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  چکیده
 يمجاز يفضا سواد آموزش یربخشثا تعیین پژوهش این انجام از هدف
 و یخودکنترل ،مجازي فضاي در يقلدر از یناش شدن یقربان زانیم بر

 تحصیلی سال در متوسطه دوم دوره آموزاندانش در يانتقاد تفکر
 طرح با آزمایشی نیمهۀ مطالع یک حاضر پژوهش بود. 1399-1400
 و دوم پایه آموزاندانش شامل آماري جامعه و بود نابرابر کنترل گروه
 با آموزدانش نفر 40 آنان میان از که بود اردبیل شهر دوم متوسطه سوم
 گروه دو در تصادفی گونه به و انتخاب دسترس در گیرينمونه روش

 فضاي سواد برنامه آموزش از قبل .شدند جایگزین کنترل و آزمایش
- ريقلد تجربههاي همناپرسش به گروه دو هرهاي آزمودنی مجازي،
 و یتانج یخودکنترل هنامپرسش ،)(CBVEQ يسایبر قربانی
 8 آزمایش گروه سپس .دادند پاسخ تکسری انتقادي تفکر ۀنامپرسش
 در کنترل گروه وکردند  دریافت را مجازي فضاي سواد آموزش جلسه
 آموزشی برنامه اتمام از پس .نکردند دریافت رااي همداخل هیچ مدت این
 با هاداده. دادند پاسخ پژوهشهاي هنامپرسش به مجدداً گروه دو هر

 نتایج .شدند تحلیل متغیري چند کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده
 و خودکنترلی مجازي، فضاي سواد آموزش که داد نشان هاداده تحلیل
 فضاي قلدري قربانی و بخشیده بهبود را آموزاندانش نقادانه تفکر

 سواد آموزش بنابراین ).p>05/0( ستا داده کاهش را شدن مجازي
 فضا این از استفاده خصوص در کاربران آگاهی افزایش با مجازي فضاي
  دهد. کاهش را مجازي فضاي از استفاده مخربهاي پیامد تواندمی
  

  کلیديهاي واژه
 تفکر ،مجازي فضاي يقلدر از یناش شدن یقربان ،يمجاز يفضا سواد
  یخودکنترل و يانتقاد

 
Abstract 
The purpose of this study was to determining the 
effectiveness of cyberspace literacy training on the 
victimization of cyber bullying, self-control and criti-
cal thinking in high school students in 2019-2020. 
The present study was a quasi-experimental study 
was unequal to the control group design. The statisti-
cal population included second and third grade high 
school students in Ardabil, from which 40 students 
were selected by available sampling and randomly 
assigned to experimental and control groups. Prior to 
cyberspace literacy training, both experimental and 
control groups answered the CBVEQ, the 13-item 
Tanji, self-control questionnaire, and the Ritex Criti-
cal Thinking Questionnaire. Then, the experimental 
group was trained in ٨ cyberspace literacy program, 
but the control group was not receiving any interven-
tion. After the training program, two groups respond-
ent all questionnaires. The results of multivariate 
analysis of covariance (MANCOVA) showed that 
cyberspace literacy training had improved self-
control, and critical thinking in the experimental 
group (p<0/05). Also this training declined cyber 
victimization (p<0/05). Findings show that cyber-
space literacy training can reduce the destructive 
consequences of this network by increasing users' 
awareness about this phenomenon. 
 
Keywords 
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 مقدمه
 وارد افراد اجتماعی زندگی در دیجیتالهاي رسانه امروزه
 میلیون 300 ساله هرکه  دهدمی نشان هاگزارش اند.شده
 شود.می اضافه اجتماعی مجازي فضاي یدجد کاربران به نفر

 چتاسنپ و اینستاگرام از که نوجوانانی آمار این، بر افزون
 بدین که است افزایش حال در سرعت به کنند،می استفاده
هاي فضا این محتواي با نوجوانان روزه هر که است معنی

 از آنان برداشت بر که شوندمی مواجه مجازي اجتماعی
هاي شیوه و کنندمی زندگی آن در کهاي هجامع خودشان،
 ،1زوبی (آل گذاردمیتأثیر  جامعه این با آنان تعامل
 با نوجوان که محور اطالعاتاي هجامع در زندگی ).2021

 کسب نیازمند است، مواجه اطالعات ازاي هگسترد مجموعه
 این سرعت با و سهولت به بتواند که است هاییمهارت

ۀ جامع زايآسیب ابعاد از یکی زیرا؛ کند ابیارزی را اطالعات
 شامل که است آلوده اطالعات تولید سهولت محوردانش

است  ارزش کم و ناخواسته زائد، نامربوط اطالعات
ا  که دارد ضرورت دلیل همین به. )2014 ،2(پاندیت
 سواد و اطالعاتی سواد همچون هاییمهارت به آموزاندانش

 تفکرهاي مهارت مثل یريیادگهاي مهارت دیجیتال،
 مجهز رهبريهاي مهارت مثل زندگیهاي مهارت و انتقادي
 دنشونمی اضافه سنتی سواد به هاییتوانمندي چنین باشند.
 که هستند سواد از تريگسترده مفهوم از بخشی خود بلکه
 کمک افراد به و دارد نام دیجیتال سواد یا اطالعاتی سواد
 استفاده يمؤثر شیوه به دیجیتالي هاتکنولوژي از کندمی

  ).2020 ،3کیم و نیکو آواکار، (جانگ، نمایند
 که مجازي فضاي اطالعات سواد یا دیجیتال سواد
 صورته باي هرایان سواد یا واي هرسان سواد با مواقع بسیاري
 مناسب تکنولوژي انتخاب معنی به رود،می کار به مترادف
 شغلی و تحصیلی خصی،شهاي موقعیت در استفاده جهت
 گیلستار پاولهاي پژوهش در ریشهاي هرسان سواد .است
 از منظور یونسکو، تعریف بر مبتنی دارد. )2012 ،4(بلشا
 به که است هاییشایستگی و هاتوانایی« اي:رسانه سواد

 تعامل رسانه با يمؤثر شیوه به که دهدمی اجازه شهروندان
 براي را یادگیريهاي مهارت و انتقادي تفکر و باشند داشته

                                                
1. Al-Zou be 
2 .Pandita 
3. Jang, Avakare, Nikou & Kim 
4. Belshaw 

 (به» باشند فعالی شهروندان بتوانند تا فراگیرند پذیريجامعه
 انجمن بر مبتنی ).2021 کیم، و نیکو آواکار، جانگ، از نقل

 اینکه یعنی اطالعاتی سواد )،ACRL( پژوهش-دانشجو
هاي فناوري و واقعی اطالعاتی منابع از استفاده با بتواند فرد

 کار محیط در را آن و بیابد دارد نیاز که را اطالعاتی مناسب،
 بنابراین گیرد. کار بهمؤثر  و صحیح نحو به خود زندگی و

 زندگی الزامات از آن آموزش و اطالعاتی سواد از برخورداري
  (همان).است  تکنولوژي عصر در

 گسترش عصر در اینترنت از استفاده منفی ابعاد از یکی
 است. مجازي فضاي در شدن قلدري قربانی خطر فناوري،
 حاکی اروپاییهاي کشور برخی در شده انجامهاي پژوهش

 در شدن قلدري قربانی یا مجازي قلدري که است آن از
 17تا  9 نوجوانان میان در شایع مشکالت از مجازي فضاي
 بیشتر دختران و قلدري مرتکب بیشتر پسران و است ساله
 و (سارنتینو شوندمی مجازي فضاي در پدیده این قربانی

 از %5/44 که شد مشخص مطالعه یک در ).2019 همکاران،
 قرار مطالعه مورد ماهه 6 دوره یک در که چینی نوجوانان
 همکاران، و 5(رائو شدند سایبري قلدري قربانی گرفتند،
 و مجازي فضاي در قلدري تعریف درباره ).2019
 ندارد وجود افقتو متخصصین بین پدیده اینهاي پارامتر
 )2018( 6پیترمن و پیتر ).2020 لی، و کیم لی، (چان،
 آنان تعریف طبق اند.کرده ارائه پدیده این از جامعی تعریف
هاي تکنولوژي از استفاده از است عبارت مجازي قلدري

 یا و رساندن آزار زدن، صدمه منظور به ارتباطی و اطالعاتی
 هابررسی .است گروه یا فرد تعمدي و مکرر ساختن شرمگین
 بیشتر مراتب به مجازي قلدريهاي پیامد که دهدمی نشان
-گامز و رزالز-لوپز (مدرانو،است  سنتی قلدري از ترمنفی و

 ی،شناختروان سالمت پدیده این و )2018 ،7گادیکس
 خطر به را قربانیان اجتماعی سازگاري و اجتماعی عملکرد

 اضطراب پدیده، این نیانقربا کهاي هگون به اندازد؛می
 خودکشی پردازيایده پایین، نفس عزت افسردگی، اجتماعی،

 سامارا (فودي کنندمی تجربه را بیشتري مواد مصرف سوء و
گ و  در پرخاشگري تحصیلی، افت ).2015 ،8کالبرین

 قربانیان منفیهاي پیامد دیگر از گریزيمدرسه و مدرسه
                                                
5. Rao 
6. Peter & Peterman 
7. Medrano, Lopez Rosales & Gámez-Guadix, 
8. Foody, Samara & Calbring 
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 ،1جکسون و فاچر (کاسیدي،است  مجازي فضاي در قلدري
 یشناختروان مشکالت نیز مجازي قلدري مرتکبین ).2013
 عملکرد افت و تمرکز ضعف مدرسه، از غیبت همچون
 و شرودر گیومتی، (کووالسکی، کنندمی تجربه را تحصیلی
  ).2014 ،2التادر
هاي رفتار کاهش یا حذف پژوهشگران، باور به
 تعامل و کاريهم با باید مجازي فضاي در جویانهمزاحمت
 قوانین فقدان گیرد. انجام فرزندانشان و والدین صمیمانه
 درخصوص والدین کافی اطالعات عدم اینترنت، از استفاده
 مجازي فضاي در نوجوانان و کودکان که هاییسرویس
 نوجوانان و کودکان کردن رها و نمایند استفاده که مجازند

 این وزشی،آم و مراقبت گونه هیچ بدون مجازي فضاي در
 که آموزشی همچنین ساخت. خواهد پذیرآسیب را کاربران
 نداشته نقشی آن در والدین و شود انجام معلمان توسط فقط
 را نوجوان کاربر شدن قربانی و بود نخواهدمؤثر  باشند،
 هم نحوي به آموزش باید بنابراین داد. نخواهد کاهش
 و (تامزیک دهد پوشش را نوجوانان هم و والدین

   ).2017 ،3وازسینکی
 یا سایبري قلدري معلمان، عقیده به دیگر، سوي از
 ریشه ضعیف انتقادي تفکر در شدن سایبري قلدري قربانی

 به مدرسه سوي ازاي هرسان اوقات، بسیاري در دارد.
 صحیح استفاده شیوه اینکه بدون شود،می معرفی آموزدانش
 آموزاندانش به مدارس شود. داده آموزش آموزدانش به آن

 آفالین یا آنالین استفاده براي مناسب عمومیهاي مهارت
 تفکر ).2019 ،4(تامزیک دهند نمی آموزش را هارسانه از

 با مواجهه در نوجوان کاربران دفاعی خط اولین انتقادي
است  اجتماعیهاي رسانه نادرست گاه و آلوده اطالعات
 فرآیندي تقاديان نقادانه تفکر ).2019 شیر، و (داگالس
 را فرد ذهنی نقشه در موجود اطالعات که است شناختی
 بازبینی را موجود اطالعات ساختار و داده قرار سوال مورد
 داشته خوبی مسئله حل مهارت اینکه براي افراد .کندمی

 بررسی را مختلفیهاي حل راه انتقادي تفکر با باید باشند،
 ).2018 ،5سانتوس و ددا ،2019 (هالیس، دهند بسط وکنند 

                                                
1. Cassidy, Faucher & Jackson 
2. Kowalski, Giumetti, Schroeder & Lattanner 
3. Comczyk & Wąsiński 
4. Tomczyk 
5. Daud & Santoso    

 شواهد جستجوي توانایی تفکر، این دیگر ویژگی همچنین
 تفکر اساس دیگر، عبارت به است. دیدگاه توجیه براي

 فرد عالیق و نظرات از نظر صرف استدالل توانایی عقالنی،
 تفکر سیستم است: تفکر سیستم دو داراي آدمی .است

هاي باور و دانش تجارب، بر مبتنی که شهودي یا اکتشافی
 و گیردمی تصمیم و کندمی قضاوت سرعت به است، پیشین
 فعال خودکار طورهب که است انسان تفکر غالب شیوه
 امکان که است تحلیلی تفکر سیستم دوم، سیستم شود؛می

 منابع بر و سازدمی فراهم را انتقادي تفکر بر مبتنی استدالل
 که هاییموقعیت در استدالل هنگام به .است استوار شناختی
ۀ گونهب شهودي پردازش هستند، عمیق پردازش نیازمند
 و هاقضاوت به منجر و دارد ارتباط انتقادي تفکر با منفی
 در اخبار با مواجهه در شود.می مغرضانه یا اشتباههاي باور

 و شود مهار باید اکتشافی و شهودي پاسخ مجازي، فضاي
 که شود مطمئن رکارب تا گردد جایگزین انتقادي تفکر

 استکرده  دریافت را اعتمادي قابل و دقیق اطالعات
چ توپالك، وست، ،2019 (هالیس،  ).2008 ،6استانوی
 از انتقادي تفکر مهارت که دهندمی نشان هاپژوهش
 هاپیام صحت بررسی جهت نیاز موردهاي مهارت مهمترین

 ؛2015 ،7کرفت و اشلی (مکسل،است  مجازي فضاي در
 خدامرادي و فرقانی راستا، همین در ).2014 ،8گفلمین

 اعتیاد تعدیل دراي هرسان سواد نقش بررسی به )1398(
 آموزش که یافتند دست نتیجه این به و پرداختند اینترنتی
 با برخورد در را آموزاندانش انتقادي تفکر اي،رسانه سواد
  است. بخشیده بهبودها رسانپیام

 قلدري قربانی در گذارتأثیرهاي متغیر از دیگر یکی
 فضاي از صحیح استفاده همچنین و شدن مجازي فضاي
 توانایی به خودکنترلی است. کنترلی خود مهارت مجازي،

 مدیریت براي زمان اندازچشم و توجه کنترل مسئله، حل
 اجتماعی و یشناختروان سازگاري با و شودمی گفته خود
 اصلیهاي ؤلفهم از یکی خودکنترلی است. همبسته فرد

 از یکی و )2019 همکاران، و 9(اشنایدر زندگی در موفقیت
 مجرمانههاي فعالیت ارتکاب کننده  تعیینهاي شاخص

                                                
6. West, Toplak & Stanovich 
7. Maksl, Ashley & Craft 
8. Fleming 
9. Schneider 
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 فناوري، پیشرفت عصر در ).2018 ،1دودل و (مشاست 
 در افراد براي آنالین ارتباط و اطالعات گذارياشتراك

 شرایط این در واست  ضروري مختلف سنیهاي رده
 مورد واقعی شرایط با مواجهه در تنها نه خودکنترلی خصیصه

 (نادلنداست  ضروري نیز آنالینهاي رفتار در بلکه است نیاز
 خود که است آن از حاکی هاپژوهش ).2018 ،2موریس و

 )2018 موریس، و (نادلند اینترنت به اعتیاد با ضعیف کنترلی
 رفتار و )2013 کاران،هم و 3فیلد (الك نگاريهرزه به اعتیاد

 ،4(گیلسپی مجازي فضاي در قلدري شکل به آمیزخشونت
 نسل عنوان به نوجوانان چون و دارد تنگاتنگی رابطه )2007

 با خودکنترلی بنابراین دارند، دسترسی اینترنت به دیجیتال
 منديونیر طوره ب نوجوانان در آنالین پرخطرهاي رفتار
 دیجیتال سواد آموزش تضرور موضوع همین و است مرتبط
 نوجوانی این، بر افزون نماید.می برجسته را نوجوانان به
 خود محیط و هامشوق به نسبت فرد که استاي هدور

هاي سرنخ به نسبت حساسیت این و شودمی حساس
 خودکنترلی کاهش و رفتاريهاي واکنش محیطی، موقعیتی

 زندگی سبک توسعه کنترل مدل به توجه با دارد. دنبال به را
 با ترکیب در پایین خودکنترلی  )2016 ،6(والترز 5مجرمانه
 را نوجوان است ممکن محیطیهاي مشوق یا هافرصت
 گردد پرخاشگرانه رفتار بروز به منجر و داده قرار فشار تحت

 باال، خودکنترلی مقابل، در )2018 ،7گراث مک و (لیانوس
 8(وانگاست  سایبري قلدري مقابل در مهمی محافظ و سپر
 است ممکن موقعیتی فشار همچنین ).2018 همکاران، و

 ترتیب بدین و خواند فرا نیز را هیجانیهاي واکنش
 فشار با مواجهه در فرد که رااي هبالقو مقابلههاي مکانیسم

 مقابل در فرد از طریق بدین وسازد  فعال،بنددمی کار به
  ).2017 ،9جنکیز( نماید محافظت موقعیتی شرایط

 دانش و آگاهی افزایش جهت مختلفیهاي برنامه
 به توانمی که دارد وجود مجازي فضاي زمینه در کاربران
والی، گاراندي و  (سالمی Kivaقلدري  ضد برنامه

                                                
1. Mesch & Dodel      
2. Nodeland and Morris     
3. Leukfeldt 
4. Gillespie 
5. Control Model of Criminal Lifestyle Development 
6. Walters 
7. Lianos & McGrath    
8. Wong 
9. Jenkins 

خشونت در سیستم مدارس  ) یا برنامه ضد2012، 10وینسترا
Visc کهکرد  ) اشاره2011، 11(اسپیل و استرامیر 
 واي همقابلهاي راهبرد اجتماعی،-هیجانیهاي مهارت
 و توانمندي تا دهندمی افزایش را آموزدانش کاربران ارتباطی
براي انجام تکالیف مدرسه کسب نمایند.  را فناوري دانش

 )2012 ،12ارتگا و کاساس ري، (دل Con Redبرنامۀ 
اي گونهه ب تا دهدمی یاد کاربران به که است دیگري برنامه

 و کنند استفاده اجتماعی فضاي و مجازي فضاي از ثبتم
 و علیمرادي زارع، مطالعه راستا همین در بمانند. ایمن

 زندگیهاي مهارت آموزش که داد نشان )1399( رحمانیان
 مجازي قلدري و مجازي فضاي به وابستگی کاهش باعث
 آموزشهاي برنامه از استفاده با حاضر پژوهش در شود.می
 در شده انجامهاي پژوهش و موجود مجازي فضاي سواد
 طراحی مجازي فضاي سواد آموزش برنامه خصوص، این

  گردید.
 و ارتباطی و اطالعاتیهاي فناوري اینکه به توجه با
 و داخل در آموزاندانش زندگی اصلیهاي مؤلفه به اینترنت
 ،13مخابرات المللی بین (واحد اندشده تبدیل مدرسه از خارج

 و کودکان در هافناوري این از استفاده سن و )2017
 کودکان و است رسیده سالگی 7 به و یافته کاهش نوجوانان

 (گلوپ، ندکنمی تهیه را موبایل اولین سالگی 10 سن در
هاي فناوري بنابراین )،2017 ،14ریال و برانا هریس، گومز،

 گروه این روزمره زندگی از بخشی به ارتباطی و اطالعاتی
 خطرات زمینه در را هانگرانی مسئله این و شده تبدیل سنی
 ی،شناختروان سالمت بر پدیده این که هاییآسیب و

 داده افزایش دارد، کاربران از دسته این اجتماعی و هیجانی
 دلیل همین به .)2018 ،15مورنو و جیمنز (استیوز، است

 داده شآموز کاربران به مجازي فضاي سواد تا دارد ضرورت
 و پدیده این کارگیري به نحوه زمینه در آنان آگاهی تا شود

 دلیل همین به یابد. افزایش دارد، دنبال به که مخاطراتی
 آیا که است سوال این به پاسخگویی صدد در حاضر پژوهش
 مجازي فضاي قلدري قربانی بر مجازي فضاي سواد آموزش
  دارد؟تأثیر  آموزاندانش خودکنترلی و انتقادي تفکر شدن،

                                                
10. Salmivalli, Garandeau, & Veenstra 
11. Spiel & Strohmeier 
12 Del Rey, Casas & Ortega     
13. International Telecommunication Union 
14. Golpe, Gómez, Harris, Brana & Rial 
15. Estévez, Jimenez & Moreno 
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  روش تحقیق

 کنترل گروه طرح با یشیآزما نیمه حاضر پژوهش روش
 سوم و دوم پایه دختر آموزاندانش میان از که بود نابرابر
 به که 1400-1399 تحصیلی سال در دوم متوسطه مقطع
 درة شیو به نفر 40 کردند،می مراجعه آموزشیهاي کانون

 گروه دو در فیتصاد گونه به و شدند انتخاب دسترس
   شدند. جایگزین کنترل و آزمایش

  
  ابزار پژوهش

هاي هنامپرسش از پژوهش اطالعات يآورجمع منظور به
 هنامپرسش ،)CBVEQ( يسایبر قربانی-ريقلد تجربه

 تکسیر يانتقاد تفکر هنامپرسش و یتانج یخودکنترل
     شد. استفاده

 يسایبر قربانی - ريقلد تجربه نامۀپرسش
)١CBVEQ( :رانهمکا و دونتیاآ توسط هنامپرسش نیا 
 ای مجازي فضاي در يقلدر تجربه یبررس رمنظو به )2016(

 ننااجونو نیب در شدن مجازي فضاي در قلدري یقربان
 5 تلیکر مقیاس روي بر که ستا هشد یابیرعتباا و حیاطر
 گذارينمره روز هر براي 5 تا هرگز براي 1 از ايجهدر
 يبریسا يقلدر و يبریسا یقربان عامل دو رايدا و گرددمی
 ینا همچنین .است سوال 12 يدارا هرعامل و ستا

 مستقیم بعد از را يسایبر قربانی و ريقلد رفتار همناپرسش
 عامل 12 و 10، 8 ،6 ،1 تالاسؤ .میسنجد غیرمستقیم و

 که میسنجد را مستقیم يسایبر قربانی- ريقلد تجربه
 اً عمد یاآ مثال .الموا از استفاده سوء :بیتخر )الف :شامل
) ب .؟یدا دهفرستا سیویرو تمحتویا داراي فایل کسی ايبر
 پیامی کسی ايبر یاآ مثال ؛کالمی يسایبر قربانی -ريقلد

 صحبت خصمانه او با یا کنید تحقیر را او تا یدادهفرستا
 او تا یدادهفرستا کسی ايبر پیامی یاآ مثالً .تهدید) ج ؟کنید
 قربانی -ريقلد 9 و 7 ،5 ،3 ،2 تالاسؤ .؟یدکن تهدید را

) لفا شامل که میسنجد غیرمستقیم بعد از را يسایبر
 ینترنتا در کسی لحا به تا یاآ ل،مثا :جتماعیا میتومحر
 سیلهو ینا به تا ستا گفته شما به جعرا يبد يچیزها
 ،بکشند ستد شما با ستیدو از که کند بمجا را نستانتادو

                                                
1 . Cyber-Bullying/Victimization Experiences Ques-

tionnaire 

) ب ؟کنند اپید تنفر شما از یا و دکنن »بالك« را شما
 دهفرستا مپیا انیگرد به کسی لحا به تا یاآ :زيسامبدنا
 را شما هدابخو که)ینترنتا یا اههمر تلفن طریق (از ستا

 شما ردمو در چیزهایی یا و کند بدگویی شما از ،کند همسخر
 لحا به تا یاآ ل،مثا :زيسادنمووا) ج ارد؟ند قعیتوا که بگوید
 )ینترنتا یا اههمر تلفن طریق (از یدادهفرستا مپیا کسی به
 ريفتاربد او با تا هستید يیگرد شخص کنید دنمووا که
  ؟کنید
 تحلیل روش از استفاده با )2016( شرانهمکا و دونتیاآ
 که ندکرد بررسی را همناپرسش ینا روایی ي،تأیید عاملی
 رداربرخو مناسبی ییروا از هنامپرسش این داد نشان نتایج

 را هنامپرسش اعتبار )1398( زردي و بشرپور همچنین ست.ا
 ريقلد عامل ايبر خنباوکر يلفاآ ضریب از استفاده با

 گزارش 80/0 يسایبر قربانی عامل ايبر و 89/0 يسایبر
 این در .است هنامپرسش خوب اعتبار بیانگر که کردند
 استفاده شدن سایبري قربانی تجربه مقیاس خرده از پژوهش
 کرونباخ آلفاي روش از استفاده با مقیاس خرده اعتبار شد،
  آمد. دست به 79/0

 این هدف ی:تانج یخود کنترل نامهپرسش
 کهاست  خودشان بر افراد کنترل زانیم سنجش هنامپرسش
هاي درج 5 لیکرت مقیاس روي بر که است سوال 13 داراي
 شود.یم گذارينمره زیاد بسیار براي 5 تا هرگز براي 1 از

 است. بیشتر کنترلی-خود دهنده نشان مقیاس در باالتر نمره
 .است 13 حداقل و 65 مذکور هنامپرسش يبرا نمره حداکثر
 و مقدم موسوي پژوهش در هنامپرسش این پایایی و روایی

  است. گرفته قرارتأیید  مورد و محاسبه )1394( همکاران
 ینا روایی )2004( همکاران و 2تانجی پژوهش در
 پیشرفتهاي مقیاس با آن همبستگی ارزیابی با مقیاس

 فردي بینهاي مهارت و مثبت روابط سازگاري، تحصیلی،
 دو روي بر آن پایایی همچنین است. گرفته قرارتأیید  مورد
 و 83/0 کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با آماري نمونه

 و یتانج پژوهش در همچنین است. آمده دست به 85/0
 بررسی وسیلهه ب اسیمق نیا ییروا )2004( مکارانه

 ،يسازگار ،یلیتحص شرفتیپهاي اسیمق با آن یهمبستگ
 گرفته قرارتأیید  مورد يفرد نیبهاي مهارت و مثبت، روابط

                                                
2. Tangney 
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 آزمون از استفاده با يآمار نمونه دو يرو بر آن ییایپا و
  است. آمده دست به 85/0 و 83/0 کرونباخ يآلفا

 33 هنامپرسش :1ه تفکر انتقادي ریتکسنامپرسش
 آموزاندانش انتقادي تفکر سنجش براي تکسیراي هماد
 خرده 3 داراي هنامپرسش این گرفت. قرار استفاده مورد

 گذاري نمره که است تعهد و بالندگی خالقیت، مقیاس
 براي 1 ازاي هدرج 5 لیکرت مقیاس روي بر هنامپرسش
  شود.می انجام موافقم کامالً  براي 5 تا مخالفم کامالً
 این ییروا آوردن دست به يبرا )1387( ابانگردیب
 را هایآزمودنهاي نمره نیب یهمبستگ بیضرا نامه،پرسش

 کل يبرا مجدد آزمون و آزمون یعنی نوبت دو در
 یبترت به پسرهاي یآزمودن و دخترهاي یآزمودن ها،یآزمودن

 مطلوب روایی یانگرب که وردآ دست به 67/0 و 88/0 ،77/0
 و فرد ایزدي توسط هنامپرسش این پایایی. است هنامپرسش
 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده اب )1389( آشتیانی سپاسی
 و 95/0 دخترهاي آزمودنی براي ،94/0 نمونه کل براي
  .کرد گزارش92/0 پسرهاي آزمودنی براي

  
  روش اجرا

 یآموزشهاي کانون هب ،الزمي هایهماهنگ انجام منظور هب
 آموزانیدانش براي و مراجعه لیاردب شهر سطح در در موجود

                                                
1. Ritex 

 توضیح پژوهش هدف کردند،می مراجعه هاکانون این به که
 تمایل که آموزانیدانش از نفر 30 ترتیب بدین و شدمی داده
 و انتخاب دسترس در شیوه به داشتند، پژوهش در شرکت به

 شدند. جایگزین کنترل و آزمایش گروه دو رد تصادفی بگونه
 بود: زیر موارد شامل پژوهش به هانمونه ورودهاي معیار
 دوم مقطع سوم و دوم پایه نوجوان دختران سنی گروه

 فضاي به دسترسی هوشمند، همراه تلفن بودن دارا متوسطه،
 سال، 2 مدت به مجازي فضاي از استفاده سابقه و مجازي
 جسمانی، بیماري یا و یشناختروان کالتمش سابقه نداشتن
 به ورود براي والدین و مطالعه موردهاي آزمودنی موافقت
 همه در شرکت و آنها از کتبی نامه رضایت اخذ و مطالعه
 ابتداي در گروه دو مجازي. فضاي سواد آموزش جلسات
 ،يمجاز يفضا در شدن یقربانهاي هنامپرسش به پژوهش
 شیآزما گروه سپس دادند. پاسخ یخودکنترل و يانتقاد تفکر

   آموزش جلسات
 اي،قهیدق 90 ۀجلس 8 مدت به را يمجاز يفضا سواد

 اردبیل استانۀ ائم مسجد کانون در جلسه یک ههفت هر
 را یآموزش چیه مدت، این در کنترل گروه و کردند افتیدر
 گروه دو هر آموزشی، جلسات پایان از پس .کردن افتیدر

 هاهنامپرسش دادند. پاسخ پژوهشهاي هنامپرسش به مجدداً
 يافزار آمارنرمگذاري شدند و به وسیله آوري و نمرهجمع

SPSS ندگرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد.   
  
  

  )1399خالصه جلسات آموزش سواد فضاي مجازي در گروه آزمایش (پاتر،  .1جدول 
  توضیح مختصر  موضوع  جلسه

هاي آسیب ها و تهدیدها وها و ظرفیتایجاد سوال در ذهن مخاطب و به چالش کشیدن آنها و سپس تشریح فرصت  چرا سواد فضاي مجازي؟  1
  هاي فضاي مجازي به فرصتفضاي مجازي و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت تبدیل آسیب

  پردازد.هاي این فضا میها و تنگناهاي مختلف و فرصتکه به بررسی ابزار  هاي اجتماعیشبکه  2
شبکه ملی اطالعات و   3

  اینترنت ملی
 اینترانت ملیشود، نیز شناخته می ملی اینترنت ي دیگر اینترنت ملی و شبکههاکه با ناماطالعات  ملی شبکهتوضیح 

  .است ایرانامن و پایدار ملی در  زیرساخت اطالعاتیاي براي توسعه هاست. این شبکه پروژ ایران
خودکنترلی در فضاي   4

  مجازي
انه در مواجهه با اطالعات موجود در فضاي آموزان و پیشگیري از رفتار تکانشگربا هدف خودآگاهی هیجانی دانش

  مجازي، کنترل احساسات و هیجانات.
رژیم مصرف فضاي   5

  مجازي
هاي اجتماعی، چه میزان و در اي، کدام فضاآموزان از این موضوع که هر فردي مجاز ست از چه برنامهسازي دانشآگاه

  چه شرایطی استفاده نماید؟
امنیت و اخالق در فضاي   6

  يمجاز
هاي فضاي مجازي و ارائۀ راهکار جهت پیشگیري از قلدري و یا  قربانی شدن آموزان از آسیبسازي دانشجهت آگاه

  اینترنتی است.
هاي اقناع و تفکر تکنیک  7

  انتقادي
آموزان جهت هشیارسازي آنها براي هاي مختلف به دانشهاي اقناعی مورد استفاده در رسانههاي تکنیکآموزش

  هاي صحیح و درست و عدم قبول اخبار کذب و نادرست.شخیص منابع خبري و رسانهت
  گردد.هاي الزم در این خصوص ارائه میهاي مختلف و آینده پژوهیهاي بازيآموزان از آسیببراي آگاه سازي دانش  سواد بازي و زندگی دوم  8
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  نتایچ
 دوم، دوره متوسطه دختر آموزدانش 40 حاضر پژوهش در
 و آزمایش گروه دو در تصادفی طوره ب سوم و دوم پایه

 سن استاندارد انحراف و میانگین که شدند جایگزین کنترل

 کنترل گروه و سال 46/16 ±74/0 آزمایش گروه دختران
 توصیفیهاي شاخص ،2 جدول در بود. لسا 79/0±53/16

  است. شده ارائه مطالعه موردهاي متغیر
 بررسی« یعنی پژوهش فرضیه آزمون جهت ادامه در

 شدن قربانی بر مجازي فضاي سواد آموزش اثربخشی
 از ،»خودکنترلی و انتقادي تفکر شدن، مجازي فضاي قلدري
 جهت ید.گرد استفاده متغیري چند کوواریانس تحلیل آزمون

 از باشد. برقرار آنهاي مفروضه باید آزمون، این از استفاده
هاي داده توزیع بودن نرمال آزمون اینهاي مفروضه جمله
هاي متغیر توزیع واریانس همگنی پژوهش،هاي متغیر
 کوواریانس-واریانس ماتریس همگنی و هاگروه در وابسته
  .است مطالعه موردهاي گروه در وابستههاي متغیر

 تعداد به توجه با ها،داده بودن نرمال بررسی براي
 نتایج که گردید استفاده ویلک-شاپیرو آزمون از ها،آزمودنی

  است. شده ارائه 3 جدول در آزمون این
 توزیع که دهدمی نشان 3 ولجد در موجود نتایج

 انتقادي تفکر شدن، مجازي فضاي قلدري قربانیهاي داده

 دو در و آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو در کنترلی خود و
  ).P<05/0و کنترل نرمال است ( آزمایش گروه

هاي مورد براي بررسی مفروضه همگنی واریانس متغیر
اده شد. نتایج این از آزمون لوین استفها مطالعه در گروه

براي قربانی قلدري فضاي ها آزمون نشان داد که واریانس
، F=09/0) تفکر انتقادي (F ،43/0=P=64/0مجازي شدن (

03/3=P) 43/0) و خودکنترلی=F ،65/0=P همگن هستند (

و این مفروضه نیز برقرار است. همچنین جهت بررسی 
بسته در هاي واکوواریانس متغیر-همگنی ماتریس واریانس

مورد مطالعه از آزمون ام باکس استفاده شد که هاي گروه
نتایج این آزمون بیانگر برقراري این مفروضه است 

)04/8=MBOX ،18/1=F ،31/0=P.(  
 تحلیل آزمونهاي مفروضه برقراري به توجه با

 است. بالمانع آزمون این از استفاده متغیري چند کوواریانس
 در متغیري چند کوواریانس تحلیل آزمون نتایج بنابراین
  است. شده ارائه 4 جدول

  هاي پژوهش در دو گروه مورد مطالعههاي توصیفی متغیر. شاخص2جدول 

 متغیرها  هاگروه
  آزمونپس آزمونپیش

  انحراف استاندارد  میانگین انحراف استاندارد میانگین

  آزمایش
  88/2  13/21  73/2  40/17  قربانی قلدري فضاي مجازي شدن

  80/20  47/102 47/19 60/96 تفکر انتقادي
  49/5  60/43  80/5  27/39 کنترلی خود

  کنترل
  72/3  47/18  18/3  80/16 قربانی قلدري فضاي مجازي شدن

  60/12  47/100 03/11 53/98 تفکر انتقادي
  70/5  60/41 27/6 40 کنترلی خود

  بسته در دو گروه آزمایش و کنترلواهاي متغیرهاي نتایج آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده .3جدول 

 متغیرها  هاگروه
  آزمونپس آزمونپیش

  سطح معناداري  آماره سطح معناداري آماره

  آزمایش
  20/0  22/0 20/0 28/0 قربانی قلدري فضاي مجازي شدن

  12/0  10/0  30/0  32/0 تفکر انتقادي
  11/0  13/0  23/0  27/0  کنترلی خود

  کنترل
  17/0  92/0 60/0 95/0 مجازي شدن قربانی قلدري فضاي

  98/0  98/0 12/0 79/0 تفکر انتقادي
  14/0  17/0  19/0  29/0  کنترلی خود
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 مقدار که دهدمی نشان 4 جدول در موجودهاي یافته
 و )p>004/0( است 57/0 با برابر ویلکز المبداي شاخص
 کنترل و آزمایش گروه دو که است موضوع این بیانگر
 مجازي فضاي قلدري قربانی هايمتغیر از یکی در حداقل
 تفاوت آزمونپس در کنترلی خود و انتقادي تفکر شدن،

 فضاي سواد آموزش اثربخشی میزان و دارند معناداري

 43 یعنی .است درصد 43 وابستههاي متغیر بر مجازي
 در کنترل و آزمایش گروه دو میان تفاوت از درصد
 در .است آزمایشی مداخله اثر از ناشی وابستههاي متغیر
 بر مجازي فضاي سواد آموزشتأثیر  تعیین منظور به ادامه
 کوواریانس تحلیل آزمون نتایج وابستههاي متغیر از یک هر
  است. شده ارائه 5 جدول در

 که دهدمی نشان 5 جدول در موجودهاي یافته
 کمتر کنترل گروه با مقایسه در ازمایش گروههاي آزمودنی
 خود و انتقادي تفکر و شدند مجازي فضاي قلدري قربانی
 اتا ضریب بررسی داد. نشان معناداري بهبود آنان در کنترلی
تأثیر  بیشترین مجازي فضاي سواد آموزش که دهدمی نشان
 مجازي فضاي قلدري قربانی بر درصد 21 اتاي ضریب با را

 مجازي فضاي سواد آموزش آن از پس است. داشته شدن
 با را کنترلی خود و درصد18 اتاي یبضر با را انتقادي تفکر
  است. بخشیده بهبود درصد 14 اتاي ضریب

  
  بحثو گیري نتیجه
 منجر ،21 قرن در فناوري و اجتماعی علمی،هاي حوزه رشد
 تجاري و اقتصادي اجتماعی، ابعاد دراي هگسترد تغییرات به

 به صنعتی اقتصاد از کشورها انتقال است. شده انسان زندگی

 بر مبتنی کلی سیستم گیريشکل موجب بنیان،دانش اقتصاد
 و اطالعات نیازمند منابع این که شده انسانی منابع
 دیجک ون درسن، ون ر،ال (وناست  کیفیت باهاي مهارت

 است ضروري دانش، بر مبتنی دنیاي در ). 2020 ،1هان و
 به بتواند که باشد داشته دسترسی هاییمهارت به کاربر که

 همین به کند. ارزیابی را اطالعات این سرعت به و سهولت

 سواد و استفاده مهارت آموزاندانش که دارد ورترض دلیل
 به ). 2020 همکاران، و ظمی(کا فراگیرند را دیجیتال فضاي
 اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش دلیل همین
 مجازي فضاي قلدري قربانی بر مجازي فضاي سواد آموزش
کنترلی انجام گردید. براي  انتقادي و خود تفکر شدن،

بررسی هدف پژوهش و آزمون فرضیه، از آزمون تحلیل 
که نتایج این کوواریانس چندمتغیري یا مانکوا استفاده گردید 

آزمون نشان داد که آموزش سواد فضاي مجازي، قربانی 
گونه  قلدري فضاي مجازي شدن را در گروه آزمایش به

). همچنین آموزش p>05/0معناداري کاهش داده است (
کنترلی را  سواد فضاي مجازي، تفکر انتقادي و مهارت خود

 رل بهگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنتهاي در آزمودنی
  ).p>05/0گونه معناداري بهبود بخشیده است (

 کاهش موجب فضاي سواد آموزش که یافته این
 است، گشته مجازي فضاي در شدن قلدري قربانیهاي رفتار
 همکاران و 3 کاسما )،2019( همکاران و 2هلسپر مطالعه با

                                                
1. Van Laar, Van Deursen, Van Dijk & Haan 
2. Helsper 
3. Cosma 

  خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري. 4جدول 
  ضریب اتا  سطح معناداري  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضیه Fآماره   مقدار آماره  

  43/0  004/0  23  3  72/5  43/0  اثر پیالیی
  43/0  004/0  23  3  72/5  57/0  المبداي ویلکز
  43/0  004/0  23  3  72/5  75/0  رد هتلینگ

  43/0  004/0  23  3  72/5  75/0  بزرگترین ریشه ري

خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی اثربخشی آموزش سواد فضاي مجازي بر قربانی قلدري فضاي شدن، تفکر انتقادي و . 5جدول 
  کنترلی در دو گروه مور مطالعه خود

  ضریب اتا  F Sig  میانگین مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات  متغیر  تمنبع تغییرا

  گروه
  21/0  017/0  58/6  60/40  1  60/40  قربانی قلدري فضاي مجازي شدن

  18/0  027/0  54/5  23/112  1  23/112  تفکر انتقادي
  14/0  05/0  13/4  43/47  1  43/47  کنترلی خود
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 و 2برما ماچین و )2019( همکاران و 1کالس )2020(
ر مطالعه .است وهمس و )2018( همکاران  و 3هلسپ
 مهارت از که کودکانی که داد نشان )2019( همکارانش

 کارآمدي خود احساس برخوردارند، مجازي فضاي سواد
 و عاطفی مشکالت و دارند فضا این از استفاده در بیشتري
 مجازي فضاي از استفاده هنگام به را کمتري یشناختروان
 سواد گفت توانیم یافته این تبیین در کنند.می تجربه
 به کارگیري، به ارزیابی، کشف، توانایی مجازي فضاي
 اینترنت و اطالعات فناوري از استفاده و گذاشتن اشتراك
 باشد، برخوردار هامهارت این از بیشتر کاربر چه هر .است
 از حاصلة آلود اطالعات صحیح ارزیابی به تواندمی بهتر

 بدین و کند عمل صحیح شیوه به و پرداخته مجازي فضاي
  ببیند. آسیب کمتر ترتیب

 این ،کرد ارائه توانمی یافته این براي که دیگري تبیین
هاي مهارت مجازي فضاي سواد آموزش برنامه در که است

 مسئله حل و هیجانی خودآگاهی فضا، این از صحیح استفاده
 در نوجوان کاربران بنابراین شد. داده آموزش کاربران به

 آموزش اطالعات فناوري صحیح گیري کار به نحوه زمینه
 ناشی مشکالت با مواجهه صورت در که گرفتند یاد و دیدند
 والدین با را آمده پیش مشکل و بکنند باید چه فضا این از

 فضا، این از ناشیهاي آسیب از و بگذارند درمیان خود
 ترتیب بدین و یافتند آگاهی شدن قلدري قربانی همچون
 مقایسه در آزمایش گروههاي آزمودنی در شدن یقربان رفتار
  داد. نشان معناداري کاهش کنترل گروه با

 انتقادي تفکر مجازي، فضاي سواد آموزش برنامه
ۀ گونه ب را حاضر پژوهش در مطالعه مورد آموزاندانش

 داگالس پژوهش با یافته این است. بخشیده بهبود معناداري
 اف نعمان و زاده امان و )2019( 5هالیس )،2019( 4شیر و
 )1394( اف نعمان و زاده امان مطالعه .است همسو )1394(

 بر سیار یادگیري و رایانه وب، بر مبتنی آموزش که داد نشان
تأثیر  دانشجویان خالق تفکر و انتقادي تفکر مهارت

   دارد. معناداري
                                                
1. Keles 
2. Machimbarrena 
3. Helsper 
4. Douglas & Share  
5. Hollis 

 فعالیت انتقادي تفکر گفت توانمی یافته این تبیین در
 راه به تا کندمی کمک فرد به که است یذهن شناختی
 این یابد، دست مسائل براي عملی و صحیحهاي حل

 مطالب و هاپیام تحلیل به تا کندمی کمک کاربر به مهارت
 سواد آموزش برنامه در بپردازد. رسانه در موجود مختلف
 کاربران به انتقادي تفکر مهارت آموزش در و مجازي فضاي
 پنج محتوایی هر با مواجهه در که شد هداد آموزش نوجوان
 را پیام این کسی چه اینکه اول بپرسند: خود از را سوال
 استفاده پیام انتشار براياي هوسیل چه از است؟؛ کرده ایجاد
 از متفاوت را پیام توانندمی افراد چگونه است؟؛ کرده

 همان روي برتأثیري  چه پیام این کنند؟؛ درك همدیگر
 ؟چیست پیام این ارسال از هدف اینکه نهایتاً  و ؟دارد گیرنده
 هاآزمودنی ترتیب بدین ).2005 اي،رسانه سواد (مرکز
 اطالعات معرض در گرفتن قرار محض به که آموختند
 صحت درباره وکنند  ارزیابی را آن ابتدا مجازي، فضاي
 توانسته آموزش این سدمی نظر به یابند. آگاهی آن وسقم
  نماید. تقویت مطالعه مورد کاربران در را انهنقاد نگاه است

 مهارت گفت: توانمی یافته این تبیین در کلی بطور
 درك مهارت اول :است اصلی فرآیند دو داراي انتقادي تفکر
 بنابراین؛ محتوا ایجاد دوم مهارت و رسانه محتواي ارزیابی و

 را آن ابعاد و بفهمند را رسانه محتواي توانندمی که کاربرانی
 نیاز مورد توانمندي داراي کنند، فکر نقادانه و نمایند ارزیابی
 با توانندمی وهستند  تکنولوژي عصر در زندگی براي

 و هاخشونت برابر در خودشان از نقادانه تفکر از برخورداري
 بدین نمایند. محافظت مجازي فضاي از ناشی مشکالت
 در رااي هرسان آگاهی انتقادي تفکر از برخورداري ترتیب
 بین تا کندمی کمک آنان به و داده افزایش آموزاندانش

 محتواي از و شوند قایل تمایز رسانه منفی و مثبت محتواي
  کنند. اجتناب فضا این زننده آسیب

 که بود این حاضر پژوهشهاي یافته از دیگر یکی
 بهبود را هاآزمودنی کنترلی خود مجازي فضاي سواد آموزش
 6موریس و نودلندهاي پژوهش با یافته این .است بخشیده

 این .است همسو )2014( همکاران و 7هیگنز )،2018(
- هب مجازي فضاي از استفاده سواد که دریافتند پژوهشگران

 آموزش و داردتأثیر  کودکان کنترلی خود بر مثبتیۀ گون
                                                
6. Nodeland & Morris 
7. Higgins 
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 فضاي از صحیح کارگیري به نحوه و هیجانی گاهیآخود
 تنگاتنگی رابطه آموزاندانش کنترلی ودخ افزایش با مجازي

 است اینکرد  ارائه توانمی یافته این براي که تبیینی دارد.
 و خردمندانه استفاده در شاخص ترینمهم کنترلی خود که

 منابع تا سازدمی قادر را نوجوانان که است اینترنت از آگاهانه
 ندند.ب کار به و کنند ارزیابی بیابند، را اینترنت تکنولوژي

 توانمندي این از که نوجوانانید که دهمی نشان هایافته
 مسئله حل مهارت فقدان تکانشگرانه، رفتار نیستند، برخوردار

 در کرد، خواهند تجربه بیشتر را هاناکامی تحمل در ناتوانی و
 پذیرترآسیب مجازي فضاي از حاصل منفیهاي پیامد مقابل
 شوندمی مجازي فضايي هاجرم قربانی بیشتر و ندهست

 مجازي فضاي سواد آموزش بنابراین ). 2017 ،1(جنکینس
 مهارت و دهد کاهش را کاربران تکانشگرانه رفتار تواندمی
 بدین و بخشد بهبود را هاناکامی تحمل توانایی و مسئله حل

   یابد.می افزایش نوجوان کنترلی خود مهارت ترتیب
 در که بود این ضرحا پژوهشهاي محدودیت جمله از
ه ب آموزش مجازي، فضاي سوادهاي برنامه آموزش زمینه
 بر در را معلمان هم و والدین هم نوجوانان، هم همزمان طور
 مخصوص مجازي فضاي سواد آموزش از بخشی و گیردمی

 از معلمان و والدین آگاهی زیرا است. معلمان و والدین
                                                
1. Jenkins 

 قلدري قربانی ژهویهب فضا این خطرات مقابل در فرزندان
 حاضر پژوهش در که کندمی محافظت شدن مجازي فضاي
 نوجوان کاربران مخصوص تنها مجازي فضاي سواد آموزش
 نظارت بر مبنی آموزشی جلسه هیچ معلمان و والدین و بود
 ند.کردن دریافت را مجازي فضاي در فرزندان فعالیت بر

 در محدودیت و کرونا ویروس شیوع دلیل به همچنین
 مطالعه براي دختران از فقط گروهیهاي کالس برگزاري
 بر والدین کمتر کنترل دلیل به که حالی در. گردید استفاده
 مجازي اجتماعیهاي فضا از بیشتر آنان است ممکن پسران
 آنان کمین در بیشتري خطرات نحو بدین وکنند  استفاده

 ود هر بعديهاي پژوهش در که شودمی پیشنهاد باشد.
 فرا را مجازي فضاي سواد زمینه در الزمهاي آموزش جنس
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