 

 گروه عامل
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حد 

 پايین
 معناداري t حد باال

توانایی 

تولید پیام 

 ایرسانه

 550/0 -225/1 آزمایش
482/1

- 
967/- 95/9- 00/0 

 83/0 20/0 118/0 -/097 230/0 010/0 کنترل
 

ای قبل و پس از دورة آموزش برای سنجش توانایی تولید پیام رسانه فرضیۀ چهارم:     
زوجی استفاده شده است. براساس نتای   tای از آزمون مقایسة میانگین پارامتریك  سواد رسانه

تفاوت معناداری توانیم استنباط کنیم که (، میα=05/0آزمون گروه آزمایش، در سطح خطای)
ای قبل و پس از دورة آموزش بین میانگین توانایی برقراری ارتباط با تولیدکنندگان پیام رسانه

ای در گروه آزمایش وجود دارد و میزان توانایی برقراری ارتباط با تولیدکنندگان سواد رسانه
نتی کاهش یافته ای افزایش و اعتیاد اینترای، پس از دورة آموزش سواد رسانهپیام رسانه

( sig=30/0(، با سطح معناداری)8که نتای  آزمون در گروه کنترل )جدول  است. درصورتی
 شود.  معنادار نیست و فرضیة تحقیق تأیید می
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 آزمایش برای برقراری ارتباط با تولیدکنندگان پیام  زوجی، توانایی گروه t. نتای  7جدول 

 ارزش گروه

اختال

ف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حد 

 پايین

حد 

 باال
t معناداري 

 آزمايش
توانایی 

 برقراریارتباط
881/- 639/0 180/1- 582/- 16/6- 00/0 

 

 آزمون )کنترل( توانایی برقراری ارتباط و پس  . نتای  ویلکاکسونپیش8جدول 

 میانگین تعداد نوع گروه
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
z معناداری 

 کنترل
 329/0 16/2 20 آزمون پیش

10/0 02/1- 30/0 
 0/ 268 26/2 20 آزمون پس

 
 

ای قبل و پس از برای سنجش میزان تفکر انتقادی در برخورد با پیام رسانه فرضیۀ پنجم:

ای، در گروه آزمایش، از آزمون مقایسة میانگین ناپارامتریك ویلکاکسون دورة آموزش سواد رسانه
زوجی استفاده شده است. براساس نتای  آزمون  tزوجی و در گروه کنترل، از  tمعادل پارامتریك 

توانیم استنباط کنیم که تفاوت معناداری بین (، میα=05/0گروه آزمایش، در سطح خطای )
ای در ای قبل و پس از دورة آموزش سواد رسانهمیانگین تفکر انتقادی در برخورد با پیام رسانه

ای پس از دورة آموزش دارد و میزان تفکر انتقادی در برخورد با پیام رسانهگروه آزمایش وجود 
که نتای  آزمون در گروه  ای افزایش و اعتیاد اینترنتی کاهش یافته است. درصورتیسواد رسانه

 شود.  ( معنادار نیست و فرضیة ما تأیید میsig=88/0( با سطح معناداری )10کنترل)جدول 
 گروه آزمایش ایتفکر انتقادی در برخورد با پیام رسانه کسوننتای  ویلکا .9جدول 

 نوع گروه
تعد

 اد

میانگ

 ين

انحراف 

 استاندارد

اختال

ف 

 میانگین
z معناداري 

 آزمايش
 294/0 29/2 20 آزمون پیش

994/- 92/3- 00/0 
 557/0 29/3 20 آزمون پس

 

 ایزوجی( تفکر انتقادی در برخورد با پیام رسانه t. نتای  مقایسه میانگین )10جدول

 ارزش گروه
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حد 

 پايین
 معناداري t حد باال

 88/0 15/0 119/0 -/103 237/0 008/0 تفکر انتقادی کنترل
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 گیري. بحث و نتیجه5

تدری  وارد  هپیگیری و ببه طور فعاالنه توسط یونسکو  1960ای از دهة  آموزش سواد رسانه
ای نداریم.  ها و پیامهای رسانه دروس ملی کشورها شد. امروزه ما گریزی از رویارویی با رسانه

اند که افراد با صرف کمترین وقت و  های نوین ارتباطی این امکان را به وجود آورده فنّاوری
انتشار دهند. این امر ما  توانند پیام تولیدشدة خودشان را در فضای جهانی کمترین هزینه، می
ها برای جذب  رو ساخته است. از سوی دیگر، رسانه ریز اطالعات روبه را با پدیدة جدید سر

کنند از فنون پیچیدة اقناع و ترکیب آن با روشهای پیچیدة دیگری  مخاطبان بیشتر سعی می
مهارت برداری کنند. در این حالت اگر مخاطب منفعل باشد و برای جذب مخاطب بهره

تر است  کننده انتخابگری و تفکر نقادانه را نیاموخته باشد، احتمال اینکه به آنچه جذابتر و قانع
رود که معضل جدیدی با  جذب و وابسته شود بیشتر است. این وابستگی گاهی چنان پیش می

 های خاص و دسترسی ارزان و کند و از سویی دیگر، جذابیت ای بروز می عنوان اعتیاد رسانه
شدن گوشیهای هوشمند  اند این اعتیاد به سمت اهلی آسان انواع پیامها در اینترنت باعث شده

 شود.  ویژه اینترنت برود که بر بستر این گوشیهای هوشمند ارائه می و به
ای است که مخاطب را در شناسایی این فنون و روشها یاری و مهارت  آموزش سواد رسانه 

دهد و این مهارت باعث جذب مخاطب به پیامهای مفیدتر و  انتخابگری را به وی انتقال می
 د. شو ویژه اینترنت می ها و به مورد نیاز خواهد شد که خود باعث کاهش وابستگی ما به رسانه

ای یکی از عوامل اثرگذار  دهد که آموزش سواد رسانه فتة این تحقیق نشان مییا ترین مهم 
آموزان،  ای دانش آموزان است و با باالرفتن سطح سواد رسانه بر اعتیاد اینترنتی در بین دانش

ها با نظریة الیزابت تامن  آموزان نیز تعدیل خواهد شد که این یافتهمیزان اعتیاد اینترنتی دانش
ریزی  ای در الیة اوّل خود به اهمیت برنامه رسانه آموزش سواد دارند  نش که بیان میو همکارا

ریزی به مخاطب  این برنامه. همخوانی دارد کند ها توجه میشخصی در نحوة استفاده از رسانه
کند نوع متون پیامهای مصرفی خود را با توجه به نیازهای اساسی خود تعیین و از  کمك می

صفحاتی که مفید نیستند خودداری کند و زمان مصرف خود را کاهش دهد. صرف زمان در 
کردن میزان استفاده از رسانه است.   کاهش، نشانگر کاهش و تعدیل اعتیاد اینترنتی وکم  این

صورت   کند مخاطب به ( است که بیان می2005همچنین این نتای  مؤید نظریة جان سولر )
اقدام به انتخاب نوع رسانه و محتوا  و در مصرف خود به هدفمند و برای رفع نیازهای خود 
کند که این مدیریت نیاز، به همراه مدیریت زمان و  نوعی مدیریت نیاز را اعمال می
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، باعث  آموخته شده  ای واسطة آموزش سواد رسانه بودن انتخابهای مخاطب که به آگاهانه
 کاهش و تعدیل اعتیاد اینترنتی خواهد شد. 

تـوانیم اسـتنباط کنـیم کـه     سـازی مـی  نتای  تحقیق و منطبق بـا نظریـة اهلـی    براساس  
همتا در یك اجتماع   کنند و برای گروههای آموزان با مصرف فنّاوری، خود را تعریف می دانش

ای، انواع ابزار ارتباطی افزایش  های رسانه گذارند. به دنبال توسعة فنّاوری بزرگتر به نمایش می
طـورکلی منسـوخ    شـود؛ یعنـی یـا بـه     تـر مـی   های مصرف آنها تخصصی شیوهکنند و  پیدا می

شوند که شیوة مصرف و معانی آنها را  ها اضافه می های جدیدی به فنّاوری شوند، یا قابلیت می
شـود. اعتیـاد بـه اینترنـت و     ای احساس میکنند. بنابراین لزوم آموزش سواد رسانه عوض می

ناپـذیر و نامحـدود اسـت و بـا     های اجتماعی پایانشبکه خصوص هاستفاده از فضای مجازی ب
رسـد  های کاربردی موبایلی به اوج خود رسیده است. بنابراین به نظر می روی کارآمدن برنامه

تـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه     یافتن ندارد. همچنین مـی  کردن فنّاوری قصد پایان که فرایند رام
کـردن آن،   هـای تجربـه   هه با فنّـاوری، شـیوه  مصرف باالی اینترنت، حاکی از چگونگی مواج

 آموزان است. معنای برآمده از فنّاوری و تبدیل آن به بخشی از هویت دانش
ای به سطوس باالتر به علت  نتای  تحقیق، نشان از باالرفتن سطوس سواد رسانه     

(، مصرف 2006های سیلورستون )ای دارد و براساس یافته تأثیرپذیری از آموزش سواد رسانه
رسانه و فنّاوری، یك فرایند نامحدود است، نه یك رویداد مقطعی؛ بنابراین انجام پژوهشهای 
مستمر در این زمینه و در مقاطع زمانی و مکانی مختلف ضروری است تا با اتکا به نتای  آنها، 

ق ای در مقاطع گوناگون سنّی تحق ریزی علمی و عملی برای آموزش سواد رسانه یك برنامه
 یابد. 
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