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 چکیده

آموزان دوره ابتدایی بوده های اجتماعی دانشاز اینترنت بر رشد مهارتهدف این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده 
آزمون  آزمون و پس تجربی و با استفاده از طرح پیش به روش شبه 2931-39 یلیدر سال تحصاین پژوهش . است

 281داد آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه سرچهان، به تعآماری را کل دانش جامعه. انجام شدبا گروه کنترل 
گییری تصیاد ی   نفیر بیا روش نمونیه    211با استفاده از جدول کرجسیی و مورگیان تعیداد    . نفر تشکیل داده است

هیای   سیاخته رشید مهیارت   نامیه محقی    پرسیش  ،هیا گیری دادهابزار اندازه. ای به عنوان نمونه انتخاب شدندخوشه
رواییی  . به دست آمید  88/1ز طری  آلفای کرونباخ پایایی آزمون ا. ششم ابتدایی بود آموزان پایهاجتماعی دانش
نفیر از   11چنیین، بیا اسیتفاده از نتیرات      شناسیی و هیم   نفیر از متخصصیان علیوم تربیتیی و روان     1ابزار نیز توسی   

ل و بیا اسیتفاده از   مستق یها گروه tآوری شده با استفاده از آزمون های جمع داده. آموزگاران و مدیران تأیید شد
های پژوهش حیاکی از آن بیود کیه اسیتفاده از اینترنیت موجیی ا یزایش رشید          یا ته. تحلیل شد SPSSا زار نرم

چنین، نتیای  نشیان داد کیه اسیتفاده از اینترنیت موجیی ا یزایش         هم. شودآموزان میهای اجتماعی دانشمهارت
هیای گروهیی شیده    یتیابی و مشارکت در  عالپذیری، دوست های احترام گذاشتن به دیگران، مسؤولیتمهارت
  .است

 واژگان كلیدي

 آموزان پسر، ششم ابتداییهای اجتماعی، دانشاینترنت، مهارت
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 مقدمه 

بیه عنیوان    اینترنیت نییز  . روسیت  های آشکار دنیای پیشهای نوین یکی از جلوهآوری استفاده از  ن
تغییر و تحول زنیدگی  های جدید جهان معاصر، نقش به سزایی در آوری یکی از ابعاد نوپای این  ن

بیه سیرعت بیه یکیی از      ،ا یراد  یبیه زنیدگ  بیا ورود خیود    ،اینترنت توانسیته اسیت  . ا راد جامعه دارد
هیای منحصیر بیه  یرد     ویژگیی (. Hasanzadeh et al., 2012)ابزارهای الزم زندگی تبیدیل شیود   

ن و گمنیام مانیدن   ساعته بودن، سادگی کار، هزینه پایی 12اینترنت از جمله سهولت دسترسی به آن، 

 Zamani et) کاربران آن، همگی موجی استقبال عتیم مردم در سراسیر جهیان از آن شیده اسیت    

al., 2013) .   شیوند،  با رشد روز ا زون اینترنت و ا زایش شمار کاربرانی که به اینترنیت متصیل میی
نترنت بیه عنیوان یی     ای. رسدناپذیر به نتر میلزوم بررسی تأثیر اینترنت بر زندگی کاربران اجتناب

ای بیودن اطنعیات   چنین، چندرسیانه  وسیله ارتباطی که در خود اطنعات زیادی را جای داده و هم
کنندگان خود ایجاد کرده است، به نحوی که اینترنیت در هیر   ای را برای استفاده آن، شرای  پیچیده

بیه   ینترنیت اعینوه بیر آن،   . شید تواند، بر مخاطبان خود تأثیرگیذار با محیطی با هر میزان استفاده می
 .تعامل برقرار کند گیرندهیامو پ دهندهیامپ دوطر ه عمل کرده و توانسته بین رسانه ی عنوان 
ای که در دنیای امروزی رواب  اجتمیاعی و عوامیل تأثیرگیذار آن    ترین رسانهترین و شایععمده
منید در   ای قیدرت ت بیه عنیوان رسیانه   ظهیور اینترنی  . ر گسترده قرار داده، اینترنت اسیت یرا تحت تأث

اینترنت . ها گشوده استوگوهای جدید را در خصوص نقش رسانههای اخیر دوباره باب گفت سال
 & Mckenna)انگییزی   هیای اخییر رشید حییرت    در سیال  (Mcquail, 2005)به مثابه ی  رسیانه  

Bargh, 2000, Watt et al., 1999) ری را به همیراه داشیته   کرده است و نویدها و تهدیدات بسیا
 زیادی زمان .(Kestnbaum et al., 2002, Kiesler et al., 2002, Kraut et al., 1998)است 

2جهانی دهکده نتریه طرح از
 بیا  که بود باور بر این او .گذردنمی( 2391دهه ) 1لوهان توس  م  

 هیای   اصیله  عمینا ( میاهواره مانند اینترنت و )و ارتباطی  مخابراتی هایزمینه در سریع هایپیشر ت

 جامعه و شد خواهد کوچ  تبدیل ایدهکده وسعت، به این با و جهان است ر ته بین از  یزیکی

ی از تهدیییدات ناشییی از اییین یکیی (Sarrafizadeh, 2007).گر ییت  خواهیید شییکل 9اطنعییاتی
فاده بییش از  ایین اسیت کیه اسیت     ،اندهای سریع که برخی پژوهشگران نیز به آن اشاره کرده پیشر ت

                                                      
1. Global Village 

2. Marshal McLuhan 

3. Information Society 
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بیه  . ها را در زنیدگی روزمیره خواهید گر یت    حد از اینترنت به مرور زمان جای رواب  واقعی انسان
نتر آنها اینترنت با  راهم کردن  ضایی مجازی برای ایجاد رابطیه، ا یراد را از تعامیل بیا یکیدیگر و      

بیرای روابی  اجتمیاعی     اما، به همان مقیدار کیه اینترنیت تهدییدی    . داردایجاد رواب  حقیقی باز می
کننید  ر دنییای مجیازی برقیرار میی    آید، اکثر روابی  و تعیامنت مجیازی کیه کیاربران د     شمار می به
در دنییای   های الزم برای برقراری روابی  اجتمیاعی واقعیی   ها و آموزشها، زیرساخت تواند پایه می

هیا و روابی    ی بیرای مهیارت  تواند از یی  سیو، تهدیید   بنابراین، اینترنت می. حقیقی را  راهم نماید
ها و رواب  اجتمیاعی بیه   و از سوی دیگر،  رصتی مناسی برای رشد مهارتمحسوب شود اجتماعی 
 .شمار آید
 ارتباطیات مو ی  و    شیود کیه شیالوده   گفته می به ر تارهایی 2های اجتماعیمهارت ،کلیبه طور 

ای از ی مجموعییهی اجتمییاعهییامهییارت(. Harje et al., 2005)دهنیید رو در رو را تشییکیل مییی
د، دوستی و صیمیمیت بیا   نهستند که رواب  اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ نمای ییها توانایی
د نی د، بیه ا یراد اجیازه ده   نبخشی در مدرسه ایجاد کنساالن را گسترش دهند، سازگاری رضایت هم

(. Gresham et al., 2001)د که خود را با شرای  و   دهند و تقاضاهای محی  اجتماعی را بپذیرن
داند کیه بیرای داشیتن ارتبیاب مثبیت بیا       هایی میهای اجتماعی را عبارت از مهارتمهارت 1هالینگر

های اجتماعی را به عنوان و همکاران مهارت 9شاندیر. دیگران و پذیرش توس  آنها ضروری هستند
ایین وسییله بیرای شیروا و ادامیه      کننید و معتقدنید کیه     ردی و محی  تعریف میوسیله ارتباب میان

روانیی، میورد اسیتفاده واقیع     ساالن به عنیوان بخیش مهمیی از بهداشیت     ارتباب سازنده و سالم با هم
های اجتماعی کارا، به وضوح برای سیازش هیجیانی   تعامل(. Yosefi & Mokhir, 2002)شود  می

ر تیار مییان   . باشیند میی  و ر تاری و عملکرد مو   در خانه، مدرسه، محیل کیار و اجتمیاا ضیروری    
قبییل شیروا و عمی  بخشییدن بیه      دهنیده  از   ردی ماهرانه، بیه طیور طبیعیی دارای عواقیی پیاداش     

زای زنییدگی، کسییی نیازهییای زناشییویی و بییه دسییت آوردن     هییا، کییاهش منییابع تیینش   دوسییتی

عی هیای اجتمیا  مثبتی میان مهارت چنین، رابطه هم (Dehbozorgi, 1993).باشند  می 2خودبسندگی
  (Ebrahimi Ghavam, 1994).و رشد اجتماعی وجود دارد 

                                                      
1. Social Skills 
2. Halinger 

3. Shandier  

4. Self- Sufficiency 
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آیا : 2پارادوکس اینترنت» در پژوهشی تحت عنوان (Kraut et al., 1998)کراوت و همکاران 
هیای اجتمیاعی و خوشیبختی آنیان     تکنولوژی اجتماعی موجیی کیاهش عضیویت ا یراد در گیروه     

اش و کوچی   کاهش ارتباب  رد با خیانواده  ، ادعا کردند که استفاده از اینترنت موجی«گردد؟ می
 ،بنیابر نتیای  ایین تحقیی     . گیردد پیرامون  رد و ا زایش تنهایی و ا سردگی میی اجتماعی  شدن حلقه

استفاده از اینترنت به میزان دو ساعت در هفته در مدت زمان دو سال موجی کاهش متوس  انیدازه  
ها، مشخص شد که بیشترین کیاربرد اینترنیت   یا تهچنین، مطاب   گویان شد، هم اجتماعی پاسخ شبکه

 .در منازل مربوب به ارتباطات میان  ردی بود
اجتماعیات  »هیای مهیم در خصیوص روابی  اجتمیاعی و اینترنیت، کتیاب        یکی از اولین کتیاب 

  یعنیی، در اوان رشید   2339هیر چنید ایین کتیاب در سیال      . اسیت  9هوارد رینگولد نوشته« 1مجازی
اما، امروز به عنیوان یی    . ی که هنوز اینترنت گسترش چندانی نیا ته بود، نگاشته شداینترنت و زمان

انیداز  چشیم  ،این کتاب با طرح بحث جوامیع مجیازی  . اثر کنسی  در این زمینه شناخته شده است
هیا و  ارزش منتور از جوامع مجازی، جوامعی هستند که در آن ا یراد بیه واسیطه   . جدیدی را گشود
شیوند و پیونیدهای دوسیتی و حمیایتی     اینترنت به همدیگر متصل می از طری  شبکه عنی  مشترک

از . (Castells, 2001)و هیم بیانجامید   ر در آید که ممکن است به ارتباب رومیان آنان به وجود می
کییه  معتقیید اسییتوی . نتییر رینگولیید، اجتمییاا مجییازی نسییخه تکنولییوژیکی اجتمییاا سیینتی اسییت 

دهنید،  و اطنعاتی به ما  رصت بازسازی اجتماعات را در عصیر جدیید میی    های ارتباطی تکنولوژی
چیه از دسیت ر تیه اسیت،     آن. اندتحوالت تکنولوژی  جدید آسیی دیده اجتماعاتی که به واسطه

سییاخته شییود  مجییدداا 8و میودم  9، پردازشییگر1، مییانیتور2توانیید، بیه کمیی  صییفحه کلیید  اکنیون مییی 
(Amirkafi, 2004). 
آوری  رایانیه و  ین  »در پژوهشیی تحیت عنیوان     (Affonso et al., 2001)اران ا نسیو و همکی  

آوری وابسیته بیه آن    ، به این نتیجه رسیدند کیه رایانیه و  ین   «وابسته به آن و تأثیر تعامنت اجتماعی

ها نییاز  از آنجا که رایانه به برخی از آموزش. ممکن است تعامنت اجتماعی را در خانه تسهیل کند

                                                      
1. Internet Paradox 
2. Virtual Communities 

3. Howard Rheingold 
4. Keyboard 
5. Monitor 
6. Processor 
7. Modem 
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آورد که تعامنت اجتماعی در طی ایین  هایی را برای مداخله و نفوذ دیگران  راهم میصتدارد،  ر
این که رایانه ممکن است تعامنت اجتماعی بیا ا یراد بییرون از     دیگر جنبه. ا تداخنت اتفاق میمد

خانه را از طری  پست الکترونی  و اینترنت ا زایش دهد، گرچه از احسیار انیزوای ذاتیی در ایین     
رسانه و کمبود تمار رو در رو به عنوان عاملی برای احسار بیگانگی و تنهیایی نییز صیحبت شیده     

تکامیل اینترنیت و   »پژوهشیی را تحیت عنیوان     (Kiesler et al., 2002)کیسیلر و همکیاران    .است
مییزان وابسیتگی اجتمیاعی و سینمت روانیی       این تحقی  درباره. انجام دادند ،«تأثیرات اجتماعی آن

کننیدگان در ایین   شیرکت . بیود  2پیتزبیر   شیهر  هایای از خانوادهدر نمونهبران جدید اینترنت کار
کردند که معموالا تیأثیرات مثبتیی   مطالعه برای ارتباطات خود به نسبت زیادی از اینترنت استفاده می

اری ، اینترنیت تغیییرات بسیی   (2339-2333)بعیدی   اول تیا مطالعیه   از زمیان تحقیی   . بر سنمت دارد
در مطالعه بعید، از  . دادها و اطنعات میها،  عالیتداشت و به ا راد ح  انتخاب بیشتری برای تمار

دیگر آشکار و مشهود نیست و این نشان داد که هیر چیه    ،نمونه اولیه مشخص شد که تأثیرات منفی
ستفاده از اینترنیت بیه   ا. مدت زمان استفاده از اینترنت بیشتر باشد بر رواب  اجتماعی تأثیر مثبت دارد

منید  گراها و کسانی داشت که از حمایت اجتمیاعی بیشیتری بهیره   طور کلی نتای  بهتری برای برون
چنیین،   هیم . مند بودنید گراها و کسانی داشت که از حمایت کمتری بهرهبودند و نتای  بدی بر درون

تمیاعی خیوب، اینترنیت را در    این مطالعه نشان داد که بسیاری از میردم خصوصیاا ا یراد بیا منیابع اج     
 .اندزندگی عادی و به نفع خود وارد کرده

این . است (Wellman et al., 2002)تحقی  ولمن و همکاران  ،زمینهاز دیگر کارهای مهم در این 
ای مثبیت و  تحقی  بیانگر این نکته بوده که میان استفاده از اینترنت و تراکم رواب  اجتمیاعی، رابطیه  

 2111هایی باشید کیه در بررسیی    ترین مطالعات مربوب یا تهمهمیکی از شاید، . داردانباشتی وجود 
این پیمایش که توس  سیایت اینترنتیی نشینال    . نفر کاربر اینترنتی در آمریکای شمالی به دست آمد

نشان داد که اسیتفاده از ایمییل جیایگزین روابی  اجتمیاعی       ،انجام شد 2338در پاییز  1جئوگرا ی 

. رو، تلفن و نامه اضا ه شده اسیت  در ، بلکه به عنوان شکل جدیدی از رابطه به رواب  رونشده است
میان خویشاوندان بود، بیه وییژه در خصیوص     تأثیر مثبت ایمیل بر رواب  میان دوستان بیشتر از رابطه

ارسیال   کیرده تماییل بیشیتری   ا یراد تحصییل  . کردنید دوستانی که در  واصل دور از هم زندگی می

                                                      
1. Pittsburgh 
2. www.nationalgeographic.com 
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کاربران جیوان عنقیه بیه ارسیال ایمییل بیه دوسیتان        . دادند میمیل برای دوستان دور از خود نشان ای
خیود بیرای    خود داشتند، در حالی که ا راد مسن بیشتر عنقه بیه ارسیال ایمییل بیه اعضیای خیانواده      

 .برقرای ارتباب داشتند
تیأثیر اینترنیت   »در پژوهشی تحت عنوان  (Yamauchi & Coget, 2002)و کوگت یامائوچی 

به این نتیجه رسیدند کیه تیأثیرات اینترنیت چنیان نیاهمگن و متنیوا اسیت کیه          ،«بر رواب  اجتماعی
هر تحلیلی که بر اسار مدل ساده انجیام شیود   . ای به دست آوردتوان آن را به وسیله مدل ساده نمی

تیای  ایین پیژوهش    ن. که اثیرات نیاهمگن همیدیگر را نفیی خواهنید کیرد       رسدبه نتای  اشتباهی می
. کنید تیر میی  رنگشناسی ا راد را کمهای جمعیتچنین، نشان داد که استفاده از اینترنت ویژگی هم

 .کنید آوری با  راهم کردن شرای  یکسان برای همیه ا یراد، روابی  اجتمیاعی را تسیهیل میی       این  ن
بر کیفیت ارتباب تأثیر اینترنت »در پژوهشی تحت عنوان  (Gustavo Mesh, 2002)گوستاوو مش 
آوری به صورت منفی بیا   ، به این نتیجه رسید که ارتباب اینترنتی و میزان استفاده از این  ن«نوجوانان

ها نشان داد که نوجوانانی که معمیوالا از   یا ته. ادراک نوجوانان از کیفیت ارتباب با  امیل رابطه دارد
ل بودند و این مسأله بر کیفیت ارتباب آنها اثیر  با والدین خود دچار مشک ،کردنداینترنت استفاده می

 یوترکشیف کردنید کیه صیرف زمیان پشیت کیامپ        ینچنی  نوجوانیان هیم   یین از ا یبرخی . گذاشتمی
 ،آموزان در تمامی سینین ممکین اسیت   دانش. ها و رواب  باشدجانشینی برای دیگر  عالیت تواند، یم

  .انه آنها در اینترنت زمان صرف کنندهای درسی و به هم خوردن رواب  دوستتا حد نزول نمره
بیر روی   ،«تأثیر  ضای سایبرنتی  بر هوییت »در پژوهشی تحت عنوان  (Duran, 2002)دوران 
نفیر از دانشیجویان دانشیگاه تربییت      281و ( گیروه آزمیایش  )نفر از دانشجویان دانشگاه تهران  281
ای سایبرنتی  از ی  سو و تضعیف وجود رابطه میان  ض: به این نتای  رسید( گروه کنترل)مدرر 

  گییرد  مورد تأیید قرار نمیی ساالن و هویت ملی از سوی دیگر  هویت خانوادگی، تقویت هویت هم
رو را کمتر ساخته، ولی در عین حال محور تجمع  در اگرچه  ضای سایبرنتی   رصت تعامنت رو

هیای  ضیای   دوستی دامنه. توگوها و تعامنت  یمابین گردیده اساعضای خانواده و موضوا گفت
انید  واقعی غالباا به  ضای سایبرنتی  نیز بس  یا ته اسیت، بیه قسیمی کیه دوسیتان کماکیان توانسیته       

رسد، عم  پیونیدهای دوسیتی    از سوی دیگر، به نتر می. پیوندهای قوی میان خود را محفوظ دارند
پورشیهریاری   .اقعیی نباشید  هیای  ضیای و  گر ته بر روی اینترنت چیزی کمتیر از دوسیتی  تازه شکل

(Poorshahriyari, 2005)   نقییش اسییتفاده از اینترنییت در ا سییردگی، »در پژوهشییی تحییت عنیوان
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به این نتیجه رسید که بیین   ،«شان انزوای اجتماعی و چگونگی ارتباب میان نوجوانان ایرانی و والدین
آمیوزی کیه   دانش 11، با انتخاب اما. ای وجود ندارداستفاده از اینترنت و وابستگی خانوادگی رابطه

کردند و مقایسه میزان ا سردگی، انزوای اجتمیاعی  ساعت در هفته از اینترنت استفاده می 21بیش از 
 .و وابستگی خانوادگی آنها با گروه کنترل تفاوت معناداری در هر سه عامل دیده شد

بررسیی اثیرات   » تحیت عنیوان  کیه  در پژوهشی  (Mohseni et al., 2006)محسنی و همکاران 
ی هیا  نیت  نفر از کاربران کا ی 112بر روی  ،«استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت

روز و به این نتیجیه رسییدند کیه مییان زمیان اسیتفاده از اینترنیت در طیول شیبانه          ،انجام دادند تهران
اجتمیاعی از اینترنیت    اسیتفاده  چنیین،  هیم . ای معنادار و معکور وجیود دارد انزوای اجتماعی رابطه

در  (Ahmadi et al., 2009) احمیدی و همکیاران  . گیردد موجیی کیاهش انیزوای اجتمیاعی میی     
بیر تربییت   ( ای و ماهوارههای رایانهاینترنت، بازی)آوری ارتباطی جدید  آثار  ن به بررسیپژوهشی 

بیه ایین    آنهیا . پرداختنید  تهران هایآموزان سال دوم دبیرستاناجتماعی، با تأکید بر سازگاری دانش
آمیوزان  هیای نیوین و سیازگاری دانیش    آوری نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بیین اسیتفاده از  ین   

ای، هیای رایانیه  اما، نتای  نشان داد که با ا زایش مدت زمان استفاده از اینترنت و بیازی . وجود ندارد
منفیی بیودن جهیت رابطیه متغیرهیای مییزان        چنیین، بیا توجیه بیه     هم .شود میبهبود سازگاری ایجاد 

توان نتیجه گر ت که با ا زایش مدت زمان تماشای میاهواره،  تماشای ماهواره و میزان سازگاری می
 .دهد آموزان رخ می کاهش سازگاری دانش

های اجتماعی را تحت توان اظهار داشت یکی از عواملی که مهارتمطالی ارایه شده میبه با توجه 
بنابراین، هدف کلیی پیژوهش حاضیر    . از آن است ظهور اینترنت و استفاده نو ار داده، پدیدهتأثیر قر
ششیم دوره ابتیدایی    آموزان پایههای اجتماعی دانشر استفاده از اینترنت بر رشد مهارتیثتأبررسی 
 :باشندهای تحقی  به شرح زیر می رضیه ،همین راستا در. است

 .دهدآموزان را ا زایش می های اجتماعی دانشترنت مهارتاستفاده از این :فرضیه اصلی

آمیوزان ا یزایش   استفاده از اینترنت مهارت احترام گذاشتن بیه دیگیران را در دانیش    :ژه اول فرضیه وي
  .دهدمی

. دهید آمیوزان ا یزایش میی   پیذیری را در دانیش  استفاده از اینترنت مهارت مسؤولیت :دومژه  فرضیه وي
 .دهدآموزان ا زایش مییابی را در دانشاستفاده از اینترنت مهارت دوست :مسو ژه فرضیه وي
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آمیوزان  هیای گروهیی را در دانیش   استفاده از اینترنت مهارت مشارکت در  عالیت :چهارم ژه فرضیه وي
 .دهدا زایش می

 روش 

ر خیود را  کیا  این پژوهش دامنه. با توجه به ماهیت موضوا، پژوهش حاضر از نوا شبه تجربی است
به پایه ششم ابتدایی محیدود   ،آوری ای رایانه و اینترنت در درر کار و  نهای پایهبه علت آموزش

لیذا،   .آموزان مطالعه و بررسی کنید های اجتماعی دانشکرد تا تأثیر استفاده از اینترنت را بر مهارت

اسیتان  )نطقیه سیرچهان   آموزان پسر پایه ششیم ابتیدایی م  جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانش
بیا اسیتفاده از جیدول     از بیین آنهیا،  . نفر بوده است 281به تعداد  2931-39 در سال تحصیلی(  ارر

ای به عنیوان نمونیه انتخیاب    گیری تصاد ی خوشهنفر با روش نمونه 211کرجسی و مورگان، تعداد 
، سیپس یی  قسیمت    بدین صورت که ابتدا منطقه مورد نتر به چهیار زیرمنطقیه تقسییم شید    . شدند

انتخاب و از بین مدارر موجیود در ایین قسیمت دو مدرسیه انتخیاب شید کیه هیر کیدام دارای دو          
دو کنر به عنوان گروه گواه و دو کنر بیه عنیوان    ،از این چهار کنر. کنر ششم بوده است

 .گروه آزمایش لحاظ شده است
سییاخته رشیید نامییه محقیی  پرسیش آمییوزان، هییای اجتمییاعی دانییشگیییری بییرای مهیارت ابیزار انییدازه 
است که در تعیامنت   ییمجموعه ر تارها یاجتماع هایمنتور از مهارت. بودهای اجتماعی  مهارت
را به بیار   یمثبت ی و نتا شود ها به کار گر ته می و موقعیت یاجتماع یمتناسی با هنجارها  ردی، یانم
آمیوزان پاییه ششیم    دانیش و بیرای  ای نهگزی سؤال چهار 21مشتمل بر  نامه مذکور ، پرسش. آوردیم

های احتیرام گذاشیتن بیه    های اجتماعی  یعنی، مؤلفهچهار مؤلفه مهارتو  است تدوین شده ابتدایی
و مشییارکت در ( سییؤال 21)یییابی ، دوسییت(سییؤال 21)پییذیری ، مسییؤولیت(سییؤال 21)دیگییران 
نحیوه  . دهدگیری قرار میازهآموزان مورد سنجش و اندرا در دانش( سؤال 21)های گروهی   عالیت
 و نمیره در نتیر گر تیه شید     1/1شده  یریگ اندازه های مهارتدهی به این صورت بود که برای نمره

بیر اسیار    پاییایی ابیزار   (.11کمترین نمیره صیفر و بیشیترین نمیره     )بود  11تا  1دهی بین  طیف نمره
آلفیای کرونبیاخ   محاسیبه ضیریی   نفری از جامعه آماری و بیا   91اجرای آزمون بر روی ی  نمونه 

بیه منتیور تعییین و تیأمین رواییی ابیزار، از روش       . به دست آمد 88/1ضریی پایایی بررسی شد که 
میه اولییه از   نا به این ترتیی که پرسش. روایی صوری، محتوایی و نتر متخصصان استفاده شده است
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نتیران ایین    فیر از صیاحی  ن 1هیای آن در اختییار   های اجتماعی و مؤلفیه  لحاظ سنجش رشد مهارت
نفیر از آموزگیاران و میدیران     11چنیین،   و هم( شناسیهای علوم تربیتی و رواناستادان رشته)حوزه 

 . نامه اصلی تهیه گردید برای تغییر و اصنح قرار گر ت که پس از اعمال نترات آنها پرسش
آزمیون  ن و پیس آزمیو ، از پییش آزمیایش و یی  گیروه گیواه    با داشیتن یی  گیروه     ،در این طرح
الن میدارر، معلمیان و اولییای    ای کیه بیا مسیؤو   طی جلسه. های اجتماعی استفاده شده است مهارت
آمیوزان در انجیام اکثیر امیور و     آموزان گروه آزمایش گذاشته شد، مقرر گردیید ایین دانیش    دانش
هیای الزم  به استفاده از اینترنیت تشیوی  و زمینیه   ( تفریح، سرگرمی)سی و غیردرسی های در  عالیت

های کیامپیوتر  کارگاه نیز با همکاری خود مسؤوالن مدارر. نت نیز  راهم شودبرای استفاده از اینتر
گییروه از مییدارر را ضییمن تجهیییز بییه اینترنییت، در تمییامی سییاعات کنسییی جهییت اسییتفاده اییین  

تکالیف  نیز در دادن تکلیف، مخصوصااگروه آزمایش معلمان ، چنین هم. ندشتآموزان باز گذادانش
 معلمیان گیروه کنتیرل    ولیی . آمیوزان را بیه اسیتفاده از اینترنیت سیوق دادنید      خارج از مدرسه دانش

اولیاء هر دو گروه نیز به همکاری با مدرسه و . دمحدود کردن در استفاده از اینترنت را آموزاندانش
در طیی یی     های اجتماعی،آزمون مهارت بدین ترتیی، پس از اجرای پیش. تشوی  شدند انمحقق

آزمیون   پیس  ،دوره شش ماهه گروه آزمایشی در اکثر امور خود از اینترنت استفاده کردند و سیپس 
 .اجرا شد

هیای   گیروه  tآزمون از  های مستقل و داشتن مقیار پیوسته،در این پژوهش به علت استفاده از گروه
آزمیون و  پیش ،ش و گواهاز سوی دیگر، چون از گروه آزمای. استفاده شد SPSSا زار  نرمو  مستقل
 .ها استفاده شدبرای تحلیل داده Gain Scoreآزمون گر ته شد، از روش  پس
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 ها  يافته

 .دهدآموزان را ا زایش می های اجتماعی دانشاستفاده از اینترنت مهارت :فرضیه اصلی

 آموزان های اجتماعی دانشمهارت آزمون و پس آزمونهای مربوط به اجرای پیشف دادهتوصی . جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار ها میانگین نمره تعداد نمونه گروه آزمون

 پیش آزمون
 222/1 88/2 22/22 91 آزمایش

 213/1 92/2 13/21 91 کنترل

 پس آزمون
 181/1 18/2 32/29 91 آزمایش

 291/1 13/1 29/22 91 کنترل

 
در هیر دو گیروه آزمیایش و     آزمیون  یشپ های اجتماعیدهد که مهارتی، نشان م2بررسی جدول 

، نشیان  2بررسیی جیدول    ،چنیین  هیم  .باشید کنترل تفاوت زیادی با هم ندارند و تقریبیاا یکسیان میی   
های اجتمیاعی در گیروه آزمیایش بیشیتر از گیروه      آزمون مهارتهای پسدهد که میانگین نمره می

عی گیروه آزمیایش، مییانگین نمیره     های اجتماآزمون مهارتسکنترل است و ضمن ا زایش نمره پ
تیوان گفیت کیه    به عبیارت دیگیر، میی   . تر استآزمون پایینآزمون گروه کنترل نسبت به پیش پس

آزمیون  نمره بیاالتری در پیس   آموزان گروه آزمایش منجر به کسیدانشتوس  استفاده از اینترنت 
آزمیون نسیبت بیه    هیای پیس  ل نمیره در گیروه کنتیر   های اجتماعی شده است، در حالی کیه  مهارت
 .دهدآزمون حتی ا ت را نشان می پیش

 آزمون آزمون و پس های اجتماعی در پیشمهارت تفاضل نمره .8جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار تفاوت میانگین  تعداد نمونه گروه
 293/1 29/1 83/1 91 آزمایش

 291/1 12/1 -99/1 91 کنترل

 
 83/1های اجتماعی در گروه آزمایش بیه مییزان   دهد که میانگین مهارت، نشان می1بررسی جدول 

به عبیارت  . کاهش داشته است 99/1ا زایش داشته است در حالی که میانگین گروه کنترل به میزان 
آموزان گیروه آزمیایش شیده    های اجتماعی در دانشدیگر، استفاده از اینترنت موجی رشد مهارت

های اجتماعی کاهش هم داشیته  بلکه مهارت ،اما، در گروه کنترل نه تنها رشدی مشاهده نشد. تاس
 .است
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آمیوزان ا یزایش   استفاده از اینترنت مهارت احترام گذاشتن بیه دیگیران را در دانیش    :ويژه اول فرضیه
 .دهد می

 احترام به دیگران در گروه آزمایش و کنترل مقایسه مؤلفه. 9جدول 

 سطح معناداری t درجه آزادی انحراف معیار تفاوت میانگین  عداد نمونهت گروه

 22/1 98/2 91 آزمایش
228 81/8 112/1 

 98/1 83/9 91 کنترل

 
و در سیطح   228بیا درجیه آزادی    81/8محاسیبه شیده برابیر بیا      tدهد که نشان می 9بررسی جدول 

اوت بین مییانگین در گیروه آزمیایش در دو    در نتیجه، تف. تر استجدول بزر  tاز  112/1احتمال 
توان گفت به احتمال  راوان، متغیر از لحاظ آماری معنادار است  یعنی، می یشکنترل و آزما گروه

به عبارت دیگر، استفاده از . در گروه آزمایش تأثیر مثبتی داشته است( استفاده از اینترنت)آزمایشی 
آمیوزان پاییه ششیم ابتیدایی شیده      به دیگران در دانیش اینترنت موجی رشد مهارت احترام گذاشتن 

ایین پیشیر ت ناشیی از اسیتفاده از      ،تیوان اذعیان کیرد   ی  تأییید شیده و میی    بنابراین،  رضیه. است
 .اینترنت بوده است

 .دهدآموزان ا زایش میپذیری را در دانشاستفاده از اینترنت مهارت مسؤولیت :مدوويژه  فرضیه

 پذیری در گروه آزمایش و کنترلمسؤولیت لفهمقایسه مؤ. 6جدول 

 سطح معناداری t درجه آزادی انحراف معیار تفاوت میانگین  تعداد نمونه گروه

 11/1 21/2 91 آزمایش
228 29/22 112/1 

 81/1 98/9 91 کنترل

 
ح و در سیط  228بیا درجیه آزادی    29/22محاسبه شیده برابیر بیا     tدهد که نشان می 2بررسی جدول 

در نتیجه، تفاوت بین مییانگین در گیروه آزمیایش در دو    . تر استجدول بزر  tاز  112/1احتمال 
توان گفت به احتمال  راوان، متغیر از لحاظ آماری معنادار است  یعنی، می و کنترل یشآزما گروه

، استفاده از به عبارت دیگر. در گروه آزمایش تأثیر مثبتی داشته است( استفاده از اینترنت)آزمایشی 
. آمیوزان پاییه ششیم ابتیدایی شیده اسیت      پیذیری در دانیش  اینترنت موجی رشد مهیارت مسیؤولیت  
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این پیشر ت ناشی از اسیتفاده از اینترنیت بیوده     ،توان اذعان کرددو تأیید شده و می بنابراین،  رضیه
 .است

 .دهدزان ا زایش میآمویابی را در دانشاستفاده از اینترنت مهارت دوست :ويژه سوم فرضیه

 یابی در گروه آزمایش و کنترلدوست مقایسه مؤلفه. 9جدول 

 سطح معناداری t درجه آزادی انحراف معیار تفاوت میانگین  تعداد نمونه گروه

 22/1 81/9 91 آزمایش
228 89/8 112/1 

 92/1 91/9 91 کنترل

 
و در سیطح   228بیا درجیه آزادی    89/8محاسیبه شیده برابیر بیا      tدهد که نشان می 1بررسی جدول 

در نتیجه، تفاوت بین مییانگین در گیروه آزمیایش در دو    . تر استجدول بزر  tاز  112/1احتمال 
توان گفت به احتمال  راوان، متغییر  از لحاظ آماری معنادار است  یعنی، میو کنترل  یشآزماگروه 

به عبارت دیگر، استفاده از . مثبتی داشته استدر گروه آزمایش تأثیر ( استفاده از اینترنت)آزمایشی 
بنیابراین،  . آموزان پایه ششیم ابتیدایی شیده اسیت    یابی در دانشاینترنت موجی رشد مهارت دوست

 . این پیشر ت ناشی از استفاده از اینترنت بوده است ،توان اذعان کردسه تأیید شده و می  رضیه

آمیوزان  هیای گروهیی را در دانیش   هارت مشارکت در  عالیتاستفاده از اینترنت م :مچهارويژه  فرضیه
 .دهدا زایش می

 در گروه آزمایش و کنترل های گروهیمشارکت در فعالیت مقایسه مؤلفه. 0جدول 

 سطح معناداری t درجه آزادی انحراف معیار تفاوت میانگین  تعداد نمونه گروه

 11/1 99/2 91 آزمایش
228 13/3 112/1 

 88/1 31/9 91 کنترل
 

و در سیطح   228بیا درجیه آزادی    13/3محاسیبه شیده برابیر بیا      tدهد که نشان می 9جدول بررسی 
در نتیجه، تفاوت بین مییانگین در گیروه آزمیایش در دو    . تر استجدول بزر  tاز  112/1احتمال 
راوان، متغییر  توان گفت به احتمال  از لحاظ آماری معنادار است  یعنی، می و کنترل یشآزما گروه

به عبارت دیگر، استفاده از . تی داشته استدر گروه آزمایش تأثیر مثب( ینترنتاستفاده از ا)آزمایشی 
آموزان پاییه ششیم ابتیدایی    های گروهی در دانشاینترنت موجی رشد مهارت مشارکت در  عالیت
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  6/…های اجتماعی در تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت

 
شر ت ناشیی از اسیتفاده از   این پی ،توان اذعان کردچهار تأیید شده و می بنابراین،  رضیه. شده است

 .اینترنت بوده است

 گیري  بحث و نتیجه

 ها ذاتی نبیوده این مهارت.  ردی او نقش به سزایی دارندهای اجتماعی  رد در ارتباطات میانمهارت
بیه اعتقیاد بسییاری از پژوهشیگران،     . هیا را کسیی کنید   تواند، به طرق مختلفی این مهارتو  رد می

توانیید، خییود را بییه عنییوان روشییی بییرای کسییی  نییت در عصییر امییروزی میییدنیییای مجییازی و اینتر

  .های اجتماعی معر ی کنند مهارت
معنیاداری بیر رشید     آن اسیت کیه اسیتفاده از اینترنیت تیأثیر      کننیده های این پیژوهش بییان  یا ته
آموزان دارد و موجی برقیراری روابی  و تعیامنتی سیازنده در اجتمیاا      های اجتماعی دانش مهارت
آوری را نهادینیه کیرد و     رهنگ صحیح استفاده از این  نبایستی اما، باید توجه داشت که . شودیم

 .آوری مهیا ساخت بستر مناسبی را برای استفاده مناسی از این  ن
آمیوزان  های اجتماعی دانشاستفاده از اینترنت مهارت اصلی تحقی  نشان داد که بررسی  رضیه

 ,.Kiesler et al)های پژوهش کیسلر و همکیاران یا ته با یا تهاین  .دهدمیدوره ابتدایی را ا زایش 

 ,cited in Castells)مبنی بر تأثیر مثبت اسیتفاده از اینترنیت بیر سینمت، هیوارد رینگولید       (2002

 ولمین و همکیاران   ایجیاد پیونیدهای دوسیتی و حمیایتی از طریی  شیبکه اینترنیت،        بیر مبنی  (2001
(Wellman et al., 2002)         مبنی بر تأثیر مثبت ایمییل بیر روابی  مییان دوسیت، ا نسیو و همکیاران
(Affonso et al., 2001)  ،مبنی بر ا زایش تعامنت اجتماعی از طری  پست الکترونی  و اینترنت

مبنیی بیر تسیهیل روابی  اجتمیاعی توسی         (Yamauchi & Coget, 2002)و کوگیت   یامیائوچی 
 (Mohseni et al., 2006)سان برای همیه، محسینی و همکیاران    اینترنت با  راهم کردن شرای  یک

مبنی بر حفیظ   (Duran, 2002)مبنی بر کاهش انزوای اجتماعی توس  استفاده از اینترنت و دوران 
 .است سو همپیوندهای دوستی در  ضای سایبرنتی  

مبنیی بیر    (Ahmadi et al., 2009) های احمدی و همکیاران های پژوهشبا یا ته ولی یا ته مذکور
آمیوزان،  و سیازگاری دانیش  ( اینترنیت ) هیای نیوین ارتبیاطی    آوری م وجود رابطه معنادار بین  نعد

گی، دمبنی بر رابطه بین استفاده از اینترنت و مییزان ا سیر   (Poorshahriyari, 2005) پورشهریاری
بیر رابطیه   مبنیی   (Gustavo Mesh, 2002)انزوای اجتماعی و وابستگی خانوادگی،گوستاوو میش  

 (Kraut et al., 1998)بین استفاده از اینترنت و وجود مشکنت با والیدین و کیراوت و همکیاران    
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مبنی بر کاهش ارتباب  رد با خانواده و کوچ  شدن حلقه اجتماعی پیرامون  رد و ا زایش تنهیایی  
 .و ا سردگی به موجی استفاده از اینترنت ناهمسو است

نشان داد که استفاده از اینترنت مهارت احترام گذاشتن به دیگیران  ول ویژه ا  رضیهتحلیل نتای  
 cited in)هیوارد رینگولید   هیای پیژوهش  یا تیه بیا یا تیه   ایین  . دهید آموزان ا زایش می را در دانش

Castells, 2001) ولمین و  بیری اینترنت،  مبنی بر ایجاد پیوندهای دوستی و حمایتی از طری  شبکه
ا نسیو و   مبنی بر تأثیر مثبت ایمییل بیر روابی  مییان دوسیتان،      (Wellman et al., 2002) همکاران
مبنی بر ا زایش تعامنت اجتماعی از طری  پسیت الکترونیی     (Affonso et al., 2001)همکاران 
مبنی بر تسیهیل روابی  اجتمیاعی     (Yamauchi & Coget, 2002)و کوگت  یامائوچیو اینترنت، 

 .است سو هم ن شرای  یکسان برای همهتوس  اینترنت با  راهم کرد
آمیوزان  پذیری را در دانش نشان داد که استفاده از اینترنت مهارت مسؤولیتدوم   رضیهبررسی 
 ,Yamauchi & Coget)و کوگیت   یامیائوچی  هیای پیژوهش  یا تیه بیا یا تیه   این . دهدا زایش می

کیردن شیرای  یکسیان بیرای همیه،      مبنی بر تسهیل رواب  اجتماعی توس  اینترنت با  یراهم   (2002
مبنی بر کاهش انزوای اجتماعی توسی  اسیتفاده از    (Mohseni et al., 2006)محسنی و همکاران 

و با  سو هممبنی بر حفظ پیوندهای دوستی در  ضای سایبرنتی   (Duran, 2002)و دوران اینترنت 
ر رابطیه بیین اسیتفاده از    مبنیی بی   (Poorshahriyari, 2005) پورشیهریاری  هیای های پیژوهش یا ته

 Gustavo)گوسیتاوو میش  اینترنت و مییزان ا سیردگی، انیزوای اجتمیاعی و وابسیتگی خانوادگی،     

Mesh, 2002)         و کیراوت و  مبنی بر رابطه بیین اسیتفاده از اینترنیت و وجیود مشیکنت بیا والیدین
 دن حلقیه مبنی بر کیاهش ارتبیاب  یرد بیا خیانواده و کوچی  شی        (Kraut et al., 1998)همکاران 

 .است سو همنااجتماعی پیرامون  رد و ا زایش تنهایی و ا سردگی به موجی استفاده از اینترنت 
ییابی  نشان داد که استفاده از اینترنت مهارت دوسیت سوم   رضیه های مرتب  بانتای  تحلیل داده

های هوارد ی پژوهشهاهای پژوهش در این  رضیه با یا تهیا ته .دهد آموزان ا زایش میرا در دانش

 مبنی بر ایجاد پیوندهای دوسیتی و حمیایتی از طریی  شیبکه     (cited in Castells, 2001)رینگولد 
مبنی بر تأثیر مثبت ایمیل بر رواب  مییان   (Wellman et al., 2002) ولمن و همکارانبریاینترنت، 
تعیامنت اجتمیاعی از طریی     مبنی بر ا زایش  (Affonso et al., 2001)ا نسو و همکاران  دوستان،

مبنی بر کاهش انزوای  (Mohseni et al., 2006)محسنی و همکاران پست الکترونی  و اینترنت، 
مبنی بر حفیظ پیونیدهای دوسیتی در     (Duran, 2002)و دوران اجتماعی توس  استفاده از اینترنت 
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 ,.Ahmadi et al)کاران های احمدی و همهای پژوهشبا یا تهاما، . است سو هم ضای سایبرنتی  

و سیازگاری  ( اینترنیت )هیای نیوین ارتبیاطی     آوری مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین  ن (2009
مبنیی بیر رابطیه بیین اسیتفاده از اینترنیت و        (Poorshahriyari, 2005) پورشهریاریآموزان، دانش

 ,.Kraut et al)اران و کیراوت و همکی  میزان ا سردگی، انزوای اجتمیاعی و وابسیتگی خیانوادگی    

اجتماعی پیرامون  رد و ا زایش  مبنی بر کاهش ارتباب  رد با خانواده و کوچ  شدن حلقه (1998
 .است سو همناتنهایی و ا سردگی به موجی استفاده از اینترنت 

های گروهیی  نشان داد که استفاده از اینترنت مهارت مشارکت در  عالیتم چهار بررسی  رضیه
هیای  هیای پیژوهش  های پیژوهش در ایین  رضییه بیا یا تیه     یا ته .دهدآموزان ا زایش میشرا در دان

ا نسو مبنی بر تأثیر مثبت استفاده از اینترنت بر سنمت،  (Kiesler et al., 2002) کیسلر و همکاران
مبنییی بییر ا ییزایش تعییامنت اجتمییاعی از طرییی  پسییت    (Affonso et al., 2001)و همکییاران 
مبنی بر تسهیل رواب   (Yamauchi & Coget, 2002) و کوگت یامائوچیاینترنت،  الکترونی  و

 Mohseni)محسینی و همکیاران  اجتماعی توس  اینترنت با  راهم کردن شرای  یکسان برای همه، 

et al., 2006)          و دوران مبنیی بیر کیاهش انیزوای اجتمیاعی توسی  اسیتفاده از اینترنیت(Duran, 

هیای  هیای پیژوهش  و بیا یا تیه   سیو  همدهای دوستی در  ضای سایبرنتی  مبنی بر حفظ پیون (2002
مبنی بر رابطه بین استفاده از اینترنت و وجیود مشیکنت    (Gustavo Mesh, 2002)گوستاوو مش 
مبنی بیر کیاهش ارتبیاب  یرد بیا خیانواده و        (Kraut et al., 1998)و کراوت و همکاران با والدین 

ون  یرد و ا یزایش تنهیایی و ا سیردگی بیه موجیی اسیتفاده از        کوچ  شدن حلقه اجتمیاعی پیرامی  
 .است سو همنا ،اینترنت

 در خصوص استفاده از اینترنت باید گفت یکی از دالیلی که اینترنت را بعضیاا خطرنیاک جلیوه   
چنین، خطر مواجهه کودکان از طریی    هم. گردددهد، به استفاده نادرست از این تکنولوژی برمی می

کننیده و خیارج از   هیای حیاوی مطالیی منحیرف    یابی آنها به سایت  راد منحرف و دستاینترنت با ا

اسیتفاده بییش از حید    . تواند، نگرانیی اسیتفاده از ایین تکنولیوژی را بیشیتر کنید      درک کودکان می
کودکان از تعامل با ا راد  امیل و دوستان خیود و رو در رو بیاز بمانید،     ،شوداینترنت نیز موجی می

با ایین حیال اگیر بیا میدیریت صیحیح، از ایین        . یت اجتماعی کودک نقش به سزایی داردکه در ترب
. آموزشی داشته و موجی تعامنت مفیدی شیود  تواند، جنبهآوری به نحو احسن استفاده شود می  ن

گییری  تعیامنت گروهیی و همکیاری و شیکل     ،برای مثال استفاده از شبکه کیامپیوتری در میدارر  
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بنییابراین، باییید بییه جییای . شییودهییای اجتمییاعی میییل و موجییی رشیید مهییارتهییا را تسییهیدوسییتی
های اجتمیاعی آنیان   های الزم برای رشد مهارتکردن کودکان در استفاده از اینترنت، زمینه محدود

آوری را مهییا کیرد تیا ضیمن برقیراری ارتبیاب مفیید و میؤثر در دنییای مجیازی و            به وسیله این  ین 
هیایی کیه در دنییای    ب  دنیای واقعی،  رزندان خود را از ا تیادن در دام های روااستحکام زیرساخت

  .اند نجات دهیممجازی برای آنها پهن کرده
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