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مقدمه
با ظهور اینترنت و تلفن همراه، انقالبی در جامعه 
و همچنین در زبان رخ داد. اینترنت و تلفن همراه 
همگی  دادند.  تغییر  اساساً  را  زبان  از  استفاده 
تقریباً  نامه  تلفن،  به دنبال کشف  می دانیم که 
از همه حوزه های زندگی خصوصی ناپدید شد. 
کارت  و  کارت پستال  ارسال  در  به ویژه  امر  این 
تبریک قابل توجه بود؛ اما چندی بعد نامه مجدداً 
در اولویت قرار گرفت. این اتفاق دوباره با ظهور 
اینترنت و تلفن های همراهی رخ داد که یک بار 
رسانه های  این  دادند.  تغییر  را  همه چیز  دیگر 
امکانات  به لطف  قابلیت های فنی شان  و  جدید 
جدید، روش های قدیمی برقراری ارتباط را که 

قباًل صرفاً از حروف یا گفتار استفاده می کردند، 
تحت الشعاع قرار دادند. این امر فصل جدیدی در 
تاریخ برقراری ارتباط با پیامک ، فیس بوک و سایر 
خدمات اینترنتی آغاز کرد که در آن ها حروف 
با عناصر گفتار رایج شدند. امروزه عده معدودی 
از قوانین جدید حاکم بر ارتباطات نوشتاری در 
این رسانه ها ناراضی هستند؛ ویژگی بارز این نوع 
ارتباط عبارت است از استفاده از انواع شکلک ها، 
کلمات اختصاری، خطاهای ناشی از خود رسانه، 
تقلید از صداها و سایر عناصری که به طور معمول 
هستند؛  غیررسمی  شفاهِی  ارتباط  مختص 
بنابراین می توانیم متون نوشتاری جدید با عناصر 
گفتار شفاهی را بررسی کنیم. به عالوه، می توانیم 

سطح سواد جوانان 
ناشی از کاربرد رسانه های جدید
غالمحسین�اسالمی�فرد���
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Heslamifard@gmail.com

چکیده
امروزه جوانان در چت روم ها با هم آشنا می شوند، در فیس بوک به دنبال دوست 
می گردند و دوست پیدا می کنند و همیشه و همه جا با تلفن همراه برای برقراری 
این  نویسندگان  بنابراین  هستند؛  دسترس  در  سرویس ها  این  طریق  از  ارتباط 
مقاله به بررسی این موارد پرداختند: 1. سواد واقعی آن ها در حال حاضر و 2. 
تحصیلی  پیشرفت  بر  همراه  تلفن  و  اینترنت  در  صرف شده  زمان  میزان  تأثیر 
دانش آموزان. نمونه پژوهش شامل بیش از صد دانش آموز سال آخری در مدرسه 
زبان برای زبان آموزان بومی و خارجی )انگلیسی و آلمانی( در سه ناحیه کرواسی 
آن ها  متونی که  و  تکالیف مدرسه  در  دانش آموزان  نگارش  نحوه  بود. محققان 
در اوقات فراغت در رسانه های جدید می نوشتند را بررسی کردند و )عدم( وجود 
عناصر زبان مربوط به رسانه های جدید )کلمات اختصاری، شکلک ها و غیره( و 
همچنین زمان صرف شده در اینترنت و تلفن همراه و پیشرفت تحصیلی را مورد 

توجه قرار دادند.
کلمات�کلیدی:�

پیشرفت  همراه،  تلفن  اینترنت،  خارجی،  زبان  مادری،  زبان  نوجوانان،  سواد 
تحصیلی

ید
جد

ی 
ها

نه 
سا

د ر
بر

ار
ز ک

ی ا
ش

 نا
ان

وان
 ج

واد
 س

ح
ط

س



شماره 15
آذر 94

56

در  )استورِر، 2001(  تایپ شده«  »صحبت های 
رسانه جدید را مورد بحث قرار دهیم.

لُفلر اذعان می کند رسانه  های مدرن منجر شده اند 
مرز بین زبان گفتاری و نوشتاری نامشخص شود، 
آیا  داد  تشخیص  به راحتی  نمی توان  که  طوری 
یا  است  گفتاری  زبان  از  بخشی  معین  مطلبی 
نوشتاری و بنابراین به سختی می توان تعیین کرد 
آیا مطلبی که گفته شده نوشته هم می شود و آیا 
مطلبی که قرار بوده نوشته شود بیان هم می شود 

یا خیر. )لُفلر، 2010، ص 93(
وارد  فی البداهه  نوشته  خط  میلیون ها  امروزه، 
شبکه شبکه ها )اینترنت( و پیامک  ها می شوند. 
حیطه  این  در  ببینیم  می توانیم  که  همان طور 
دو مفهوم یعنی سواد مفهومی و گفتار مفهومی 
و  ُکخ  با  )مقایسه کنید  مرتبط هستند.  به هم 
اُستریچر، 1994( این امر، مسئله ای کاماًل جدید 
است و مطالعه متمرکز این پدیده اخیراً آغاز شده 
است. می توان این پدیده را زبان نوشتاری روزمره 

نامید.
در حال حاضر نویسندگان زیادی در تحقیقات 
خود به بررسی زبان رسانه های جدید می پردازند. 
کریستال زبان خاص خدمات اینترنتی را زبانِ نتی 
می نامد. کتاب های او برای تحقیق در زمینه زبان 
برخوردارند.  باالیی  اهمیت  از  جدید  رسانه های 
کتاب هایش  در  او   )2011 2006؛  )کریستال، 
خدمات مختلف اینترنتی، از ایمیل و وبالگ تا 
چت و شبکه های اجتماعی را توصیف می کند و 
یادآور می  شود ویژگی بارز زبان این سرویس ها 
»نوشتن و صحبت کردن« است و تعامل پذیری را 
هم اضافه می کند؛ بنابراین از نظر کریستال زبان 
نِتی نوعی بیان زبانی در سرویس های اینترنتی 
فوق یا »نوعی زبان است که ویژگی های مختص 
موارد  همه  در  ما  و  می دهد  نشان  را  اینترنت 
از  ناشی  امر  این  با آن ها مواجه می شویم؛  فوق 
الکتریکی،  رسانه ای  به عنوان  اینترنت  ماهیت 
جهانی و تعاملی است«. )2006، ص 19( عالوه 
کشورهای  از  دیگر  نویسندگان  کریستال،  بر 
انگلیسی زبان که زبان رسانه های جدید را بررسی 
و به ویژه به سرویس های اینترنتی تأکید کرده اند، 
و همکاران  ِهرینگ  وِری )1996(،  از  عبارت اند 
)2004؛ 2013(؛ بارون )2008(؛ کریشنامورتی 

و همکاران )2008( و غیره.

اما امروزه عالوه بر ارتباطات اینترنتی، برقراری 
ارتباط از طریق تلفن همراه به ویژه برای جوانان به 
جزو الینفک زندگی مدرن تبدیل شده است. به 
ندرت می توان نوجوانی را دید که از تلفن همراه 
نشان  آمار  نمی کند.  استفاده  آن  قابلیت های  و 
می دهد در کشورهای در حال توسعه حدود 90 
از تلفن  از نوجوانان بین 16 و 18 سال  درصد 
زبان  حیطه،  این  در  می کنند.   استفاده  همراه 
پیامک ها که از جهات زیادی به زبان اینترنت، 
یا توییتر  به ویژه سرویس هایی مانند فیس بوک 
شباهت دارد، بسیار جالب است؛ بنابراین عجیب 
نیست که در سال 2009 اولین رساله دکتری 
با موضوع گفتمان پیامک  چاپ شد. این رساله 
توسط تَگ نوشته شده بود. او در رساله دکتری 
را  زبان  نوعی  به عنوان  پیامک   گفتمان  خود، 
توصیف می کند. جالب است که آثار بسیاری در 

لُفلر اذعان می کند  �
رسانه  های مدرن 

منجر شده اند مرز 
بین زبان گفتاری و 

نوشتاری نامشخص 
شود، طوری که 

نمی توان به راحتی 
تشخیص داد آیا 

مطلبی معین بخشی 
از زبان گفتاری است 

یا نوشتاری و بنابراین 
به سختی می توان 

تعیین کرد آیا مطلبی 
که گفته شده نوشته 

هم می شود و آیا 
مطلبی که قرار بوده 

نوشته شود بیان هم 
می شود یا خیر.
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خصوص زبان پیامک  در انگلیسی اغلب عناوین 
بسیار خالقانه ای دارند که در نتیجه به خالقیت 
زبانی پیامک  ها اشاره می کند. هامفریس )2007( 
متنی با عنوان جالب txt msgs I h8 منتشر کرده 
 2b 2b 1است. کریستال در مقاله ای تحت عنوان
نام 2  or not (2008( و بیزوانگر در مقاله ای به 
 A Contrastive :or not to abbrevi8 abbrevi8
Analysis of Different Space- and Time-

 Saving Strategies in English and German
Text Messages1 (2007( به همین اندازه نبوغ 

به خرج داده اند. 

در  جدید  رسانه های  ــان  زب گفت  می توان 
همه سطوح  در  تقریباً  قدیمی  زبان  با  مقایسه 
گرافیکی-سبکی،  امالیی،  سطح  یعنی  زبان، 
ساخت واژه ای، نحوی، معنایی، واژگانی و )فرا( 
است.  کرده  تغییر  قابل توجهی  به طور  متنی 
به ویژه  و  اینترنت  زبان  اختصاصی  ویژگی های 
زبان سرویس هایی مانند فیس بوک یا توییتر و 
زبان پیامک  عبارت اند از شکلک ها )لبخند ☺ 
و غیره(، کلمات اختصاری، ابزار گرافیکی-سبکی 
)به عنوان مثال @، ****،!! !!!، ؟؟؟؟، $$$$، ###؛ 
برای  حروف  و  صداها  تکرار  غیره(،  و  هاهاها، 

1  بررسی مقابله ای استراتژی های مختلف برای صرفه جویی در زمان 
و فضا در پیامک  های انگلیسی و آلمانی- مترجم.

توصیف احساسات مختلف )به عنوان مثال، ِهی 
!!!!!!!(، لوگوها، آدرس های وب، لینک ها، فایل های 
با  شود  )مقایسه  غیره  و  تصویری  و  صوتی 
کریستال، 2006؛ 2008؛ 2011( که در قسمت 
مربوط به توصیف پرسشنامه بیشتر مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت.
در کرواسی، تحقیق مشابه تحقیقی که در این 
مقاله مطرح می کنیم انجام نشده است. تنها چند 
نویسنده در کرواسی در مقاالت کوتاه به بررسی 
زبان رسانه های جدید پرداخته اند )مقایسه کنید 
و  زیک-فوچس  1999؛  تودمن-ووکویچ،  با 
پاولیسویک-فرانیک،  2008؛  تودمن-ووکوویچ، 
تجزیه  و  وربانک، 2014(  و  2008؛ والستلیک 
فیلیپان-زیگنیک  توسط  متمرکزتری  تحلیل  و 
الف؛  با 2012  کنید  )مقایسه  است  انجام شده 
ب(.  الف؛ 2013  ج؛ 2013  ب؛ 2012   2012
نویسندگان این مقاله با یک مطالعه تحقیقاتی 
مشابه اما در عین حال متفاوت در خصوص نحوه 
این  آشنا هستند؛  آلمانی زبان  نوجوانان  نگارش 
مقاله بخشی از یک پروژه سوئیسی بود که در 
تمام شد و  آغاز و در سال 2010  سال 2006 
توسط دورشید و همکاران شرح داده شده است. 
همکاران  و  دورشید  توسط  که  تحقیق  این  در 
نوشته شده  متون  از  مجموعه ای  شد،  انجام 
و طی  فراغتشان  اوقات  در  دانش آموزان  توسط 
انجام تکالیف مدرسه مورد بررسی قرار گرفتند، 
اما این متون فقط به زبان مادری دانش آموزان 
بودند؛ بنابراین برخی از عناصر داده های ما فقط با 
برخی از نتایج حاصل از مطالعه فوق قابل مقایسه 

خواهند بود.
روش تحقیق

ما به منظور بررسی سواد واقعی جوانان امروزی، 
شیوه نگارش آن ها در تکالیف مدرسه )هم به زبان 
مادری و هم زبان خارجی/ انگلیسی و آلمانی( و 
همچنین نحوه نگارش آن ها در اوقات فراغت در 
رسانه های جدید را بررسی کردیم و وجود یا عدم 
وجود عناصر زبان رسانه های جدید )مانند کلمات 
اختصاری، شکلک ها، و سایر کاراکترها، استفاده 
مکرر از عالئم نقطه گذاری، استفاده از کلماتی که 
لهجه خاصی را نشان می دهند، کلمات انگلیسی، 
کلمات رکیک و ناسزاها، واژه های جدید و غیره( 

می توان گفت زبان  �
رسانه های جدید 

در مقایسه با زبان 
قدیمی تقریبًا در 

همه سطوح زبان، 
یعنی سطح امالیی، 

گرافیکی-سبکی، 
ساخت واژه ای، 
نحوی، معنایی، 

واژگانی و )فرا( متنی 
به طور قابل توجهی 

تغییر کرده است.
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را مورد مالحظه قرار دادیم.
بررسی  یک  تکمیلی  مطالعه  حاضر،  مطالعه 
که  است  جدید  رسانه های  زبــان  چندساله 
انجام  همکاران  و  فیلیپن-زیگنیک  توسط 
تأثیر  مطالعه،  این  بر  عالوه  محققان  بود.  شده 
رسانه های جدید )به خصوص فیس بوک و تلفن 
تا  کردند  بررسی  را  دانش آموزان  بر  همراه( 
همراه  تلفن  و  اینترنت  در  زمان صرف شده  اثر 
اغلب  که  چرا  شود  مشخص  دانش آموزان  بر 
بر  ادعاها و شکایت هایی شنیده می شود مبنی 
این که استفاده مکرر از رسانه های جدید توسط 
دانش آموزان با نمرات درسی پایین ارتباط دارد. 

)مقایسه کنید با مهدی، 2010(
نمونه و هدف

 132 از  بود  عبارت  ما  مطالعه  مــورد  نمونه 
و   17( زبان  مدرسه  چهارمی  سال  دانش آموز 
18 سال( با گرایش های زبان خارجی، عمومی، 
طبیعی-علمی و ریاضی از شهرهای کارلوواک، 
و  شمال  در  ناحیه  سه  از  واراژدیــن  و  کاکوک 
شمال غرب کرواسی. داده های جمع آوری شده 
در پاییز 2014 مربوط به زبان آموزان زبان مادری 
از  برخی  و  انگلیسی  )عمدتاً  بودند  خارجی  و 
دانش آموزان زبان آلمانی را به عنوان زبان خارجی 

اول مطالعه می کردند(
هدف از این پژوهش در درجه اول بررسی نحوه 
و  مدرسه  تکالیف  در  دانش آموزان  این  نگارش 
رسانه های  در  فراغت  اوقات  در  که  بود  متونی 
جدید می نوشتند و وجود و عدم وجود عناصر زبان 
رسانه های جدید و همچنین زمان صرف شده در 
اینترنت و تلفن همراه و پیشرفت تحصیلی آن ها 
در قالب نمرات درسی مورد مالحظه قرار گرفتند.

فرضیه ها
فرضیه های اولیه عبارت بودند از:

زبان  منفی  تأثیر  تحت  دانش آموزان  سواد    )1
قرار  همراه  تلفن های  و  اینترنت  در  رفته  به کار 

نمی گیرد؛
الف( دانش آموزان در متونی که در اوقات فراغت 
استفاده  جدید  رسانه های  زبان  از  می نویسند 

می کنند؛
ب( دانش آموزان در متونی که به عنوان تکالیف 
استفاده  استاندارد  زبان  از  می نویسند،  مدرسه 

می کنند که عماًل هیچ یک از عناصری که آن ها 
معموالً در رسانه های جدید به کار می برند را ندارد؛

بین متون  نظر عناصر رسانه های جدید،  از  ج( 
تفاوت  خارجی  و  مادری  زبان  به  نوشته شده 

معناداری وجود ندارد.
همراه  تلفن  و  اینترنت  در  زمان صرف شده   )2
تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی در قالب 

نمرات ندارد
. ابزار

ابزار به کار رفته در این بررسی، پرسش نامه ای بود 
که به چهار قسمت موضوعی تقسیم شده بود. 
موارد  اکثر  در  پرسش نامه  این  از  بخش  دو  در 
و  دورشید  توسط  طراحی شده  پرسش نامه  از 
در  همکاران )2010( استفاده شده بود )عمدتاً 
دانش  مانند  به حیطه هایی  مربوط  قسمت های 
زبانی در خانواده و همچنین اولویت های مربوط 

به خواندن و نوشتن متون خاص(.
دیگر  موضوعی  بخش  دو  در  رفته  به کار  موارد 
منحصراً برای مطالعه حاضر طراحی شده بودند 
)این دو بخش اشاره داشتند به نحوه نگارش در 
رسانه های جدید در مدرسه و همچنین در اوقات 
فراغت هم به زبان مادری و هم به زبان خارجی 
و مواردی که به استفاده از اینترنت و تلفن همراه 

اشاره داشتند(.
زبان  به  عنوان  تحت  موضوعی  بخش  یک  در 
می نویسید،  چگونه  خارجی  ــان  ــادری/زب م
دانش آموزان دبیرستانی حاضر در نمونه باید به 

دو پرسش اساسی زیر پاسخ می دادند:
1( در انجام تکالیف دروس مختلف، کتاب های 
در  سمینارها  پاورپوینت،  اسالیدهای  تمرین، 
مدرسه، آیا از عناصر زیر که به زبان رسانه های 

جدید متعلق اند استفاده می کنید؟
2( وقتی در اوقات فراغت در رسانه های جدید 
گفت وگو،  تاالرهای  روم هــا،  چت  )فیس بوک، 
پیامک  ها( مطلبی می نویسید، آیا از عناصر زیر 
که به زبان رسانه های جدید متعلق اند استفاده 

می کنید؟
کلمات  از:  بودند  عبارت  نظر  مــورد  عناصر 
اختصاری، شکلک ها، حروف بزرگ، فقط حروف 
کوچک، ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، عالئم 
بعدی،  سه  کاراکترهای  متعدد،  نقطه گذاری 
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فاعل،  بدون  عبارات  خنده،  و  تعجب  عالمت 
عبارات فاقد فعل کمکی، کلماتی که لهجه خاصی 
را نشان می دهند، کلمات رکیک، ناسزا و کلمات 
زبان  انگلیسی،  که  مواردی  در  )جز  انگلیسی 
خارجی بود(؛ دانش آموزان باید دور پاسخ مثبت 
یا منفی خط می کشیدند. همه داده ها با استفاده 
از SPSS 17,0 تجزیه و تحلیل شدند و با نتایج 

مطالعات مشابه قابل مقایسه هستند.
یافته ها و بحث

در  جدید  رسانه های  عناصر  از  استفاده 
تکالیف مدرسه و در متون نوشته شده در 
اوقات فراغت در رسانه های جدید. )به زبان 

مادری(
تحقیق ما نشان داد دانش آموزان حاضر در نمونه 
در انجام تکالیف مدرسه به زبان مادری در دروس 
مختلف، کتاب های تمرین، اسالیدهای پاورپوینت، 
استاندارد  زبان  به  همواره  غیره  و  سمینارها 
می نویسند و غیرممکن است بتوان گفت آن ها در 
انجام کارهای فوق از زبان رسانه های جدید تأثیر 

می پذیرند چون برای انجام این کارها به ندرت 
از عناصر مختص زبان رسانه های جدید استفاده 
می کنند؛ بنابراین کلمات اختصاری به کار رفته 
توسط شرکت کنندگان در مطالعه ما به مواردی 
محدود هستند که به طور معمول به کار می روند 
مانند: etc. approximately, i.e؛ و موارد مشابه. 
اسالیدهای  در  یا  تکالیفشان  در  گفتند  آن ها 
پاورپوینت فقط گاهی اوقات از شکلک ها و سایر 
استفاده  شوخی  برای  بعدی  سه  کاراکترهای 
می کنند و در غیر این صورت در نوشته های خود 
شایان ذکر  به عالوه،  نمی کنند.  استفاده  آن ها  از 
از  گفتند  پاسخ دهندگان  از  درصد   29/1 است 
حروف بزرگ استفاده می کنند، اما این امر اغلب 
حاکی از کاربرد حروف بزرگ در ابتدای کلمات 
بزرگ  حروف  از  انحصاری  استفاده  به  و  بود 
با حروف  یا کل جمالتی که  عبارات  برای کل 
به عنوان  نداشت.  اشاره  می شوند  نوشته  بزرگ 
نوشتند  پاسخ دهندگان  از  کوچکی  گروه  مثال، 
که  عبارت  این  با  را  پاورپوینتشان  اسالیدهای 
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شکل 1. استفاده از عناصر رسانه های جدید در متون نوشته شده به زبان مادری
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می برند:  پایان  به  نوشته شده  بزرگ  حروف  با 
آن ها   .THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
)مانند  رسانه های جدید  زبان  از  معینی  عناصر 
را، هم در  افعال کمکی(  یا  عبارات بدون فاعل 
کم  میزان  به  خارجی،  زبان  هم  و  مادری  زبان 
رسانه های  زبان  عناصر  می برند. شکل 1  به کار 
جدید )مانند کلمات اختصاری، شکلک ها، حروف 
بزرگ، عالئم نقطه گذاری متعدد، کاراکترهای سه 
بعدی مختلف و خنده، کلماتی که لهجه خاصی را 
نشان می دهند، کلمات انگلیسی، کلمات رکیک و 
ناسزاها و غیره( را نشان می دهد که دانش آموزان 
اوقات  در  جدید  رسانه های  از  استفاده  هنگام 
فراغت به میزان زیادی استفاده می کنند )ستون 
آبی(، اما همین عناصر در انجام تکالیف مدرسه به 

ندرت مشاهده می شوند )ستون نارنجی(. 
در  جدید  رسانه های  عناصر  از  استفاده 
تکالیف مدرسه و در متون نوشته شده در 
اوقات فراغت در رسانه های جدید. )به زبان 

خارجی(
به زبان خارجی در  در نوشته های دانش آموزان 
اسالیدهای  تمرین،  کتاب های  مختلف،  دروس 
پژوهش  نتایج  غیره،  و  سمینارها  پاورپوینت، 
تقریباً مشابه نتایج زبان مادری بود. )شکل 2 این 

موضوع را به وضوح نشان می دهد( با این تفاوت 
که پاسخ دهندگان اغلب از کلمات انگلیسی در 
زبان آلمانی استفاده می کنند که تا حد زیادی 
ویژگی بارز زبان آلمانی است تا زبان مادری آن ها، 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که پاسخ دهندگان 
مدرسه  تکالیف  انجام  در  ما  مطالعه  در  حاضر 
از عناصر زبان رسانه های جدید استفاده  تقریباً 
نمی کنند. از طرف دیگر، آن ها در متونی که در 
می نویسند  جدید  رسانه های  در  فراغت  اوقات 
همه  تقریباً  و  رسانه های جدید  زبان  از  همواره 
عناصر آن )مانند کلمات اختصاری، شکلک ها و 
سایر کاراکترها، حروف بزرگ، عالئم نقطه گذاری 
متعدد برای تأکید بر گفته هایشان و غیره( استفاده 
می کنند، جز ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، 
کلمات رکیک و ناسزاها. بدیهی است دلیل اینکه 
دانش آموزان زبان خارجی -برخالف زمانی که به 
زبان مادری مطلبی می نویسند- از کلمات رکیک 
زیادی استفاده نمی کنند تسلط پایین آن ها به 
زبان خارجی در مقایسه با زبان مادری شان است؛ 

نکته ای که کامالً قابل درک است.
در  جدید  رسانه های  عناصر  از  استفاده 
تکالیف مدرسه و در متون نوشته شده در 
اوقات فراغت در رسانه های جدید. )به زبان 

شکل 2. استفاده از عناصر رسانه های جدید در متون نوشته شده به زبان خارجی
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مادری و زبان خارجی( 
شکل زیر )شکل 3( مجموع داده های مربوط به 
استفاده از زبان رسانه های جدید در زبان مادری 
و زبان خارجی را نشان می دهد تا کاماًل مشخص 
شود هیچ انحراف معناداری در این دو مورد وجود 
در  ما  نمونه  در  حاضر  شرکت کنندگان  ندارد؛ 
انجام تکالیف مدرسه هم به زبان مادری و هم 
به زبان خارجی به زبان استاندارد می نویسند؛ اما 
اگر در اوقات فراغت مطلبی در رسانه های جدید 
بنویسند همواره از زبان رسانه های جدید با همه 

عناصر مختص آن استفاده می کنند.
و  خارجی  زبان  در  پیشرفت  بین  رابطه 

نوشتن متون به زبان خارجی
قالب  در  خارجی  زبان  در  پیشرفت  بین  رابطه 
نمرات درسی و نوشتن مطلب به زبان خارجی 
بودند  عالقه مند  محققان  است.  جالب  بسیار 
به این نکته پی ببرند که آیا پیشرفت در زبان 
افزایش  به  درســی  نمرات  قالب  در  خارجی 
نوشتن مطلب به زبان خارجی در اوقات فراغت 
دانش آموزان ارتباط دارد یا خیر، چرا که دانش 
زبان خارجی دانش آموزان در نمونه ما را تقریباً 
می توان در سطح B1 دانست، در حالی که دانش 
زبان مادری آن ها در سطح C2 است که باعث 
می شود نوشتن به طور قابل توجهی آسان تر شود. 
جدول 1 )پایین( نشان می دهد بین نوشتن به 

زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و پیشرفت 
در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی 
در قالب نمرات درسی به لحاظ آماری همبستگی 
و   )5/0<p  ;192/0  =r( دارد  وجود  معناداری 
همچنین بین نوشتن به زبان آلمانی و پیشرفت 
در یادگیری زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی در 
قالب نمرات درسی به لحاظ آماری همبستگی 
 )01/0<p  ;801/0  =r( دارد.  وجود  معناداری 
ما در مورد  نمونه  این دو متغیر در  بین  رابطه 
زبان  به عنوان  را  آلمانی  زبان  که  دانش آموزانی 
دانش آموزانی  از  قوی تر  می گیرند  یاد  خارجی 
است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی 
یاد می گیرند. یک دلیل احتمالی برای این موضوع 
این است که با توجه به اینکه دانش آموزان خارج 
از مدرسه دسترسی کمی به زبان آلمانی دارند 
نوشتن به زبان آلمانی برای آن ها بسیار دشوار 
است و بنابراین فقط دانش آموزانی با نمرات باال 
در زبان آلمانی جرئت می کنند در اوقات فراغت 
مطلبی به زبان خارجی بنویسند. نوشتن به زبان 
انگلیسی به دلیل جایگاه این زبان به عنوان زبان 
برای دانش آموزان بسیار ساده تر است؛  میانجی 
بنابراین می توان تصور کرد که حتی دانش آموزانی 
که پیشرفت کمی در زبان انگلیسی به عنوان زبان 
خارجی دارند ترجیح دهند در اوقات فراغت به 

زبان انگلیسی مطلب بنویسند.
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شکل 3. استفاده از عناصر رسانه های جدید در متون نوشته شده به زبان مادری و زبان خارجی
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جدول 1. ضریب های همبستگی بین نوشتن به 
زبان های خارجی و پیشرفت در زبان خارجی

پیشرفت در زبان خارجی )نمرات درسی(

 آلمانی انگلیسی
نوشتن به زبان خارجی 0/801** 0/192*

01/0<p**
05/0<p*

صرف  جوانان  که  زمانی  متوسط  نمایش 
اینترنت و تلفن همراه می کنند.

دانش آموزان نمونه ما )رجوع شود به جدول 2( 
به طور متوسط در روز 3/89 ساعت صرف اینترنت 
و 3/56 ساعت صرف تلفن همراه می کنند. میانه، 
نتایج مربوط به زمان صرف شده در اینترنت را در 
عدد 4 تقسیم می کند، در حالی که نتایج در مورد 
تلفن همراه در عدد سه تقسیم می شوند. ُمدها 
و  اینترنت، سه  برای  ُمد  پایین تر هستند.  کمی 
برای تلفن همراه، دو است. به عالوه، دانش آموزان 
از اینترنت و تلفن همراه برای انجام تکالیف مدرسه 
هم استفاده می کنند؛ اما زمان صرف شده برای این 
هدف کمتر است. دانش آموزان به طور متوسط از 
اینترنت 1/53 ساعت و از تلفن همراه 1/25 ساعت 
برای انجام تکالیف مدرسه استفاده می کنند. خط 
تقسیم بین این مقادیر در نیمه های باالیی و پایینی 
در مورد اینترنت، یک ساعت و در مورد تلفن همراه، 

نیم ساعت است. ُمدها برای اینترنت و تلفن همراه 
یکسان و نیم ساعت هستند. حداقل مقادیر برای 
هر 4 متغیر، یکسان )نیم ساعت( هستند. حداکثر 
مقادیر نشان می دهند که هم در مورد اینترنت و 
هم در مورد تلفن همراه، دانش آموزانی هستند که 
بیش از هشت ساعت از اوقات فراغت خود را صرف 
زمان صرف شده  حداکثر  می کنند.  رسانه ها  این 
برای انجام تکالیف مدرسه تا حدودی کمتر است 
)در مورد اینترنت، هفت و در مورد تلفن همراه، 
شش ساعت( که بدین معنی است که در میان 
شرکت کنندگان این مطالعه دانش آموزانی وجود 
دارند که برای انجام تکالیف مدرسه بیش از حد از 

این دو رسانه استفاده می کنند.
زمان  و  تحصیلی  پیشرفت  بین  رابطه 

صرف شده در اینترنت و تلفن همراه
باید  شدند،  ذکر  تاکنون  که  مطالبی  بر  عالوه 
مشخص شود آیا ارتباطی بین پیشرفت تحصیلی 
در قالب نمرات درسی )میانگین نمرات از روی 
نمرات همه دروس محاسبه شدند( و مدت زمانی 
که روزانه در اینترنت و تلفن همراه صرف می شود 
وجود دارد یا خیر. در جدول 3، عالمت منفی 
بین مدت  ارتباط  اما  است؛  توجه  قابل  ضریب، 
تلفن  و  اینترنت  صرف  دانش آموزان  که  زمانی 
همراه می کنند و پیشرفت تحصیلی آن ها در قالب 
نمرات درسی به لحاظ آماری چشمگیر نیست. 

)05/0 >p ,179/0- =r(

اوقات�فراغت�صرف�شده�در�اینترنت
اوقات�فراغت�
صرف�شده�در�

موبایل

ساعات�
صرف�شده�در�
اینترنت�برای�
انجام�تکالیف�

مدرسه

ساعات�
صرف�شده�در�

تلفن�همراه�برای�
انجام�تکالیف�

مدرسه

89/356/353/125/1میانگین

4315/0میانه

325/05/0ُمد

96/145/224/127/1انحراف معیار

5/05/05/05/0حداقل

5/85/876حداکثر

)132 = N(  جدول 2. مقادیر گرایش مرکزی و تغییرپذیری در زمان صر ف شده در اینترنت و تلفن همراه
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جدول 3. ضریب همبستگی بین زمان صرف شده در 
اینترنت و تلفن همراه و پیشرفت تحصیلی.

 

پیشرفت تحصیلی )نمرات درسی(
170/0-

زمان صرف شده در اینترنت و تلفن همراه

05/0 >p
نتیجه گیری

اساسی  تغییر  اخیر  دهه  در  نوجوانان  زندگی 
کرده و در حال حاضر رسانه های جدید همیشه 
جوانان  برای  هستند.  دسترس  در  همه جا  و 
امروزی، آشنایی در چت روم ها و همچنین پیدا 
کردن دوست در فیس بوک، از مالقات رو در رو 
با دوستان متداول تر است. برقراری ارتباط برای 
مورد  در  و  می شود  انجام  لحظه  یک  در  آن ها 
چیزی که می خواهند بگویند یا بنویسند تفکر 
نوع  این  به عالوه،  نمی گیرد؛  صورت  چندانی 
برقراری ارتباط با توجه به کمبود زمان و پول، 
بسیار مقرون به صرفه است. با توجه به این مسائل، 
باور عمومی بر این است که نوجوانان به دلیل 
این نوع زندگی و تأثیر زبان رسانه ها، به شکل 
اوقات  روزافزونی بی سواد می شوند. حتی گاهی 
ادعا می شود زبان آن ها به طور مستقیم به دلیل 
اساس  بر  بدتر می شود.  رسانه های جدید  تأثیر 
نتایج این تحقیق، نویسندگان نتیجه می گیرند 
نمی توان جوانان را بی سوادتر محسوب کرد، چون 
آن ها هم در زبان مادری و هم زبان خارجی در 
انجام تکالیف مدرسه به زبان استاندارد می نویسند 
و تقریباً از هیچ یک از عناصر زبان رسانه های جدید 
استفاده نمی کنند. در خصوص شیوه نگارش به 
زبان مادری، نتایج به دست آمده در این مطالعه 
با نتایج به دست آمده در مطالعه ای مشابه توسط 
آلمانی  زبان  برای  دورشید و همکاران )2010( 
و  تجزیه  اساس  بر  دارد؛ مطالعه آن ها  مطابقت 
تحلیل مجموعه ای از نوشته ها به زبان مادری بود. 
این بدان معنا است که جوانان سوئیسی هم در 
مدرسه به زبان استاندارد می نویسند، اما در اوقات 
فراغت از زبان رسانه های جدید استفاده می کنند. 
در هر دو مورد، احتماالً دلیل این امر این است که 
دانش آموزان با وجود اینکه در رسانه های جدید 
از عناصر مختص این رسانه ها استفاده می کنند، 
از زبان  از قوانینی که در مدرسه برای استفاده 

استاندارد تعیین می شوند مطلع هستند. به عالوه، 
مطالعه ما نشان داد در بیشتر موارد مدت زمان 
زیادی که نوجوانان صرف استفاده از رسانه  های 
جدید می کنند پیشرفت تحصیلی آن ها را تحت 
تأثیر قابل توجهی قرار نمی دهد چون آن ها بخشی 
از زمان صرف شده در اینترنت و تلفن همراه را 
به انجام تکالیف مدرسه اختصاص می دهند. به 
این  تأیید شدند.  اولیه  فرضیه های  ترتیب،  این 
تحقیق قطعاً به تغییر باورهای دیرینه ای کمک 
خواهد کرد که طبق آن ها فرض می شود جوانان 
بی سوادند و عملکرد ضعیفی در مدرسه دارند؛ 
به عالوه، انجام تحقیقات بیشتر با گروه های سنی 
تشخیص  به منظور  دیگر  کشورهای  در  مشابه 
شباهت ها و تفاوت های احتمالی ترغیب می شود. 
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