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، ها رسانهافراد در برابر تأثیرات  سازي مصون هاي شیوه از عنوان یکی به
دف بنابراین ه.  تفکر انتقادي را در مخاطبین خود پرورش دهدتواند یم

اي در کاهش میزان  سواد رسانه آموزش اثربخشیتعیین مطالعه حاضر 
در این مطالعه تجربی  .باشد یماي خشن  ي رایانهها يبازخشونت کاربران 

ي شهر ها نتکننده به گیم  خشن مراجعه اي ي رایانهها يباز نوجوان کاربر 100
و  صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند قم به

ي مربوط به اطالعات دموگرافیک، مقیاس پرخاشگري اهواز و ها پرسشنامه
اي با   آموزشی سواد رسانهمداخله .نگرش نسبت به خشونت را تکمیل کردند

صورت سخنرانی و بحث  اي خشن در سه جلسه به ي رایانهها يبازتأکید بر 
 مورد SPSS افزار ها توسط نرم سپس داده. شدگروه آزمون اجرا گروهی براي 

  .وتحلیل قرار گرفت تجزیه
ی مستقل نشان داد که میانگین نمره پرخاشگري و نگرش ت آزموننتایج 
 اما یک ماه بعد از ،تفاوتی ندارد بین دو گروه قبل از مداخله به خشونت

مداخله آموزشی میانگین نمره پرخاشگري و نگرش مثبت به خشونت در 
 .)P=0001/0(داري یافت  عنیگروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش م

 میزان پرخاشگري کاربران تواند یماي   آموزش سواد رسانهاین کهنتیجه 
 سواد مبانی گنجاندن. اي خشن را کاهش دهد ي رایانهها يبازنوجوان 

 زمینه این در پیشگیرانه هاي برنامه پخش و تولید و درسی متون در اي رسانه
  .ضرورت دارد

  اي، ي رایانهها يبازگري، نگرش به خشونت، پرخاش: ي کلیديها واژه
  .اي نوجوان، آموزش سواد رسانه

  
  مقدمه
 عصر انگیز شگفت پدیده عنوان بهالکترونیکی،  ارتباطی وسایل ویژه ی، بهجمع هاي رسانه

بر  مؤثر فنون و ها روش انواع میان در را تأثیر ترین بیش ،)Castells, 2011(اطالعات 
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 از آمده دست به نتایج که هرچند )Hill, 2005(اند  داده اختصاص خود به یانسان رفتار
 اثرات خصوص در توان می سختی به هستند، اما الزم قطعیت فاقد ها رسانه تأثیرات

 آساي سیل  هجوم)Giddens, 2013(کرد  مردم، شک هاي نگرش و ها بر بینش آن عمیق
در  هم را فراوانی ارزش کم و ارزش بی اطالعات زیرناگ که جمعی هاي رسانه اطالعات

 مورد در ویژه به (واقعیت جهان از نادرست شناخت و ابتذال نگري، گیرد، سطحی برمی
کودکان جزء  .)Potter, 2010 (هاست رسانه ویرانگر تأثیرات نیتر مهم از) کودکان

قدرت پردازش و تجزیه تحلیل درست اطالعات و . ها هستند  مخاطبان رسانهنیتر یاصل
اخبار دریافتی، در تماس و ارتباط فرزندان با رایانه، اینترنت و ماهواره و صرف ساعات 

 دنیاي فیزیکی فرزندان این کهو غیرمفید، عالوه بر  دطوالنی جهت کسب اطالعات مفی
و والدین را جدا کرده، بلکه تماس و ارتباط عاطفی و اجتماعی والدین و فرزندان را 

 که تماشاي این حوادث ممکن است حس ند هست نگرانوالدین  . تضعیف کرده است
 احساس ناامنی دار کند و موجب شود که آنان گناهی و معصومیت کودکان را خدشه بی

 .)Silverblatt, Ferry, & Finan, 2015( و تهدید کنند

ي ها يبازاي محبوب در میان کودکان و نوجوانان و جوانان در ایران  رسانه یکی از
ها   درصد جوانان ایرانی عالقه بسیار زیادي به این بازي56که  طوري اي است به رایانه
این عنوان ابزاري براي سرگرمی بود تا  ها در ایران به اي تا مدت ي رایانهها يباز. دارند

ها از وضعیت جسمی و   گسترش آن و استقبال زیاد مخاطبان، باعث نگرانی خانوادهکه
 - ویدیوئیيها يبازدر . )khaniki & Barekat, 2015 (روحی فرزندان شده است

عنوان بیننده در نظر بگیریم،   را بهيا رسانه يها کننده مصرف توان ینم دیگر يا انهیرا
که  آنچه را تواند ینمبهره بگیریم، عمل تماشا کردن » بیننده فعال«حتی اگر از عبارت 

 ,ArdÃ©vol, Roig)، توصیف کنددهند یم جدید انجام يها رسانه با کنندگان فمصر

San Cornelio, PagÃ¨s, & Alsina, 2006(. ازجمله ها آن برخی معتقدند اثرات منفی 
 – منفی روحیتأثیراتاعتیاد به بازي، افزایش حاالت خشم و پرخاشگري، هزینه زیاد و 
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 ,Anderson & Bushman) مثبت آن استيها جنبهاز  بیشتر جسمی دیگر، روانی و

 و شناختی،ادراکی يها مهارت شرفتیپ در که حال درعین اي رایانه يها يباز )2001
 با کودکان آشنایی گسترش نیز و خود وساالن سن هم با کودکان تعامل حرکتی،ارتقاي

آن،  تشویق ای آمیز خشونت رفتار اعتیاد، فراگیري باعث دارد، اما مؤثري نقش رایانه
 گردد می بهداشتی معضالت و تحصیلی عملکرد و خانوادگی یزندگ در اختالل

)Durkin & Barber, 2002(. افزایش و بروز چون گوناگون طرق از اي رسانه خشونت 
 اعمال برابر در حساسیت کاهش شدن، قربانی از ترس تهاجمی، و غیراجتماعی رفتار

 دنیاي در بار خشونت اعمال انجام به بیشتر تمایل و خشونت قربانیان و بار خشونت
ی کودکان .)(Strasburger et al., 2002 گذارند ی مری نوجوانان تأثو انکودک بر حقیقی

اي هستند، درخطر بیشتري از رفتار  انه رسخشونتکه شاهد سطوح باالیی از 
تعداد بسیار زیادي از مطالعات صورت .پرخاشگرانه نسبت به بزرگساالن قرار دارند

اي قرار داشتند، از   رسانهخشونتکرات در معرض  گرفته نشان دادند که افرادي که به
ن شوند و دلسوزي کمتري براي قربانی آ  در دنیاي واقعی کمتر ناراحت میخشونت

 (بندر و گاتانو دي اعتقاد به بنا.. ددارن
DeGaetano & Bander, 1996( يها يباز 

 القاء بازیگران به را ذیل کننده گمراه و کاذب هاي پیام آمیز خشونت اینترنتی/ویدئویی
 :دکنن می

 .گردد رفع اندك شخصی سرمایه با و سرعت به تواند می مشکالت -

 .است مشکل علت و منبع نمودن ذفح مشکالت حل براي راه بهترین -

 .هستند) یمن خوش یا نحس(سفید  یا سیاه غلط، یا درست مشکالت -

 واقعیت از گرفته نشأت ویدئویی بازي قانون در شدن غرق -

 در دار مسئولیت و متفکرانه رفتارهاي جاي به غریزي رفتارهاي از جستن بهره -
 مشکالت به واکنش قبال

                                                
1. DeGaetano, G. & Bander 
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 .باشد نمی مشکل حل براي میمه مهارت شخصی، تصور و ذهنیت -

 نحوه يها دستورالعمل(بازي  يها متنپیشرفت صنعت کامپیوتر باعث شده  -
 ,Alloway & Gilbert (دهد  افزایش را یافته تجسم حسی تجربه ایده) بازي انجام

1998(.  
تواند با کمک والدین و معلمان از طرق ذیل در  اي می طورکلی سواد رسانه به -

اي  یافته و آنان را تا حد زیادي در برابر خشونت رسانه بین کودکان و نوجوانان توسعه
 :بیمه نماید

 .واقعیت و خیالکمک به کودکان و نوجوانان براي تمیز بین  -

ي ها دهیپدکارگیري آخرین  ها با به آوري بسیار پیشرفته و جذاب این بازي فن -
اي واقعی جلوه داده و  گونه ي مجازي را در نظر مخاطبان خود بهها چهره گرافیکی،

بار  خشن و مرگ يها صحنهمتأسفانه در نمایش این جزییات، بیشترین گرایش در ارائه 
پیش  اندازیم و اندکی در آن به  بازي را راه میهک همین .)1382 ،زاده حسن( است

تر زندگی در فضاي  م که در حال بازي و به معناي گستردهبری رویم، از یاد می می
دهد و ناگهان ما  مان می سادگی فریب فضاي مجازي بازي به. غیرواقعی بازي هستیم
هاي درون بازي وارد آن  انگار که ما هم نظیر شخصیت. اندازد را در میان معرکه می

مکرراً به کودکان و به همین علت بایستی . ها هستیم شده و در حال تعامل با آن
 را گوشزد کنیم تا فریب فضاي مجازي ي گرافیکیها دهیپد ها و نوجوانان این تکنیک

 .)1390 ،يکوثر( را نخورند

 -ها  بار رسانه  نامطلوب و خشونتيها امیامروزه شاید بیشترین قربانیان پ  - 
 را - کامپیوتري يها ياعم از روزنامه، کتاب، مجله، تلویزیون، فیلم، ویدئو و باز

ترین راه  قبول ها قابل ب این رسانهازنظر اغل. دهند یکودکان و نوجوانان تشکیل م
  .)1382 ،ببران( زور و خشونت است غلبه بر مشکالت توسل به
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 توانند یم والدین زمینه این در .فراگیرند را ها رسانه ادبی يها مهارت باید کودکان
 آموزش آنان به و نموده کمک واقعیت و تخیل میان تمیز راستاي در خود کودکان به

. )Olivier, 2000(دارد  دنبال به را پیامدهایی حقیقی یزندگ در خشونت که دهند
 است، شده اي رسانه العاتمط حوزه وارد اخیر سال چند طی که اي رسانه سواد مبحث

  ویرانگر رسانه بر روي مخاطبینتأثیرات با مقابله چندوچون و تأثیرگذاري مسئله به
 سواد: سدینو یم موضوع این توصیف در» نتوما الیزابت«. )Potter, 2010( پردازد می

 در که شود یم منجر احوالی و اوضاع بازشناسی به که است استعدادي و شم يا رسانه
 و ، مالکیتها ارزش، ها زهیانگ ازجمله  موضوعاتی.دارند قرار يا رسانه تولیدات پس

 ها رسانه محتواي بر موضوعات این تأثیر چگونگی از آگاهی همچنین و ثروت
)Thoman & Wright, 1995(.  

 اثربخشی تعیین  با توجه به مطالب ذکرشده، هدف انجام مطالعه حاضر،پس
کاربران نوجوان اي در پرخاشگري و نگرش به خشونت در  سواد رسانه آموزش

ت پژوهش در خصوص تغییر میزان سؤاالاي خشن است تا بتواند به  ي رایانهها يباز
اي در گروه آزمون، پس از  ي رایانهها يبازپرخاشگري و نگرش به خشونت در کاربران 

  .اي پاسخ دهد اجراي برنامه آموزش سواد رسانه
  

  پیشینه تحقیق
شده  ي ارائهها خشونت تأثیراتاي براي کاهش  با توجه به اثربخشی آموزش سواد رسانه

، تاکنون در داخل کشور در قالب مداخالت ها آناي بر کاربران  ي رایانهها يبازدر 
 سوادکه در سطح دنیا از آموزش  آموزشی به این امر پرداخته نشده است درحالی

از مصرف  پیشگیري چون یگوناگون يها نهیزمعنوان یک رویکرد موفق در  اي به رسانه
 Webb  اي   و یا در مطالعه)Blake, 2001 (شده است  و سیگار استفادهمشروبات الکلی

Theresa ش  در داناي در پیشگیري از خشونت   سواد رسانهریتأث به ارزیابی  و همکاران
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مچنین ه . )Webb, Martin, Afifi, & Kraus, 2009( پرداختندآموزان دوره متوسطه 
 برنامه آموزشی ریتأث و همکاران به بررسی Erica Scharrerاي،  در یک مطالعه مداخله

 ,Scharrer (اي بر میزان کشمکش و خشونت در دانش آموزان پرداختند سواد رسانه

2009(.  
  

  مبانی نظري
 از سوي ییها بیدارند و آسهم  هاي منفیکارکرد  مثبت،يکنار کارکردها درها  رسانه

 نوین يها رسانه. دنهاي فردي و جمعی دار حل ها راه ها متصور است اما این آسیب آن
 مقابله با يها یکی از راه. ت سیاسی اثر دارنددر خانواده، قدرت، مشارکت و مشروعی

اي است تا مخاطبان، استفاده  ها، آموزش سواد رسانه  اجتماعی رسانهيها بیآس
 برابر در مردم که دهد می نشان اي نظریه سواد رسانه. ها داشته باشند اي از آن هوشمندانه

 برابر در بگیرند؛ تصمیم باید چگونه ندیرو روبه آن با هرروز که اي رسانه پیام هزاران
 واکنشی چه شود، می پخش گوناگون يها رسانه از که متنوعی هاي پیام از بسیاري شمار
افراد باسواد  .)Potter, 2010 (بسازند را خود مفاهیم ها، پیام آن از چگونه و دهند؛ نشان
 را که ییها امیپ زیرا .پذیري کمتري دارند اي، آسیب اي در برابر اطالعات رسانه رسانه

 مورد -گوناگون در سطوح -شود یم طراحی و ارسال ها آنمنظور تأثیرگذاري بر  به
اي را   سواد رسانهيها مهارتعالوه معلمان و استادانی که  به. دهند شناسایی قرار می

تري نیز تبدیل  کنندگان و مخاطبان منتقد و تیزبین توانند به مصرف کنند، می کسب می
  .)Angell, 2005( شوند

توسعه : ورزندهاي کلیدي تأکید  اي باید بر این ویژگی هاي آموزش رسانه برنامه
نگرـ مرتبط با  اي کل ي شناختی، عاطفی و رفتاري ـ در تجربهها ارزش و ها مهارت

بعد فکري یا . محیط اجتماعی فرهنگ و کشور خود و حتی مردم کشورهاي دیگر
 حسی همان هطیح. شود یمعقالنی به ایجاد مضمونی غنی در فرایند ساختن معنا منجر 
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 دریافت هنیزمبرخی مخاطبان در . ه احساس فرد استبعدي است که کامالً وابسته ب
برخی از این احساسات داراي . اي بسیار قوي هستند ي رسانهها امیپتأثیرات حسی 

براي مثال کودکانی که به تماشاي . تأثیرات مثبت و برخی داراي تأثیرات منفی هستند
ها و حس  ي هنرپیشهها تیفعال مغلوب چنان آن، نندینش یمبار  ي اکشن و خشونتها لمیف

شناسی به توانایی درك و  حیطه زیبایی .مانند یمها منفعل   که ساعتشوند یمترس 
این مقوله به میزان هنر و مهارت . اي از دیدگاه هنري اشاره دارد شناخت مفاهیم رسانه

حیطه اخالقی به توانایی ادراك و  . بستگی داردگوناگوني ها رسانهتولید پیام در 
یی که در پیام ها ارزشدر سبک کمدي، . ها اشاره دارد ي نهفته در پیامها زشاردریافت 

وفصل مشکالت  شوخی ابزاري مهم در حل ، حاکی از این است کهشوند یمنشان داده 
، عموماً تلقین کننده این است شود یمیی که در یک درام تصویر ها ارزش مثالً  اما.است

ها در این دنیاي خطرناك  اي رسیدن به خواسته راه برنیتر موفقکه توسل به خشونت، 
 درك و تشخیص درست مضامین اخالقی تنها توسط رسد یمبا این تفصیل به نظر . است

  .)Lopez, 2008) است سری ماي هستند، افرادي که داراي درجه باالیی از سواد رسانه
هاي  اي از رسانه هاي رسانه اي در کنار آموختن خواندن ظاهر پیام سواد رسانه

هاي  هاي نوشتاري، تماشاي پالن  رسانههخواندن سطرهاي نانوشتتا کوشد   میگوناگون
هاي الکترونیک را به  به نمایش درنیامده و یا شنیدن صداهاي پخش نشده از رسانه

اي است از اهداف و  مثال مخاطبی که داراي سواد رسانه عنوان به .بیاموزدخود مخاطبان 
 ,Potter(کند  ها به طرزي آگاهانه استفاده می ها خبر داشته و از آن هاي رسانه میثاق

 با اثرات نامطلوبی تواند یاي، م ها بدون داشتن سواد رسانه فاده از رسانهاست .)2005
 عاتی و مهارتی بین جوانان با والدین از یکسو والویژه آنکه بافاصله اط به. همراه باشد

اي  رسانه  سواديها  جدید، لزوم ارتقاي مهارتيها تخصصی شدن رسانه تنوع و
 همچون یک ناظر هوشمند و درونی شده، اندتو یاي م سواد رسانه .شود یدوچندان م

معموالً وقتی تأثیرات نامناسب انواع  .تنظیم کند اي جوانان را رژیم مصرف رسانه
اي   ماهوارهيها شبکه اي،  رایانهيها يباز اي غیرمجاز،  رسانهيها ها مانند برنامه رسانه
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فت تحصیلی، مشکالت صورت ا بر جوانان به...اینترنت و مرزي، استفاده نابجا از برون
 درمانی اندیشیده يها ، به راهشود یم  اجتماعی آشکاريها بیاخالقی و رفتاري و آس

اي  رسانه نیرومندتري به نام سواد که بهتر است این گروه را به ابزار درحالی. شود یم
 فعاالنه دست به گزینشگري و خود به کمک والدین و سایر منابع مفید، مجهز سازیم تا

 ,Taghizadeh (اي خود را تنظیم و کنترل کنند ش بزنند و رژیم مصرف رسانهپاالی

2013(.  
 از خشونت تلویزیونی يریرپذیاي والدین بر تأث  کارشناسان، سواد رسانهدیدگاهاز  

ي ها آمیز تلویزیونی بر کودکان خانواده برنامه خشونتمطالعات نشان داده نقش دارد، 
  .)Foladifar.farzad, 2014 (ارد د منفی بیشتريری تأث،اي کم باسواد رسانه

توصیه کرده  )1AAPAmerican Academy of, 2001(آکادمی آمریکایی کودکان 
 کودکان در برابر پرخاشگري،  ازتواند یم  است کهيا لهیوساي  که سواد رسانه

 ،شود یم به علت در معرض رسانه بودن ایجاد  ضداجتماعی و خشونتی کهيها نگرش
 استمداد اي، رسانه خشونت تحدید حداقل یا و غلبه راه بهترین بنابراین .نمایدمحافظت 

. )Strasburger et al., 2002 (است ابعاد تمام در آن ارتقاء و اي رسانه سواد مهارت از
. رود ی هرروز رو به پیچیدگی م،زندگی اي امروز اي در فضاي رسانه نیاز به سواد رسانه

رو هر چه  ازاین ،استهاي دنیاي ارتباطات  بخشی از این پیچیدگی ناشی از پیشرفت
ما به یادگیري و آموزش  ، نیازشوند ی ارتباطات و اطالعات بیشتر متحول ميها يفناور

، چراکه ابدی یابزارها و امکانات آن نیز افزایش م براي درك دنیاي جدید و استفاده از
ضعف آموزش و آگاهی نسبت به دنیاي ارتباطات و مقتضیات آن چیزي جز 

اولین چیزي که باید به آن بپردازیم  .آورد ی به همراه نمها بیید آس و تشدیماندگ عقب
 شدن است و تر دهیچیاي است؛ مفهوم سواد هرروز در حال پ بحث رسانه و سواد رسانه
 . اجتماعی و حتی خود سواد باالتر برودی آگاهریس شود یهمین پیچیدگی باعث م

                                                
1. American Academy of Pediatrics 
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تر و باسوادتر شوند  د باید بافرهنگ، افرارود ی که اجتماع رو به سمت پیچیدگی میزمان
 هم که در چنین شرایطی نتواند سیستم موجود را تحلیل کند کارش به سمت یکس

  .)Taghizadeh, 2013 (رود یتنش و آسیب م
ه بسیاري از والدین ترس از استفاده کودکان و نوجوانان از غدغامـروزه د

 براي جلوگیري از تحت دهند یم را در جامعـه تـرویج ها يناهنجار است که ییها رسانه
 اي مجهز کرد رسانهسواد ها باید آنان را به دانش   قرار گرفتن آنان از رسانهریتأث
  .)1391 ،محمودي ؛دهقانشاد(

  
  چارچوب نظري
عنوان چارچوب نظري تحقیق انتخاب شد که  اي الیزابت تومن به نظریه سواد رسانه

 يها  اجتماعی مرتبط با رسانه-ي روانیها بیو آساي  میزان سواد رسانه دارد یماعالم 
اجتماعی  -روانی  يها بیاي بر آس به عبارتی سواد رسانه. تعاملی با هم رابطه دارند

  .)Thoman & Jolls, 2005 ( تأثیرگذار استي نوینها رسانه
 در یتدیدگاه شناخدر مورد پرخاشگري برگرفته از  چارچوب نظري تحقیق 

 فرد از رویدادها، يها راكبر طبق این دیدگاه فرایندهایی مانند ادپرخاشگري است که 
جمله رفتار   فرد از عوامل اصلی به وجود آورنده هرگونه رفتار ازيها تعبیرها و استنباط
عنوان نشانه  طبق این تئوري کودکان پرخاشگر رفتار دیگران را به. پرخاشگرانه است

. کنند یگونه نحوه پردازش اطالعات عمل م  و بر اساس اینکنند یپرخاشگري تعبیر م
اي پردازش اطالعات اجتماعی متأثر  الگوي برانگیختگی خشم از الگوي شش مرحله

در . کنند یدر مرحله اول کودکان جزئیات رویداد محیطی را رمزگردانی م. شده است
 و در مرحله سوم یک هدف کنند یمرحله دوم تفسیر مرتبط با موقعیت را تولید م

مرحله . گذارد ی مریا نسبت به موقعیت تأثه  که بر پاسخ آندهند یاجتماعی را شکل م
 مرحله پنجم ارزیابی ، است)راهبردها( رفتاري يها چهارم تولید ذهنی گروهی از پاسخ
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 و مرحله آخر انجام دادن پاسخ شود یرا شامل م) ارزیابی راهبردها(کیفیت هر پاسخ 
 .)1970 ، خسروي؛ اکبرزاده،حاجتی(شده است  انتخاب

 رفتاري ممکن را براي یک موقعیت يها  کودکان پاسخ،در مرحله ارزیابی
 مانند نتایج احتمالی براي هر کنند ی خاص بر اساس چندین مالك ارزیابی ماجتماعی

نتایج این ارزیابی . ها درباره توانایی اجراي هر پاسخ دارند پاسخ و درجه اطمینانی که آن
اي که کودك یک پاسخ را براي تصویب  گیري درباره پاسخ است، به شیوه تصمیم

گیري درباره پاسخ نشان  ا در مرحله تصمیمه نتایج تحقیقات و بررسی. گزیند برمی
 که رفتار کنند یاي ارزیابی م  که کودکان پرخاشگر اعمال پرخاشگرانه را به شیوهدهد یم

طور نسبی نتایج مثبتی را در پی   که بهکند یها را تصویب م  مورد انتظار آن،پرخاشگرانه
 خود احساس اعتماد و  تا بیش از همساالن غیر پرخاشگرشود یدارد و همچنین سبب م

بنابراین براي . اطمینان به توانایی خود در شکل دادن به رفتارهاي پرخاشگرانه پیدا کنند
کودکانی که این الگوي پردازش اطالعات اجتماعی را ابراز کنند پرخاشگري ممکن 

 ،.et alحاجتی ( مداوم باشداست براي به دست آوردن اهداف مورد نظر عملکردي 
1970(  

  رفتارهاي عوامل تأثیرگذار در بروزنیتر یکی از مهم عنوان  ها به رسانه
ها و بخصوص   رسانه)1387 ،ارونسون(از دیدگاه . دنشو یپرخاشگرانه محسوب م

فراد در کودکی هرچه ا. کنند یتلویزیون نقش اساسی در اجتماعی کردن کودکان ایفاء م
خشونت بیشتري را در تلویزیون تماشا کنند بعدها در دوره نوجوانی و بزرگسالی 

کودکان حتی اگر مستعد . خشونت و پرخاشگري بیشتري از خود نشان خواهند داد
 يها لمیپرخاشگري هم نباشند اگر براي مدت طوالنی در معرض نمایش پیوسته ف

پرخاشگري و خشونت ازجمله موضوعات  .دشون یخشن قرار بگیرند پرخاشگرتر م
بررسی مفاهیم . دیآ یاي به شمار م  ویدئویی و رایانهيها يشده در باز اساسی مطرح

سازي پدیده خشونت و   حاوي نوعی از عاديها يگونه باز پرخاشگرانه در این
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لی  فعالیتی تعامها ي انجام این بازاین که با توجه به .هاست يپرخاشگري در جریان باز
 ها حتی از تلویزیون هم بیشتر است  آنری، تأثکند یاست و درنتیجه فرد را بیشتر درگیر م

وجود تخیالت : عبارتند ازاي   رایانهيها ي تبعات بازنیتر  مهم)1387 ،گانتر(
پرخاشگرانه، عادي شدن پرخاشگري، الگوبرداري از قهرمانان پرخاشگر، پرخاشگري 

حل مسائل و مشکالت افراد، افزایش پرخاشگري عملی در کودکان و  عنوان راه به
زدایی نسبت به خشونت و  نان و افزایش قتل و بزهکاري در نوجوانان، حساسیتنوجوا

  )1387 ،یمنطق(  جو پرخاشگري و درنتیجه یافتن شخصیتی خشن و ستیزه
 

  شناسی روش
 اثربخشیکه باهدف تعیین  باشد یمژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی با گروه کنترل این پ

اي در پرخاشگري و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان  سواد رسانه آموزش
و  مقدماتی مطالعات انجام از پس.  انجام شد1391اي خشن در سال  ي رایانهها يباز

نیمه برخوردار ار گیم نت در منطقه و ابزارها، چه پرسشنامه و اعتبار روایی تعیین
ازلحاظ (شهر قم که در مناطق یکسان ) وپرورش بندي آموزش مطابق با تقسیم(

اي کافی براي جلوگیري از  ولی فاصله. قرار دارند انتخاب شدند)  اجتماعی-فرهنگی
. مخدوش شدن نتایج که ممکن بود در اثر تعامل بین نوجوانان ایجاد شود، رعایت شد

کننده به هر گیم نت مورد نظر که   نفر از کاربران نوجوان مراجعه100حله بعد در مر
 .شده انتخاب شدند بندي صورت تصادفی طبقه شرایط ورود به مطالعه را داشتند به

 .گروه سنی نوجوان. 1:ها به این پژوهش شامل موارد زیر بود معیارهاي ورود نمونه
استفاده . 3 پرخاشگري از پرسشنامه 5/42تر از کسب نمره باال. 2). هجده سالتا ازدهی(

ها و والدین  نمونهموافقت . 4 هفتهي حداقل سه ساعت در ا مبارزهي اکشن و ها يبازاز 
ي مورد نظر ها نمونهتوانایی . 5 .ها آننامه کتبی از   و اخذ رضایتبراي ورود به مطالعه

ی و یا بیماري جسمانی  سابقه مشکالت رواننداشتن .6. براي پاسخگویی به سؤاالت
. عدم زندگی در خانواده تک سرپرست. 7و یا مصرف دارو ) مانند پرکاري تیروئید(
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 در دو گروه میزان پرخاشگري و نگرش به خشونتآزمون جهت سنجش  پیشسپس 
 در .صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند  گردید و سپس بهانجام

  ،اي  جهت آموزش سواد رسانهوزشی و تهیه بسته مناسبریزي آم مرحله بعد برنامه
صورت پرسش و  صورت گروهی و به  بهآموزش. شد گروه آزمون اجرا درانجام و 

ساعته براي گروه آزمون   دقیقه الی یک45سه جلسه . پاسخ و ارائه پمفلت انجام شد
رگزاري  نوع، محتوا، روش آموزش و تعداد و زمان بموضوعات جلسات. اجرا گردید

اي و انطباق  اصول، ابعاد و کاربرد سواد رسانه بر اساس ضرورت، آموزشی يها کالس
ي ها يبازي تفکر انتقادي در برخورد با ها وهیشاي و آموزش  ي رایانهها يبازآن بر 

 پس از مداخله آموزشی، اثرات ماه یک. پذیرفت انجام اي و اهداف پنهان آن رایانه
. شد مقایسه کنترل سنجیده و با گروه ري و نگرش به خشونتمیزان پرخاشگمداخله بر 
 از مداخله آموزشی کدبندي و پس ماه 1 دو گروه در مرحله قبل و يها دادهدرنهایت 

ي آماري، سطح معناداري ها یبررسدر تمام مراحل انجام تحقیق و . شدند وتحلیل تجزیه
 به استخراج spssفزار آماري ا شده و با استفاده از نرم  نظر گرفتهدر 05/0کمتر از 

 وتحلیل جهت تجزیهدر این مطالعه . ها پرداخته شد وتحلیل داده اطالعات و تجزیه
تی مستقل، (هاي آماري پارامتریک  هاي مرکزي، پراکندگی و آزمون ها از شاخص داده

  .استفاده شد) تی زوجی و کاي دو
بخش اول شامل . در سه بخش بود ابزار گردآوري اطالعات در این مطالعه 

تحصیالت   سن، میزان تحصیالت،:پرسشنامه سنجش اطالعات دموگرافی و فردي مانند
اي، متوسط بازي در هفته، متوسط   رایانه-ي ویدئوییها يبازو شغل پدر، سن شروع 

 1بخش دوم شامل مقیاس پرخاشگري اهواز. باشد یمبازي در هر نوبت و نوع بازي 
)Zahedifar; Najarian; Shekarshekan,  2001( است سؤال 30 بر است که مشتمل 

 سؤال 8تهاجم و توهین و  آن عامل سؤال 8و غضب،   آن عامل خشمسؤال 14که 

                                                
1. Ahvaz Aggression Inventory 
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 با جمع 90 صفرتانمره کلی این پرسشنامه از . سنجد یمي را توز نهیکعامل لجاجت و 
 چه نمره فرد در این آزمون بیشتر و باالتر از هر .دیآ یم به دست ها سؤالنمرات 

این پرسشنامه را زاهدي فر، .  باشد، میزان پرخاشگري بیشتر است5/42میانگین 
 عاملی 8ي متعددي مثل مقیاس ها اسیمق با استفاده از 79کرکن در سال نجاریان و ش

ي خشم، پرسشنامه کنترل هیجانی و میزان ناسازگاري چندبعد پرسشنامه  و دورکی،بأس
کرده و   عاملی کتل تهیه16 و پرسشنامه MMPIی از پرسشنامه زودرنجاجتماعی و 

  و و دورکیبأسومت و گناه  و مقیاس خصمقیاس شخصیتی آیزنک اعتبار آن را با
در مطالعه آنان ضریب همبستگی .  ارزیابی کردند 3MMPIمقیاس شخصیتی مینه سوتا 

 r= ،P<  یی مجدد براي کل پرسشنامه پرخاشگريبازآزما آمده در   دست به
 ضرایب پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ و روش تصنیف ضمناً. شده است  گزارش

در . )Zahedifar et al., 2001 ( بوده است61/0 و 87/0سشنامه به ترتیب براي کل پر
 AAIشده براي مقیاس پرخاشگري اهواز   نباخ محاسبهمطالعه حاضر مقدار آلفا کرو

 است که ATVS)( 4بخش سوم شامل پرسشنامه نگرش به خشونت. بود 89/0برابر با 
یک دیدگاه (فرهنگ خشونت  اي لیکرت مرتبط با  با مقیاس پنج گزینهسؤال 15شامل 

شونت و خ) قبول است ارزش و قابل  خشونت یک فعالیت بااین کهفراگیر مبنی بر 
) شود یمشده، استفاده   خشونتی که در پاسخ به یک تهدید واقعی یا مشاهده(واکنشی 

 ;Funk; Elliott( ی شده استابیاعتبار و همکارانش این پرسشنامه توسط فانک. است

Urman; Flores; Mock, 1999( .اي شده بر   کرونباخ محاسبهيدر مطالعه آنان آلفا
در این پرسشنامه هر . بوده است 80/0 و براي خشونت واکنشی 75/0فرهنگ خشونت 

در مطالعه حاضر . دهنده خشونت بیشتر است آمده بیشتر باشد، نشان  دست چه نمره به

                                                
1. Eysenck,s Personality Questionnaire 
2. Buss & Durkee 
3. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
4. Attitudes Towards Violence Scale 
5. Funk 
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ها از روش  روایی و پایایی این مقیاس سنجیده شد و براي بررسی اعتبار پرسشنامه
 6ها در اختیار  صین استفاده گردید و پرسشنامهتعیین روایی محتوا توسط پانل متخص

 متخصص روانشناسی قرار داده شد و نظرات اصالحی 2متخصص آموزش بهداشت و 
براي تعیین پایایی .  درنهایت هیچ سؤالی حذف نشدکه شدها اعمال  آنان در پرسشنامه

مقدار . اده شداي خشن قرار د ي رایانهها يباز نوجوان کاربر 20آن، پرسشنامه در اختیار 
 کرونباخ فرهنگ يهمچنین آلفا.  محاسبه شد81/0 کرونباخ براي این پرسشنامه، يآلفا

  .  به دست آمد7/0و خشونت واکنشی 67/0خشونت 
 

 ها گزارش یافته
  

ی هفتگی، مقدار بازي در بیتوج پول توزیع میانگین و انحراف معیار سن، معدل، -1 جدول
  گروه  سن شروع بازي در دو بازي در هر نوبت،مقدار هفته،

 متغیر گروه کنترل گروه آزمون

M±SD M±SD 

P value  

 5/0 3/14 ± 8/1 1/14 ± 4/1 سن

 6/0 2/17 ± 3/1 00/17± 6/1 معدل

 3/0 3900 ± 2600 3300 ± 2500 )تومان (یهفتگ توجیبی پول

 5/0 14 ± 7 13 ±10 مقدار بازي در هفته

 08/0 6/1 ± 9/0 3/1 ± 9/0 مقدار بازي در هر نوبت

  8/0 4/10 ±2/1 3/10 ± 2 سن شروع بازي
  

توجیبی هفتگی، مقدار بازي در هفته، مقدار  میانگین و انحراف معیار سن، معدل، پول
شده   نشان داده 1بازي در هر نوبت و سن شروع بازي نوجوانان دو گروه در جدول 

داري در  تفاوت آماري معنیی مستقل نشان داد بین دو گروه ت آزموننتایج . است
  .وجود ندارد) قبل از آموزش(متغیرهاي ذکرشده 
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  قبل و بعد از مداخله در دو گروه میانگین، انحراف معیار نمره پرخاشگري -2جدول 
 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
  در هر گروه

   p≤0001/0 50 ±4/6 7/57 ± 7/6 آزمون

 29/0 1/56 ± 1/6 6/55 ± 1/6 رلکنت

P- value 
 بین دو گروه

09/0 0001/0  

  
 2میانگین نمره پرخاشگري در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در جدول 

 مستقل نشان داد میانگین تغییرات در دو گروه در یت آزموننتایج . شده استآورده 
داري ازنظر این متغیر  ي تفاوت معنیمرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی دارا

میانگین تغییرات در که ی مستقل نشان داد ت آزمونهمچنین نتایج ). P=09/0 (باشد ینم
داري ازنظر  دو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی

ت میانگین تفاوکه ی زوجی نشان داد ت آزموننتایج ). P=0001/0 (باشد یماین متغیر 
دار  نمره پرخاشگري در گروه آزمون بین قبل و یک ماه بعد از مداخله آموزشی معنی

که  زوجی در گروه کنترل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج ). P=0001/0(بوده است 
  ).P=29/0 (باشد ینمداري ازنظر این متغیر  نمره قبل و بعد، داراي تفاوت معنی

 براي مقایسه دو گروه نیز استفاده شد زیرا این نسایکووارهمچنین از آنالیز 
 و کند یم کنترل را ازنظر مقادیر اولیه تعدیل آزمون، اختالفات بین دو گروه آزمون و

نتایج این آزمون هم نشان داد که میانگین تغییرات در . کند یمسپس بین آن دو مقایسه 
داري ازنظر  اراي تفاوت معنیدو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی د

  ).P=0001/0 (باشد یماین متغیر 
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  قبل و بعد از مداخله در دو گروه غضب ومیانگین، انحراف معیار نمره خشم  -3جدول 
 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
  در هر گروه

  p ≤ 0001/0 8/23 ±3/3 9/27 ± 7/3 آزمون
 74/0 2/25 ± 9/3 1/25 ± 2/4 کنترل

P- value 
 بین دو گروه

001/0 056/0  

  
میانگین نمره خشم و غضب در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در جدول 

میانگین تغییرات در دو گروه که  مستقل نشان داد آزمون تینتایج . آورده شده است 3
داري ازنظر این  تفاوت معنیدر مرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي 

میانگین که  مستقل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج ). P=001/0 (باشد یممتغیر 
تغییرات در دو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت 

که  زوجی نشان داد آزمون تینتایج ). P=056/0 (باشد ینمداري ازنظر این متغیر  معنی
میانگین نمره رفتارهاي مرتبط پیشین در گروه آزمون بین قبل و یک ماه بعد از تفاوت 

 زوجی در آزمون تیهمچنین نتایج ). P=0001/0(دار بوده است  مداخله آموزشی معنی
داري ازنظر این  نمره قبل و یک ماه بعد، داراي تفاوت معنیکه گروه کنترل نشان داد 

  .)P=74/0 (باشد ینممتغیر 
  قبل و بعد از مداخله میانگین، انحراف معیار نمره تهاجم و توهین در دو گروه -4جدول 

 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
  در هر گروه

 P=003/0 2/13 ±1/3 5/14 ± 2/3 آزمون

 48/0 5/14 ± 2/3 2/14 ± 5/3 کنترل

P- value 
 بین دو گروه

6/0 04/0  
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نمره تهاجم و توهین در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در جدول میانگین 
میانگین تغییرات در دو گروه که  مستقل نشان داد آزمون تینتایج . آورده شده است 4

داري ازنظر این  در مرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی
میانگین تغییرات در که  مستقل نشان داد  تیآزموناما نتایج ). P=6/0 (باشد ینممتغیر 

داري ازنظر  دو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی
تفاوت میانگین نمره که  زوجی نشان داد آزمون تینتایج ). P=04/0 (باشد یماین متغیر 

دار   آموزشی معنیتهاجم و توهین در گروه آزمون بین قبل و یک ماه بعد از مداخله
که  زوجی در گروه کنترل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج ). P=003/0(بوده است 

 باشد ینمداري ازنظر این متغیر  نمره قبل و بعد از مداخله، داراي تفاوت معنی
)48/0=P.(  

  
  ه مداخلازقبل و بعد  در دو گروه يتوز نهیکمیانگین، انحراف معیار نمره لجاجت و  -5جدول 

 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
  در هر گروه

  p≤0001/0 1/13 ±6/2 3/15 ± 7/2 آزمون

 82/0 3/16 ±8/2 2/16 ± 8/2 کنترل

P- value 
 بین دو گروه

1/0 0001/0p ≥  

  
توزي در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در  میانگین نمره لجاجت و کینه

میانگین تغییرات در دو که  مستقل نشان داد آزمون تینتایج . آورده شده است 5جدول 
داري ازنظر  گروه در مرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی

میانگین که  مستقل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج ). P=1/0 (باشد ینماین متغیر 
 پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت تغییرات در دو گروه در مرحله
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که  زوجی نشان داد آزمون تینتایج ). P=0001/0 (باشد یمداري ازنظر این متغیر  معنی
تفاوت میانگین نمره رفتارهاي مرتبط پیشین در گروه آزمون بین قبل و یک ماه بعد از 

 زوجی در آزمون تییج همچنین نتا). P=0001/0(دار بوده است  مداخله آموزشی معنی
داري ازنظر این  نمره قبل و یک ماه بعد، داراي تفاوت معنیکه گروه کنترل نشان داد 

  ).P=82/0 (باشد ینممتغیر 
  
  قبل و بعد از مداخله در دو گروه میانگین، انحراف معیار نمره نگرش به خشونت -6جدول 

 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
  ر گروهدر ه

 p≤0001/0 5/30 ±9/6 35 ±8 آزمون

 6/0 5/35 ±7/4 8/34 ± 9/4 کنترل

P- value 
 بین دو گروه

45/0 0001/0≥p  

  
میانگین نمره نگرش به خشونت در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در 

ییرات در دو میانگین تغکه  مستقل نشان داد آزمون تینتایج . آورده شده است 6جدول 
داري ازنظر  گروه در مرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی

میانگین که  مستقل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج ). P=45/0 (باشد ینماین متغیر 
تغییرات در دو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت 

که  زوجی نشان داد آزمون تینتایج ). P=0001/0 (باشد یمن متغیر داري ازنظر ای معنی
تفاوت میانگین نمره نگرش به خشونت در گروه آزمون بین قبل و یک ماه بعد از 

 زوجی در آزمون تیهمچنین نتایج ). P=0001/0(دار بوده است  مداخله آموزشی معنی
داري ازنظر این متغیر  معنینمره قبل و بعد، داراي تفاوت که گروه کنترل نشان داد 

  ).P=6/0 (باشد ینم
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  قبل و بعد از مداخله در دو گروه میانگین، انحراف معیار نمره فرهنگ خشونت -7جدول 
 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
  در هر گروه

 p≤0001/0 4/13 ±4/1 8/15 ±8/4 آزمون

 002/0 2/16±1/3 15 ±8/2 کنترل

P- value 
 بین دو گروه

32/0 0001/0≥p  

  
میانگین نمره فرهنگ خشونت در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در 

میانگین تغییرات در دو که  مستقل نشان داد آزمون تینتایج .  آورده شده است7جدول 
ازنظر داري  گروه در مرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی

میانگین که  مستقل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج ). P=32/0 (باشد ینماین متغیر 
تغییرات در دو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت 

که  زوجی نشان داد آزمون تینتایج ). P=0001/0 (باشد یمداري ازنظر این متغیر  معنی
نگ خشونت در گروه آزمون بین قبل و یک ماه بعد از مداخله تفاوت میانگین نمره فره

 زوجی در گروه آزمون تیهمچنین نتایج ). P=0001/0(دار بوده است  آموزشی معنی
 و باشد یمداري ازنظر این متغیر  نمره قبل و بعد، داراي تفاوت معنیکه کنترل نشان داد 

  ).P=002/0( است افتهی شیافزانمره فرهنگ خشونت در گروه کنترل 
  
  قبل و بعد از مداخله در دو گروه میانگین، انحراف معیار نمره خشونت واکنشی -8جدول 

 گروه یک ماه بعد از مداخله مداخله از قبل

M±SD M±SD 

P value 
 در هر گروه

  p≤0001/0 1/17 ±9/3 9/19 ±4/4 آزمون
 21/0 3/19±4/1 7/19 ±4 کنترل

P- value 
 بین دو گروه

79/0 009/0=P  
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میانگین نمره خشونت واکنشی در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله در 
میانگین تغییرات در دو که  مستقل نشان داد آزمون تینتایج . آورده شده است 8جدول 

داري ازنظر  گروه در مرحله قبل از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی
میانگین که  مستقل نشان داد آزمون تیهمچنین نتایج . )P=79/0 (باشد ینماین متغیر 

تغییرات در دو گروه در مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت 
که  زوجی نشان داد آزمون تینتایج ). P=009/0 (باشد یمداري ازنظر این متغیر  معنی

یک ماه بعد از مداخله تفاوت میانگین نمره خشونت واکنشی در گروه آزمون بین قبل و 
 زوجی در گروه آزمون تیهمچنین نتایج ). P=0001/0(دار بوده است  آموزشی معنی

داري ازنظر این متغیر  نمره قبل و یک ماه بعد، داراي تفاوت معنیکه کنترل نشان داد 
  ).P=21/0 (باشد ینم

  
  گیري بحث و نتیجه

مره پرخاشگري در گروه آزمون در نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تغییرات ن
داري نسبت به گروه  مرحله پس از اجراي برنامه مداخله آموزشی داراي تفاوت معنی

 ( اسکاررکایار .کنترل است
Scharrer, 2009( اي، به بررسی  نیز در یک مطالعه مداخله

نتایج . اي بر میزان کشمکش و خشونت پرداخت  برنامه آموزشی سواد رسانهریتأث
مطالعه او نیز نشان داد که دانش آموزان بعد از آموزش احتمال بیشتري دارد که براي 

 و همکاران وب ترزا .رخاشگرانه را انتخاب کنندحل تعارض و کشمکش، رفتار غیر پ
)Webb et al., 2009( بر روي دانش آموزان دوره 2009 که در سال  مشابهاي العهدر مط 

اي در پیشگیري از   سواد رسانهریتأث به ارزیابی  شد انجامآنجلس لسمتوسطه در شهر 
 پس از مداخله آزمونگروه نتایج مطالعه آنان نشان داد که نمرات . خشونت پرداختند

                                                
1. Erica Scharrer 
2. Webb Theresa 
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد  ضمناً.  افزایش بیشتري داشته استنسبت به گروه کنترل
داري ازنظر نمره  که در گروه کنترل بین نمره قبل و یک ماه بعد از مداخله، کاهش معنی
 هشداري تواند یمپرخاشگري رخ نداده و حتی مقداري نیز افزایش داشته است، و این 

اي  رایانهي ها يبازباره که باید هر چه زودتر براي کودکان و نوجوانان کاربر  باشد دراین
 داشتن باوجود چراکه. اي مجهز کرد  را به سواد رسانهها آناقدامی جدي صورت داد و 

در کنار  خواهند توانست ، و محتواي رسانهها امیپاي و توانایی نقد  سواد رسانه
ها   مخرّب آنيامدهایها و پ برداري آگاهانه و فعاالنه از این رسانه، در مقابل چالش بهره

تفسیر  کنترل  بتوانند وندی نمامصونخود را  ، ها يبازت موجود در این ازجمله خشون
  .رندیگ دست را در نندیب یم و شنوند یم ،خوانند یم که را آنچه

در تمام ابعاد پرخاشگري  همچنین نتایج مطالعه نشان داد که این تفاوت میانگین 
وه آزمون در مرحله ي در گرتوز نهیک و توهین و لجاجت و تهاجم  خشم و غضب،:مانند

اي توانسته  به عبارتی آموزش سواد رسانه. دار است قبل و بعد از مداخله آموزشی معنی
مطالعه دهقان شاد  در .کاربران کاهش دهد ي را درتوز نهیک و تهاجم است میزان خشم،

اي کودکان و نوجوانان و اسـتفاده هدفمنـد  رابطه بین آموزش سواد رسانهو همکاران 
داري بین آموزش   که رابطه معنیو نشان دادها مـورد بررسی قرار گرفت   از رسانهها آن

 اگر و وجود دارد ها رسانه ازاي و استفاده هدفمند کودکان و نوجوانان  سواد رسانه
 از توانند یم ها آناي در مدارس به کودکان و نوجوانان داده شود  آموزش سواد رسانه

والدین، مدارس و به . )1391 ،محمودي؛ دهقانشاد( .اینـدها بهتـر اسـتفاده نم رسانه
کودکان   ازتواند یماي  سواد رسانهافزایش  که شود یم آموزشی کودکان توصیه مؤسسات

خشونتی که به علت در معرض رسانه  ضداجتماعی و يها نگرش در برابر پرخاشگري،
 آموزش پس. )American Academy of, 2001 (نمایدمحافظت  ،شود یمبودن ایجاد 

 و یافته توسعه نوجوانان و کودکان بین در معلمان و والدین کمک با باید اي رسانه سواد
  .نماید بیمه اي رسانه خشونت برابر در زیادي حد تا را آنان
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره تغییرات نگرش به خشونت در دو  
به این معنی که در . له آموزشی بوده استداري بعد از مداخ گروه داراي تفاوت معنی

گروه آزمون پس از آموزش سواد رسانه نگرش مثبت نوجوانان نسبت به خشونت تغییر 
کرده و از مقدار آن کاسته شده و به سمت ایجاد نگرش منفی نسبت به خشونت سوق 

  نتایج نشان داد که بین نمره پرخاشگري و نگرش نسبت به خشونتضمناً. یافته است
بدین معنی که با کاهش نگرش نسبت به خشونت، . دار وجود دارد رابطه مستقیم و معنی

 در طراحی مداخالت آموزشی در پس. شد یماز میزان پرخاشگري نوجوانان کاسته 
جهت کاهش میزان پرخاشگري نوجوانان باید بر متغیر نگرش نسبت به خشونت و 

 & Gellman (و همکاران گلمن. راهبردهاي عملیاتی جهت کاهش آن تکیه نمود

Deluciaâ Waack, 2006(  که نگرش اند کردهنیز در مطالعه خود به این امر اشاره 
آمیز   بسیار مناسب در میزان اعمال رفتارهاي خشونتکننده ییشگویپنسبت به خشونت، 

 و استفاده از خشونت در نوجوانان  و یک رابطه مثبت بین نگرش به خشونتباشد یم
ي تر يقوکننده   پیشگویی"فرهنگ خشونت"  نشان داد کهها آني ها افتهی. پیدا کردند

 ,shahin, Baloglu, & Unalmis (و همکاران 2ساهین. است براي ارتکاب خشونت

 ارتباط مستمر بین نگرش به دییتأ بر اهمیت این موضوع صحه گذاشته و با )2010
آمیز، بر اهمیت  خشونت، قرار گرفتن در معرض خشونت و ارتکاب اعمال خشونت

 و کنند یمي پیشگیري بر مبناي تغییر نگرش نسبت به خشونت تأکید ها برنامهی طراح
 در پیشگیري از رفتار خشن و بررسی تواند یمگیري نگرش به خشونت   اندازهندیگو یم

 نقش بسیار مهمی نگرشکه   آنجایی از. ي آموزشی مفید باشدها برنامه بودن مؤثرمیزان 
بینی یا   پیشدر  وکند یمایفا  فردي و اجتماعی انسان ها و رفتارهاي ، اندیشهیزندگدر 

اي به تعیین نوع  انسان دخیل است، بایستی توجه ویژهینده آ رفتارهايهدایت اعمال یا 
ت آموزشی مناسب در جهت نگرش نوجوانان نسبت به خشونت و طراحی مداخال

                                                
1. Gellman 
2. Sahin 
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افراد باسواد  که اند دادهمطالعات نیز نشان . تغییر نگاه مثبت به خشونت اقدام شود
 ,Angell (پذیري کمتري دارند اي، آسیب ، در برابر اطالعات رسانه کافیاي رسانه

تنها کاهش نداشته، بلکه مقداري   نمره نگرش به خشونت در گروه کنترل نه.)2005
 ولی باشد ینمدار  اگرچه این افزایش ازلحاظ آماري معنی. دهد یمافزایش را نیز نشان 

اي خشن در کاربران منجر به ایجاد نوعی نگرش  ي رایانهها يبازبایستی توجه کرد که 
که آنان خشونت را مثبت ارزیابی کرده و در  طوري به. مثبت در کاربرانش شده است

  .نندیب ینماستفاده از آن اشکالی 
در تمام ابعاد نگرش به  همچنین نتایج مطالعه نشان داد که این تفاوت میانگین 

خشونت مانند نمره فرهنگ خشونت و خشونت واکنشی در گروه آزمون در مرحله قبل 
ین معنی که مداخله آموزشی باعث کاهش بد. دار است و بعد از مداخله آموزشی معنی

  .نمره فرهنگ خشونت و نمره خشونت واکنشی شده است
ي ها يبازي مقابله با خشونت در ها روشبر اساس نتایج این مطالعه از بهترین 

داشتن علم و دانشی . اي است  مجهز نمودن کودکان و نوجوانان به سواد رسانه،اي رایانه
ها، در  برداري آگاهانه و فعاالنه از این رسانه  در کنار بهرهندتوانها کمک کند تا ب که به آن

خود ها،  ازجمله خشونت موجود در این بازيها   مخرّب آنيامدهایها و پ مقابل چالش
 .اي نام برد عنوان سواد رسانه  از آن بهتوان یرا حفظ نمایند بسیار ضروري است که م

  
  :پیشنهادها

براي منع  ،نوجوانان و  مرتبط با گروه سنی کودکانگونگوناي ها رسانهطراحان . 1
براي افزایش  دیده و  آموزش،ها به این گروه بزرگساالن ویژه هاي بازي معرفی و ترویج

 و  وزارت آموزش. 2 ریزي کنند اي برنامه ي رایانهها يبازتفکر انتقادي درباره محتواي 
 مبانی و اي رایانه هاي بازي و رایانه با مواجهه آسیب کاهش يها روش پرورش مبحث

 دیگر همچون اي رایانه هاي بازي. 3. بگنجاند درسی متون را در اي رسانه سواد
 نوجوانان و بزرگساالن. 4 شوند سنی بندي طور کامل درجه به اي رسانه محصوالت
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 افراد توسط ها رسانه پردازش تا قابلیت اي آموزش ببینند سواد رسانه ارتقاي جهت
 گرفته کار به تري وسیع محیط در و رفته فراتر درس کالس از که اي گونه به بدیا پرورش

ها و معلمان و مربیان تربیتی  مداخالتی جهت آموزش خانواده. 5 (Brown, 1998) شود
اي هستند طراحی و به کار  ي رایانهها يبازکه در مواجهه مستقیم با نوجوانان کاربر 

   .گرفته شود
تعیین مکان مناسب جهت مداخله آموزشی  -1 :ي مطالعه حاضرها تیمحدود از 

م نمونه کم و امکان ریزش افراد و عدم مطالعه  حج-2 .و برگزاري جلسات آموزشی
  .کنند یماي خشن استفاده  ي رایانهها يبازنوجوانانی است که در منزل از 

ي ها کنندهبینی  تري از پیش  در مطالعات آینده، بررسی جامعشود یمپیشنهاد 
شناختی میزان پرخاشگري در نوجوانان کاربر  فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و روان

ي دیگري همچون گروه دختران، ها نهیزماي خشن انجام گردد و در  ي رایانهها يباز
 . پژوهش صورت گیردزین ...بازیکنان غیر گیم نت، متغیري غیر از پرخاشگري و
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