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 چکیده
 یکیالکترون یها استفاده از رسانه زانیمادران و م یا سانهارتباط سواد ر یهدف پژوهش حاضر بررس

پژوهش از نوع  نیا. سال شهر مجن بوده است 6تا  4کودکان  یدر کودکان با مشکالت رفتار

و  نیوالد هیجامعه موردمطالعه کل. قرار دارد یهمبستگ قاتیو در دسته تحق یفیمطالعات توص

سال شهر مجن که با  6تا  4کودک  یفر از مادران داران 18شهر مجن و نمونه موردمطالعه  انکودک

و  یدرصد 78 نانیاطم بیبا برآورد ضر، و با استفاده از فرمول کوکران یا خوشه یریگ روش نمونه

انتخاب شدند ، سطح شهر یها یدبستان شیو پ یکودک و قرآن یاز مهدها، یدرصد 12توان آزمون 

و  MLT-35 یا پرسشنامه سواد رسانه، ASEBA یسه پرسشنامه: مشکالت رفتار. ندبود

در دو  یها داده لیتحل. مورداستفاده قرار گرفت کیالکترون یها استفاده از رسانه زانیپرسشنامه م

 نیا یبرا. است رفتهیانجام پذ، Spss 22افزار  با استفاده از نرم یو استنباط یفیسطح آمار توص

، رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ، رنوفیاسم-گروفکولمو ینرمال بودن دادها یها منظور از آزمون

پژوهش نشان داد که  نیا جینتا. مستقل استفاده شده است tو  یتنیو-من یها نیانگیتفاوت م

 یها اسیمق، یکیالکترون یها یاستفاده از باز زانیبا م یجسمان اتیشکا اسیمق ی رابطه

با  یباز زانیبا م یکل ی شده یساز یرفتار پرخاشگرانه و مشکالت برون، جهمشکالت تو، یریگ گوشه

 نیب. باشد یدر کودکان معنادار م لیسرگرم شدن به موبا زانیمشکالت خواب با م اسیو مق میگ

 نیب. نشد افتی یارتباط چیدر کودکان ه یمشکالت رفتار یها اسیمادران با مق یا سواد رسانه

مشخص  نیهمچن. وجود دارد یمادران و مشکالت توجه کودکان ارتباط معنادار التیسطح تحص

دو  نیب. در کودکان رابطه وجود دارد یکیالکترون یها یباز زانیمادران با م یا سواد رسانه نیشد ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشکالت  نینشد اما ب افتی یتفاوت کیالکترون یها استفاده از رسانه زانیگروه دختر و پسر در م

پژوهش هرچه  یها افتهیبر اساس . ستدر دو گروه تفاوت معنادار بوده ا دهش یساز یدرون یرفتار

 یو بروز برخ وعیباشد ش شتریو تلفن همراه ب ونیزیها مانند تلو رسانه یاستفاده کودک از برخ

در  یا هر چه سواد رسانه گریاست و از طرف د شتریدر او ب زیشده ن یساز یو برون یمشکالت درون

 . ها دارد سانهر یبرخ زا یاستفاده کمتر زانیباشد کودک م شتریمادر ب

 . یا سواد رسانه، یکیالکترون یها رسانه، یمشکالت رفتار واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دهد که تقریباً یک پنجم کودکان و نوجوانان بدون توجه به  های انجام شده نشان می بررسی

 2دچار مشکالت رفتاری، در دوران کودکی و نوجوانی، کنند اینکه کجا و چگونه زندگی می

[ دریافتنـد کـه 1222] 1پینـدا و همکـاران. [2172د ]محمدخانی و همکاران شون می

ترس و رفتارهای ، صورت پرخاشـگری سال بیشتر به 1-8مــشکالت رفتاری در کودکان 

جای  تهاجمی بوده و تأثیرات منفـی بـر رفتـار اجتماعی و تحصیلی در دوران نوجوانی به

عنوان  ین و محـسوب نمـودن ایـن رفتارها بهگذارد و در ضمن عدم شناخت والـد می

 . رفتارهای طبیعی دوران کودکی مشکالت کودکان را تشدید نموده است

عاطفی و رفتاری معموالً به علت یک برخورد یا تأثیر متقابل ، رشد مشکالت اجتماعی

 باشد ]ژانت محیطی و ژنتیکی می، ی عواملی است که در رابطه با عوامل شناختی پیچیده

 . [11229کی

محیط ، پذیری درکنارخانواده عنوان یکی از عوامل مهم جامعه های جمعی به رسانه

های گوناگون زندگی کودک ایفا  نقش مهمی در رشد و تربیت جنبه، آموزشی و دوستان

که بر اساس  چنان، شوند های کودکی با انسان همراه می از نخستین سال 4ها رسانه. کند می

کنند  نوزادان در حدود نیم ساعت در شبانه روز تلویزیون تماشا می، شده های انجام پژوهش

 . [82779]نیومن

های الکترونیکی  استفاده از رسانه. ها هستند ترین مخاطبان رسانه کودکان جزء اصلی

، میلن، زمان و درازمدت با مشکالت سالمتی ارتباط دارد ]هانکاکس صورت هم در کودکان به

ها ممکن است با  چند شواهدی وجود دارد که شدت دسترسی به رسانههر. [1224 6پولتن

ارتباط ، [1221و دیگران  9سال مرتبط باشد ]هوایسمن 1تا  6آمیز کودکان  رفتار خشونت

با ، ها زمان استفاده از آن های الکترونیکی و مدت میزان استفاده از انواع مختلف رسانه

 . [1226و دیگران  1ینامعلوم است ]ماند، مشکالت سالمت روان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Behavioral Problems 

2. Pineda D. Prevalence of attention-deficit 
3. Janet key 

4. media 

5. Newman 

6. Hancox RJ, Milne BJ, Poulton R 

7. Huesmann LR 

8. Lisa K. Mundy 
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رو  ازاین، های جمعی بر مشکالت رفتاری کودکان پرداختن به موضوع تأثیر رسانه

[ نشان داد بین اختالالت 1221] 2اهمیت دارد که مطالعات زیادی همچون مطالعه ملین

در این راستا . داری وجود دارد مدت تلویزیون همبستگی معنی هیجانی و تماشای طوالنی

[ نیز همبستگی بین تماشای تلویزیون در دوران کودکی و 1229] 1عه لندهویسنتایج مطال

یک نظر سنجی . گسترش مشکالت توجه در دوران نوجوانی را مورد تأکید قرار داده است

گویند که تماشای تلویزیون فرزاندنشان را  درصد از والدین می 18نشان داد که هر چند 

گویند که بدون نظارت والدین تلویزیون نگاه  یها م درصد از بچه 62، کنند پایش می

تلویزیون و  "گوید:  [ درباره وسعت دنیای مجازی می2777] 1جان تیلور گاتر. کنند می

فرصت تجربه دنیای حقیقی و آشنا شدن ، ها با صرف وقت کودکان به دنیای مجازی رسانه

کند و این امرآنان را  سلب میآمیز را از آنان  آور و حتی مخاطره نشاط، های جذاب با واقعیت

 . حوصله و حسود بارمی آورد بی

ای است که  ای وسیله توصیه کرده که سواد رسانه 4[1222آکادمی آمریکایی کودکان ]

های ضداجتماعی و خشونتی که به علت در  نگرش، تواند از کودکان در برابر پرخاشگری می

ای  تعریف سواد رسانه. [1221ترابرجر شود محافظت نماید ]اس معرض رسانه بودن ایجاد می

اصوات ، وتحلیل و ارزیابی تصاویر تجزیه، استفاده، توانایی دسترسی 8از منظر کمیسیون اروپا

شویم و بخش  ها مواجه می صورت روزانه با آن هایی که در جهان کنونی به و پیام

ایجاد ارتباط مؤثر با  همچنین توانایی. دهند انکارناپذیری از فرهنگ معاصر ما را تشکیل می

 . (2171ها دسترسی دارند )باهنر و چابکی  هایی که افراد به آن رسانه

ازآنجاکه والدین تأثیرگذارترین افراد در زندگی کودکان هستند و از جمله عوامل 

های این رسانه به  کننده در رابطه کودک و تلویزیون و تأثیرپذیری کودک از فراورده تعیین

ای  ای والدین در دستیابی به رژیم مصرف رسانه سواد رسانه، بدون شک، روند شمار می

 . [2174، کننده خواهد بود ]فتحی و همکاران مناسب برای کودکان تعیین

عنوان یک عامل محافظ در برابر  ها به های نظارتی آن ای والدین و شیوه سواد رسانه

گریفین و ، 61221همکاران تعدادی از پیامدهای منفی از جمله مصرف مواد ]کلرک و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mellin 

2. Landhuis 

3. John Taylor Gutter 
4. American Academy of،2001 AAP 

5. European Commission 

6. Clark, H. K. , Shamblen, S. R. , Ringwalt, C. L. , & Hanley, S 
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های  [ درگیری1222، 1[ ضعف سالمت ذهن و روان ]هامز و همکاران21222همکاران

[ مشغولیت زودهنگام نسبت به رفتارهای جنسی و رفتارهای 1221 1گروهی ]دنیل ام سی

 . شناخته شده است، [ در طوالنی مدت1222، 4تهاجمی ]هانگ و دیگران

ای در نحوه استفاده  هم رسانه بر رفتار کودکان و سواد رسانهبنابراین با توجه به نقش م

در پی بررسی رابطه ، پژوهش حاضر با محور قرار دادن مشکالت رفتاری کودکان، ها از رسانه

 . ها در کودکان بوده است ای با مشکالت رفتاری و میزان استفاده از رسانه سواد رسانه

 . رضیات و پاسخ به چند سؤال دست یابداین پژوهش در پی این است که به بررسی ف

 فرضیات پژوهش 

 . ای مادران رابطه وجود دارد سال و سواد رسانه 6تا  4( بین مشکالت رفتاری کودکان 2

های الکترونیکی رابطه وجود  ( بین مشکالت رفتاری کودکان و میزان استفاده از رسانه1

 . دارد

ای  سال با سواد رسانه 6تا  4های الکترونیکی در کودکان  نه( بین میزان استفاده از رسا1

 . مادران رابطه وجود دارد

 سؤاالت پژوهش

 ها ارتباط دارد؟ سال با سطح تحصیالت مادران آن 6تا  4( آیا مشکالت رفتاری کودکان 2

ت سال با سطح تحصیال 6تا  4های الکترونیکی در کودکان  ( آیا میزان استفاده از رسانه1

 ها ارتباط دارد؟ مادران آن

 6تا  4های الکترونیکی بین دو گروه کودکان دختر و پسر  ( آیا در میزان استفاده از رسانه1

 سال تفاوتی وجود دارد؟

سال تفاوتی در مشکالت رفتاری وجود  6تا  4( آیا بین دو گروه کودکان دختر و پسر 4

 دارد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Griffin, K. W. , Samuolis, J. , & Williams, C 

2. Hamza, C. A. , & Willoughby, T 

3. McDaniel, D. D 
4. Huang, D. Y. C. , Murphy, D. A. , & Hser, Y 
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 ها مرور پیشینه

توان به دو گروه تقسیم  وضوع پژوهش حاضر بوده است را میهای که مرتبط با م پژوهش

های الکترونیکی بر رفتار  ها که به بررسی ارتباط یا نقش رسانه گروهی از پژوهش-2. کرد

توان هم  پرداختند که در اینجا متغیر رفتار را می ( می... مخاطب )اعم از کودک یا نوجوان و

ی استفاده مخاطب از انواع  و هم میزان و نحوهوجود یا عدم وجود برخی مشکالت رفتاری 

ها بودند که به بررسی  دسته دوم گروهی از پژوهش-1های الکترونیکی بشمار آورد  رسانه

( بر ... ای والدین یا مخاطبینی دیگر )مانند مربیان و معلمان و ارتباط یا نقش سواد رسانه

ها  پرداختند که به چند مورد آن می (... آموز و دانش، نوجوان، رفتار مخاطبی دیگر )کودک

 . شود اشاره می

ی  سال درباره 22زمان  [ در مدت1222نتایج تحقیقات طولی براون و همکارانش ]

تواند به  اثرات رسانه بر روی سالمت و رفاه کودکان و نوجوانان نشان داد که رسانه می

های الکلی و  در و نوشیدنیرفتارهای پرخاشگرانه و وابستگی به مواد مخ، اختالالت خوردن

[ در رابطه با 1221] 2های ازمرت یافته. کمک کند، در نوجوانی، رفتارهای جنسی زودهنگام

، مشکالت تفکر، مشکالت اجتماعی، مشکالت رفتاری حاکی از آن است که انزواطلبی

ت مشکالت برونی شده و مشکال، رفتارهای پرخاشگرانه، رفتارهای بزهکارانه، مشکالت توجه

این اختالالت . زمان تماشای تلویزیون همبستگی دارند طور معینی با مدت به، رفتاری کل

زمان تماشای تلویزیون  [ نیز همبستگی معناداری با مدت1221هیجانی در مطالعات ملین ]

 . اند داشته

های  [ نشان داد که استفاده از رسانه1226نتایج مطالعه ماندی و همکاران ]

او همچنین . مشکالت عاطفی و رفتاری بعد از دوران کودکی همراه استالکترونیکی با 

 29/2های ویدیویی احتمال  نشان داد در پسران به ازای هر ساعت اضافی استفاده از بازی

برابر بیشتر نزدیک شدن به مرز اختالالت و مشکالت عاطفی و رفتاری وجود دارد و به ازای 

هر . رسد برابر می 81/1های ویدیویی این احتمال به  ساعت اضافی استفاده از بازی 1هر 

برابر بیشتر نزدیک شدن به مرز مشکالت  4/2ساعت تماشای تلویزیون در پسران احتمال 

ساعت اضافی تماشای تلویزیون این  1بیش فعالی و مشکالت توجهی همراه بود و با هر 

از کامپیوتر هیچ ارتباطی  بین مشکالت رفتاری با میزان استفاده. شود احتمال بیشتر می

 . یافت نشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ozmert E 
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بر روی  71تا  2171های  القدر و همکارانش بین سال در یک مطالعه مقطعی که جلیل

ساله شهر قزوین با موضوع ارتباط اختالالت خواب با تماشای  29تا  24آموز  دانش 681

ور خالصه به این نتایج ط به، انجام دادند، ای های رایانه ماهواره و استفاده از بازی، تلویزیون

روز بیشتر از دو ساعت  درصد از دانش آموزان در طول شبانه 8/49دست یافتند که 

بیشترین اختالالت خواب در دانش آموزان دبیرستانی بیدار شدن . کردند تلویزیون تماشا می

ن و گزارش شد که این اختالالت با مدت تماشای تلویزیو... آلودگی روزانه و خواب، از خواب

القدر و  ارتباط معنادار نشان دادند ]جلیل، های الکترونیک در دانش آموزان ماهواره و بازی

 . [2176، همکاران

ای بر رفتار  های رایانه با موضوع کارکرد بازی 2172نتایج تحقیق منصوری در سال 

، خشونت، تعامل و رابطه با خانواده، نشان داد که بین میزان سازگاری، نوجوانان شهر تهران

کنند با سایر  ای استفاده می های رایانه آموزانی که بیشتر از بازی اضطراب و تمرکز در دانش

 . تفاوت معنادار وجود دارد، کنند های الکترونیک استفاده نمی دانش آموزان که از بازی

ای والدین و  [ و همکاران در شهر تهران با عنوان سواد رسانه2174تحقیقات فتحی ]

 های تلویزیونی کودکان نتایج زیر را نشان داده است: برنامهمصرف 

شان  ساله 22تا  8اند که کودکان  درصد از والدین موردبررسی اذعان کرده 78

های  درصد از کودکانشان به تماشای فیلم 12همچنین . های سیما هستند ی برنامه بیننده

 16( و ... کامپیوتر و، ری )تبلتهای کامپیوت درصد به بازی 92، (... و dvd. vcdخانگی )

 . پردازند درصد با استفاده از اینترنت و کامپیوتر می

ها  ها قرار داد چرا که هرکدام از آن توان در دسته اول پژوهش چند پژوهش باال را می

با ، ها ی استفاده از آن های الکترونیکی و میزان و نحوه نوعی به نقش و ارتباط رسانه به

های  ی و سالمتی در کودکان اشاره دارند و گویای حقیقت آشکار تأثیر رسانهمشکالت رفتار

 . باشند الکترونیکی بر رفتار مخاطبین خود می

تحصیالت ، ای [ در پژوهش خود نشان دادند که سواد رسانه1228] 2نیکن و همکاران

های  از رسانه ساله 6تا  2توجهی با نحوه استفاده کودکان  طور قابل و میانجیگری والدین به

ها گزارش دادند که اغلب والدین با تحصیالت پایین کودکانشان  آن. مرتبط است، الکترونیک

خواب خود هستند و فرزندانشان زمان بیشتری را در  نمایش الکترونیکی در اتاق دارای صفحه

 . کنند تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر صرف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Peter Nikken and Marjon Schols 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nikken%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26472932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schols%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26472932
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[ زیر نظر سازمان بهداشت 1221] 2ول و دیگراندر پژوهشی که توسط رایان بر

ماهه  6های کودکان بین زمان  داری در مصرف رسانه انجام شد کاهش معنی 1عمومی کانادا

نتایج شواهد اولیه نشان . گزارش شده است، ای برای والدین جلسات آموزشی سواد رسانه

رفتارهای والدین را در این  تواند دهد که حتی یک کارگاه آموزشی کوتاه برای والدین می می

 . ها تأثیر بگذارد جهت در نظر بگیرد و بر راهبردهای نظارتی آن

% والدین 92[ در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 2116جوادی و اقبالی ]

کنند  برای نظارت بر نحوه استفاده فرزندانشان از تلویزیون از روش نظارت فعال استفاده می

های مختلف  های مورداستفاده فرزندانشان در رسانه بر محتوای برنامه % والدین61و 

 . در حد زیاد و خیلی زیاد نظارت دارند، تصویری

در پژوهش فتحی و همکارانش همچنین نشان داده شد بین الگوی تماشای تلویزیون 

بین . داری وجود دارد ی معنی ای والدین رابطه کودکان از نظر مدت تماشا و سواد رسانه

داری جود دارد و بین سواد  ی معنی ها نیز رابطه ای والدین و سطح تحصیالت آن سواد رسانه

داری وجود دارد ]فتحی و  ی معنی اجتماعی والدین رابطه-ای والدین و پایگاه اقتصادی رسانه

 . [2174، همکاران

خاب ای والدین و انت [ با موضوع سواد رسانه2171های پژوهش عیدی زاده ] یافته

ای والدین گزینش  سواد رسانه، سن، نشان داد که بین سطح تحصیالت، ای های رایانه بازی

 . های الکترونیکی در فرزندانشان ارتباط وجود دارد ها و استفاده از بازی آن

های نظارتی  ای و شیوه ها نیز گویای این موضوع هستند که سواد رسانه این پژوهش

های  ها از رسانه تواند بر نحوه و میزان استفاده آن جوان میوالدین و مراقبین کودک و نو

توان گفت  پس می. ها مؤثر باشد الکترونیکی و فاکتورهای رفتاری و مشکالت رفتاری در آن

های  های مداخله والدین در میزان تماشا و استفاده از انواع رسانه که محیط خانواده و روش

توجه به . نقش بسزایی دارد، حال گسترش استتصویری که از سوی کودکان هر روز در 

ها هنگامی اهمیت بیشتری پیدا  موضوع مداخله والدین در تماشای تلویزیون و سایر رسانه

شود بخش زیادی از اوقاتی را که کودکان و نوجوانان باید صرف  کند که مشاهده می می

 . دهند ها اختصاص می رسانهبه بازی یا استفاده از انواع ، ها کنند آموختن یا سایر فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ryan Broll. Claire V. Crooks, Shanna Burns, Ray Hughes, and Peter G. Jaffe 

2. Public Health Agency of Canada 
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 روش پژوهش

جامعه . ین پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و در دسته تحقیقات همبستگی قرار داردا

نفر  19داد ها تع باشد که از بین آن سال شهر مجن می 6تا  4پژوهش کلیه مادران کودکان 

 . ای انتخاب شدند صورت تصادفی خوشه به

درصدی  78ول کوکران و با در نظرگیری ضریب اطمینان این تعداد با استفاده از فرم

بین سواد رسانه و  1/2ی حداقلی  درصدی و همچنین در نظرگیری رابطه 12و توان آزمون 

این حجم از نمونه به نسبت  ای به دست آمد و ی رسانه مشکالت رفتاری و میزان استفاده

دبستانی و مهدهای  اکز پیشای از بین مر صورت تصادفی خوشه به، سن و جنسیت کودکان

 . های آموزش خانواده انتخاب شدند های محلی و کارگاه کودک و پایگاه

 : وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش1جدول 
 

 

 

 

 
 

بعد از مراجعه به . شدای و میدانی استفاده ها از دو روش کتابخانهآوری دادهجهت جمع

، پرتال علوم انسانی، های تحقیقاتی داخلی مانند ایران داک های عمومی و سایت کتابخانه

گردآوری مقاالت مرتبط ، ها های معتبر دانشگاه نامه های خارجی و پایان و سایت... سیلویکا و

، هشو اطالعات جامع در خصوص موضوع مورد پژو 71تا  11های  در بازه زمانی سال

 . ها استفاده شد های مختلف از آن صورت گرفته و در بخش

 ابزارهای پژوهش و روایی و پایایی

ای و  ها )پرسشنامه سنجش سواد رسانه در پژوهش حاضر از دو ابزار برای گردآوری داده

( ASEBA[)1222] 2سیاهه رفتاری کودک از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ

های الکترونیک در  ن برای دستیابی به میزان استفاده از رسانههمچنی. استفاده شده است

های  کودکان از چند سؤال کلیدی برگرفته شده از پرسشنامه میزان استفاده از رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Achenbach, T. M 

 جنسیت فراوانی درصد

 پسر 41 1. 88

 دختر 17 1. 44

 جمع 19 222
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استفاده شده ، باشد ای می صورت چندگزینه [ که به2176الکترونیک اصغری و کریم زاده ]

 . توسط مادران پرشدند، دارد معرفی شدهاست؛ و این چند سؤال به همراه دو ابزار استان

 (ASEBA) نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ -1

[ 1222سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ ] از نظام، های رفتاری گیری اختالل برای اندازه 

[ 2119. نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ ]کیامنش و محمداسماعیل. شود استفاده می

 . ها و کارکردهای انطباقی است برای سنجش شایستگی اه ای از فرم مجموعه

های  ترین ابزارهای سنجش و تشخیص اختالل فهرست رفتاری کودک یکی از شاخص

، 2های مختلف ]دوالن و رنی رود که روایی و اعتبار آن در پژوهش کودکی به شمار می

در هنجاریابی . ت[ مطلوب ارزیابی شده اس1228، 1یانگستروم و استار، ؛ یانگستروم1229

های مربی و والد با  های فرم همسانی درونی کلیه مقیاس، این آزمون در جمعیت ایرانی

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و همچنین اعتبار آزمون با استفاده از باز آزمون در فاصله 

موردبررسی قرار گرفت ]کیامنش و ، نفر از والدین و مربیان 2122روز بر روی  28

برآورد شد  12/2تا  81/2[ همسانی درونی فرم والد در دامنه از 2119، اسماعیلمحمد

 . گزارش شده است ]همان[ 19/2تا  68/2ای از  اعتبار بازآزمایی آن نیز در فرم والد در دامنه

 های الکترونیکی پرسشنامه میزان استفاده از تلویزیون و بازی-2

ز نظر متخصصان( توسط اصغری و کریم زاده در این پرسشنامه با روش دلفی )با استفاده ا

ساخته شده است و شامل چندین سؤال کلیدی از والدین راجع به تعداد ساعات  76سال 

روایی محتوایی سؤاالت این . باشد های الکترونیکی می استفاده کودکشان از انواع رسانه

وزه روانشناسی کودک نظر در ح نفر از اساتید صاحب 22توسط ، پرسشنامه قبل از استفاده

پایایی این آزمون در سؤاالت نگرش سنجش با روش آلفای کرونباخ در کل . تأیید شد

 . [1229به دست آمد ]اصغری و همکاران  91/2پرسشنامه برابر با 

 (MLT-35ای ) پرسشنامه سنجش سواد رسانه-3

ی جوانان شهر نفر 661توسط قربانی و همکاران بر روی نمونه  74این پرسشنامه در سال 

ها به  ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مؤلفه. تهران ساخته و هنجاریابی شده است

همچنین روایی این . برآورد شده است 14/2ها  و برای کل گویه 66/2و  92/2، 12/2ترتیب:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dolan. & Rennie 

2. Youngstrom, E. ,Youngstrom, J. K. , & Starr 
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صورت مطلوب گزارش  واگرا و تحلیل عاملی( به، آزمون نیز با استفاده از روایی سازه )همگرا

برداری  عنوان نمونه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در شاخص کفایت نمونه به. ده استش

((KMO  گزارش شده است  918/4896برابر با  2و نتیجه آزمون کرویت بارتلت 111/2برابر

 . [2174]قربانی و همکاران 

 روش اجرا

پوشش خود  سال را تحت 6تا  4دبستان که کودکان  مراکز پیش، پس از تعیین حجم نمونه

نامه به مادران گروه  ای انتخاب شدند و پس از ارسال دعوت ی تصادفی خوشه به شیوه، دارند

ها  های زمانی معین در اختیار آن ها طی فاصله پرسشنامه، ها در یک مکان نمونه و تجمع آن

وتحلیل جای گذاری  ها در جداول توصیفی برای تفسیر و تجزیه قرار گرفت؛ و سپس داده

 . دشدن

 ها: وتحلیل داده روش تجزیه

ها از ترسیم جداول و تعیین میانگین و انحراف استاندارد  برای توصیف داده، در این پژوهش

ها نیز از ضرایب همبستگی بین متغیرها و  ها استفاده شده است و برای تحلیل داده داده

برای . ده شده استهای دو گروه )دختر و پسر( استفا مستقل برای تفاوت میانگین tآزمون 

 . استفاده گردیده است 11نسخه  spssافزار  انجام این کار از نرم

 های پژوهش یافته

 توزیع جنسیت کودکان گروه نمونه :2جدول 

 

 

 

دران گروه نمونه فرزند نفر از ما 41شود که  های جدول فوق مشخص می با توجه به یافته

 . سال دارند 6تا  4ها دختر  نفر از آن 17پسر و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bartlett test of sphericity 

 درصد فراوانی جنسیت

 1. 88 41 پسر

 1. 44 17 دختر

 2. 222 19 جمع
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 : توزیع سطح تحصیالت مادران3جدول 

 مقطع تحصیلی فراوانی درصد

 ابتدایی 11 6 .12

 راهنمایی 23 4 .26

 دبیرستان 37 5 .42

 دانشگاهی دیپلم و پیش 16 4 .18

 جمع 87 0 .100

میانگین تحصیالت مادران در دو سطح ، شود ده گزارش میآم دست با توجه به شواهد به

 . باشد دبیرستان و راهنمایی می

 : توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش4جدول 

 

میانگین مشکالت رفتاری در کودکان و سواد ، های توصیفی حاصل شده با توجه به یافته

 . باشد و می 242و  222از نمره کل  98، 47ای مادران به ترتیب  رسانه

های الکترونیکی در کودکان گروه  توزیع فراوانی میزان استفاده از رسانه، در این قسمت

 . شود شاخص آورده می 6ر قالب نمونه د

 میانه میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 واریانس

نمره 

 کل

مجموع 

 ها داده

مشکالت 

 رفتاری
47 .11 41 .2 11 .87 822 .11 222 18 

 41. 98 ای سواد رسانه
98 .

12 
21 .41 212 .16 242 19 
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 ها : توزیع فراوانی میزان استفاده کودکان از رسانه5جدول 

درصد کودکان کمتر از  11، آمده در جدول باال دست های توصیفی به با توجه به یافته

 29همچنین . شوند های الکترونیکی می ساعت( سرگرم بازی 1قیقه تا د 2دوساعت )بین 

درصد به استفاده  42حدود ، درصد به بازی با گیم 7، درصد به استفاده از رایانه شخصی

به همین میزان )کمتر از دو ، درصد به استفاده از تلفن همراه )موبایل( 81حدود ، ازتبلت

 . باشند ساعت( سرگرم و مشغول می

درصد از کودکان از  87حدود ، آمده دست های به م به ذکر است با توجه با گزارشالز

درصد از تبلت اصالً  88، درصد از گیم 19، درصد از رایانه 12، های الکترونیکی بازی

 . کنند استفاده نمی

 اصالً درجه
 2کمتر از 

 ساعت
 ساعت 6-4 ساعت 2-4

 6بیشتر از 

 ساعت
 مجموع

 های شاخص

میزان 

استفاده از 

 ها رسانه

 درصد انیفراو درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

میزان 

های  بازی

الکترونیک

 ی

82 6/81 17 1/11 9 1 ----- ----- ----- ----- 19 222 

استفاده از 

 رایانه
92 8/12 28 1/29 1 1/1 ----- ----- ----- ----- 19 222 

 222 19 ----- ----- 2/2 2 1/1 1 1/7 1 4/19 96 بازی با گیم

استفاده از 

 تبلت
41 1/88 14 2/17 4 6/4 2 2/2 ----- ----- 19 222 

استفاده از 

 موبایل
14 2/17 48 9/82 1 1/7 ----- ----- ----- ----- 19 222 

تماشای 

 تلویزیون
----- ----- 11 7/19 18 1/42 22 6/21 1 1/7 19 222 
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 42حدود . بیشترین میزان استفاده مربوط به تماشای تلویزیون در کودکان است

درصد  21حدود . شوند ساعت به تماشای تلویزیون مشغول می 6تا  4ین درصد از کودکان ب

 . پردازند ساعت به تماشای تلویزیون می 6درصد نیز بیشتر از  7ساعت و حدود  6تا  4بین 

توان در نظر  عنوان یک شاخص معکوس می میزان بازی کودک با افراد خانواده را که به

درصد از کودکان  97گونه گزارش نمود که حدود  این، ها توان با توجه به یافته گرفت را می

ساعت  4تا  1ها نیز بین  درصد از آن 27کنند و  کمتر از دو ساعت با افراد خانواده بازی می

 . کنند با افراد خانواده خود بازی می

 ها بررسی نرمال بودن داده

ها در قالب جدول و  مههای حاصل از پرسشنا در این قسمت ابتدا توزیعی از نرمال بودن داده

وتحلیل  سپس به تجزیه. شود ارائه می 2اسمیرنوف-نمودار با استفاده از آزمون کولموگروف 

 . شود فرضیات و سؤاالت تحقیق پرداخته می

 ها های حاصل از پرسشنامه : توزیع نرمال بودن داده6جدول 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Kolmogorov-Smirnov 

 اسمیرنوف-کولموگروف
 متغیر

 نمقدار آزمو درجه آزادی سطح معناداری

 مشکالت رفتاری . 152 81 . 000

 ای سواد رسانه . 085 81 . 200

200 . 81 086 . 
میزان استفاده از 

 های الکترونیکی رسانه
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 : نمودار هیستوگرم توزیع نرمال متغیر مشکالت رفتاری1شکل 

 

 های الکترونیکی : نمودار هیستوگرام متغیر میزان استفاده از رسانه2شکل 
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 ای دار هیستوگرام متغیر سواد رسانه: نمو3شکل 

 

های حاصل از دو پرسشنامه  شود که داده مشخص می، ها با توجه به توزیع نرمال بودن داده

ای از توزیع نرمال برخوردارند ولی  های الکترونیکی و سواد رسانه میزان استفاده از رسانه

( p<0/05) 28/2ی کمتر از با توجه به سطح معنادار، های پرسشنامه مشکالت رفتاری داده

 . از توزیع نرمال برخوردار نیست

 های پژوهش آزمون فرضیه

ای مادران رابطه وجود  سال و سواد رسانه 6تا  4فرضیه اول: بین مشکالت رفتاری کودکان 

 . دارد
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 ای مادران و مشکالت رفتاری کودکان : همبستگی بین سواد رسانه7جدول 

دهد بین هیچ  نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می، آمده دست های به با توجه به یافته

ای مادران ارتباط معناداری یافت  یک از ابعاد مشکالت رفتاری در کودکان با سواد رسانه

 . شود أیید می(؛ بنابراین فرض صفر تp>0/05نشد )

های الکترونیکی  فرضیه دوم: بین مشکالت رفتاری کودکان و میزان استفاده از رسانه

 . رابطه وجود دارد

 ت رفتاریابعاد مشکال ای سواد رسانه

 -درونی سازی شده ضریب همبستگی -.299

 سطح معناداری .491 به لحاظ عاطفی /واکنشی

 -درونی سازی شده ضریب همبستگی -.211

 سطح معناداری .119 اضطراب و افسردگی

 -درونی سازی شده ضریب همبستگی -.262

 سطح معناداری .891 شکایات جسمانی

 -درونی سازی شده ضریب همبستگی -.291

 سطح معناداری .827 گیری گوشه

 -درونی سازی شده ضریب همبستگی -.219

 سطح معناداری .912 مشکالت خواب

 -سازی شده برونی ضریب همبستگی -.214

 سطح معناداری .419 مشکالت توجه

 -سازی شده برونی ضریب همبستگی -.219

 اداریسطح معن .126 رفتار پرخاشگرانه

 ضریب همبستگی -.241
 سایر مشکالت

 سطح معناداری .687
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 های الکترونیکی در کودکان : همبستگی بین مشکالت رفتاری و میزان استفاده از رسانه1جدول 

 ابعاد رسانه استفاده از های شاخص

 مشکالت رفتاری

های  میزان بازی

 کترونیکیال

استفاده از 

 رایانه

بازی 

 با گیم

استفاده از 

 تبلت

سرگرم شدن 

 با موبایل

تماشای 

 تلویزیون

درونی سازی 

 -شده

به لحاظ عاطفی 

 /واکنشی

 . 228 . 224 -. 211 . 269 . 212 -. 221 ضریب همبستگی

 . 178 . 172 . 966 . 212 . 462 . 799 سطح معناداری

درونی سازی 

 -شده

و اضطراب 

 افسردگی

 . 211 . 221 . 211 . 297 -. 216 . 266 ضریب همبستگی

 . 968 . 171 . 969 . 279 . 144 . 848 سطح معناداری

درونی سازی 

 -شده

 شکایات جسمانی

 . 219 -. 264 -. 242 -. 221 -. 219 -. 114 ضریب همبستگی

 . 912 . 888 . 924 . 192 . 211 . 217 سطح معناداری

زی درونی سا

 -شده

 گیری گوشه

 -. 268 . 221 . 219 . 117 . 212 . 216 ضریب همبستگی

 . 211 . 462 . 122 سطح معناداری
129 . 

 
176 . 882 . 

درونی سازی 

 -شده

 مشکالت خواب

 . 261 . 196 . 274 . 262 . 229 . 278 ضریب همبستگی

 . 227 . 222 . 118 . 812 . 741 . 292 سطح معناداری

درونی  مشکالت

 سازی شده )کلی(

 . 241 . 291 . 214 . 124 . 227 . 211 ضریب همبستگی

 . 687 . 211 . 981 . 281 . 718 . 412 سطح معناداری

 

سازی  برونی

 -شده

 مشکالت توجه

 . 286 . 282 -. 211 . 119 -. 221 . 211 ضریب همبستگی

 . 628 . 648 . 111 . 219 . 714 . 186 سطح معناداری

سازی  رونیب

 -شده

 رفتار پرخاشگرانه

 . 212 . 212 -. 248 . 188 -. 218 . 221 ضریب همبستگی

 . 112 . 488 . 297 . 229 . 126 . 719 سطح معناداری

 سایر مشکالت
 . 211 . 277 -. 214 . 298 . 228 -. 261 ضریب همبستگی

 . 449 . 162 . 182 . 228 . 171 . 866 سطح معناداری

 مشکالت

سازی شده  برونی

 )کلی(

 . 218 . 211.  -. 291 . 149 -. 221 -. 211 ضریب همبستگی

 . 122 . 482 . 221 . 212 . 711 . 112 سطح معناداری
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دهد که بین شکایات  نشان می 2با توجه به جدول باال نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن

بین ، های الکترونیکی از بازیجسمانی در بعد مشکالت درونی سازی شده با میزان استفاده 

ی کلی با میزان  سازی شده رفتار پرخاشگرانه و مشکالت برونی، مشکالت توجه، گیری گوشه

بین مشکالت خواب در کودکان و میزان سرگرم شدن به موبایل در کودکان ، بازی با گیم

سایر مشکالت و مشکالت ، ارتباط مثبت وجود دارد همچنین بین مشکالت توجه

ارتباط منفی ، صورت کلی با میزان بازی که کودک با افراد خانواده دارد سازی شده به یبرون

سازی  وجود دارد؛ یعنی با افزایش تعداد ساعات بازی کودک با افراد خانواده مشکالت برونی

شود  کند؛ بنابراین فرض صفر در این فرضیه تأیید نمی شده در کودک کاهش پیدا می

(p<0/05) . 

سال با  6تا  4های الکترونیکی در کودکان  م: بین میزان استفاده از رسانهفرضیه سو

 . ای مادران رابطه وجود دارد سواد رسانه

 ای مادران های الکترونیکی و سواد رسانه : همبستگی بین میزان استفاده از رسانه9جدول 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Spearman Correlation Coefficient 

سؤاالت کلیدی میزان استفاده از 

 های الکترونیکی رسانه

طح ضریب همبستگی و س

 معناداری

نمره کلی سواد 

 ای رسانه

 بازی الکترونیکی
 .121 ضریب همبستگی

 .228 سطح معناداری

 بازی با رایانه
 -.217 ضریب همبستگی

 .122 سطح معناداری

 بازی با گیم
 -.262 ضریب همبستگی

 .812 سطح معناداری

 بازی با تبلت
 .242 ضریب همبستگی

 .271 سطح معناداری

 بازی با موبایل
 -.218 ضریب همبستگی

 .112 سطح معناداری

 تماشای تلویزیون
 -.261 ضریب همبستگی

 .811 سطح معناداری
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ای مادران و میزان  دهد که بین سواد رسانه نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می

ای  بین سواد رسانههای الکترونیکی همبستگی منفی وجود دارد و همچنین  استفاده از بازی

به ، ها نیز همبستگی مثبت وجود دارد مادر و میزان بازی کودک با خانواده و رفتن به پارک

های الکترونیکی در  میزان استفاده از بازی، ای مادران این معنا که با افزایش سواد رسانه

یابد؛  می افزایش، کند کودک کاهش و میزان زمانی را که کودک با افراد خانواده بازی می

 (p<0/05شود ) بنابراین فرض صفر تأیید نمی

 سؤاالت پژوهش

 ها ارتباط دارد؟ سال با سطح تحصیالت مادران آن 6تا  4( آیا مشکالت رفتاری کودکان 2

 : همبستگی بین مشکالت رفتاری کودکان و سطح تحصیالت مادران11جدول 

 

 

 

 ح تحصیالتسط ضریب همبستگی و سطح معناداری ابعاد مشکالت رفتاری

 -درونی سازی شده

 به لحاظ عاطفی /واکنشی

 -.211 ضریب همبستگی

 .211 سطح معناداری

 -درونی سازی شده

 اضطراب و افسردگی

 -.281 ضریب همبستگی

 .244 سطح معناداری

 -درونی سازی شده

 شکایات جسمانی

 -.248 ضریب همبستگی

 .611 سطح معناداری

 -درونی سازی شده

 گیری شهگو

 -.221 ضریب همبستگی

 .177 سطح معناداری

 -درونی سازی شده

 مشکالت خواب

 -.241 ضریب همبستگی

 .272. سطح معناداری

 -سازی شده برونی

 مشکالت توجه

 -.127 ضریب همبستگی

 .221 سطح معناداری

 -سازی شده برونی

 رفتار پرخاشگرانه

 -.211 ضریب همبستگی

 .127 اریسطح معناد

 سایر مشکالت
 -.121 ضریب همبستگی

 .284 سطح معناداری
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بین تحصیالت مادر با ، دهد نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول باال نشان می

همبستگی منفی وجود دارد یعنی با افزایش سطح تحصیالت ، مشکالت توجه در کودکان

در سایر ابعاد مشکالت رفتاری . (p<0/05یابد ) مشکالت توجهی در کودک کاهش می، مادر

 . ارتباطی با سطح تحصیالت مادران یافت نشد

سال با سطح  6تا  4های الکترونیکی در کودکان  ( آیا میزان استفاده از رسانه2

 ها ارتباط دارد؟ تحصیالت مادران آن

 حصیالت مادرانهای الکترونیکی در کودکان و ت : همبستگی بین میزان استفاده از رسانه11جدول 

 

ستفاده هیچ همبستگی معناداری بین میزان ا، با توجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن

 . های مختلف در کودکان با سطح تحصیالت مادران یافت نشد از رسانه

 4های الکترونیکی بین دو گروه کودکان دختر و پسر  آیا در میزان استفاده از رسانه -1

 سال تفاوتی وجود دارد؟ 6تا 

سؤاالت کلیدی میزان استفاده از 

 های الکترونیکی رسانه

ضریب همبستگی و سطح 

 معناداری

سطح 

 تحصیالت

 بازی الکترونیکی
 .288 ضریب همبستگی

 .281 سطح معناداری

 بازی با رایانه
 -.211 ضریب همبستگی

 .127 سطح معناداری

 بازی با گیم
 -229 ضریب همبستگی

 .111 معناداری سطح

 بازی با تبلت
 .289 ضریب همبستگی

 .241 سطح معناداری

 بازی با موبایل
 -.212 ضریب همبستگی

 .994 سطح معناداری

 تماشای تلویزیون
 .249 ضریب همبستگی

 .668 سطح معناداری
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 های الکترونیکی در دو گروه دختر و پسر : مقایسه میزان استفاده از رسانه12جدول 

شود که بین متوسط  نتیجه می، مستقل tآمده از آزمون  دست با توجه به مقدار احتمال به

-pفاوت معناداری وجود ندارد )های الکترونیکی در دختران و پسران ت استفاده از رسانه

value>0/05) . 

سال تفاوتی در مشکالت رفتاری  6تا  4آیا بین دو گروه کودکان دختر و پسر  -4

 وجود دارد؟

 : مقایسه مشکالت رفتاری در دو گروه دختر و پسر13جدول 

 

ویتنی -برای مقایسه میانگین مشکالت رفتاری دو گروه دختر و پسر از آزمون ناپارمتری من

آمده از پرسشنامه( با توجه  دست های به استفاده شده است )به دلیل نرمال نبودن توزیع داده

آمده از این آزمون بین مشکالت درونی سازی شده در دو گروه  دست به مقدار احتمال به

دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی میانگین مشکالت درونی سازی در دختران 

 . (p-value<0/05از پسران بیشتر است )

 میانگین تعداد یتجنس
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
 Tمقدار آزمون

مقدار 

 احتمال

 11/1 67/22 41 پسر
18 681/2 826/2 

 71/2 11/22 17 دختر

 مقدار احتمال مقدار آزمون درجه آزادی میانگین تعداد جنسیت ابعاد مشکالت رفتاری

 سازی شده ونیبر
 22/44 41 پسر

18 82/712 716/2 
 16/41 17 دختر

 درونی سازی شده
 98/11 41 پسر

18 22/612 241/2 
 22/41 17 دختر
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 گیری بحث و نتیجه

 فرضیات پژوهش

سال رابطه وجود  6تا  4ای مادران و مشکالت رفتاری کودکان  فرضیه اول: بین سواد رسانه

 . دارد

یک از ابعاد مشکالت رفتاری در کودکان با  های پژوهش نشان داد که بین هیچ یافته

 عنوان دالیل احتمالی رد فرضیه به. ای مادران ارتباط معناداری وجود ندارد سواد رسانه

ای  ها و فاکتورها بود که سواد رسانه ناهمگن بودن جامعه موردمطالعه از نظر برخی ویژگی

، محیط. کننده برای مشکالت رفتاری کودکان باشد والدین بخوبی نتوانست تبیین "متوسط"

، توانند به عوامل رشد مشکالت اجتماعی می، وخوی کودک شیوه پدری و مادری و خلق

عنوان یک عامل  تواند به خوبی نمی ای والدین به ند؛ اما سواد رسانهعاطفی و رفتاری کمک ک

بازدارنده کافی برای رشد مشکالت رفتاری در کودکان باشد بنابراین به دلیل اینکه دامنه 

فاکتور ، تواند دخیل باشد این مشکالت بسیار زیاد است و عوامل زیادی در شیوع آن می

ی در  عنوان یک کاهنده یا فزاینده تواند به تنهایی نمی به، رای ماد ای مانند سواد رسانه واسطه

رشد این مشکالت خصوصاً در کودکان کم سن و سال عمل کند و باتوجه به گسترده بودن 

صورت مقدماتی  ای و پیچیدگی آن و عدم آگاهی و آموزش هرچند به حیطه سواد رسانه

ای است که در آن افراد  ارتر از جامعهبررسی و تحلیل نتایج دشو، مادران جامعه موردمطالعه

 . با فاکتورهای مرتبط در این زمینه پرسشنامه و طرح پژوهشی آشنایی دارند

آمده با پژوهش لئو و همکارانش که بر روی گروهی از والدین و  دست های به یافته

ارش پژوهش لئو و همکارانش گز. همخوانی ندارد، نوجوانانشان در سنگاپور صورت گرفته بود

تواند تا حدودی تأثیرات منفی مانند خشونت را در  کرد که نظارت و آگاهی والدین می

 . ها در فرزندان کاهش دهد برخی از رسانه

های الکترونیکی و مشکالت رفتاری در  فرضیه دوم: بین میزان استفاده از رسانه

 . کودکان رابطه وجود دارد

کایات جسمانی در بعد مشکالت درونی بین ش، آمده دست های به با توجه به یافته

، مشکالت توجه، گیری بین گوشه، های الکترونیکی سازی شده با میزان استفاده از بازی

ی کلی با میزان بازی با گیم و بین مشکالت  سازی شده رفتار پرخاشگرانه و مشکالت برونی

های  افزایش بازیخواب با بازی با موبایل در کودکان ارتباط مثبت وجود دارد؛ یعنی با 

، گیری مشکالت گوشه، شکایات جسمانی و با افزایش بازی با گیم، الکترونیکی در کودک
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همچنین . شود ی کلی در کودکان بیشتر می سازی شده پرخاشگری و مشکالت برونی، توجه

از طرفی بین . کند ها نیز افزایش پیدا می با افزایش بازی با موبایل مشکالت خواب در آن

سازی شده کلی با میزان بازی که کودک  سایر مشکالت و مشکالت برونی، ت توجهمشکال

ارتباط منفی وجود دارد؛ یعنی با افزایش تعداد ساعات بازی کودک با ، با افراد خانواده دارد

 . کند افراد خانواده این مشکالت در کودک کاهش پیدا می

در ، رغم تمام مزایای بازی علی توان عنوان کرد این است که از دالیل احتمالی که می

ها  رسد که فقط برخی از آن ها چنین به نظر می ای و گیم های رایانه مورد بازی

های  بسیاری از محققان بر این باورند که در اکثر بازی. ی مطالب مفید هستند دهنده آموزش

]گنجی و تبع آن انزواطلبی مشهود است  یادگیری پرخاشگری و به، کامپیوتری و ویدیویی

ی  های بندروا نشان داد که پرخاشگری کامالً جنبه طور که آزمایش همان. [2172، همکاران

پرخاشگری را ، ها تقلیدی دارد بنابراین کودکان با در معرض قرار گرفتن پرخاشگری رسانه

های  مهم است که تأثیر رسانه، شود گیری و انزوا می زمانی که صحبت از گوشه. آموزند می

کودکان با سرگرم شدن . ها را بر روی کودکان در نظر گرفت عی و استفاده از فناوریاجتما

ها  گیرند و غرق در این بازی مرور از جمع فاصله می به، های الکترونیک مانند گیم به بازی

لذا ، خصوصاً همساالن را فرا گیرند، توانند شیوه ارتباط با دیگران شوند و دیگر نمی می

در صفحه ، به گزارش مشاور روانشناس بالینی کودکان. کنند تخاذ میگیری را ا گوشه

ها  در نزد بچه، موبایل و تلویزیون، استفاده زیاد از تبلت، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

عامل کاهش هوش آنان است و همچنین استفاده از این وسایل موجب خواهد شد تا 

وسیله ارتباط کالمی و ابراز عالقه و  بدینطرفه دریافت کنند و  کودکان اطالعات را یک

ها ارتباط مناسب  توانند با دیگر همکالسی ها در بین کودکان افت کرده و نمی دوست داشتن

 . برقرار کنند

در مورد اختالالت خواب در کودکان و کار با موبایل تحقیقات زیادی صورت گرفته 

اند؛  موردتوجه کرده و آن را مهم دانسته ها از دیدگاه پزشکی نیز به این است که برخی از آن

توان به علل زیستی و فیزیولوژیک در ارتباط بین بازی با موبایل و  که از این موارد می

های  مشکالت خواب مانند نور صفحه نمایشگر و تأثیرات آن بر شبکه عصبی و تداعی صحنه

صورت کلی  به. اره کرداش... هایی مرتبط با آنچه دیده شده و شده در شب و کابوس دیده

، های انیمیشنی افراط دارند های الکترونیک و فیلم روز در بازی کودکانی که در طول شبانه

ها  ها که بدون هیجان و خشونت نیز نیستند در ذهن و ناخودآگاه آن در خواب این صحنه

های  وگدر خواب دیال، ترسند گاهی این کودکان از تنهایی خوابیدن نیز می. شود تداعی می
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کنند و ممکن است چند بار هم بیدار شوند و  شده را تکرار می های دیده مرتبط با صحنه

ای بوده است که این تأثیرات را بر خواب  با توجه به این موضوع این ابزار رسانه. گریه کنند

 . کودک گذاشته است

های  بازینیز نشان داد که بین اعتیاد به  2172پژوهش گنجی و شفائی مقدم در سال 

 . ای و پرخاشگری و انزواطلبی در دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد رایانه

ای بر رفتار  های رایانه با موضوع کارکرد بازی 2172نتایج تحقیق منصوری در سال 

، خشونت، تعامل و رابطه با خانواده، نشان داد که بین میزان سازگاری، نوجوانان شهر تهران

کنند با سایر  ای استفاده می های رایانه آموزانی که بیشتر از بازی ر دانشاضطراب و تمرکز د

 . تفاوت معنادار وجود دارد، کنند های الکترونیک استفاده نمی دانش آموزان که از بازی

نتایج حاصله با تحقیق صورت گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه مونترال کانادا در بین 

آموز صورت  دانش 2122این پژوهش که بر روی . است نیز همسو 1227و  1221های  سال

تلفن همراه و ، نشان داد که کودکانی که بیش از دو ساعت با تلویزیون، گرفته است

 . کردند ساعت خوابیدن کمتری را تجربه می، کامپیوتر سرگرم بودند

ی  سال درباره 22زمان  [ در مدت1222نتایج تحقیقات طولی براون و همکارانش ]

تواند به  ات رسانه بر روی سالمت و رفاه کودکان و نوجوانان نشان داد که رسانه میاثر

های الکلی و  رفتارهای پرخاشگرانه و وابستگی به مواد مخدر و نوشیدنی، اختالالت خوردن

 . کمک کند، در نوجوانی، رفتارهای جنسی زودهنگام

، ای بر خشونت های رایانه ی[ در مطالعه فراتحلیل تأثیر باز1222] 2آندرسون و بوشمن

با پرخاشگری ، آمیز قرار گرفتن های خشونت به این نتیجه رسیدند که در معرض بازی

ها و  بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که پرداختن به این بازی. همبستگی مثبت دارد

شود که  سبب می، دارند پاداشی که با رفتارهای پرخاشگرانه در طی بازی دریافت می

کودکان انجام این رفتارها را پیشه خودساخته و در طی زمان حساسیت خود را به مسئله 

 [1222، 1خشونت از دست بدهند ]شافر

های الکترونیکی در  ای مادران و میزان استفاده از رسانه فرضیه سوم: بین سواد رسانه

 . سال رابطه وجود دارد 6تا  4کودکان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Anderson, C, Bushman, B. J (2001) 
2. Shaffer DR(2000( 
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ای مادران و میزان  خص شد که بین سواد رسانهمش، های پژوهش با توجه به یافته

های الکترونیکی در کودکان ارتباط معنادار وجود دارد و در سایر  استفاده از بازی

 . های الکترونیکی ارتباطی یافت نشد های جزئی استفاده از رسانه شاخص

ان توان گفت احتمال دارد که این گروه از مادر های پژوهش حاضر می در تبیین یافته

، ها آشنایی دارند های الکترونیک بیشتر از سایر رسانه به این دلیل که با مخاطرات و بازی

همچنین با . های الکترونیکی را به کودکان خود بدهند کمتر اجازه دسترسی کودک به بازی

های  ها در جمع ای این گروه به استفاده کمتر از رسانه توجه به فاکتورهای سواد رسانه

دهند؛ بنابراین امر که خود بیانگر تأثیر میزان آگاهی و دانش والدین  اهمیت میخانوادگی 

توان  های الکترونیک در کودکان است می های گوناگون استفاده از بازی بر شرایط و جنبه

، های هوشمند الکترونیکی های فرزندانشان در رسانه گفت نظارت این گروه از والدین بر بازی

 . بیشتر است

تحصیالت و ، ای [ در پژوهش خود نشان دادند که سواد رسانه1228همکاران ] نیکن و

های  ساله از رسانه 6تا  2توجهی با استفاده کودکان  طور قابل میانجیگری والدین به

ها گزارش دادند که اغلب والدین با تحصیالت پایین  آن. مرتبط است، الکترونیکی

خواب خود هستند و فرزندانشان زمان  در اتاق نمایش الکترونیکی کودکانشان دارای صفحه

 . کنند بیشتری را در تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر صرف می

[ زیر نظر سازمان بهداشت عمومی 1221در پژوهشی که توسط رایان برول و دیگران ]

ماه از  6های کودکان پس از گذشت  داری در مصرف رسانه کانادا انجام شد کاهش معنی

در این پژوهش همچنین . گزارش شده است، ای برای والدین جلسات آموزشی سواد رسانه

های کودکانشان بعد از این کارگاه  های نظارتی والدین بر مصرف رسانه گزارش شد که شیوه

 . آموزشی تغییر یافته است

ای والدین و انتخاب  [ با موضوع سواد رسانه2171های پژوهش عیدی زاده ] یافته

ای والدین در  سواد رسانه، سن، نشان داد که بین سطح تحصیالت، ای های رایانه یباز

 . های الکترونیکی در فرزندانشان ارتباط وجود دارد ها و استفاده از بازی گزینش آن
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 سؤاالت پژوهش

ها ارتباط  سال با سطح تحصیالت مادران آن 6تا  4سؤال اول: آیا مشکالت رفتاری کودکان 

 دارد؟

مشخص شد که سطح تحصیالت مادر تنها با زیر ، وجه به نتایج این پژوهشبا ت

در سایر ابعاد مشکالت رفتاری . مقیاس مشکالت توجه در کودکان همبستگی )منفی( دارد

توان گفت  در تبیین این نتیجه می. داری با سطح تحصیالت مادران یافت نشد ارتباط معنی

اند از: تجربه  عبارت، ترش مشکالت رفتاری شوندتوانند موجب گس برخی از عواملی که می

به ... زا و اختالالت روانی والدین و یا مواجه با رویدادهای آسیب، اجتماعی–مشکالت عاطفی 

بیولوژیکی و ، محیطی، ترکیبی از عوامل ژنتیکی، رسد ریشه غالب مشکالت رفتاری نظر می

تواند برای شیوع  تنهایی نمی عامل به[؛ بنابراین یک 2119، اجتماعی باشد ]اسالمیه-روانی

 . بینی کننده باشد مشکالت رفتاری در کودکان پیش

بین مشکالت توجه در کودکان و سطح تحصیالت ، ها مشخص شد اما با توجه به یافته

هرچند برای بروز مشکالت کمبود توجه و بیش فعالی علل زیادی . مادران ارتباط وجود دارد

علت مشخصی برای بروز این مشکالت در کودکان را پیدا نکردند ذکر شده است و محققان 

اما بیشتر مطالعات به عوامل زیستی دخیل در بروز این مشکالت اشاره دارند و یکی از این 

طور که فرزندان بسیاری از صفات جسمی و رفتاری خود  همان، باشد عوامل زیستی ارث می

تمرکز و توجه خود را نیز تا حدودی از آنان ، ظهحاف، هوش، برند را از والدینشان به ارث می

تواند وجود داشته باشد این است که مادران با  در اینجا احتمالی که می. برند به ارث می

های فرزند پروری بهتری را  های تربیتی و سبک شیوه، تر احتمال قوی به، تحصیالت باالتر

یری از بروز مشکالت رفتاری در ها با کسب اطالعات الزم در پیشگ آن. کنند اتخاذ می

بندند و از وقوع جدی مشکالت رفتاری همچون مشکالت  کودکانشان تدابیری را بکار می

 . کنند توجه در فرزندانشان جلوگیری می

های ابتدایی  آموز پایه دانش 1248[ بر روی 1221] 2نتایج مطالعه سنول و همکاران

رآمد و شغل والدین با مشکالت توجه و بیش د، در ترکیه نشان داد که بین سطح تحصیالت

های حاصل از  نتایج پژوهش او در یافته. فعالی در دانش آموزان ارتباط منفی وجود دارد

 . با پژوهش حاضر همخوانی دارد، ارتباط تحصیالت والدین و مشکالت توجه در کودکان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vesile Senol, Demet Unalan, Raziye Peksen Akca, and Mustafa Basturk 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senol%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28730860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unalan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28730860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akca%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28730860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basturk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28730860
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ن شیوع در تری [ نیز نشان داد پایین2172های پژوهش نیوشا و همکاران ] یافته

، مربوط به فرزندان مادرانی با تحصیالت دیپلم و باالتر است ]نیوشا و همکاران، اختالل توجه

2172] 

سال با سطح  6تا  4های الکترونیکی در کودکان  سؤال دوم: آیا میزان استفاده از رسانه

 ها ارتباط دارد؟ تحصیالت مادران آن

، ها در کودکان با سطح تحصیالت مادران انهاستفاده از رس، ها با توجه به نتایج یافته

چون جامعه ، توان بیان کرد عنوان دالیل احتمالی می به. همبستگی معناداری نداشت

موردمطالعه از نظر سطح تحصیالت و سواد اطالعاتی همگن بودند در میزان دسترسی به 

کنند  یکدیگر عمل می ها نظارتی حاکم در استفاده از رسانه هم مشابه ها و شیوه انواع رسانه

ها در کودکان  های الکترونیکی و میزان در دسترس بودن این رسانه و میزان استفاده از رسانه

وضعیت ، مانند وضعیت اقتصادی )درآمد(، گردد به علل و عوامل مرتبط دیگری نیز برمی

تأثیر  ،های فرزندپروری شیوه مدیریتی و تربیتی حاکم در خانواده )سبک، فرهنگی خانواده

که این دلیل در کنار موضوع ... شخصیتی و تحصیالت پدر در خانواده( و، فاکتورهای رفتاری

تواند دالیلی بر عدم رابطه تحصیالت مادر و میزان  سطح تحصیالت متوسط مادران می

 . های الکترونیکی در کودکان باشد استفاده از رسانه

 . باشد یافت نشدپژوهشی که با این نتیجه حاصله از تحقیق همسو 

های الکترونیکی بین دو گروه کودکان دختر  سؤال سوم: آیا در میزان استفاده از رسانه

 سال تفاوتی وجود دارد؟ 6تا  4و پسر 

های  مشخص شد که بین متوسط استفاده از رسانه، آمده دست با توجه به نتایج به

از دالیلی که برای تبیین این . الکترونیکی در دختران و پسران تفاوتی معنادار وجود ندارد

، های الکترونیکی مانند تلویزیون توان به آن اشاره کرد این است که در رسانه موضوع می

اگرچه ممکن است مرزهای فرهنگی و اقتصادی ... تبلت و، ویدیو گیم، رایانه، تلفن همراه

ین دارای فرزند امروزه والد. مرزهای جنسیتی به نسبت آن وجود ندارد، وجود داشته باشد

های مختلف را برای فرزندانشان تهیه  به یک اندازه رسانه، دختر و والدین دارای فرزند پسر

وجود ندارد و این ، همانند تهیه سایر وسایل، کنند و محدودیت جنسیتی در این مورد می

عوامل  های مختلف مؤثر باشد و نقش تواند در استفاده برابر این دو گروه از رسانه موضوع می

 . های الکترونیکی را نیز با اهمیت جلوه دهد دیگر را در میزان و نحوه استفاده از رسانه

[ که نشان داد پسران 1226آمده با پژوهش ماندی وهمکاران ] دست های به یافته

. همخوانی ندارد، های ویدیویی و استفاده از کامپیوتر افراط دارند بیشتر از دختران در بازی
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[ نیز نشان داده شد که پسران بیشتر از دختران 2171پژوهش عیدی زاده ] همچنین در

ها نیز با نتایج حاصل از پژوهش  کنند؛ که این یافته ای می های رایانه وقت خود را صرف بازی

 . باشد همسو نمی، حاضر

سال تفاوتی در مشکالت  6تا  4سؤال چهارم: آیا بین دو گروه کودکان دختر و پسر 

 جود دارد؟رفتاری و

، ها در دو گروه دختر و پسر شده از تفاوت میانگین های حاصل با توجه به یافته

مشخص شد که متوسط مشکالت درونی سازی شده دختران از متوسط مشکالت درونی 

ای از  مجموعه، در وجود تفاوت بین این دو میانگین. سازی شده در گروه پسران بیشتر بود

، ازجمله عوامل اجتماعی. باشند یستی و روانی دخیل میز، فرهنگی، عوامل اجتماعی

توان به این موضوع اشاره کرد که اکثر جوامع رفتار پرخاشگرانه  فرهنگی و تربیتی مؤثر می

دانند و دختران از ابراز خشم و پرخاشگری منع و به عبارتی  را برای دختران پسندیده نمی

و از طرف دیگر احساساتی مانند ترس و  شوند تشویق به سکوت و درونی کردن مشکالت می

هایی  شده نیست و پاسخ پذیری برای پسران پذیرفته غم و در کل نشان دادن ضعف و آسیب

های  این عوامل در کنار ویژگی. تر است قبول چون خشم و پرخاشگری برای پسران قابل

لحاظ  هیجانی به -تواند موجب تفاوت در مشکالت رفتاری فیزیولوژیکی جنسیتی می

 . جنسیت شود

های اجتماعی و مشکالت رفتاری کودکان  [ در پژوهش بررسی مهارت2119عبدی ]

های  های باالتری را در مهارت نشان داد نشان داد که دختران نمره، دبستانی ایران پیش

. کسب کردند، اجتماعی و رفتارهای درون نمود )درونی سازی شده( نسبت به همتایان پسر

میانگین باالتری را به ، سازی شده( ران تنها در زیر مقیاس برون نمود )برونیکه پس درحالی

 . دست آوردند

[ با موضوع شیوع مشکالت رفتاری در 2172در پژوهشی که نیوشا و همکاران ]

میزان ، مشخص شد که از دیدگاه مربیان، دبستانی شهرستان رزن انجام دادند کودکان پیش

برون "و  "درون نمود"، توجه، گیری گوشه، جسمی، طرابیهای رفتاری اض شیوع اختالل

این درحالی است که . متفاوت است، دبستانی در دو گروه دختر و پسر کودکان پیش "نمود

 . تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد"پرخاشگری"از نظر شیوع اختالل 
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، و دیویسکسل ، هی، [1221های سنول و همکاران ] شده با پژوهش نتایج حاصل

 4لیندنبرگ، ؛ وینسترا1221 1شوارتز و چنگ، ؛ ژو فارور1222 1؛ مارتین و فیپس12222

علیزاده و ، فوالد چنگ، نجفی، [2196و در ایران با پژوهش محمدخانی و اسکندری ] 1229

 . [ نیز همسو است2111محمدی فر ]

 گیری نتیجه

سال و میزان  6تا  4در کودکان  نتایج این پژوهش نشان داد میزان شیوع مشکالت رفتاری

شیوع برخی ابعاد مشکالت . باشد ای مادران در شهر نمونه در حد متوسط می سواد رسانه

پرخاشگری و سایر مشکالت در ، رفتاری مانند مشکالت درونی سازی شده در دختران

د توان منکر عدم وجو با توجه به این موضوع نمی. پسران از سایر ابعاد آن بیشتر بود

ناخواه کودکان در این سنین از یک  مشکالت رفتاری در این طیف سنی کودکان شد و خواه

برند که در این پژوهش مشخص شد یکی  یا چند مشکل رفتاری با دالیل ناشناخته رنج می

های  از این دالیل که ارتباط وسیعی با شیوع برخی مشکالت در کودکان دارد رسانه

. باشد ها می روز از آن و میزان استفاده کودکان در طول شبانه ها الکترونیکی و محتوای آن

مشکالت توجه و خواب و برخی مشکالت جسمانی ، انزواطلبی، مشکالتی مانند پرخاشگری

های الکترونیکی است و آنچه  ها از رسانه برند وابسته به استفاده آن که کودکان از آن رنج می

ای و نظارت بر نحوه و میزان استفاده کودک از این  هیک مادر یا پدر باید بداند سواد رسان

 . باشد ابزارآالت نوین جنگ نرم می

این . ای و تحصیالت مادران در جامعه موردمطالعه در سطح متوسط بود سواد رسانه

ای به حد وسط  های مادران در پرسشنامه سواد رسانه موضوع مبرهن است که گرایش پاسخ

ها از این موضوع بوده و متأسفانه باید گفت ناآگاهی  اهی خانوادهبود که این بیانگر عدم آگ

در مقابل کاربرد و استفاده زیاد که فاجعه آور است و این یعنی بدون اطالعات کافی یک 

ای را تهیه کردن و آن را در اختیار افراد خانواده از کوچک تا بزرگ قرار  ابزار قوی رسانه

داشتن تحصیالت نیز کار آمد نبوده و نشانگر کمبود یک دادن است؛ که این موضوع حتی با 

های سطح متوسط جامعه )از  ای به خانواده برنامه جدی و مدون برای آموزش سواد رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hey, Cassel and Davis 

2. Martin and Phips 

3. Zhou Farrow, Schwartz & Chang 

4. Winstera. Lindenberg 
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آمده با توجه به نتایج  دست در پایان این حقیقت مهم به. نظر تحصیالت و سواد( است

حقیقی کودک در بیرون از  شود که سطح تحصیالت و تعداد ساعات بازی پژوهش بیان می

تواند عاملی برای کاهش برخی مشکالت رفتاری مانند  خانه و با افراد خانواده در خانه می

های الکترونیکی باشند و  پرخاشگری و توجه و تعداد ساعات استفاده کودک از برخی رسانه

داشتن بازی هایی که توجه ویژه به امر تربیت کودکان دارند نشان دادند  این را خانواده

آید که روانشناسان زیادی  حساب می حقیقی با کودک یکی از ابعاد مهم در تربیت کودک به

نبود ، های ایرانی است گیر خیلی از خانواده اند و خألیی که دامن به بیان این موضوع پرداخته

د و دانن متأسفانه بسیاری کودکی کردن با کودک را نمی. این بعد در کنار سایر ابعاد است

 . سعی بر یادگیری نیز ندارند

مطالعه بررسی ارتباط متغیرهای محیطی مانند وضعیت ، آمده دست با توجه به نتایج به

وضعیت اشتغال و تحصیالت والدین با مشکالت رفتاری در کودکان ، اقتصادی خانواده

اد سن و سو، اشتغال، همچنین مطالعه بررسی ارتباط متغیرهایی مانند وضعیت اقتصادی

های الکترونیکی در کودکان و مطالعه بررسی سواد  والدین با میزان استفاده از رسانه

های الکترونیکی در کودکان به سایر  ای والدین و ارتباط آن با میزان استفاده از بازی رسانه

های کاربردی استفاده پژوهشگران و برنامه  عنوان پیشنهاد به. شود پژوهشگران پیشنهاد می

وپرورش و مراکز نگهداری از کودک شامل مهدهای کودک و مراکز پیش  ظام آموزشریزان ن

از دبستان از نتایج پژوهش حاضر برای آگاهی از شرایط موجود در جامعه کودکان و تعامل 

ای در اقشار محصل و  بیشتر با کودک و خانواده جهت بهبود شرایط و ارتقای سواد رسانه

توانند از نتایج این پژوهش  شاوران کودک و خانواده نیز میم. شود گیرنده مطرح می آموزش

استفاده نموده و در جهت گسترش راهکارهایی برای کاهش مشکالت رفتاری کودک و 

عنوان یک  ای به ایجاد تعامالت سازنده بین کودک و خانواده و قرار دادن بحث سواد رسانه

، الدین یا مراقبان کودکهای آموزشی برای و موضوع مهم و موردنیاز در کارگاه

ای  به عبارتی اگر جریان فرهنگی شدن ابزارهای رسانه. های الزم را انجام دهند ریزی برنامه

. کنند یابد و کارکرد اصلی خود را پیدا می شدت کاهش می ها به مضرات آن، تحقق بیابد

د و اصول گرد تحقیق فوق با رعایت امانت در تحقیق و محرمانه بودن اطالعات منتشر می

 .IR 103) .بخشی در این تحقیق رعایت شده است اخالقی دانشگاه علوم بهزیستی و توان

USWR. REC. 1397.)  
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