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چکیده
مقدمه :در سال های اخیرقلدری ا قربانی سایبری به عنوان بعد جدیادی از رفتارهاای انحرافای
معرفی شده است و یک راهبرد رفتاری برای تسلط یافتن بر افراد است .معماوال وقتای تااثیرات
نامناسب انواع رسانه ها مانند برنامه های رسانه ای صحبت به میان می آید ،به راه های درماانی
اندیشیده می شود .در حالی که بهتر است این گروه را به ابزار نیرومندتری به ناام ساواد رساانه
مجهز سازیم.
اهداف :این پژوهش در پی آن است که رابطه بین سواد رسانه ای وقربانی سایبری دانش آموزان
ایرانی دختر و پسر متوسطه اول و دوم را در شهر دوحه قطر شناسایی کند.
روش  :پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .این پژوهش به بررسی رابطه بین سواد رساانه ای
وقربانی سایبری می پردازد .جامعه آماری مورد مطالعه ،شامل تماامی داناش آماوزان دختار و
پسر ایرانی متوسطه اول و دوم دبیرستان های شهر دوحاه قطار در ساااال تحصایلی  58ا 56
هستند.
یافته ها :نتایج به دست آمده از تحلیل داده های این پژوهش نشانگر آن بودند که ساواد رساانه
دانش آموزان دختر بیشتر از سواد رسانه دانش آموزان پسر اسات و همچناین قرباانی ساایبری
دانش آموزان پسر بیشتر ازقربانی سایبری دانش آموزان دختر است .و همچنین نشان می دهاد
که بین سواد رسانه دختران و پسران رابطه معنا داری وجود دارد .واینکه باین قرباانی ساایبری
دختران و پسران رابطه معنا داری وجود ندارد .
واژگان کلیدی :سواد رسانه ای ،قلدری سایبری ،قربانی سایبری.

تاریخ دریافت مقاله - 0055/2/0 :تاریخ پذیرش مقاله0055/0/05 :
دانشجوی دکترا khaksarabdollah@gmail.com

50

فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره پنجم ،شماره ،01بهار و تابستان 0058

مقدمه
در سال های اخیرقلدری  -قربانی سایبری به عنوان بعد جدیدی از رفتارهای انحرافای معرفای
شده است و یک راهبرد رفتاری برای تسلط یافتن بر افراد است .قلادری ا قرباانی ساایبری باه
میزان استفاده از وسایل الکترونیکی به منظور آسیب رساندن به افراد اشاره دارد .اگر چه قربانی
سایبری ذاتاَ همان قربانی قلدری است اما یک ساری ویژگای هاای متماایز کنناده ،از جملاه
گمنامی و ارتباط بالقوه با مخاطبان گسترده ،با قربانی دارد و دارای عناصری مثل عمدی بودن،
قدرت استفاده مکرر از وسایل دیجیتالی و آزار رسااندن باه افاراد اسات(.مهاداد و والای ناژاد،
.)0052
معموال وقتی تاثیرات نامناسب انواع رسانه ها مانند برنامه های رسانه ای غیر مجاز ،باازی هاای
رایانه ای ،شبکه های ماهواره ای برون مارزی ،اساتفاده نابجاا از اینترنات و  ....بار نوجواناان و
جوانان به صورت افت تحصیلی ،مشکالت اخالقی و رفتاری و آسیب های اجتماعی آشاکار مای
شود ،به راه های درمانی اندیشیده می شاود .درحاالی کاه بهتار اسات ایان گاروه را باه ابازار
نیرومندتری به نام سواد رسانه مجهز سازیم تا خود به کمک والدین و سایر منابع مفید ،فعاالناه
دست به گزینشگری و پاالیش بزنند و رژیم مصرف رسانه ای خود را تنظیم نمایند.
موثرترین راه برای پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از فضای مجازی و رسانه هاا ،عاالوه
بر تصویب قوانین ،کسب آموزش های تخصصای و امنیتای اساتفاده از اینترنات و در مجماوع،
ارتقای سطح سواد رسانه ای است .سواد رساانه ای ،مهاارتی اسات کاه الزم اسات نوجواناان و
جوانان در کنار استفاده از رسانه ها و به خصوص اینترنت به عنوان یاک رساانه تعااملی باه آن
مجهز شوند  .استفاده از رسانه ها بدون داشتن سواد رسانه ای ،مای تواناد باا اثارات ناامطلوبی
نظیر؛ قلدری ا قربانی سایبری و اعتیاد به اینترنت و  ....همراه باشاد  .باهویاژه آنکاه باا فاصاله
اطالعاتی و مهارتی بین جوانان با والدین از یک سو وتنوع و تخصصی شدن رسانه های جدیاد ،
لزوم ارتقای مهارت های سواد رسانه ای دو چندان می شود .سواد رسانه ای می تواند همچاون
یااک ناااظر هوشاامند و دروناای شااده ،رژیاام مصاارف رسااانه ای جوانااان را تنظاایم کنااد(تقاای
زاده.)0051،
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سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازها یا جنبه های فکری است که ما بارای قارار گارفتن
در معرض رسانه ،فعاالنه از آن ها بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هاایی را کاه باا آن هاا
روبه رو می شویم ،تفسیرکنیم .ما چشم انداز های خود را باا اساتفاده از سااختار هاای داناش
خود می سازیم و برای ساختن ساختار های دانش ،به ابزار و مواد اولیه نیاز داریام .ایان ابازار،
مهارت های ما و ماده اولیه ،اطالعات به دست آمده از رسانه ها و دنیای واقعی اسات .اساتفاده
فعاالنه از رسانه ها بدان معنی است که ما از پیام ها آگاهیم و به طور خاود آگاهاناه باا آن هاا
تعامل داریم .به طور سنتی ،سواد رسانه ای به توانایی تحلیل و ارزیابی محصوالت رسانه ای و
به طور گسترده تر به ایجاد ارتباط موثر از طریق نگارش خوب اطالق می شود .طی نایم قارن
گذشته ،سواد رسانه ای شامل توانایی تحلیل شایسته و به کاارگیری ماهراناه روزناماه نگااری
چاپی ،محصوالت سینمایی ،برنامه های رادیویی و تلویزیونی و حتی اطالعات و مبادالت رایاناه
ای (از جمله تعامالت زمان واقعی از طریق شبکه جهانی اینترنت) شده است.
پیساینا و همکاران ( )2100در پژوهشی با عنوان « گزارشی در رابطه با وضعیت ساواد رساانه
ای در اجتماع مدرسه باسک » نشان دادناد کاه نظاام آموزشای  ،آماوزش ساواد رساانه را در
اولویت برنامه های آموزشی خود قرار نداده است .
همچنین چندی پیش در کنفرانس تکنولوژی های آموزشی  ،در آمریکا  ،فرانک بیکار گازارش
داد که  ،امروزه جوانان شیفته رسانه هایشان هستند  ،به این معنا که دائماٌ با آنها هستند .
پاتر( )2110در مقاله ای با عنوان « تعریف سواد رسانه» ،اصطالحات مهام بسایاری را تشاریح
کردکه به درک سواد رسانه ای ربط دارند .این تعاریف بر اساس پنج تضاد ساازماندهی شادند،
نخست ،میان «رسانه» و «رسانه های جمعای» تماایز قائال شاویم .دوم ،میاان «اطالعاات» و
«دانش» تفاوت مهمی وجود دارد .ساوم « ،در معارض قارار گارفتن» باا «توجاه» فارق دارد.
چهارم ،بین« ناخودآگاهی» و «آگاهی» تفاوت وجاود دارد .و پانجم« ،جاور کاردن معنای» از
«معنا سازی» متمایز است .سرانجام ،در این مقاله به ما نشاان داده شاده کاه هادف از کساب
سواد رسانه ای باال ،به دست آوردن کنترل بیشتر بر برنامه ریازی روش تعامال باا پیاام هاای
رسانه و ایجاد معانی خاص مورد نظر آنهاست .
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پژوهشی که آناپانگ ،0در کشور سنگاپور انجاام داد مشاخص کارد افارادی کاه در دوره هاای
آموزش سواد رسانه ای شرکت بودند ،میزان آگاهی بیشتر و تفکر باالتری نسبت به افرادی کاه
در دوره های مزبور شرکت نکرده بودند ،داشتند.
همچنین کالور و جاکوبسون( )2102پژوهشی با عنوان « سواد رسانه و استفاده از آن به عنوان
یک روش تشویق انتخاب شهروندی » انجام داده اند  .یافته ها نشان می دهد فناوری ها هدف
نهایی نیستند  .با این وجود الزم است استفاده از فناوری های جدید باین هماه افاراد جامعاه
آموزش داده شود و استفاده موثر از این رسانه ها نیازمند برخورداری از سواد رسانه ای است .
اهداف پژوهش
این پژوهش در پی آن است که رابطه بین سواد رسانه ای وقربانی سایبری دانش آموزان ایرانای
دختر و پسر متوسطه اول و دوم را در شهر دوحه قطر شناسایی کند.
فرضیات پژوهش
بین سواد رسانه ای دختران و پسران مقطع متوسطه تفاوت وجود دارد .
بین قربانی سایبری دختران و پسران مقطع متوسطه تفاوت وجود دارد .
بین سواد رسانه ای وقربانی سایبری دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد .
سواد رسانه ای
سواد رسانه ای ،توانایی وارسی و تحلیل از میان پیام هایی است که روزاناه باه ماا اطاالع مای
دهند ،سرگرم می کنند و می فروشند .یک نوع توانایی است که موجب می شود مهاارت هاای
تفکر انتقادی ،همه رسانه ها را در برگیرد .همچنین ساواد رساانه ای در بااره پرسایدن ساوال
هایی مربوط به آنچه که وجود دارد و توجه به آنچه که نیست ،می باشد به عبارتی نوعی غریزه
است؛ اینکه بپرسیم چه دروغی پشات تولیاد رساانه نهفتاه اسات (انگیازه ،پاول ،ارزش هاا و
مالکیت) وآگاه شویم چه طور این عوامل تاثیر گذارند(عباسی قادی و آخوندی.)0050 ،
در کشور ما نیز چند سالی است که به این مبحث پرداخته شده اما با توجه به جمعیات جاوان
جامعه وآسیب پذیر بودن آنها در برابر تاثیرات منفی رسانه ها باید در این زمینه تاالش هاایی
گسترده ای صورت گیرد و با بهره گیری از مطالعات انجام شده در کشورهای دیگار و اساتفاده
Anna phang
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از تجارب آنها اهداف و رویکردهای سواد رسانه ای متناسب با نیازهای جامعه مشاخص شاود و
با کمک نهادهای مختلف به ویژه آموزش و پرورش به توسعه و تعمیق آن اهتمام ورزیده شاود
چرا که زندگی در دنیای رسانه ها زندگی در جهان شگفتی هاست (فلسفی.)0052
به همین دلیل بسیاری از کشورها از سال ها پیش موضوع سواد رسانه ای را در سرفصال هاای
رسمی برنامه های آموزشی خود وارد کرده اند .آموزش و پرورش ایاران نیزکاه از ساال 0050
برخی مباحث مربوط به آشنایی و شناخت رسانه ها را در کتاب های درسی گنجاناده باود ،باا
تثبیت سواد رسانه ای در سرفصل های اختیاری درسی پایه دهم و تالیف کتااب ساواد رساانه
ای به عنوان درسی دو واحدی طی  20جلسه و دو ساعت در هفته برای یک سال تحصایلی و
از طرفی برنامه گنجاندن کتاب تفکر و پژوهش( )0050در پایه های ششم ،کتاب تفکر و سبک
زناادگی ( )0052در پایااه هااای هفااتم ،برنامااه درساای تفکاار و ساابک زناادگی و مطالعااات
اجتماعی( )0050در پایه های هشتم و در برنامه درسی زبان انگلیسی مبحث ساواد رساانه ای
به طور مستقیم و غیر مستقیم ( )0050در پایه نهم گام مهمی در این زمینه برداشته اماا ایان
تالش آموزش و پرورش با نقدهایی نیاز باه ویاژه از ساوی محافال علمای و آکادمیاک رشاته
ارتباطات و نیز رسانه ها و روزنامه نگاران همراه بوده است(نصیری و بختیاری.)0059 ،
قربانی سایبری
امروزه شکل بروزقربانی تغییر یافته و عموماً با استفاده از تجهیزات الکترونیکای و تکنولوژهاای
جدید صورت می گیرد و عمده ترین خصیصه ی آن عدم وابستگی به ارتباط چهاره باه چهاره
قلدر و قربانی است .
در قرن  ،20افراد قلدر برای آزار رسااندن و زورگاویی نسابت باه همساالنشاان از شایوه هاای
جدیدتری چون مزاحمت های تلفنی یا نشر تصاویر یا مطالب واقعی یا غیرواقعی درباره ی آنهاا
در محیط های مجازی وب یا تلفن می پردازند  .این نوع اخیر قلدری ،غیر سانتی یاا ساایبری
مصطلح است (پاتچین و هیندوجا.)2100،
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اسمیت و همکاران ()2118قلدری سایبری را به عنوان پرخاشگری ،عمل عمادی توساط یاک
گروه یا فردی استفاده از روش های ارتباطی الکترونیکی ،به صورت مکارر و در طاول زماان در
برابر یک قربانی که به راحتی نمی تواند از خود دفاع کند تعریف کرده اند .نمونه هایی ازقرباانی
سایبری شامل آزار دهنده ،پخاش شاایعات اینترنتای ،و یاا از طریاق وب ساایت رساانه هاای
اجتماعی  ،ارسال و ویرایش عکس های فردی برای شرمسار کردن وی  ،اظهارنظرهاای تحقیار
آمیز در مورد فردی که در سایت های اجتماعی می شود.
از این رو ،پرخاشگری الکترونیاک یاا قرباانی ساایبری پدیاده ی نسابت ًا جدیادی اسات (الو و
همکاران )2102،و برخالف قربانی سنتی که عمدتاً در محیط مدرسه اتفااق مای افتاد ،در هار
زمان از شب و روز هرجایی می تواند اتفاق بیفتد (کوالسکی  ،مورگان و لیمبر  .)2102،قلادری
ا قربانی سایبری به معنای اعمال یکسری رفتارهای عمدی و تکرار شونده آزاردهناده از طریاق
کامپیوتر  ،تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی تعریف می شود (هیندوچا و پاتچین .)2118،
این تعریف نشان دهنده وجه مشترک قربانی غیر سنتی آن اسات؛ شاامل تعمادی  ،تکاراری و
آزاردهنده بودن آن .اما آنچه که قربانی سنتی و سایبری را از هام متماایز مای ساازد ،ماهیات
تغییر یافته ی ارتباطاات و تعاامالت نوجواناان بایکادیگر باه سابب اساتفاده فزایناده آناان از
تکنولوژی های جدید است .بدون هیچ تردیدی ،قربانی در دو صورت آن ،جزو دغدغه ها وسایل
اجتماعی دنیای معاصر است .که توجه  ،مطالعه و مداخالت تجربی را می طلبد.
ایاان نااوع ازقلاادری اشاااره بااه رفتاااری از طریااق رسااانه هااای الکرونیکاای ودیجیتااال دارد
(کوالسکی،لیمبرو اگاتستون.)2118،درقلدری سایبری نیز مانناد قلادری ازطریاق سانتی ،فارد
بارها وعمدتاً پیامهای توهین آمیز و ناراحت کننده و به قصد آسایب رسااندن باه قرباانی ،مای
فرستد .برخالف قلدری سنتی ،قلدری سایبری از فاش شدن اسم وهویت خود وناشناس مانادن
لذت می برد ،این کار مانع از این می شود که دیگران او را مورد قلادری ساایبری قارار دهناد.
درواقع این محققان این طور استدالل می کنند که ناشناس ماندن قلدر سایبری  ،خاود ناوعی
قدرت را برای او فراهم می آورد ،درنتیجه لزوماً نیازی به عدم تعادل در قادرت قلادر و قرباانی،
آن گونه که در قلدری سنتی هست ،وجود ندارد.
57

نگرش بررسی رابطه بین سواد رسانه ای وقربانی سایبری

عبداله خاکسار ازغندی

روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .این پژوهش به بررسی رابطه بین سواد رسانه ای وقربانی
سایبری می پردازد .جامعه آماری مورد مطالعه ،شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر ایرانی
متوسطه اول و دوم دبیرستان های شهر دوحه قطر در سااال تحصایلی  58ا  56هساتند کاه
در جدول 0آمده است.
جدول شماره  :0جامعه آماری مورد مطالعه
پایه

دبیرستان شهید بهشتی

دبیرستان شهید رجایی

هفتم0

21

00

هفتم 2

21

00

هشتم0

00

07

هشتم2

00

09

نهم0

02

08

نهم2

00

08

دهم تجربی

01

00

دهم انسانی

09

08

دهم ریاضی

0

ا

دهم کارو دانش

0

02

یازدهم تجربی

8

06

یازدهم انسانی

5

00

یازدهم ریاضی

0

ا

یازدهم کارو دانش

01

8

دوازدهم تجربی

6

5

دوازدهم انسانی

0

02

دوازدهم ریاضی

2

0

دوازدهم کارو دانش

09

5

جمع

065

212
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نمونه مورد بررسی شامل 205دانش آموز ( 98دختر و  080پسر) از دو دبیرستان بودند که باه
شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

ابزار
پرسشنامه قلدری ا قربانی سایبری
در این پژوهش برای سنجش قلدری ا قرباانی ساایبری از پرسشانامه لاوپز )0556( 0اساتفاده
شده است .بدین صورت که ابتدا پرسشنامه ماورد نظار از پایاان ناماه دکتارای خاانم کاارول
کمپفیلد )2118(2با کمک استاد راهنما انتخاب شد و توسط محقق ترجمه شد .سپس یک نفر
کارشناس ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی و یک نفرکارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسای
به طور جداگانه ترجمه شده و سپس سه ترجمه با هم مقایسه شاده و در نهایات باا باازنگری
مجدد استاد راهنما فرم نهایی تنظیم گردید .این پرسشنامه از ساری پرساشناماه هاای خاود
گزارش دهی است که به منظور سنجش قلدری  /قربانی سانتی توساط لاوپز( )0556سااخته
شده است .این پرسشنامه شامل  90سوال هست ( 00سوال قربانی سانتی 00 ،ساوال قرباانی
شدن سنتی 00 ،سوال قربانی سایبری و  00سوال در مورد قربانی ساایبری) کاه پاساخ دهای
سواالت در طیف لیکرت  7درجه آزادی از (هرگز=  ،0یک یا دو بار =  ،2یک یا دوبار در هفتاه
=  ،0یک یا دوبار در ماه =  ،0تقریباً هر روز =  ،9هر روز =  )7تنظیم شده است.
ضریب پایایی برای نمره کل مقیاس برابر با  1/51گزارش شده است این ضریب با اجارای روی
نمونه 208نفری از دانش آموزان پایه هشتم به دست آماده اسات ،ایان ضاریب بارای خارده
مقیاس قربانی سایبری برابر با  1/51گزارش شده است .ضریب آلفاای کرانبااخ  1/80گازارش
شده است (لوپز0556 ،؛ به نقلِ کمپفلید)2118 ،

Lopez
Carroll Campfield
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پرسشنامه سواد رسانه ای
سواد رسانه ای :سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بار خاود
به هنگام مواجهه با رسانه است .به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام
های رسانه ای است(.پاتر0050 ،؛ به نقل از فلسفی.)0050 ،
در این پژوهش منظور از سواد رسانه ای دیدگاه و مهارت هایی اسات کاه نوجواناان  02تاا 09
ساله دبیرستانی متوسطه اول با داشتن آنها نسابت باه رساانه و تولیاداتش نگااهی تفسایری،
ترجیحی ،و منتقدانه پیدا کرده؛ رابطه ای متوازن بین خود و رسانه تعریف می کنند.
روایی پرسشنامه :
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را انادازه
می گیرد که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران .)0051 ،در این پژوهش فلسافی ( )0050باه
اعتبار قابل قبول در این پژوهش ،ابتدا طی جلسات متعدد با کمک اساتاد راهنماا باه انتخااب
معتبرترین شاخص های گردآوری شده از بین شاخص هاای حاضار در ایان پرسشانامه هاای
موجود و آزمون شده قبلی ،اقدام نمودیم .عالوه برآن ،تماامی گویاه هاای اساتخراج شاده در
اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت .اشتراک نظار
آنها بر گویه ها ،مبتنی بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود.
پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه انادازه
می گیردیعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکساانی باه دسات
می دهد(سرمدو همکاران .)0051،در پژوهش فلسقی ( ،)0050باه ایان منظاور محقاق ابازار
طراحی شده را با یک گروه  01نفره باه اجارا در آورده و ساپس باا نارم افازار آمااری ، spss
ضریب آلفای کرون باخ به دست آمد که نتیجه شاخص ها به شرح زیر است.
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جدول شماره  :2ضریب آلفای کرونباخ
 . 0درک محتوای پیام های رسانه ای

0

1/66

 . 2آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای

0

1/82

 . 0گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای

0

1/65

 . 0نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای

0

1/81

 . 9تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای

0

1/69

یافته ها
ابتدا به توصیف نمونه های پژوهش از نظر تعداد ،میانگین نمره وابستگی میانگین سواد رسانه و
میانگین قربانی سایبری دانش آموزان پرداختم.
جدول شماره  :0فراوانی و میانگین آزمون سواد رسانه و قربانی سایبری دانش آموزان
جنسیت

تعداد

میانگین نمره سواد رسانه

میانگین نمره قربانی سایبری

دختر

97

98/01

20/58

پسر

60

96/69

05/12

کل

025

98/12

21/91

جدول شماره  0نشان می دهد که سواد رسانه دانش آموزان دختر بیشتر از سواد رسانه داناش
آموزان پسر است و همچنین قربانی سایبری دانش آماوزان دختار بیشاتر از قرباانی ساایبری
دانش آموزان پسر است  .این یافته فرضیه  0و  2را تایید می کند .
جدول شماره  :0مقایسه میانگین شاخص سواد رسانه در دختران و پسران
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

تی

سطح معنا داری

دختر

97

98/01

96/08

99

1/060

1/111

پسر

60

96/69

95/06

62

1/079

1/111

نتایج جدول شماره  0نشان می دهد که بین سواد رسانه دختاران و پساران رابطاه معناا داری
وجود دارد  .این یافته فرضیه  0را تایید می کند .
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جدول شماره  :9مقایسه میانگین شاخص قربانی سایبری در دختران و پسران
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

تی

سطح معنا داری

دختر

97

20/50

01/02

99

09/85

1/111

پسر

60

21/70

5/52

62

06/68

1/110

نتایج جدول شماره  9نشان می دهد که بین قربانی ساایبری دختاران و پساران رابطاه معناا
داری وجود دارد  .این یافته فرضیه  2را تایید می کند.

جدول شماره  :7همبستگی بین شاخص قربانی سایبری و سه مولفه سواد رسانه
شاخص قربانی سایبری

سواد در حد پایین

سواد در حد متوسط

سواد در حد باال

مقدار همبستگی

1

1/192

1

معنی داری

1

1/798

1

فراوانی

05

60

07

نتایج جدول  7نشان می دهد که از بین مولفه هاای ساواد رساانه هایچ مولفاه ای باا قرباانی
سایبری رابطه ای معنا دار ندارد .و این یافته ها فرضیه  0پژوهش را تایید نمی کند .
بحث و نتیجه گیری
موضوعی که در این عصر اهمیت دارد نحوه برخورد و استفاده ما از پیشرفت هاای پار شاتاب و
خیره کننده تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در شئون مختلف زندگی است .در این میان رسانه
ها به عنوان ابزار تکنولوژی ارتباطی ابزاری مفید به انسان معاصرکمککننده تاا باا اساتفاده از
آخرین پدیده های علمی زندگی مطلوبی داشاته باشاند .ضامن اینکاه اگار ایان ابازار غلاط و
نادرست اس تفاده شود میتواند به صورت نیرویی ویران کنناده تبادیل شاود .بناابراین میتاوان
اینگونه نتیجه گرفت که ورود تکنولوژی های نوین ارتباطی و به کارگیری آنها در جامعه عالوه
بر این ایجاد تحوالت و دگرگونی های عمیق ،بر شیوه تفکر و ذهن و شعور مخاطاب و درک و
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فهم او از جهان و موضوعات پیرامون هم اثر گذاشته و در نهایت از او فرد جدیادی مای ساازد
که شناخت او تحت تاثیر این تکنولوژی نسبت به قبل متفاوت خواهد بود.
در قرن  ، 20افراد قلدر برای آزار رسااندن و زورگاویی نسابت باه همساالنشاان از شایوه هاای
جدیدترین چون مزاحمت های تلفنی یا نشر تصاویر یا مظالب واقعای یاا غیرواقعای دربااره ی
آنها در محیط های مجازی وب یا تلفن می پردازند  .ایان ناوع اخیار قلادری ،غیار سانتی یاا
سایبری مصطلح است .
از این رو ،پرخاشگری الکترونیک یا قربانی سایبری پدیده ی نسبتاً جدیادی اسات .و بارخالف
قربانی سنتی که عمدتاً در محیط مدرسه اتفاق می افتد ،در هر زماان از شاب و روز هرجاایی
می تواند اتفاق بیفتد .قربانی سایبری به معنای اعمال یکسری رفتارهای عمدی و تکرار شونده
آزاردنده از طریق کامپیتر ،تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی تعریف می شود.
نتایج به دست آمده از تحلیل داده های این پژوهش نشانگر آن بودند کاه ساواد رساانه داناش
آموزان دختر بیشتر از سواد رسانه دانش آموزان پسر است و همچنین قرباانی ساایبری داناش
آموزان دختر بیشتر از قربانی سایبری دانش آموزان پسر است .و نیز نشان داد کاه باین ساواد
رسانه دختران و پسران رابطه معنا داری وجود دارد .و همچنین بین قربانی سایبری دختاران
و پسران رابطه معنا داری وجود ندارد .و سر انجام نشان داد که از بین مولفه های سواد رساانه
هیچ مولفه ای با قربانی سایبری رابطه ای معنا دار ندارد .بنابراین نیاز است که رابطه بین سواد
رسانه ای و قربانی سایبری در موقعیت ها و مقاطع مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
قابل ذکر است که پافته های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های خود گزارش دهی داناش
آموزان درجامعه محدود مدارس ایرانی کشور قطر بدست آمده است ،لذا باید باه ایان نکتاه در
تفسیر و تعمیم دهی نتایج به گروه های دیگر حائز اهمیت است.
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پیشنهادات
 )0انجام پژوهش های بیشتر در زمینه سواد رسانه .
 )2انجام پژوهش های بیشتر در زمینه قربانی سایبری.
 )0شناسایی عوامل مرتبط و تاثیر گذار بر سواد رسانه .
 )0فعال نمودن انجمن های اولیاء و مربیان در زمینه آگاهی بخشی درباره آسایب هاای
اجتماعی اینترنت محور.
 )9تدوین و انتشار جزوات و کتاب های ویژه اساتفاده مناساب و نقاداناه از اطالعاات در
سطح عمومی مدارس و دانشگاه ها.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از سرپرستی مدارس جمهوری اسالمی در شهر دوحه ا قطار ،مادیران ،همکااران،
اولیاء و دانش آموزان دبیرستان های شهید بهشاتی و شاهید رجاایی کاه در اانجاام پاژوهش
مساعدت الزم را فراهم نمودند ،صمیمانه سپاسگذاری می شود.

منابع و مآخذ
-

-

احراری  ,غ & ,.حبیبی ,ج( .بدون تاریخ) .سواد رسانه ای،زبان انگلیسای و مهاارت هاای تفکار
مثلث یادگیری مادام العمر  .مجموعاه مقااالت هماایش ملای آماوزش ابتادایی  ,ص- 2500 .
.2500
اشراقی سامانی ,ع & ,.کارگر  , ,م .د .)20 10 ,57( .ارزیابی مزاحمت ساایبری در شابکه هاای
اجتماعی اینستاگرام.
بدری ,ر ,.کااظمی ,س & ,.اعتماادی ,ز .)08 15 ,57( .بررسای سابک هاا و ابعااد دلبساتگی
بزرگسال و شدت خشم در نوجوانان قلدر و مقایسه آن با نوجوانان قربانی .ص.0 - 01 .
بیرامی ,م & ,.عالئی ,پ .)09 00 ,50( .قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه :نقش شیوه هاای
فرزند پروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده .ص.08 - 0/97 .
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بیرامی ,م ,.هاشمی ,ت ,.فتحی آذر ,ا & ,.عالئی ,پ .)08 10 ,52( .قلادرس سانتی و ساایبری
در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی :نقش کیفیت ارتباط معلم  -دانش آموز .ص.090 - 069 .
تسلیمی ,م & ,.کالته آقامحمدی  ,آ .)10 10 ,50( .بااز طراحای سااز و کاار سیاسات گاذاری
رسانه ای متاثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه ای  .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،دوره هشتم،
شماره  ،2تابستان  , 0050ص.0 - 28 .
تقی زاده ,ع & ,.کیا ,ع .)20 17 ,50( .نیاز سنجی برنامه آموزش سواد رساانه ای در مادارس .
مطالعات فرهنگ -ارتباطات  ,ص. 65 -010 .
حاجلو ,ن ,.قاسمی نژاد ,م ,.جنگای ,ش & ,.انصارحساین ,س .)50 10 ,50( .رابطاه باین ساه
جنبه تاریک شخصیت و آزارگری سایبری در دانشجویان کاربر اینترنت .ص.20 - 00 .
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