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چکیده

ایـن پژوهـش چگونگـی اسـتفاده از اینترنـت را توسـط دانشآمـوزان سـال سـوم راهنمایـی
تحصیلـی شـهر تهـران در سـال1391-92مورد بررسـی قـرار داده اسـت .در ایـن چهـار چـوب
بـا انجـام نیـاز سـنجی ،نیازهـای نوجوانـان ایرانـی در محیطهـای مجـازی و فضـای اینترنـت
شناسـایی و مـورد بررسـی قـرار گرفـت .بدینمنظـور از پرسشـنامه محقق سـاخته و نیز مصاحبه
بـا متخصصـان و صاحبنظـران در حوزههـای برنامهریـزی درسـی ،تکنولـوژی آموزشـی،
برنامهریزی آموزشـی و فناوری اطالعات و ارتباطات بر اسـاس رویکرد میانرشـتهای اسـتفاده
گردیـد .در نهایـت نیازهـای دانشآمـوزان بـر اسـاس روش تحلیـل عاملـی بـه دو عامـل دانـش و
مهـارت و ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی تفکیـک شـده اسـت و الگـوی اسـتفاده از اینترنـت
شـامل عوامل فراغتی و دسترسـی به اطالعات و منابع طراحی و ارایه شـد .همچنین بر اسـاس
نتایـج مشـخص شـد ایـن عوامـل اثـر مسـتقیمی بـر ویژگیهـای شـبکه نـدارد و ایـن تأثیـر در
رابطـه بـا عوامـل فراغتـی از طریـق محـل برنامههـا صـورت میپذیـرد .بیشـترین عالقهمنـدی
دانشآمـوزان در اینترنـت بـه دانلـود فیلـم و آهنـگ و سـپس باز یهـای بـر خـط و برنام ههـای
تفریحـی اشـاره دارد کـه لـزوم توجـه برنامهریـزان را بـه تهیـه و ارایـه فیلم و باز یهـا و برنامههای
آموزنـده ،علمـی و تفریحـی _ آموزشـی مشـخص مینمایـد.
كلیدواژه :نوجوان ،الگوی استفاده از اینترنت ،شبکه ،نیاز سنجی و فضای مجازی.
.1دانشجوی دکترای برنامهریزی آموزش از راه دور ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول).
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نوجوانـی ،بهدلیـل حساسـیتهای خـاص خـود و شـرایط سـنی ویـژه در هـر جامعه ،همواره مـورد توجه
سیاسـتگزاران و برنامهریـزان و مسـئوالن تربیتـی و فرهنگـی کشـورها بـوده اسـت .در اغلـب كشـورها
یهـای توسـعه اعـم از
نیازهـای ایـن گـروه سـنی بدلیـل حساسـیتهای خـاص خـود محـور برنامهریز 
علمـی ،آموزشـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و سیاسـی قـرار میگیـرد .بنابرایـن برنامهر یـزی بـرای
شـناخت نیازهای آموزشـی ،فرهنگی ،اجتماعی و تأمین نیازهای فكری و معنوی با توجه به تحوالت
تکنولوژیکـی و فنـاوری در عصـر حاضـر ،همـواره بهعنـوان یکی از راهبردهای مهم دولتها به حسـاب
میآیـد .تعریـف نوجوانـی در فرهنـگ وبسـتر چنیـن آمـده اسـت« :نوجوانـی انتقـال از مرحلـۀ آخـر
کودکـی بـه مرحلـۀ بالندگـی و کمـال اسـت» یـا دورهای از جریـان تدریجی زندگـی را نوجوانی میگویند
کـه بـا تحـول عمیـق در جسـم و روان و قـدرت تجسـم و تخیـل زیـادی همـراه اسـت (ا کبـری.)1385 ،
بلـوغ بهعنـوان دورهای اسـت کـه در آن اندامهـای تولیـد مثـل رشـد و شـروع بـه کار میکنـد .از زمـان
شـروع بلـوغ تمـام تغییـرات ناشـی از بلـوغ ،اثـر قابـل مالحظـه و چشـمگیری بـر رشـد همـه قسـمتهای
بـدن دارد .اصطلاح بلـوغ و نوجوانـی هـر دو بـه رشـد جنسـی ارتبـاط دارد و گاه بهعنـوان اصطالحات
متـرادف بـه کار میرونـد .بلـوغ معمـوالً سـن ویـژهای اسـت کـه در آن رشـد جنسـی اتفـاق میافتـد ،در
حالـی کـه «نوجوانـی» بـه معنـای دوره یـا سـالهای بین بلوغ و بزرگسـالی اسـت .ا کبـری ( )1385انواع
بلـوغ را چنیـن بیـان میکنـد:
بلـوغ جسـمی :روانشناسـان رشـد دورۀ نوجوانـی و بلـوغ را بـه یـک نـوع جهـش تعبیـر نمودهانـد لـذا
نوجـوان بـه علـت عـدم اطلاع از ایـن تحـوالت جسـمی اغلـب غافلگیـر میشـود.
بلـوغ جنسـی :ا گـر فـرد بـه مرحلـهای برسـد کـه قادر به ایفای نقش جنسـی شـود و قـادر به تولیـد مثل نیز
باشـد اصطالحاً میگویند که به بلوغ جنسـی رسـیده اسـت.
بلـوغ روانـی :یعنـی پختـه شـدن از نظـر روحـی کـه انسـان قـدرت تشـخیص مسـائل و تمیـز مصلحـت
زندگـی پیـدا کنـد .بـه تعبیـر دیگـر ،فرد با برخـورداری از بلوغ روانی ،قادر به قبول مسـئولیت اجتماعی
ماننـد پذیـرش شـغل میشـود.
بلـوغ اقتصـادی -اجتماعـی :بلـوغ اقتصـادی زمانـی رخ میدهـد کـه فـرد از نظـر اقتصـادی و تأمیـن
مخـارج و ادارۀ امـور زندگـی مسـتقل شـود و بـه اصطلاح بتواند از نظر اقتصادی روی پای خود بایسـتد
و بـه خـود متکـی شـود.
بلـوغ شـرعی :فقـه شـیعه و سـنی بلـوغ را بـرای پسـران پانـزده سـال قمـری و بـرای دختـران نـه سـال قمری
در نظـر گرفتـه اسـت .در چنیـن حالتـی یـک سـری مسـائل شـرعی بـر آنهـا واجـب خواهد شـد.

فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت

نوجوانـان بهدلیـل قـرار گرفتـن در شـرایط بلـوغ و مواجهـه بـا تحـول عمیـق در جسـم و روان آنهـا بیش از
سـایر دانشآمـوزان بایـد در مـرض توجه مسـئولین قرار گیرند و هدفگـذاری و برنامهریزی برای حضور
آنـان در شـبکههای مجـازی و دسترسـی و اسـتفاده از تکنولـوژی و فنـاوری بهصـورت علمـی و جـدی
مـد نظـر قـرار گیـرد .در سـالهای اخیـر تکنولـوژی و فنـاوری اطالعـات تغییـرات اساسـی را در آمـوزش
ایجـاد کـرده اسـت .ابلینگـر ( ،2006بـه نقـل از ابراهیـم آبـادی )1389 ،در ایـن خصـوص میگو یـد کـه
فناور یهـای اطالعـات و ارتباطـات و اینترنـت ،موجـب پدیـد آمـدن فضاهـای جدیـد بـرای تحـول
و پیشـبرد برنامههـای آموزشـی اسـت و میتوانـد فضاهـا ،راهروهـا ،کالسهـا و آزمایشـگاههای وسـیع
و جدیـدی را در کنـار فضـای موجـود در اختیـار یادگیرنـدگان قـرار دهـد کـه تعطیـل بـردار نیسـت و
نقـش مهمـی در سـاخت جدیـد جامعـۀ آموزشدهنـدگان و یادگیرنـدگان خواهـد داشـت .نزدیکـی و
همـکاری متقابـل فناور یهـای ارتباطـات و اطالعـات بـا رویکردهـا و نظریههـای جدیـد یادگیـری،
یکـی از بنیانهـای تغییـر و بازنگـری نظامهـای آموزشـی در محیـط جدیـد جهانـی و عصـر اطالعـات
اسـت .همزمـان بـا ایـن تغییـرات جهانـی ،تحوالتـی نیـز در عرصـه نظامهـای آموزشـی رخ داده و یـا در
حـال شـکلگیری اسـت .از جملـه حداقـل سـه رونـد جـاری در نظـام جهانـی ،زمینهسـاز بازنگـری در
نظامهـای آموزشـی و زمینهسـاز دگرگونـی در الگوهـای آمـوزش سـنتی و در نتیجـه ،گرایـش بـه اشـکال
جدیـد یادگیـری شـده اسـت:
اول .تحـوالت اقتصـادی و اجتماعـی ناشـی از فرآینـد جهانـی شـدن از جملـه تغییـر در سـبک زندگـی
و تحـوالت کالن اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی ماننـد :تجدیـد حیـات و سـاختار سـرمایهداری و
نوآور یهـای فناورانـه؛
دوم .تغییر و دگرگونی در نظریههای یادگیری و الگوهای آموزش؛
سوم .گسترش فناور یهای اطالعات و ارتباطات.
بهعلاوه فناور یهـای اطالعـات و ارتباطـات صرفـاً بـه تأثیـر مسـتقیم بـر فرآینـد آمـوزش و یادگیـری
و قانونمنـد کـردن آن بـرای اسـتفاده در مدرسـه خالصـه نمیشـود .چنیـن اسـتنباط میشـود کـه ایـن
فناور یها جریانی قدرتمند برای پشـتیبانی از آموزش و پژوهش و یادگیری دانشآموزان و دانشـجویان
ایجـاد میکننـد و تغییـرات بنیادینـی در شـیوههای زندگـی علمـی ،تحصیلـی ،کار و آمـوزش افـراد بـه
وجـود میآورنـد (ابراهیمآبـادی.)1389 ،
در واقـع فضـای مجـازی عبارتـی اسـت كـه در دنیـای اینترنـت ،رسـانه و ارتباطـات بسـیار شـنیده
میشـود و به مجموعههایی از ارتباطات درونی انسـانها از طریق كامپیوتر و وسـایل مخابراتی بدون در
نظر گرفتن جغرافیای فیزیكی گفته میشود .فضای مجازی با هر تعریف و تعبیری قلمرو وسیع و بکری
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تهـای
اسـت کـه بـرای سـا کنان خـود امکانـات ،آزادیهـا ،فرصتهـا ،دلهرههـا ،آسـیبها و محدودی 
نوینـی را بـه همـراه دارد .ایـن قلمـرو تـا حـدی اسـت کـه امـروزه برخـی از اندیشـمندان صحبـت از دو
یسـنجیم در بسـتر
جهانـی شـدن دنیـای معاصـر میکننـد .مؤلفههایـی را کـه فضـای مجـازی را بـا آن م 
اینترنـت بـه شـکل دیگـری وجـود دارد در ایـن فضـا مـکان وجـود دارد ولـی این مکان و مفهـوم با آن چه
در دنیـای واقعـی تصـور میشـود متفـاوت اسـت (خلیـلزاده .)1391 ،جهـان مجـازی در واقـع تالشـی
بـرای بازنمایـی جهـان واقعـی اسـت؛ جهـان مجـازی اثـر جهـان واقعـی اسـت .واقعیـت مجـازی تلاش
میکنـد محیطهـای جدیـدی خلـق کنـد کـه تخیلـی هسـتند .قلمروهایـی کـه واقعـی بهنظـر میرسـند
امـا بهصـورت مسـتقیم بـا جهـان بـه صورتـی کـه آن را درک میکنیـم ارتبـاط نـدارد .فضـای مجـازی،
یشـود
امـروزه بـه هـر چیـز مرتبـط بـا کامپیوتـر ،اطالعـات و اینترنـت و فرهنـگ راهبـران اینترنـت گفتـه م 
کـه از طریـق انبـوه شـبکههای ارتباطـی الکترونیـک ،مثـل اینترنـت ،خلـق شـده کـه قـادر اسـت کاربران
کامپیوتـر را در هـر تعـداد و موقعیـت جغرافیایـی پوشـش دهـد.
بـرای پـی بـردن بـه معنـای فضـای مجـازی ،بهتـر اسـت کـه ابتـدا بـه معنـای لغـوی ایـن مفهـوم
پرداخته شـود« .فضا» در لغت به همه جا اطالق میشـود .فضا مثل مکان دوبعدی نیسـت و سـه بعد
دارد .فضـا بیمنتهـا ،قابـل تغییـر و انتزاعـی اسـت .در دایرةالمعـارف فارسـی ذیـل کلمـۀ« فضـا» ،همـۀ
عالـم کـه جمیـع اشـیا از آن حـذف شـده باشـد ،آمده اسـت .معـادل التین این مفهوم 1هـم به معنای جا
و فضـا و هـم محـل خالـی میباشـد .آنچـه در تمـام ایـن تعاریف مشـترک اسـت ،خالی بـودن و بیانتها
بـودن آن اسـت .در واقـع «فضـا» در «فضـای مجـازی» بـه همـان انـدازه کـه بـه جایـی خالـی بـرای قـرار
گرفتـن اطالعـات و دادههـا اشـاره دارد ،بـه ظرفیـت نامحـدود آن هـم تأ کیـد میکنـد« .مجـازی» هـم بـه
معنـای آنچـه کـه در مقابـل حقیقـی قـرار بگیـرد ،اسـت .مجـازی امـری اسـت کـه حقیقی نباشـد .مجاز
در ادبیـات هـم یـک صنعـت پرکاربـرد اسـت کـه در آن یـک لغـت بـه جـای دیگـری بـه کار مـیرود و
مناسـبت معنـای اصلـی و مجـازی را عالقـه مینامنـد« .مجـازی» در اینجـا بـه دنیـای دیجیتالـی اشـاره
دارد که از دنیای طبیعی و حقیقی متمایز اسـت در عین حال که از بسـیاری لحاظ شـبیه آنسـت .این
فضـا از آن جهـت مجـازی اسـت کـه در محیـط مـادی ،مکانی را اشـغال نکـرده و در اذهـان کاربران در
نتیجـۀ تعامـل بـا یـک واسـط الکترونیکی وجـود دارد.
ویژ گیهای فضای مجازی

 .1فرامکانـی و فرازمانـی :فضـای سـایبر محیطـی بـرای فعالیتهـای اجتماعـی اسـت .مهمتر یـن
ویژگـی ایـن فضـا ،اسـتقالل از زمـان و مـکان اسـت .در فضـای مجـازی ،کالس بـه صـورت مجـازی
1. space

برگـزار میشـود .دانشـجویان از هـر مـکان نامشـخصی بـه کالس میآینـد .حتـی ممکـن اسـت هـر وقـت
کـه فرصـت داشـته باشـند ،بـه یادگیـری و مباحثـۀ غیرمسـتقیم بپردازنـد؛
 .2دستیابی آسان به آخرین اطالعات؛
 .3جذابیـت و تنـوع :رسـانهها از فیلـم و عکـس ،متـن و یـا هـر هنـر دیگری برای جذاب کـردن خود به
کار میبرنـد کـه ایـن ابزارهـا در فضـای سـایبر قابـل دسـتیابی اسـت .ویژگی مشـتری محوری محض در
تنوع و جذابیت فضای سـایبر تأثیر زیادی داشـته اسـت؛
 .4آزادی اطالعات و ارتباطات :معنای واقعی آزادی اطالعات و ارتباطات؛
 .5تعاملـی بـودن :فضـای مجـازی یـك رسـانه دو طرفـه اسـت؛ بـه ایـن معنـا كـه هـم تولیدكننـده متـن
در ایـن فضـا و هـم مصـرف كننـده آن در ادامـه امـر تولیـد بـا یكدیگـر در ارتبـاط هسـتند و از هـم تأثیـر
میپذیرنـد (عاملـی.)1388 ،
محور یتریـن عامـل تغییـر در فضـای مجـازی «عامـل زمـان» اسـت کـه از خصلتهـای ذاتـی و
بنیادیـن فضـای مجـازی اسـت .زمـان مجازی با شـش خصیصه عمـده که برگرفته از زیرسـاختهای
فضـای مجـازی اسـت از زمـان فیزیکـی متمایـز میشـود .خصوصیات زمـان مجـازی عبـارت اسـت از:
 .1فشـردگی زمـان ،بـه عبارتـی حرکـت اتفاقـات در فضـای مجـازی بـا سـرعت بسـیار تنـد تحقـق پیـدا
میکنـد و از سـوی دیگـر زمـان در یـک پهنـه مـوازی قـرار میگیـرد کـه هـزاران رونـد در یـک زمـان واحـد
تحقـق پیـدا میکنـد ،مثـل پسـت الکترونیکـی کـه همزمـان بـه یـک میلیـون کاربـر ارسـال میشـود؛
 .2دیجیتالـی بـودن زمـان در مقابـل آنالـوگ بـودن ،کـه زمـان را تبدیـل بـه یـک وجـود متکثـر نامتناهی و
قابـل شکسـتن میکنـد .زمـان در اینجـا از منطـق صفر و یک و از یک سـاخت ریاضی برخوردار اسـت؛
 .3غیرمرکـزی بـودن زمـان در مقابـل مرکـزی بـودن ،کـه موجـب میشـود مفهـوم جغرافیایـی زمـان بـه
مفهـوم جهانگرایانـه زمـان تبدیـل شـود .غیرمرکـزی بـودن فضای مجـازی در مقابل مرکـزی بودن جهان
واقعـی منجـر بـه پایـان انـزوای جهـان میشـود و امـکان ارتبـاط جهـان پرا کنـده در فضـای جغرافیایـی
متعـدد را بـا یکدیگـر فراهـم میسـازد؛
 .4هایبرتکس بودن زمان ،که موجب میشـود پیوسـتهای مرتبط با مکان نه فقط در پیوسـتهای
تاریخـی شـهر بلکـه در همـه پیوسـتهای مرتبـط بـا شـهر در جهـان فراهـم شـود .بـا ایـن نـگاه زمـان
عنصـری اسـت کـه عناصـر خطـی و طولـی را تبدیـل بـه عناصـر مـوازی و افقـی میکنـد و از سـوی دیگـر
عناصـر مـوازی را در محورهـای دیگـر زمانـی بـا خـود پیوند میزند .در این نگاه کـه «منطق همه جهان
در یـک مـکان» و «یـک مـکان در همـه جهـان» معنـادار میشـود؛
 .5واقعیـت مجـازی شـدن زمـان ،عنصـر دیگری اسـت که منطـق تقویت جغرافیا و مـکان را در عرصه
مجاز معنا میبخشـد و موجب شـکلگیری شـهر مجازی در کنار شـهر فیزیکی میشـود؛
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 .6حضـور مـوازی و هندسـی زمـان ،کـه منطـق متفاوتـی از هسـتی زمـان را منعکـس میکنـد .زمـان در
جهـان فیزیکـی یـک واحـد خطـی اسـت کـه هـر «آن ،لحظـهای» جـای «آن ،لحظـه» دیگـر را میگیـرد
ولـی زمـان در فضـای مجـازی از خصلـت حضورهـای متکثـر در آن برخـوردار اسـت.
زمـان مجـازی ظرفیـت تمرکـز بخشـیدن بـه همـه پرا کندگیهـا را دارد و با منطـق آرزوی اجتماع «هر
چیـزی در هـر کجـا و در هـر زمـان» بـه دنبـال جمـع کـردن پرا کندگیهـا اسـت .این منطق همه از دسـت
رفتههـای تاریـخ گذشـته و همـه انرژ یهـای پرا کنـده را بـه قـدرت شکسـتن زمـان و مـکان میتواند گرد
هـم آورد (عاملی.)1385 ،
گرانمای هپـور ( )1390اسـتاد علـوم ارتباطـات اشـاره میکنـد که آخر یـن آمار کار بـران اینترنت در ایران
از مـرز  30میلیـون نفـر در حـال گـذر اسـت و ایـن بـه معنـی اینترنتیشـدن بیشـتر ایرانیـان اسـت .البتـه
ماهیت اسـتفاده و فرا گیر شـدن اینترنت میتواند یکی از شـاخصههای توسـعهیافتگی فرض شـود؛ اما
بـروز مشـکالتی همچـون سـرقتهای اینترنتـی ،سـایتها و وبال گهـای غیراخالقـی و بـروز مشـکالت
اخالقـی و رفتـاری در میـان جوانـان ازجملـه اعتیـاد بـه اینترنـت سـبب شـده دغدغه دیگـری به فضای
توگو بیانگر
خانـواده ایرانـی افـزوده گـردد .در کنـار فضاهـای مجـازی ،آمار وبال گهـا و تاالرهـای گف 
ایـن واقعیـت اسـت کـه جوانان جامعه ایرانی فضای مجـازی را جایگزین خوبی برای تفریح و اوقات
فراغـت انتخـاب کردهانـد و خانوادههـا همچنـان سـردرگم و نگران تغییر رفتار جوانـان و نوجوانان خود
هسـتند .مدرسـه امـروز بایـد نقـش درمانـگاه و مرکـز توانبخشـی را ایفـا کنـد ،یعنـی تنهـا بـه معلومـات
کلیشـهای محصلان خـود نیندیشـد؛ بلکـه رشـد شـخصیت سـالم آنهـا را معیـار اساسـی موفقیـت خـود
قـرار دهـد؛ یعنـی چگونگـی فعالیتهـای خـود را بـا ایـن معیـار بسـیار مهـم ارزیابـی کنـد کـه چقـدر
میتوانـد بـه سلامت شـخصیت محصالنش کمـک کند و چقدر میتواند آنها را زنـان و مردان زندگی
سـازد .بـه همیـن دلیـل ،رویكـرد ایـن پژوهـش ،تدویـن مـدل علـی از مجموعـهای از متغیرهـای مؤثـر بـر
روی برنامههـای پـس از مدرسـه اسـت .از آنجـا کـه در بررسـی متغیرهـا بایسـتی مجموعـه عوامـل مؤثـر بـر
نوجوانـان از جملـه سیسـتم خانـواده ،آمـوزش و فضـای مجـازی را مـد نظـر قـرار دهیم ناچار به اسـتفاده
از رویکـرد میانرشـتهای هسـتیم .زیـرا کـه میانرشـتهای نوعـی مباحثـه در خلال رشـتههای مختلـف
(معمـوالً مرتبـط بـا علـوم انسـانی و اجتماعـی) اسـت .در واقـع مطالعـات میانرشـتهای موضوعـی غیـر
یشـود و
رشـتهای اسـت کـه در قلمـرو علـم و رشـته خاصـی نمیگنجـد و در مـرز محـدودی متوقـف نم 
عبارتسـت از تلفیـق دانـش ،روش و تجـارب دو یـا چنـد حـوزه علمی و تحصصی برای شـناخت و حل
یـک مسـئله پیچیـده یـا معضـل اجتماعـی چنـد وجهـی (ابراهیمـی.)1393 ،
در ایـران هـم اسـتفاده از فضـای مجـازی امـروزه بسـیار زیـاد شـده اسـت بـا وجـود آنکـه
محدودیتهایـی بـر اسـتفاده از ایـن فضـا حا کـم هسـت امـا تعداد کاربران اسـتفاده از فضـای مجازی

و تواناییهـای آن زیـاد میباشـد .میتـوان گفـت کـه فضـای مجـازی و اسـتفاده از آن بـه بخشـی از
زندگـی روزمـرۀ مـردم جهـان تبدیـل شـده اسـت و نقشـی مؤثـر و پـر رنـگ در زندگـی آنها ایفـا میکند که
امـروزه نمیتـوان تأثیـرات آن را نادیـده گرفت (عاملـی .)1388 ،اندیشـههای رایـج دربـاره تدر یـس و
یادگیـری ،خیلـی سـریع بـا عقایـد و راهبردهـای جدیـدی جایگزیـن میشـود کـه از تغییـرات مـدوام در
رسـانهها و جوامـع اسـتقبال میکنـد .از آنجـا کـه مفهـوم آمـوزش پیوسـته بهعنوان سـرمایهای سـودآور مد
نظـر اسـت ،حتـی فقیرتریـن کشـورها نیـز بـه آرامـی در حـال معطـوف کـردن توجـه بـه نیازهـای آموزشـی
مـردم شـان بـرای بقـا و توسـعه هسـتند (واجـاری و اجـارهگاه.)1388 ،
2
تابش ( )1388معتقد اسـت :برآمدن جامعه اطالعاتی 1و رهنمون شـدن آن به جامعه معرفتی ،
شـئون مختلـف اقتصـادی و فرهنگـی را در نوردیـده و تحولـی عظیـم را موجـب شـده اسـت ،ایـن
مهـم بـر بسـتر آنچـه کـه بـه «فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات »3موسـوم شـده اسـت یعنـی شـبکههای
ارتباطـی بینالمللـی و سیسـتمهای کاربـردی ،میسـر گردیـده اسـت .ضـرورت تکثـر فرهنگـی بـرای
حفـظ فرهنگهـای بومـی بـر بسـتر شـبکه ،و افزایـش بهـرهوری اقتصـادی بـا بهکارگیـری سیسـتمهای
کاربـردی ،همـه بـر مبنـای توسـعه منابـع انسـانی سـامان مییابـد کـه بـه چالشـی بـزرگ در جوامـع
جهانـی تبدیـل شـده اسـت .توسـعه منابـع انسـانی در عصـر اطالعـات از مدرسـه آغـاز میشـود و ایـن
امـر هـر چنـد نیـاز بـه زیرسـاخت مناسـبی دارد ولـی از آن مهمتـر ضرورت مهندسـی مجـدد برنامههای
آموزشـی بـر اسـاس امکانـات و ظرفیتهایـی اسـت کـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در دسـترس
قـرار میدهـد ،تـا مـدل مناسـب بـرای توسـعه و کاربـرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در مدرسـه را
فراهـم نمایـد.
از هنگامـی کـه کامپیوترهـا بهعنـوان پردازشـگر بـه ابـزار ارتباطـی نیـز تبدیـل شـدند و شـبکههای
کامپیوتـری بـه وجـود آمدنـد تـا راه افتـادن شـبکهای از شـبکهها کـه بـه پیدایـش اینترنـت انجامیـد،
بـا نمـود جدیـدی مواجـه شـدیم کـه بـه «پدیـده شـبکه» موسـوم شـده اسـت ،همانگونـه کـه ذ کـر شـد
پدیـده شـبکه موجـب تحـول در زمینههـای مختلـف فرهنگـی و اقتصـادی گردیـده اسـت و انقلاب
اطالعاتـی مـا را بـه سـوی جامعـه اطالعاتـی راهبـری کرده و بـه اعتقاد صاحبنظران پـس از آن جامعه
معرفتـی در پیـش اسـت .بـرای دسـتیابی بـه دسـتاوردهای انقالب اطالعاتی باید زیرسـاخت مناسـبی
فراهـم آوریـم و سـپس بـر بسـتر ایـن زیرسـاخت مناسـب ،خواهیـم توانسـت کاربردهـای مناسـب را در
زمینههـای مختلـف پـی افکنیـم .در زیرسـاخت آنچـه کـه مهـم اسـت ایجـاد پیبسـتر الزم از شـبکه و
سـخت افـزار اسـت کـه بایـد بـه صـورت دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت در نظـر گرفتـه شـود و در کنـار
1. Information Society
2. Knowledge Society
)3. Iinformation and communication Technology (ICT
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آن آمـوزش و توسـعه منابـع انسـانی اسـت کـه بـه سـختافزار بـه معنـای اعـم آن فایـده میبخشـد و در
کنـار آن ایجـاد انبارههـای داده در زمینههـای مختلـف و ایجـاد ابزارهـای پایـه نظیـر سیسـتمعامل ملـی
و ابزارهـای توسـعه زبـان فارسـی امـکان گسـترش فرهنگـی و حضـور پرمایـه در دنیـای مجـازی را میسـر
میسـازند .بـر روی ایـن زیرسـاخت اسـت کـه سیسـتمهای کاربـردی پـس از شـناخت ظرفیـت شـبکه
و مهندسـی مجـدد سیسـتمهای سـنتی ،میتواننـد موجـب افزایـش بهرهوری شـوند .باید توجه داشـت
کـه بـرای توفیـق در اجـرای مـدل فـوق نیازهـای جانبـی دیگـری نیـز نبایـد از نظـر دور داشـته شـوند کـه
اهـم آنهـا اسـتفاده از تکنولـوژی مناسـب و تأمیـن منابـع مالـی الزم اسـت و در کنـار آن اراده مدیریتـی
بـرای حمایـت از تحـول ضـروری اسـت .چـه در دوران گـذار از وضـع فعلـی بـه وضـع مطلـوب ،هـر
چنـد کـه در وضـع مطلـوب بهـرهوری افزایـش یافتـه و دسـتاوردهای ارزشـمندی حاصل میگـردد ،ولی
مقاومـت بعضـی از سـاختارهای سـنتی ممکـن اسـت بـه عـدم توفیـق تحـول بیانجامـد .نکتـه دیگـری
کـه ضـروری اسـت بـه آن توجـه شـود ایـن کـه در دنیای مجـازی و اینترنـت هرچند هیچکس مسـئول آن
نیسـت ولـی در واقـع همـه مسـئول هسـتند و بـه گونـهای هماهنگـی بـا آن چـه کـه در جر یـان میباشـد
ضـروری اسـت و همـواره بایـد بـا در نظـر گرفتـن پویایـی الزم نـگاه بـه آینـده داشـته باشـیم تـا خـود را بـا
تحـوالت تکنولـوژی و دسـتاوردها و نوآور یهـا هماهنـگ کنیـم (تابـش.)1388 ،
حـداد ( )1386مینویسـد :اینترنـت بیـش از هـر فنـاوری دیگـر فرصتهـای جدیـدی بـرای کار
مشـارکتی فراهـم میکنـد .از بحثهـای گروهـی گرفتـه تـا پروژههـای تحقیقـی مشـارکتی ،اینترنـت
قابلیـت الزم را بـرای اتصـال کالسهـا بـه مرا کـز تحقیـق و دانشآمـوزان را بـه دانشـمندان واقعـی _
همچنانکـه پـروژه یادگیـری و مشـاهدات جهانـی بـرای بهرهگیـری از محیـط 4انجـام میدهـد _ دارد.
نتایـج تحقیـق دربـاره کالسهـای اپـل فـردا 1نشـان میدهـد ایـن کالسهـا از نظـر فنـاوری غنـی ،کار
گروهـی را ارتقـا میدهنـد و تحمـل نظریـات متفـاوت را تشـویق میکننـد کـه اینهـا دو مهـارت ضـروری
بـرای محیطهـای کاری پیچیـده و مختلـف هسـتند .ابراهیمـی ( )1389میگو یـد:
«ا گرچـه در عصـر تکنولـوژی و اطالعـات سـرعت تولیـد دانـش تصاعـدی اسـت ولـی
بـه خاطـر عمـق داشـتن و ریشـه دار بـودن علـوم ایـن سـرعت نبایـد خطی و شـتاب زده
باشـد .مـا بـه آمـوزش شـتابان نیازمندیـم نـه آمـوزش شـتابزده! و ا گـر راهـی کـه طـی
میکنیـم اشـتباه باشـد فنـاوری بـر سـرعت مـا در اشـتباه میافزایـد» .
لـذا ،در ایـن پژوهـش بـا ارایـه الگـوی اسـتفاده از اینترنـت بـرای نوجوانـان ،اطالعـات ضـروری
درخصـوص نیازهـای نوجوانـان شناسـایی و بـر مبنـای آن جهتگیریهـای مناسـب بـرای مجر یـان و
دسـتاندرکاران جهـت لحـاظ كـردن ایـن عوامـل در فرآینـد برنامهریـزی ،فراهـم گردیـد.
)1. Apple Glassrooms of Tomorrow (ACOT

روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که با استفاده از روشهای مدلیابی علّی انجام شده است.
روش انجـام تحقیـق توصیفـی _ تحلیلی میباشـد .بهمنظور نیازسـنجی و رسـیدن بـه ّ
متغیرهای مؤثر در
الگـوی اسـتفاده از اینترنـت از پرسشـنامه محقـق سـاخته بـرای نوجوانان و مصاحبه نیمهسـاختار یافته
بـا مدیـران و معلمـان و دسـتاندرکاران تعلیـم و تربیـت اسـتفاده گردیـد .بهمنظور شـناخت مؤلفههای
اصلـی الگـو از تحقیقـات مشـابه در ایـران و سـایر کشـورها نیـز اسـتفاده شـد .همچنیـن بـا اسـتفاده
از راهبـرد کیفـی بـا مطالعـه متـون و تحقیقـات موجـود در داخـل و خـارج كشـور مؤلفههـای الگـوی
اسـتفاده از اینترنـت شناسـائی گردیـد و چـک لیسـتهایی بـا اسـتفاده از روش خبرگـی آموزشـی تهیـه
شـد تا در مصاحبه با متخصصان آموزش الکترونیکی و روانشناسـان و مشـاوران و تکنولوژیسـتهای
آموزشـی مـورد اسـتفاده قرارگیـرد .در ایـن مصاحبههـا نظـرات بیسـت نفـر از صاحبنظـران حوزههـای
ی و هفـت ویژگـی مـورد اتفاقنظـر
روانشناسـی و آمـوزش ،جمـعآوری گردیـد کـه حاصـل آن یافتـن سـ 
صاحبنظـران و خبـرگان بـود .ایـن ویژگیهـا و مهارتهـا بـر مبنـای آموزههـای پدیدارشـناختی مـورد
بازشناسـی قرارگرفـت و بـا یافتههـای پژوهشهـا و مدلهـای موجـود مطالعـه شـده در زمینههـای مشـابه
و نزدیـك بـه موضـوع پژوهـش مقایسـه و تحلیـل شـد کـه بـه طراحـی مـدل مفهومـی منتهـی گردیـد .در
نهایـت بـا توجـه بـه مؤلفههـای شناسـائی شـده و نیازسـنجی انجـام یافتـه ،الگـوی مناسـب طراحـی و
بـرای اعتبارسـنجی آن از نظـر متخصصـان اسـتفاده گردیـد.
 .1ابـزار اندازهگیـری :بـا توجـه بـه اینکـه ایـن پژوهـش بخشـی از رسـاله دکتـری اسـت کـه بـه بررسـی
برنامههـای پـس مدرسـه بـرای دانشآمـوزان نوجـوان ایرانـی میپـردازد و از آنجا که هـدف ،پیشبینی
مسـیرهای بهینه برای دسـتیابی به ویژگیهای شـبکه مطلوب اسـت ،بهمنظور نیازسـنجی از نوجوانان
نه سـؤال در زمینۀ نیاز به داشـتن اطالعات در فضای اینترنت ،سـیزده سـؤال در زمینه الگوی اسـتفاده
از اینترنـت و شـش سـؤال در مـورد ویژگیهـای یـک شـبکه اینترنتـی مناسـب و علاوه بـر ایـن چهـارده
سـؤال هـم دربـاره ویژگیهـای جمعیتشـناختی پاسـخدهندگان در نظـر گرفتـه شـده بـود .تحلیـل
گویههـا (بـه دو روش محاسـبه ضریـب تمیـز 2و روش لـوپ) ،3تعییـن شـواهد اعتبـار 4و تعییـن شـواهد
پایایـی از فعالیتهایـی بـود کـه بـرای اعتبـار یابـی پرسشـنامه انجـام گرفـت .همانطـور کـه قبلا بیـان
شـد علاوه بـر پرسشـنامه محقـق سـاخته بـرای اندازهگیـری متغیرهـای مـورد پژوهـش ،از مصاحبـه نیمـه
سـاختار یافتـه هـم اسـتفاده گردیـد.
1

1. Correlation
2. Discrimination index
3. Loop method
4. Validity
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 .2جامعـه و نمونـه آمـاری :جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش ،تمامی دانشآموزان سـوم راهنمایی شـهر تهران
بـود کـه در سـال تحصیلـی  91-92ثبتنـام کـرده و مشـغول بـه تحصیـل بودنـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه
در مـورد ایـن موضـوع پژوهـش ویـژهای وجـود نداشـت و گزارشـی نیـز در بـاب انحـراف معیـار جامعـه
( )sو تفـاوت میانگیـن واقعـی جامعـه از میانگیـن بـرآورد شـدۀ نمونـه ( )Dدر دسـت نبـود در نتیجـه
امـکان بـرآورد حجـم نمونـه براسـاس روش کوکـران میسـر نبـود .از طرفـی هـم پژوهـش حاضـر از سـری
مطالعـات تحلیـل مسـیر بـه شـمار میآمـد .بهتریـن روش برآورد حجـم نمونه کافـی ،روش تعیین حجم
نمونـه کالیـن ( )2005تشـخیص داده شـد .بـرای این منظور ابتدا شـهر تهران به پنـج منطقه جغرافیایی
تقسـیم و از هـر منطقـه یـک مدرسـه راهنمایـی دخترانـه و یـک مدرسـه راهنمایـی پسـرانه بـه صـورت
تصادفـی انتخـاب شـد .سـپس پرسشـنامه طراحـی شـده در اختیـار 244نفـر دانشآمـوزان قـرار داده
شـد تـا نظـر آنـان نسـبت بـه برنامههـای پـس از مدرسـه جمـعآوری گـردد .بـرای اعتبـار یابـی نیـز در ایـن
پژوهـش از اعتبـار محتوایـی ،اعتبـار صـوری و اعتبـار سـازه اسـتفاده شـده اسـت.
شهـای آمـار
 .3روش آمـاری :روشهـای آمـاری مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش بـه دو بخـش رو 
توصیفـی و اسـتنباطی تقسـیم میشـود .در بخـش روشهـای آمـاری توصیفـی بـا اسـتفاده از جـداول و
نمودارهـای متغیرهـای جمعیتشـناختی و شـاخصهای گرایـش مرکـزی و پرا کندگـی متغیرهـای مـورد
پژوهـش ،دادههـای بدسـت آمـده مـورد بررسـی توصیفی قرار گرفتند .سـپس به تحلیـل دادهها پرداخته
شـد .بهمنظـور تجزیـه و تحلیـل دادههـای آمـاری پژوهـش حاضـر ،ابتـدا داد ههـای حاصـل از اجـرای
پرسشـنامهها اسـتخراج و در جـدول اطالعـات کلـی تنظیـم شـد؛ سـپس کلیـه اطالعـات بـا اسـتفاده
نرمافزارهـای  SPSSو  AMOSدر دو بخـش روشهـای توصیفـی و اسـتنباطی مـورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفـت .بـا توجـه بـه نـوع تحقیـق حاضـر (همبسـتگی چنـد متغیـری) و نیـز بـا عنایت بـه این نکتـه که در
حقیقـت بحـث اصلـی در ایـن پژوهـش ،بررسـی نظـام ّعلی حا کم بـر روابط متغیرهای بـرون زاد و درون
زاد اسـت ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها اسـتفاده از روش آماری تحلیل مسـیر ضروری مینمود .البته
روش تحلیـل مسـیر بـه چهـار روش مختلـف رگرسـیون چنـد متغیـری ،تحلیـل عاملـی ،مدل یابـی روابط
ّعلـی و مدلیابـی روابـط سـاختاری انجـام میشـود (تاباچنیـک و فیـدل )2007،1کـه در ایـن پژوهـش،
متناسـب بـا موضـوع مـورد پژوهـش ،روش مدلیابـی روابـط سـاختاری بـهکار گرفتـه شـده اسـت.
یافتههای پژوهش

با توجه به بررسـی انجام شـده و دادههای بهدسـت آمده در این پژوهش پس از اسـتفاده از روشهای
آمار توصیفی و اسـتنباطی نتایج پیش رو بهدسـت آمد.
1. Tabachnick , B.G.&Fidell ,L.S

یافتههای توصیفی دانشآموزان و مربیان و دست اندرکاران
جدول  .1اطالعات جنسیتی دانشآموزان و مربیان و دست اندرکاران
جنسیت

تعداد دانشآموزان

درصد

تعداد مربیان و دست اندرکاران

درصد

پسر

120

57.2

6

35.30

دختر

90

42.8

11

64.70

مجموع

210

100

17

100

جدول  .2میزان ساعت استفاده از کامپیوتر در یک روز (دانشآموزان)
) (N=114پسر
حداقل حداكثر میانگین
0

24

جمع

) (N=74دختر
انحراف
معیار

حداقل

حداكثر

میانگین

انحراف حداقل حداكثر میانگین انحراف
معیار
معیار

3.1

0

14

1.78

2.88

3.06

0

2.23

24

2.54

باتوجـه بـه دادههـای بـه دسـت آمـده از جـدول فـوق میانگیـن زمـان اسـتفاده از کامپیوتر در پسـران
 3.06سـاعت و در دختـران  1.78و در مجمـوع  2.54بـوده اسـت.

نوع پاسخ

تعداد

درصد

کمتر از  1ساعت

6

یک تا  2ساعت

6

35.3

 3تا  4ساعت

4

23.5

بیش از  4ساعت

1

5.9

مجموع

17

100

براسـاس یافتههـای جـدول  3حـدوداً 65درصـد از مجریـان بیـش از یـک سـاعت از وقـت خـود را
صـرف امـور رایانـهای میکننـد.
جدول  .4محل انجام تکالیف مدرسه
دوست داری تکالیف مدرسه خود را بیشتر کجا انجام دهید ؟
مکان

درمحیط مدرسه

درصد

درمحیط خانه

درصد

پسران

64

53

52

43

52

58

28

31

دختران
عدم پاسخدهی

9
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جدول  .3میزان ساعات فعالیتهای رایانهای در شبانهروز (مربیان و دستاندرکاران)
35.3

فصلنامه علمی _ پژوهشی

یافتههـای ایـن پژوهـش نشـان میدهـد کـه  64درصـد از پسـران و  52درصـد از دختـران دوسـت
دارنـد تکالیـف مدرسـه خـود را در محیـط مدرسـه انجـام دهنـد ایـن درحالـی اسـت کـه  43درصـد از
پسـران و 31درصـد از دختـران عالقهمنـد هسـتند کـه تکالیـف خـود را در محیـط خانـه انجـام دهنـد.
یافتههای استنباطی

براسـاس یافتههـای پژوهـش در پاسـخ بـه سؤال«دوسـت داری در اینترنـت چـه کاری انجـام دهـی؟»
مجمـوع مقادیـر عاملهـای اسـتخراج شـده نشـان میدهـد کـه سـه عامـل قابلیـت تبییـن واریانسهـا
را دارنـد .عاملهـای اول و دوم و سـوم بـه ترتیـب  24.960و 20.660درصـد و  11.526و در مجمـوع
 57.146درصـد واریانـس را در بردارنـد .هـر متغیـر در عاملـی قـرار میگیـرد کـه بـا آن عامـل همبسـتگی
بـاالی معنـیداری داشـته باشـد .براسـاس جـدول بـاال سـؤاالت مربـوط بـه کتابخانـه الکترونیکـی،
برنامـه مذهبـی ،سـایت فرهنگـی ،هنـری ،اجتماعـی ،سـایت ورزشـی ،هنـری و مشـاوره در عامـل اول
تحـت عنـوان «دسترسـی بـه اطالعـات و منابـع» و سـؤاالت مربـوط بـه چـت بـا دوسـتان ،فیـس بـوک،
دانلـود فیلـم و بـازی بـر خـط در عامـل دوم تحـت عنـوان «عامـل فراغتـی» قـرار میگیرنـد.
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تحلیل عاملی سؤال دوست داری در اینترنت چه کاری انجام دهی؟
جدول  .5دوست داری در اینترنت چه کاری انجام دهی؟
دوست داری در اینترنت چه کار انجام دهی؟

مقادیر ویژه اولیه مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

فیس بوک

1

0/713

بازی برخط

1

0/575

چت بادوستان

1

0/720

دانلود فیلم

1

0/549

سایتهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی

1

0/532

برنامه مذهبی

1

0/490

سایت ورزشی ،هنری

1

0/435

مشاوره

1

0/466

مطالعه دروس

1

0/566

کتابخانه الکترونیکی

1

0/571

خرید

1

0/614

اخبار و روزنامه

1

0/627

جدول  .6اندازه آزمون کفایت نمونه برداری
0/842

اندازه آزمون کفایت نمونه برداری
مجذور کای

431/543

درجه آزادی

66

سطح معناداری

صفر

باتوجـه بـه دادههـای بـه دسـت آمـده از جـدول  6چـون مقـدار امـارۀ  KMOبرابـر  0.842اسـت
پـس دادههـا بـرای انجـام تحلیـل عاملـی مناسـباند و همچنیـن نتایـج آزمـون کرویـت بارتلـت نیـز
معنـیدار اسـت .بـه ایـن مفهـوم کـه فـرض خلاف تأییـد میشـود؛ یعنـی بیـن متغیرهـا همبسـتگی
معنـیداری وجـود دارد.
نکتـه حایـز اهمیـت آن اسـت کـه آشـنایی بـا فناور یهـای نویـن ،اینترنـت و موبایـل کـه از نظـر
دانشآمـوزان و مجریـان در اولویـت اول قـرار دارد ،نیازهـای روانشناسـی ماننـد شـناخت خـود و
اسـتعدادها کـه از نظـر دانشآمـوزان در اولویـت چهـارم و از نظـر مجریان و متخصصـان در اولویت اول
قـرار دارد و همچنیـن نیـاز آموزشـی ا كثریـت واحدهـای مورد پژوهش به آموزشهای جسـمی ،جنسـی و
همچنیـن بهداشـت جسـمانی کـه از نظـر دانشآمـوزان در اولویـت سـوم میباشـد (بهخصوص آشـنایی
بـا بیمار یهـای حاصـل از انحرافـات جنسـی ماننـد ایـدز) .همانگونه که در جدول 7مشـخص اسـت
بیشـتر میـزان اشـترا کها باالتـر از  50درصـد اسـت و بیانگـر توانائـی عاملهـای تعییـن شـده در تبییـن
واریانـس متغیرهـای مـورد مطالعـه اسـت.
جدول  .7مقدار ویژه و واریانس متناظر با عاملها

عامل

مقادیر ویژه اولیه
% of Variance

مجموع مجذور بارهای عاملی
استخراج شده

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

% of Variance

% of Variance

1

35/538

35/538

35/538

24/960

24/960

2

12/929

48/467

12/929

20/660

45/621

3

8/680

57/146

8/680

11/526

57/146

4

7/023

64/170

5

6/155

70/325

6

5/984

76/309

7

5/263

81/572

8

4/388

85/961
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عامل

مجموع مجذور بارهای عاملی
استخراج شده

مقادیر ویژه اولیه
% of Variance
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% of Variance

9

4/172

90/132

10

3/804

93/937

11

3/146

97/082

12

2/918

100

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته
% of Variance

نکـه مشـاهده
جـدول  7مقـدار ویـژه و واریانـس متناظـر بـا عاملهـا را نشـان میدهـد .همچنا 
میشـود سـه عامـل قابلیـت تبییـن واریانسهـا را دارنـد .عاملهای اول و دوم و سـوم بـه ترتیب 24.960
و  20.660درصـد و  11.526و در مجمـوع  57.146درصـد واریانـس را در بردارنـد.
نمـودار ذیـل تغییـرات مقادیـر ویـژه را در ارتبـاط بـا عاملهـا نشـان میدهـد بـا توجـه بـه ایـن نمـودار
مشـاهده میشـود کـه از عامـل سـوم بـه بعـد تغییـرات مقادیـر ویـژه کم میشـود .پـس میتوان سـه عامل
را بهعنـوان عوامـل مهـم کـه بیشـترین نقـش را در تبییـن واریانسهـا دارنـد تبییـن کـرد.
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نمودار  .1تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عاملها

جـدول  8سـهم متغیرهـا در عاملهـا را بعـد از چرخـش نشـان میدهـد .هـر متغیـر در عاملـی قـرار
میگیـرد کـه بـا آن عامـل همبسـتگی بـاالی معنـیداری داشـته باشـد.

جدول  .8سهم متغیرها در عاملها بعد از چرخش
پرسشنامه دوست داری در اینترنت چه کار کنی؟

( Componentعامل)
1

2

3

مطالعه دروس

0/733

0/022

0/168

کتابخانه الکترونیکی

0/699

0/068

0/277

برنامه مذهبی

0/695

0/084

0/011

سایتهای فرهنگی ،اجتماعی

0/664

0/287

0/096

سایت ورزشی ،هنری

0/622

0/184

0/121

مشاوره

0/479

0/291

0/390

چت بادوستان

0/022

0/833

0/160

فیس بوک

0/059

0/810

0/231

دانلود فیلم

0/326

0/642

-0/176

بازی برخط

0/400

0/526

-0/371

اخبار وروزنامه

0/241

0/005

0/754

خرید

0/317

0/477

0/534

براسـاس جـدول بـاال سـؤاالت مربـوط بـه کتابخانـه الکترونیکی ،برنامـه مذهبی ،سـایت فرهنگی،
اجتماعی ،سـایت ورزشـی ،هنری و مشـاوره در عامل اول تحت عنوان «دسترسـی به اطالعات و منابع»
و سـؤاالت مربـوط بـه چـت بـا دوسـتان ،فیـس بـوک ،دانلـود فیلـم و بـازی برخـط در عامـل دوم تحـت
عنـوان «عامـل فراغتـی» قـرار میگیرنـد و سـؤاالت مربـوط بـه اخبـار و روزنامـه و خرید از تحلیـل آماری به
دلیـل عـدم پوشـش کامـل سـطح واریانـس حـذف میشـوند و ایـن پرسشـنامه دارای  2عامـل میگردد.
Component Plot in Rotate d Space

نمودار  .2نمودار سه بعدی دوران یافته
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در نمودار  2پرا کنش متغیرهای مورد بررسـی نسـبت به عامل دسترسـی به منابع و فراغتی مشـاهده
میشود.
همچنیـن بـر اسـاس یافتههـای پژوهـش در جـدول شـماره  9و پاسـخ بـه سـؤال «دوسـت داری در
اینترنـت چـه کار کنـی؟» بیشـترین عالقهمنـدی دانشآمـوزان در اینترنـت بـا  77.20درصـد پاسـخها
بـه دانلـود فیلـم و آهنـگ اشـاره دارد و سـپس باز یهـای برخـط و برنامههای تفریحی بـا  66.40درصد
از پاسـخها و پـس از آن آزمایشـگاههای مجـازی و کتابخانـه الکترونیکـی رتبـه سـوم را از میـان درصـد
پاسـخدهندگان بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
جدول  .9دوست داری در اینترنت چه کار کنی؟
درصد پاسخگویی به درصد

درجه اهمیت

دوست داری در اینترنت چه کار کنی؟
دانلود فیلم و اهنگ

77.20

1

بازی انالین و برنامه تفریحی

66.40

2

ازمایشگاه مجازی

66.20

3

کتابخانه الکترونیکی

66.20

3

فیس بوک

65

4

مشاوره و سؤاالت شخصی

63.00

5

مراجعه به سایت فرهنگی و اجتماعی

61.40

6

اخبار و روزنامه

60.00

7

اطاق چت با دوستان دختر و پسر

58.20

8

یادگیری و مطالعه دروس

57.40

9

خرید

51.80

10

سایتهای ورزشی و هنری

51.40

11
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جدول  .10سؤاالت مربوط به نیاز به دانستن به ترتیب اهمیت
شماره گویه

سؤاالت مربوط به نیاز به دانستن

درجه اهمیت دانشآموزان

درجه اهمیت مربیان

گویه 3

آشنایی با فناوریهای نوین ،اینترنت و موبایل

1

2

گویه 2

موضوعات علمی و آموزشی و پژوهشی

2

4

گویه 8

جسمی ،بهداشتی ،زیستی

3

7

گویه 6

روانشناسی مانند شناخت خود و استعدادها

4

1

گویه 1

اقتصادی _ حرفهای

4

5

گویه 7

فرهنگی _ هنری و ورزشی

5

6

گویه 4

اجتماعی مانند وظایف شهروندی ،برنامهریزی اوقات فراغت

6

4

گویه 5

معنوی _ اخالقی _دینی

7

3

گویه 9

مدنی ،جهانی و سیاسی

8

8

نیازهای دانشآموزان بر اسـاس روش تحلیلی عاملی به دو عامل «دانش و مهارت» و «ویژگیها/
نیازهـای فـردی _ اجتماعـی» تفکیک شـده اسـت .نتایج تحلیل مسـیر نشـان میدهد کـه متغیر دانش
و مهـارت بـر عوامـل فراغتـی اثـر منفـی و مسـتقیم دارد؛ یعنـی دانـش و مهـارت )0/42( 2=0/18از عوامل
فراغتـی را تبییـن میکنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه دانـش و مهـارت بـر دسترسـی بـه اطالعـات و منابـع
اثـری مثبـت و مسـتقیم دارد یعنـی دانـش و مهـارت )0/05( 2=0/002از دسترسـی بـه اطالعـات ومنابـع
راتبییـن میکنـد .در رابطـه بـا ویژگیها/نیازهـای فـردی _ اجتماعـی نتایـج تحلیل مسـیر نشـان میدهد
کـه ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی بـر عوامـل فراغتـی اثـر معنـاداری بـه صـورت مثبـت و مسـتقیم دارد.
یعنـی ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی  )0/89( 2=0/79از عوامـل فراغتـی را تبییـن میکنـد .ایـن در
حالـی اسـت کـه ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی بـر دسترسـی بـه اطالعـات و منابـع هـم اثـری مثبـت و
مسـتقیم دارد یعنـی ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی  )0/94( 2=0/88از دسترسـی بـه اطالعـات و منابع
را تبییـن میکنـد.
نتایـج بهدسـت آمـده از فرضیـه اول پژوهـش« :نیازهـای دانشآمـوزان بـر ویژگیهـای شـبکه از نظـر
محتوایـی تأثیـر دارد» نشـان میدهـد کـه نیازهـای دانشآمـوزان بـر اسـاس روش تحلیـل عاملـی بـه دو
عامـل دانـش و مهـارت و ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی تفکیـک شـده اسـت .بنابرایـن الزم اسـت کـه
رابطـه دانـش و مهـارت و ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد .یافتههـای پژوهـش
درخصوص سـؤال پژوهش نشـان میدهد که الگوی اسـتفاده از اینترنت با توجه به موقعیت و شـرایط
مکانـی بـر ویژگیهـای شـبکه تأثیـر میگـذارد و اینکـه در کـدام فضـا و موقعیـت از برنامههـا اسـتفاده
نماییـم ،نقـش مهمـی در ویژگیهـای شـبکه دارد .همچنیـن بیشـترین عالقهمنـدی دانشآمـوزان در
اینترنـت بـه دانلـود فیلـم و آهنـگ و سـپس بـه باز یهای آنالیـن و برنامههای تفریحی اشـاره دارد و پس
از آن آزمایشـگاههای مجـازی و کتابخانـه الکترونیکـی رتبـه سـوم را از میـان درصـد پاسـخ دهنـدگان بـه
خـود اختصـاص داده اسـت .نکتـه مهـم اولویـت برنامههـای بـازی آنالیـن و برنامـه تفریحـی بـه نسـبت
یادگیـری اسـت .پیشـنهاد میشـود کـه برنامهریـزان به تهیـه و ارایه فیلمهـا و باز یهای آموزنـده ،علمی و
جـذاب توجـه بیشـتری مبـذول دارنـد تـا بتـوان ایـن نیـاز دانشآمـوزان را به مسـیر صحیح هدایـت نمود.
یافتههـای پژوهـش درخصـوص سـؤال شـماره دو «آیـا نیازهـای دانشآمـوزان بـر الگـوی اسـتفاده از
اینترنـت تأثیـر دارد؟» نشـان میدهـد کـه نیازهـای دانشآمـوزان بـر اسـاس روش تحلیـل عاملـی بـه دو
عامـل «دانـش و مهـارت» و «ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی» تفکیـک شـده اسـت .نتایـج بیانگـر آن
اسـت کـه متغیـر بـرونزا ،دانـش و مهـارت ،در تبییـن واریانـس کل متغیـر درونزای ویژگیهـای فـردی
_ اجتماعـی اثـری در حـدود )%35(2=12درصـد دارد ،ولـی بـر اسـاس نتایـج حاصـل از تحلیـل مسـیر
مشاهده میشود که این متغیر نه بهصورت مستقیم و نه حتی به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری
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متغیـر ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی بـا متغیـر درونزای ویژگیهـای شـبکه رابطـۀ معنـاداری برقـرار
نمیسـازد .بدینمعنـا کـه ایـن متغیـر بهطریـق مسـتقیم در تبییـن واریانـس ویژگیهـای شـبکه سـهیم
نمیشـود .یعنـی در تعییـن ویژگیهـای شـبکه بیشـترین سـهم را ویژگیهای فـردی _ اجتماعی ()./31
بهصـورت مسـتقیم دارد .بـا توجـه بـه آنکـه معمـوالً در برنامههـای رسـمی مـدارس مـا نیازهـای فـردی _
یشـود ،یافت ههـای
اجتماعـی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بیشـتر بـه عوامـل دانـش و مهـارت توجـه م 
یهـای
ایـن پژوهـش نقـش بسـیار مهـم ویژگیها/نیازهـای فـردی _ اجتماعـی دانشآمـوزان را در ویژگ 
شـبکه بـرای برنامههـای پـس از مدرسـه مشـخص میسـازد .نکتـه حائز توجـه دیگر آن اسـت که مؤلفه
دانـش و مهـارت هیـچ ارتباطـی بـا ویژگیهـای شـبکه برقـرار نمیسـازد و ایـن ارتبـاط تنهـا از طر یـق
ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی اسـت .بنابرایـن میتـوان بیـان کـرد عامـل عمـدهای کـه دانشآمـوزان
را بـه سـمت شـبکههای مجـازی و دنیـای اینترنـت سـوق میدهـد نیازهـای فـردی _ اجتماعـی آنـان
اسـت و ا گـر ماننـد برنامههـای رسـمی مـدارس اولویـت ایـن فضـا بـر عوامل دانـش و مهارت قـرار گیرد از
سـوی دانشآمـوزان مـورد اسـتقبال قـرار نخواهـد گرفت؛ زیرا کـه دانشآموزان به دلیل نیازهای دانشـی
و مهارتـی بـه شـبکه روی نمیآورنـد بلکـه نیازهـای فـردی _ اجتماعـی عامـل اصلـی میباشـد .بهنظـر
میرسـد کـه ایـن یافتـه میتوانـد علـت اسـتقبال کمتـر دانشآمـوزان را از بعضـی شـبکههای موجـود در
کشـور بیـان نمایـد .مسـیر ایـن رابطـه در نمـودار شـمارۀ  3برجستهسـازی شـده اسـت.
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نمودار  .3مسیر رابطه متغیر «دانش و مهارت» و «ویژگیها/نیازهای فردی _ اجتماعی» بر «الگوی استفاده از اینترنت»

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

جامعـه جهانـی بـا سـرعت غیـر قابـل وصفـی حرکـت بـه سـمت اطالعاتـی شـدن را آغـاز کـرده اسـت و
بـرای نشـر اطالعـات مـورد نیـاز همـه اقشـار جامعـه از یکدیگـر سـبقت میگیرنـد .مـا نیـز بـرای ایـن که از
ایـن قافلـه عقـب نمانیـم بایـد بهطـور مسـتقیم در جریـان تولیـد اطالعـات جهانـی قـرار داشـته باشـیم و
ایـن الزامـی اسـت کـه شـرایط نویـن دنیـا میطلبـد .در چنیـن شـرایطی در خصـوص نوجوانـان شـرایط
خـاص دوران بلـوغ و عدمتوجـه بـه نیازهـای آنـان در ایـن دوران باعـث میشـود نوجـوان بهعنـوان یـك
نیـروی كارآمـد تربیـت نشـود ،ایـن در حالـی اسـت کـه نوجوانان و جوانـان نقش مهـم و تعیینكنندهای
در سـاختن جامعـه بهعهـده دارنـد .لـذا شـناخت نیازهـا و مسـائل و مشـكالت آنهـا میتوانـد كمـك
شـایانی بـه والدیـن ،مربیـان و مسـئوالن امـور در نحـوه برخورد با آنـان و برنامهریزی و هدایـت آنها برای
اسـتفاده مطلـوب از زمانـی کـه در اینترنـت صـرف میکنـد ،داشـته باشـد.
بـر اسـاس نتایـج ایـن پژوهـش ،الگـوی اسـتفاده از اینترنـت ،کـه شـامل عوامـل فراغتـی و دسترسـی
بـه اطالعـات و منابـع اسـت ،اثـر مسـتقیمی بـر ویژگیهـای شـبکه نـدارد و ایـن تأثیـر در رابطـه بـا عوامـل
فراغتـی از طریـق محـل برنامههـا صـورت میپذیـرد .ایـن بـدان معنـا اسـت کـه الگـوی اسـتفاده از
اینترنـت بـا توجـه بـه موقعیـت و شـرایط مکانـی بـر ویژگیهـای شـبکه تأثیـر میگـذارد و اینکـه در کـدام
فضـا و موقعیـت از برنامههـا اسـتفاده نماییـم ،نقـش مهمـی در ویژگیهای شـبکه و برنامههای یادگیری
دارد .در تعییـن ویژگیهـای شـبکه بیشـترین سـهم را ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی ( )./31بهصورت
مـدارس مـا بـرای دانشآمـوزان نوجـوان
مسـتقیم دارد .بـا توجـه بـه آنکـه معمـوالً در برنامههـای رسـمی
ِ
نیازهـای فـردی _ اجتماعـی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بیشـتر بـه عوامـل دانـش و مهـارت توجـه
میشـود ،یافتههـای ایـن پژوهـش نقش بسـیار مهم ویژگیها/نیازهـای فردی _ اجتماعـی دانشآموزان
را در ویژگیهـای شـبکه بـرای برنامههـای پـس از مدرسـه مشـخص میسـازد.
نکتـه حائـز توجـه دیگـر آن اسـت کـه مؤلفـه دانـش و مهـارت هیـچ ارتباطـی بـا ویژگیهـای شـبکه
برقـرار نمیسـازد و ایـن ارتبـاط تنهـا از طریـق ویژگیهـای فـردی _ اجتماعـی اسـت .بنابرایـن میتـوان
بیـان کـرد عامـل عمـدهای کـه دانشآمـوزان نوجوان را به سـمت شـبکههای مجازی و دنیـای اینترنت
سـوق میدهـد نیازهـای فـردی _ اجتماعـی آنـان اسـت و ا گـر ماننـد برنامههـای رسـمی مـدارس اولویت
ایـن فضـا بـر عوامـل دانـش و مهـارت قـرار گیـرد از سـوی دانشآمـوزان مـورد اسـتقبال قـرار نخواهـد
گرفـت .اسـتفاده از نتایـج ایـن پژوهـش و اطالعـات علمـی کـه در خصـوص اولویتهـای تعیینشـده
درخصـوص آنچـه کـه نوجوانـان دوسـت دارنـد در اینترنـت انجـام دهنـد و تأثیـر هـر یـک از نیازهـا و
عوامـل پیشگفتـه آنهـا بـر اسـتفاده از شـبکه بـه مسـئولین آموزشـی ،فرهنگـی و سیاسـتگزاران کمـک
خواهـد نمـود تـا بـا توجـه بـه نیازهـای دانشآمـوزان نوجـوان محتـوای مناسـب در اینترنـت و فضـای
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مجـازی را بـا توجـه بـه فرهنـگ بومـی تولیـد و نوجوانـان را بـرای دسـتیابی بـه اطالعـات مـورد نیـاز کـه
ضمـن اینکـه نیازهـای آنهـا بـه دانسـتن را تضمین مینماید سلامت روحی و روانی آنـان را نیز تضمین،
هدایـت و راهنمایـی کننـد .همچنیـن بیشـترین عالقهمنـدی دانشآمـوزان در اینترنـت بـه دانلـود فیلـم
و آهنـگ و سـپس باز یهـای برخـط و برنامههـای تفریحـی اشـاره دارد کـه لـزوم توجـه برنامهر یـزان را
بـه تهیـه و ارایـه فیلـم و باز یهـا و برنامههـای آموزنـده ،علمـی و تفریحی _ آموزشـی مشـخص مینماید.
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Abstract
The present research studies the pattern of the Internet usage by the third
grade students of middle schools in the school year 2012-13 in Tehran.
For this purpose, the needs of Iranian teenagers in virtual and cyber space
have been identified and studied through an interdisciplinary approach. A
researcher-made questionnaire and interviews with specialists and scholars
in the fields of curriculum planning, educational technology, educational
planning, information technology and communication were used based on
an interdisciplinary approach. Finally, the needs of the students were divided
and categorized into two factors of knowledge and skill, and individual and
social characteristics on the basis of factor analysis method; the pattern of
the Internet usage, including leisure factors and accessibility to information
and sources, was designed and presented. Also, the results indicate that these
factors have no direct effect on the network features and this effect occurs
in relation to leisure factors through the location of the programs. Students’
interest in the Internet was mainly for the purposes of downloading videos
and music and also playing online games and entertainment programs. This
implies the necessity of attention on the part of planners to preparing and
providing videos, games and educational, scientific and entertaining programs.
Keywords: Teenager, internet usage pattern, network, needs assessment,
cyber space.
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