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رامین یادگاری ،دانش آموخته كارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز ،ايران
فرشاد كرمي ،دانشجوی دكتری جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز ،ايران
چکیده
تمايالت و رفتارهای بزهکارانه مانند ساير رفتارهای بهنجار در مجموعهای از تعامالت و ارتباطات آموخته میشووند و در عصوری كوه بشوش
زيادی از تعامالت و ارتباطات افراد بهوسیله رسانههاست ،نقش رسانهها در شکلگیری تمايالت و رفتارهای انحرافوی اهمیوت دارد؛ بنوابراي،،
پژوهش حاضر ،با هدف مطالعه رابطه رسانههای مدرن و تعاملی مدرن با تمايالت بزهکارانه دانشآموزان مقطو متوسوطه شوهر بسوتک انجوام
شده است .اي ،مطالعه با استفاده از روش پیمايش انجام شده و اطالعات با ابزار پرسشنامه خودايفوا جمو آوری شوده اسوت .جامعوه آمواری
پژوهش كلیه دانشآموزان مقط متوسطه شهرستان بستک هستند كه  189نفر ( 188پسور و  189دختور) از آنوان بوهصوورت نمونوه و بوهطوور
تصادفی انتشاب شدهاند .نتايج نشان میدهد همبستگی معناداری بی ،كمیّت و محتوای استفاده از رسانهها و تمايالت بزهکارانوه دانوشآمووزان
وجود دارد؛ بهطوریكه بی ،استفاده از تلويزيونهای مواهوارهای ،محتواهوای خشو ،و هیجوانی تلويزيوونهوای داخلوی ،بوازیهوای رايانوهای
خشونتآمیز و هیجانی با تمايالت دانشآموزان به بزهکاری همبستگی مستقیم ،قوی و معناداری مشاهده شده است.

واژههایكلیدی :رسانههای جمعی ،رسانههای تعاملی ،تمايل به بزهکاری ،دانشآموزان دبیرستانی.
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مقدمه و بیان مسأله

يک اصل پذيرفته شوده مطور مویشوود و ازنظور گروهوی از

از ديدگاه جامعه شناسی انحرافات ،انحوراف اجتمواعی بوه دو

صاحبنظران ،بديهی است كه با ورود اي ،رسانهها در جامعه،

طبقه بزهکاری و جرم تقسیم میشود و گفتنی اسوت كوه ايو،

زمینه بروز جرم بیشتر شود .طبق باور نیل پسوتم 9،در فاصوله

طبقهبندی برحسب نوع و شدت رفتار انحرافوی نیسوت؛ بلکوه

سالهای  1950تا  1979میزان ارتکاب جرائم سونگی ،جنوايی

براساس س ،افوراد در هنگوام ارتکواب چنوی ،اعموالی اسوت.

جوانان كمتر از 91ساله 998 ،برابر افزايش يافته اسوت .ازنظور

باتوجه به اي ،مطلوب ،چنانچوه بزرگسوانن رفتوار انحرافوی را

او زوال دوران كودكی و حذف كودكی از دوران عمر انسان و

انجام داده باشند ،آن را جرم می نامند و درصورتی كه نوجوانان

تقلید از اعمال بزرگسانن ،از تلويزيون تأثیر پذيرفته و ازجمله

و جوانان انجام داده باشوند ،بوه صوورت بزهکواری محسووب

دگرگونیهای منفی عصر حاضر است (پستم 11 :9900 ،،و )111

میشود (احمودی 0 :9911 ،و زنگنوه .)980 :9909 ،اموروزه ،دربواره

به اي ،ترتیب ،آنچوه به نگرانی انديشمندان و پژوهشگران منجر

شووده اسووت و

فرهنگوی -

مباحو

مربوووه بووه بزهکوواری هموواره بحو

جامعهشناسان مشتلف ،در پی آن بودهاند تا عوامل مرتبط با آن
را بررسی كنند كه درايو ،بوی ،،بوه رسوانه بوه شوکل يکوی از

میشود ،استفاده ابزاری و بیقیدوبنود و عووار

اجتماعی ايو ،وسوايل بور جوامو بشوری اسوت كوه بوهويوژه
1

كج روی ها ،فساد و بزهکاری های كودكوان و نوجوانوان را در
1

9

ابزارهای مدرن توجه شده است .باوجود رويکردهای مشتلوف

پی خواهد داشت .مطابق باور نزارسفلد و مورت ،رسوانههوا

نظری و تأكید بر عاملیت مشاطبان ،رسوانههوا همچنوان ابوزار

ابزاری بس نیرومندند كه از اي ،قدرت به طور شوگرف در راه

قدرتمندی هستند و بر شناخت و درک افراد از جهان پیراموون

خیر و شر سود می برند و در صورت نبوودن كنتورل مطلووب،

تأثیر میگذارند؛ چنانكه ذهنیت مردم نسبت به جهان ،بسوتگی

راه شر ،بیشتر از خیر است (نزارسوفلد

به محتوايی دارد كه از رسانهها دريافوت

مویكننود (مهودی زاده،

امکان استفاده از آنها در

و مرت ،،به نقل از ستوده.)189 :9900 ،

 )1 :9900البته بايد خاطرنشوان كورد كوه ايو ،توأثیر باتوجوهبوه

در اي ،میان ،قشر كودكان و نوجووان بیشوتر از رسوانههوا

ويژگی های مشاطبان و بافت اجتماعی دريافتكننوده متفواوت

تأثیر می پذيرند و پیامها و برنامههای رسانه ای در شوکلدهوی

است (تامپسون .)11-9901:11 ،نسل كنونی جوانان و نوجوانان از

الگوهای رفتاری مطلوب يوا نوامطلوب در نوزد ايو ،دسوته از

ابتدای حیات خود ضم ،آشنايی بوا رسوانه ،رشود مویكنود و

(بشوارايی:9919 ،

جمعیت كشور ،به طوور بسوزايی نقوش دارنود
1

1

بشش عظیموی از اطالعوات ،الگوهوای رفتواری و ارزشهوای

 .)110براساس مطالعات هیملويت و اسمیت دربواره نموايش

خود را از آنها دريافت میكند .سلطه رسانههوای اموروزی بوه

صحنه های خشونتآمیز در فیلمها كودكان و نوجوانوان ،بویش

حدی است كه خصوصیتري ،تجربوههوای انسووانی ،ازجملوه

از ديگران از چنی ،برنامههايی توأثیر موی پذيرنود

(كوازنو:9900 ،

هیجانها و احساسات را بر میانگیزد و به مسیر دلشواه خوود

 .)990-919دلیل اهمیت اي ،موضوع توجه به اي ،نکتوه اسوت

هدايت میكند و واكنشهای رفتاری افراد را براساس اهوداف

كه كودكان و نوجوانان بهطور كامل و واضو بوی ،واقعیوت و

و سیاستهای خود شکل مویدهود (محمودی سویف.)11 :9911 ،

خیال مرزی قائل نمی شوند و به همی ،دلیل ،ممک ،است تمام

يکی از مباحثی كه درزمینه رسوانه هموواره در محافول علموی

مسائل ديده شوده در رسوانههوا را واقعوی بپندارنود؛ بنوابراي،،

مطوور بوووده ،میووزان تأثیرگووذاری محتوووای ايوو ،وسووايل در

چنانچه با محتوای نامطلوب رسانه مرتبط باشوند ،بوه احتموال

رفتارهای مجرمانه ،ضداجتماعی و نابهنجار است؛ به طوری كوه
برای ارزيابی میزان تأثیر منفی محتوای اي ،رسوانههوا بور روی
مشاطبان بسیار تالش كردهاند .جامعه از زموان ظهوور صونعت
رسانه مدرن ،خش،تر شده است و اي ،مسئله ،معمونً به شکل
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زياد ،اي ،كار به شکل زيان باری بر الگوهای فکری ،هیجانی و

نشان می دهد رفتارهای خشونت آمیز در میان نوجوانان پسر به

رفتاری آنها تأثیر خواهد داشت (فوندیراد.)991 :9919 ،

مراتب بیشتر از دختران است و همچنی ،،افراد انتشواب كننوده

گذشته از اي ،،گسترش خیرهكننده و روزافزون شبکههوای

برنامه های رسانه هوا و نیوز افوراد بیشوتر متمايول بوه تماشوای

مجازی 9رايانهای و موبوايلی و اسوتفاده زيواد نوجوانوان از ايو،

برناموههوای خشوو ،،اعموال خشوونتآمیووز را بیشوتر مرتکووب

وسايل ،منشأ بسیاری از تمايالت بزهکارانوه اسوت .متغیرهوايی

می شوند .در ضم ،،میوزان تماشوای تلويزيوون و برناموه هوای

ماننوود «فرامکووانی» و «فرازمووانی»« ،دسترسوویپووذيری زيوواد»،

تلويزيونی ماهواره ،س ،و ارتباه با دوستان كج رو با خشوونت

«تعاملی بودن»« ،چندرسوانهای بوودن»« ،سویالیّت»« ،تشديدشودن

نوجوانان به طور مستقیم و معناداری رابطه داشوته انود .در ايو،

واقعیت» و «گمنامی» به فضای مجازی نیروی عظیموی بششویده

پژوهش ،متغیرهای وضعیت تحصویلی افوراد ،میوزان كنتورل و

است (عاملی .)989 :9918 ،برخالف رسانه های جمعی كه موديران

نظارت والدي ،،رابطه صمیمی بی ،اعضوای خوانواده و پايگواه

و تهیهكنندگان پیامها در آنها قدرت اصولی را در اختیوار دارنود،

اجتموواعی  -اقتصووادی افووراد بووا خشووونت نوجوانووان بووهطووور

شبکه های مجازی قدرت خود را به مشاطبانی واگذار موی كننود

غیرمستقیم و البته معناداری رابطه داشته است.

كه خوود فعاننوه تولیود و انتشوار مطالوب را انجوام موی دهنود.

در پژوهش كموال آبوادی و همکواران ( )9911بوا عنووان

درحقیقت ،ويژگوی عموده آنهوا در داشوت ،بوازخورد و قابلیوت

«بررسووی تووأثیر صووناي فرهنگووی و رسووانههووا درگوورايش بووه

تعامل است كه بوه ششصوی كوردن ارتباطوات منجور موی شوود.

بزهکاری نوجوانان» جامعه آماری كلیه پسران بزهکوار كوانون

تعواملیبوودن فضوای مجوازی در مقايسووه بوا يوکطرفوه بووودن

اصال و تربیت شهر كرمانشاه بوودهانود و آنهوا بوا اسوتفاده از

رسانههای جمعی زمینه بوروز برخوی ناهنجواریهوا را در افوراد

برش عرضی و شیوه نمونه گیری غیرتصادفی  911نفور از ايو،

ايجاد می كند .درگیرشدن در تعوامالت دوطرفوه ،ايو ،امکوان را

افراد را ارزيابی كردهاند .اي ،افراد طی يک دوره 9ماهه به اي،

فراهم میكند كه كاربر آسانتر رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه را

مركز وارد شده بوده اند .براساس نتايج ايو ،پوژوهش ،توأثیر 1

ياد بگیرد و از ششص مقابل تأثیر بپذيرد و بنابراي ،،راحتتر در

متغیر نوع و میزان استفاده از برنامههای تلويزيونی مواهواره ای،

جريان بروز رفتارهای متفواوت واقو شوود (عواملی.)101 :9918 ،

نوع و میزان استفاده از سايت های اينترنتوی و نووع مجوالت و

هدف اصلی اي ،پژوهش ،مطالعه توأثیر اسوتفاده از رسوانه هوای

ژورنالهای خارجی مطالعهشده و تلويزيون ،بهصورت ابوزاری

مدرن (تلويزيون داخلی ،تلويزيونهوای مواهوارهای ،بوازیهوای

برای گرايش به بزهکاری تأيید شوده اسوت .همچنوی ،،نتوايج

رايانه ای و شبکه های مجازی رايانه ای و موبايلی) بور تمايول بوه

تحلیل رگرسیون چندمتغیره متغیرهای مستقل بر وابسته ،نشان

بزهکاری نوجوانان دانشآموز بووده اسوت و جامعوه آمواری آن

می دهد كه از میان متغیرهوای مسوتقل 1 ،متغیور میوزان و نووع

هم ،دانشآموزان مقط متوسطه شهرستان بستک بودهاند.

برنامه های ماهواره ای استفاده شده با ضريب رگرسیونی 8/191
و متغیر نوع كتواب هوای مطالعوه شوده بوا ضوريب رگرسویونی

مروری بر پیشینههای پژوهش

 ،8/890به ترتیب قوی تري ،و ضعیف تري ،ضريب را بور روی

مهدی زاده و همکاران ( )9911در تحقیقی با عنوان «رسانه های

متغیر بزهکاری پسران داشتهاند.

تصويری و رفتارهای خشونت آمیز در نوجوانان» با اسوتفاده از

شاهحسینی و عبدی ( )9911در مقالهای با عنووان «رابطوه

نظريه های يادگیری اجتماعی ،كاشت و نیز عوامل مؤثر بر پیام،

میزان نظارت والدي ،بر كودكان در تماشوای تلويزيوون و نیوز

 908نفر از نوجوانان 90-91ساله دختر و پسر منواطق  9و 18

رابطه رسانه های ويدئويی با پرخاشگری آنها» با روش پیمايش

شهر تهران را با روش پیمايشی ارزيابی كردهاند .يافتههای آنان

 188نفر را به شکل نمونه بررسی كردهاند و جامعه آماری اي،

1

پژوهش ،والدي ،تمام مناطق شهر اراک بودهاند .طبق نتايج اي،
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مقاله ،اي ،عوامل با پرخاشگری كودكان بوهصوورت معنواداری

فرگوس ،و همکاران )2015( 9در تحقیقی با نام «سه مطالعوه

رابطه دارند :میزان نظوارت والودي ،بور تماشوای تلويزيوون و

برای بررسی تأثیر ويدئوهای خشونتآمیز بر نوجوانوان بوه شوکل

رسانه های ويدئويی ،نوع برنامه اسوتفاده شوده كودكوان ،نحووه

سم ديجیتال» با علم به تفاوت نتايج پژوهشهای انجامشوده ،ايو،

تماشای تلويزيون و رسانه های ويدئويی كودكان ،مودت زموان

موضوع را در بوی ،نوجوانوان 90-91سواله ارزيوابی كوردهانود .در

تماشای تلويزيون و رسوانه هوای ويودئويی ،جايگواه تماشوای

مطالعه نشست ،نوجوان بوهصوورت تصوادفی بوازیهوای اكشو،

تلويزيون و رسانه های ويودئويی در میوان ديگور سورگرمی هوا

خشونتآمیز و غیرخشونتآمیز انجام دادهاند .مطالعه دوم بهنووعی

برای كودكان و میزان دسترسی فردی كودكوان بوه شوبکه هوای

تکرار مطالعه نشست با حالتی متعوادلتور بوود؛ يعنوی بوازیهوای

تلويزيونی و رسانههای ويدئويی .همچنی ،،بی ،پرخاشوگری و

آرامتر بهجای اكش ،و در مطالعه سوم نوجوانانی بررسی شودهانود

نحوه مواجهه با فرزندان برای نظارت بر آنها درزمینه تماشوای

كه در معر

بازهای ويودئويی خشوونتآمیوز قورار گرفتوهانود.

تلويزيون و رسانههای ويدئويی رابطهای ندارد.

هیچكدام از اي ،مطالعات شواهدی را برای نگرانی دربواره ارتبواه

بهرامی و بهراموی ( )9911پژوهشوی را بوا عنووان «توأثیر
بازی های رايانهای بر پرخاشگری بازيکنوان حرفوهای نوجووان

بی ،بازی ويدئويی خشونت آمیز با رفتارهای پرخاشگر يوا كواهش
همدلی در نوجوانان ارائه نکردهاند.

پسر گروه سنی  91تا 18ساله شهر كرج» انجام داده اند .جامعه

فرگوس )2015( ،در مقاله ای با عنوان «آيا فیلم يوا بوازی

آماری اي ،پژوهش ،كلیه بازيکنان حرفه ای نوجووان گویم نوت

ويوودئويی خشووونتآمیووز ،خشووونت اجتموواعی را پوویشبینووی

شهر كورج هسوتند كوه تعوداد آنوان  991نفور بووده و مطوابق

میكند؟» دو بررسی را درباره میزان ارتباه خشونت رسوانه بوا

نمونه گیری انجامشده ،با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه

میزان خشونت اجتماعی ارائه می دهد .او در نشستی ،مطالعوه،

 988نفر تعیی ،شده است .نتوايج نشوان موی دهود رابطوه نووع

میزان فیلمهای خشوونتآمیوز و آدمكشوی را در سراسور قورن

بازی های رايانهای با پرخاشوگری معنوادار بووده اسوت و ايو،

بیستم و در قرن  )1920-2005( 19ارزيابی كرده و براساس آن

مسئله به پرخاشگرشدن نوجوانان منجر مووی شوود .گذشوته از

نتیجه می گیرد كوه بوه طووركلی توا اواسوط قورن بیسوتم ،بوی،

آن ،رابطه نووع بوازیهوا بوا تموام مووؤلفه هوای پرخاشووگری

فیلمهای خشونتآمیز و میزان قتل در ايوانت متحوده ،روابوط

(پرخاشووگری بوودنی ،كالمووی ،خشووم و خصووومت) بووهجووز

همبستگی كم و متوسطی مشواهده مویشوود .در مطالعوه دوم،

خصومت ،معنادار بوده است.

مصرف بازی های خشونت آمیز ويدئويی در جوانان در دو دهه

مرتضوی ( )9911در پوژوهش خوود «ارزيوابی پیمايشوی

گذشته بررسی شوده اسوت و نتوايج نشوان مویدهود مصورف

آسیب های اجتماعی در يزد با تأكید بر عوامل رسانه ای» به اي،

ويدئويی با كاهش میزان خشوونت در جوانوان هموراه اسوت؛

نتووايج دسووت يافتووه اسووت :بیشووتر شووهروندان يووزد ،ضووم،

بنابراي ،،مطابق نتايج مصرف اجتماعیِ رسانههای خشونتآمیز

بیشتردانست ،اشاعه نابهنجاری های اجتمواعی كنوونی معتقدنود

افزايش خشونتهای اجتماعی را پیشبینی نمیكند.

گذشته از كاهش س ،اقدام به رفتار مجرمانه ،فقور فرهنگوی و

سلیم و همکاران )2013( 1پژوهشی را با عنوان «فیلمهای

واكوونشهووای احساسووی و هیجووانپووذيری از عواموول مهووم

سینمايی خشونتآمیز و رفتارهوای مجرمانوه و بزهکواری» در

غیررسانهای بروز آسیبهای اجتمواعی اسوت .همچنوی ،،آنهوا

كشور پاكستان انجام داده اند .آنها تالش كرده اند تأثیر فیلمهای

معتقدند تأثیر گذاری رسانه های جمعوی از خوانواده و مدرسوه

سینمايی خش ،را بر نوجوانان پاكستانی بررسوی و همبسوتگی

بیشتر است و برحسب عامل های رسانهای و به ترتیب اهمیت،

بی ،اي ،گونه فیلمها را بوا تموايالت بزهکارانوه كشوف كننود.

شبکه های ماهواره ای ،برنامه های صداوسویما و اينترنوت را در
بروز آسیبهای اجتماعی مؤثر

میدانند.

Ferguson et al.
Saleem et al.

1
2
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درنهايت ،آنان بدي ،نتیجه رسیده اند كه خشونت رسوانه ای بوه

حذف صحنه های خش ،از رسوانههوای جمعوی تأكیود داشوته

بزهکاری نوجوانان منجر خواهد شد.

باشد.
9

دلیسی و همکاران )2012( 9مقالوهای بوا نوام «بوازیهوای

اسوولوتس و همکوواران ( )2008مقالووهای را بووا عنوووان

ويدئويی خش ،و بزهکاری و خشونت نوجوانان» نوشته انود و

«خشونت و پرخاشگری ناشی از تلويزيوون» نوشوته انود .ايو،

در آن به اي ،نتیجه رسیده اند كه خشونت بازیهای ويودئويی

پژوهش بر گزارشهوای افوراد نمونوه درزمینوه قرارگیوری در

با پرخاشوگری همبسوته اسوت؛ اموا ارتبواه آن بوا رفتارهوای

معوور

خشووونت تلويزيووون و رفتارهووای خشووونتآمیووز

ضداجتماعی نوجوانان تا حد زيادی نوامعلوم اسوت .براسواس

مشاهده شده تمركز داشوته و بور روی  998دانشوجوی مقطو

دادههای جم آوری شده از يک نمونوه از بزهکواران نوجووان،

كارشناسی دانشگاه تگزاس اجرا شده است .نتايج تحقیق نشان

انجام بوازیهوای خشو ،ويودئويی و رفتارهوا و نگورشهوای

می دهد بی ،قرارگرفت ،در معور

برناموههوای تلويزيوون در

نوجوانان به خشونت و پرخاشوگری بوهطوور معنواداری بواهم

دوران كودكی و رفتار خشوونتآمیوز رابطوه معنواداری وجوود

ارتباه دارند .آنها همچنی ،،به اي ،نتیجه رسیده اند كه عوواملی

دارد .خشونت تلويزيونی بور كودكوان توأثیر گذاشوته اسوت و

نظیر س ،،جنس ،سابقه بزهکاری و ويژگیهوای ششصویتی و

رفتارها و نگرش تهاجمی آنها را تشويق و توسعه میدهد.

روانی نوجوانان نیز بوا نگورش و انجوام پرخاشوگری بوه طوور
چارچوب نظری پژوهش

معناداری باهم رابطه دارند.
فرگوس ،و همکاران ( )2014پژوهشی را به نوام «تحلیول

چشم انداز نظری پژوهش حاضر ،به صورت تركیبی و مبتنی بر
1

چندمتغیره آثار بازیهوای ويودئويی خشو ،،تشلیوه هیجوانی،

نظريه كاشت جرج گربنر و نظريه يادگیری اجتماعی است كه

زورگويی و بزهکاری» بر روی  9111دانشآموز كالس هفوتم

هردو آنها از نظريه های حوزه علوم اجتمواعی هسوتند .نظريوه

و هشتم انجام دادهاند .مطابق نتوايج ايو ،مطالعوه ،چنانچوه بوه

كاشت زيرمجموعه نظريههای جامعهشناسی ارتباطات و نظريه

دانشآموزان تجاوز و پرخاش شوود و همچنوی ،،در وضوعیتی

يادگیری در جرگه نظريات انحرافات اجتماعی اسوت و هوردو

استرس زا باشند ،رفتارهای بزهکارانه از خود بوروز مویدهنود.

به تأثیرگذاری محیط بر فعوانن انسوانی قائول هسوتند .نظريوه

آنها چنی ،نتیجه مویگیرنود كوه میوزان قرارگیوری در معور

كاشت نیز بر كنش متقابل رسانه ها و مشاطبان و آثار تودريجی

بازیهای ويدئويی خش ،و میزان مشاركت والدي ،،رفتارهوای

و درازمدت محتووای رسوانه بور شوکل گیوری تصووير ذهنوی

بزهکارانه و زورگويی دانشآموزان را پیشبینی نمیكنند.

مشاطبان از دنیوای اطوراف و مفهووم سوازی آنوان از واقعیوت

كووواديری و همکووواران )2010( 1پژوهشوووی را بووورای

اجتماعی تأكید می كند .گربنر معتقد است پیام های رسانهها بور

مشووشصكووردن همبسووتگی رسووانههووای جمعووی و مشووکالت

رفتار ،باورها ،ارزش ها يا نگرش فرد توأثیر موی گوذارد و ايو،

رفتاری كودكان در ايالت كووارا در نیجريوه انجام دادهاند .آنها

احتمال تأثیرپذيری برای كسانی افوزايش موی يابود كوه مقودار

رسانهها ،اعم از راديو

هنگفتی از وقت خود را به رسانه ها اختصاص می دهند (بیشتر

برای اي ،كار 091 ،كودک را در معر

و تلويزيون قرار داده اند .مطابق تجزيه وتحلیل اطالعوات ،ايو،

از دو سواعت در روز) (

& Gerbner, 1994 in Hammermeister

 .)Brock,در اي ،تئوری میزان توجوه بوه پیوامهوای

دو متغیر به شکل همبسته باهم رابطه دارند؛ براي ،اساس ،آنهوا

2005: 261

پیشنهاد دادهاند كه سیاست عمومی حاكم بر رسانهها بايود بور

رسانه ،متغیر مستقلی است كه در میان تماشاگران پرمصرف به
ايجاد هماهنگی در نگرش ها و گرايشات

Delisi et al.
Kadiri et al.

1
2

انجامیده (مهودیزاده و

Slotsve et al.
Gerbner

3
4
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خسروی )11 :9900 ،و يکی از اشکال تأثیر رسانه هوا در مقیواس

 .)176همچنی ،،نظريه يادگیری اجتماعی به صوورت نظريوهای

شناختی و مربوه بوه ايو ،موضووع اسوت كوه قرارگورفت ،در

فراينوودی بوور روی جامعووهپووذيری و پووذيرش ارزشهووا و

رسانه ها ،تا چه حد باورها و تلقی عموم را از واقعیت

هنجارهای نادرست تمركز میكند .درحقیقت ،افراد جامعهپذير

خارجی شکل می دهد (عدلی پور و همکاران .)91 :9919 ،بور طبوق

میشوند؛ اموا جامعوه پوذيری آنهوا بورای پوذيرش هنجارهوا و

اي ،ديدگاه ،چنی ،نتیجه گرفته می شود كه درنهايوت ،بوه دلیول

ارزشهوای مجرمانوه اسوت

 .)Vitoپیونود

استفاده مکورر مشاطبان از رسانه و محتواهوای خواص آن (در

افتراقی به ابعواد هنجواری و رفتواری تعامول اجتمواعی اشواره

اينجا محتواهای نامطلووب) اي ،رسانهها جهان بینی مشتركی را

مویكنود ( )Lersch, 1999: 103كوه بدنوه اصولیِ مفهوومِ پیونود

در افراد ايجاد می كنند و احتمال تأثیرپذيری آنها را نیز افزايش

افتراقی از ساترلند گرفته شوده اسوت (.)Vito et al., 2005: 161

میدهند .اي ،نکته انکارناپذير اسوت كوه رسوانههوا بوهواسوطه

ساترلند عنووان موی كنود كوه رفتارهوای غیرمتعوارف ،هماننود

كششی كه دارند ،عمیقاً ازنظر روحوی و تربیتوی بور افوراد اثور

رفتارهای متعوارف بوه وسویله ارتبواه بوا ديگوران يواد گرفتوه

می گذارند؛ بنابراي ،هرگاه برناموه و محتووای رسوانه ،مطالوب

میشوند .نمی شود پیوند افتراقی را به رفیق بد تقلیل داد؛ زيورا

مفید اجتمواعی و تربیتوی را در بور داشوته باشوند ،كودكوان و

درواق  ،پیوند افتراقی جزئی از يادگیری اجتماعی شامل توأثیر

نوجوانان را از همان سال های نشست زندگی به طرف اهداف

اعضووای خووانواده و گووروههووای همتايووان صوومیمی ديگوور يووا

عالی و انسانی رهبری خواهند كرد .برعکس ،چنانچه محتوای

گووروههووای ثانويووه ماننوود همسووايههووا ،معلمووان مدرسووه،

رسانه مضامی ،خش ،،قتل و كشتار و تورويج ناهنجواری هوا را

ششصیتهای مقتدر و قانونی و همچنی ،،گروهها و شبکههای

در بر بگیرد ،رو ماجراجويی و درندهخويی را در آنهوا بیودار

مجازی مانند رسانههای جمعی ،اينترنت و تلفو،هوای هموراه

می كند و از آنها عوامل ضداجتماعی و مشرب خواهد ساخت.

و ...است ( .)Akers & Jennings, 2009: 324-330گذشوته از آن،

میزان تأثیرپذيری افراد نیز براساس میوزان قرارگیوری آنهوا در

پیوندهای افتراقی ازنظر تکرار ،طول مودت ،تورجی و شودت

محتوای رسانه ها متفاوت است؛ چنانچوه طبوق اعتقواد

متفاوتند .اگر فردی به طور متفواوتی بوا بیشوتر كسوانی مورتبط

گربنر ،مشاطبان پرمصرف محتواهای نامطلوب رسانه ،بیشتر از

باشد كه در رفتارهای انحرافی و مجرمانه درگیور شودهانود يوا

معر

معر
آن

تأثیر میگیرند.

در بحوو

(et al., 2005: 177

گرايشهای شوبه مجرمانوه از خوود نشوان موی دهنود ،احتموال

از بزهوووکاری و رفتارهووای انحرافووی ،تمووام

بیشتری دارد كه در اي ،رفتارهای انحرافی يا مجرمانوه درگیور

صاحب نظران مطر كننده موضوع يادگیری اجتمواعی بور ايو،

شود .در مقابل ،اگر ششصی به طور متفاوتی بیشوتر بوا افورادی

باورند كه كج رفتاری و همنوايی طوی فراينودهايی مشوابه يواد

در ارتباه باشد كه در رفتارها و گرايشهای انطباقی مشواركت

گرفته موی شووند .نظريوه همنشوینی افتراقوی ادويو ،سواترلند،

می كنند ،او به احتمال زياد از درگیوری يوا مشواركت در جورم

مشهورتري ،نظريه از مجموع نظريوه هوای جامعوه پووذيری يوا

 ،در جنبووه مثبووت رفتارهووای

يادگوووویری در مباحوووو

خووودداری موویكنوود و در عووو

كوووجرفتووواری اجتمووواعی اسوووت

اجتماعی مشاركت میكند .بوه اعتقواد سواترلند ،نوجوانوان در

(صديق سروسوتانی .)19 :9901 ،نظريه يادگیری اجتماعی نظريوهای

فرآيند يادگیری اجتماعی از رفتوار ديگوران تقلیود مویكننود و

فرايندی محسوب می شود و هدف اي ،گونه نظريههوا كشوف

ازطريووق رسووانههووا برخووی از رفتارهووای بزهکارانووه نظیوور

چگونگی توأثیرات اجتمواعی (بورای مثوال خوانواده ،موذهب،

پرخاشگری و خشونت را می آموزند .رفتارهايی كه رسانه ها به

سیاست و رسانه) شکل دهنده رفتار افراد در طول زمان اسوت.

تصوير می كشند ،بر چگونگی رفتار مشاطبوان اثور موی گوذارد.

میكنند رابطوه ای متقابول و اساسوی

همچنی ،،هنگامی كه بازيگران فیلم ها و سريال های خشو ،در

( Vito et al., 2005:

رسانههای تصويری به شکل گروههوای مرجو جوانوان عمول

نظريههایِ فرايندی فر

بی ،محیط ،فرد و رفتار مجرمانه وجود دارد
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میكنند ،نوجوانان از بزهکواری ماليوم ،ماننود تشريوب امووال

آنها خواستهايم تا درباره گويهها و سئوانتِ مطر شوده نظور

مدرسه به طرف بزهکاری شديد مثول ضورب و جور سوو

خود را بگويند و پس از آن ،ديدگاههای آنها را اعمال كردهايم

میيابند (ساترلند ،9111 ،بوه نقول از احمودی )919 :9911 ،بنوابراي،،

تا روايی صوری در اي ،مقاله محقق شود.

فرضیه اصلی پژوهش ايو ،اسوت كوه هرچوه افوراد بیشوتر در
معر

ابعاد خشونتآمیوز و مجرمانوه رسوانههوای جمعوی و

رسانه های اجتماعی قرار داشوته باشوند ،بوه بزهکواری بیشوتر
تمايل دارند.

تعریف نظری و عملیاتي متغیرها
میزان تمايل به بزهکواری :كرسوول بزهکواری را آن دسوته از
رفتارهايی میداند كه افراد كمتر از 90ساله انجام میدهند و بوا
آنها قانون يا هنجارهای كشور را نقو

مویكننود (

Carswell,

روش پژوهش

 .)2007: 58وب معتقد است بزهکاری مفهومی قانونی اسوت و

اي ،مقالوه بوه روش پیمايشوی انجوام شوده و از پرسوشناموه

برای جوانانی به كار میرود كه قانونشوکنی كوردهانود .رفتوار

بهصورت ابزار پژوهش استفاده شده است و جامعه آمواری آن

مجرمانه يکوی از نمودهوای مفهووم گسوترده ضوداجتماعی در

هم ،كلیه دانشآموزان مقط متوسطه شهرستان بستک بوده اند.

دوره نوجوانی است كه نگرش هوای ضود اجتمواعی ،خیانوت،

انتشاب حجم نمونه براساس فرمول كووكران بووده اسوت كوه

تعوور

 ،سووو مصوورف مووواد مشوودر و الکوول ،قماربووازی،

براساس آن  911نفر مششص و برای افزايش دقوت پوژوهش،

بیبندوباری جنسوی و خشوونت را در بور مویگیورد (

Webb,

1

تعداد  189پرسش نامه تکمیل و ارزيابی شدهاند .نمونوهگیوری

 .)2007: 439به باور شومیکر نیز بزهکاری نوجوانان گذشته از

نیز با اسوتفاده از روش تصوادفی چندمرحلوهای 9انجوام شوده

رفتارهووای مجرمانووه خطرنوواک ،طیووف متنوووعی از رفتارهووای

است .از  90دبیرستان فعوال در منواطق شوهری و روسوتايی 9

غیرمجرمانه مانند فورار از منوزل ،گريوز از مدرسوه و تموردد از

بشش مركزی ،جنا و كوخرد شهرستان بستک 90 ،دبیرسوتان

دستورات والدي ،يا قیم قانونی را هم شامل می شود؛ بنوابراي،،

(بششهوای جنوا و كووخرد هركودام  1و بشوش مركوزی 0

گاهی بزهکاری در حیطه جرائم قرار می گیرد .سیگل و ولوش

دبیرستان متناسب با جمعیت دانشآمووزی) بوهطوور تصوادفی

درباره وجه متمايزكننده رفتار مجرمانه از رفتار بزهکارانوه ،بوه

انتشاب شدهاند .درپايان ،از هر دبیرستان دانشآموزان بوهطوور

س ،فرد اشاره میكنند و افورادی را بزهکوار موینامنود كوه در

تصادفی به پرسشنامه پاسخ گفتوهانود و پرسوشناموه از نووع

سنی كمتر از س ،قانونی مرتکب اعمال غیرقانونی مویشووند

محقق ساخته بوده كه پايايی آن ازطريق آزمون آلفای كرونبوا

) .( Siegel & Welsh, 2014:10درواق  ،ريگوولی خیلوی واضو

بررسی شده است .خروجی آمواره آلفوای كرونبوا در طیوف

می گويد س ،متشلف هموان موضووعی اسوت كوه جورم را از

«میزان تمايل دانشآموزان به رفتارهای بزهکارانوه» (تعوداد 10

بزهکاری جدا می كند .به طوور خالصوه ،بزهکواری بوه اعموال

گويه) بوده و میزان آلفای كرونبا آن بیشتر از  8/0بوده اسوت

مجرمانه ای اشاره دارد كه نوجوانوان آنهوا را انجوام موی دهنود

كه اي ،امر ،انسجام دورنی زياد گويهها را با يکوديگر در ايو،

( .)Regoli et al., 2012: 25در مطالعه حاضر ،میوزان تمايول بوه

طیف نشان میدهد .برای سنجش روايوی يوا اعتبوار سوئوانت

رفتارهای بزهکارانه را بهصورت متغیر وابسته در نظر گرفتهايم

پرسشنامه هم از  1روش اعتبوار صووری و سوازهای اسوتفاده

و برای سنجش و عملیواتیكوردن آن از  10گويوه شوامل ايو،

شده است .درحقیقت ،پس از سواخت پرسوشناموه ،آن را بوه

موارد استفاده شده است كه به صورت طیف لیکورت از اصوالً

همراه چهارچوب نظری و فرضیات در اختیار چنودي ،نفور از

تا خیلی زياد اندازهگیری شدهاند:

پژوهشگران و اساتیدِ متشصص در اي ،حووزه قورار داده و از

فرار از مدرسه ،فرار از خانوه ،تقلوب در امتحانوات ،بگوو

1

2

Multistage Sampling

Shoemaker
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با والدي ،،تأخیر در رفت ،به مدرسه ،ايستادن

استفاده از فیلم ها و برنامه های تلويزيون داخولی كشور ،ماننود

مگو و جروبح

در مقابل معلمان و مسئونن مدرسه ،ارتبواه تلفنوی بوا جونس

فیلم های خانوادگی ،فویلم هوای اكشو ،و رزموی ،برناموه هوای

مشالف ،ارتباه مستقیم با جونس مشوالف ،مصورف قلیوان يوا

ورزشی و برنامههوای تفريحوی و سورگرمكننوده اسوت .بورای

سیگار ،مصرف قرص روانگردان و موادمشدر قووی ،مصورف

عملیاتیكردن آن نیز مانند موارد قبل ،از طیف لیکرت اسوتفاده

مشووروبات الکلووی ،يادگوواری نوشووت ،روی صووندلی كووالس،

شده است.

درختان ،ساختمانها و امواك ،عموومی ،شکسوت ،شواخههوای

میزان انجام بوازیهوای رايانوهای :منظوور میوزان اسوتفاده

درختان پارکها و خیابان هوا ،شکسوت ،نمو هوای معوابر يوا

پاسشگويان از بازی های كامپیوتری اعم از بازی های هیجوانی،

شیشه های ساختمان ،آسیب رساندن به وسايل ششصی ديگران

ورزشی ،فکری و آموزشی است كه بهصوورت طیوف لیکورت

(مانند كتاب ،جزوه) شره بندی يا قمار بوا دوسوتان ،برداشوت،

1گزينهای از خیلی كم تا خیلی زياد سنجیده شدهاند.

بدون اجازه وسوايل دوسوتانتان (كتواب ،دفتور و  )...دزديودن

گفتنی است  9متغیور اخیور (تلويزيوونهوای مواهوارهای،

كوانيی از مغووازهای (اعووم از كووم ارزش يووا ارزشوومند) ايجوواد

تلويزيون داخلی و بازیهای رايانهای) در بشش آزمونها به 1

مزاحمت بورای ديگوران ،تماشوای فویلمهوا و تصواوير پورنوو

صورت الف) تفکیکی ،يعنی ژانرهای مشتلف برنامه بهصورت

(غیراخالقووی) اسووتمنا (خودارضووايی) همجوونسبووازی ،رابطووه

مجزا (در مقیاس ترتیبی) و ب) تركیبوی ،يعنوی تركیوب تموام

جنسی با جنس مشالف ،بیورون مانودن از خانوه توا نیموه شوب

ژانرها (در مقیاس فاصلهای  -نسبی) سنجیده شده اند و بورای

(بدون اجازه والدي )،سردادن شوعارهای ناشايسوت (موثالً در

تبیی ،رابطه آنها بهطور دقیق و جزئیتر با تمايل بوه رفتارهوای

میدانهای ورزشی) پوشش و آرايوش خوالف عورف جامعوه،

بزهکارانه از آنها استفاده شده است.

جروبح

و مشاجره و دعوا و زدوخورد با ديگران.

میزان استفاده از امکانات موبايول :منظوور میوزان اسوتفاده

میزان استفاده از رسانه های جمعی :منظور از اي ،موضوع،

پاسشگويان از مکالمات موبايلی ،پیام رسانی موبايلی ،اتصال به

میزان استفاده پاسشگويان از رسانه های جمعی مانند تلويزيوون

اينترنت ازطريق موبايول ،برناموههوای چندرسوانه ای صووتی و

داخلووی ،راديووو داخلووی ،برنامووههووای تلويزيووونی موواهوارهای،

تصويری ،مطالعه كتاب های الکترونیوک ،بوازی هوا و امکانوات

نشريات ،فیلم و سی دی و بازی های الکترونیوک اسوت .بورای

تسهیل ارتباه و گفتگوهای آنالي ،موبايلی است كه اي ،متغیر

عملیاتیكردن اي ،كار ،از طیف لیکرت  1گزينهای از اصوالً توا

نیز در قالب طیف لیکرت 1گزينه ای از اصوالً توا خیلوی زيواد

خیلی زياد

استفاده شده است.

اندازهگیری شده است.

میزان استفاده از برنامه هوای تلويزيوونی مواهواره :منظوور

میزان استفاده از اينترنت رايانه :منظور میزان استفاده

میزان استفاده پاسشگوويان از انواع فویلم هوا و تلويزيوون هوای

پاسشگويان از رايانه برای حضور در وبسايتهای اجتماعی،

ماهوارهای ،اعم از فیلمها و برنامههوای خوانوادگی ،فویلمهوای

ارسال و دريافت ايمیل ،انجام گفتگوهای آنالي ،،خواندن

اكش ،و رزمی ،فیلم ها و تصاوير پورنو ،برنامه های تفريحوی و

اخبار مشتلف ،انجام بازیهای آنالي ،،تماشا و دانلود موسیقی

سرگرم كننوده ،برناموه هوای ورزشوی و اسوتفاده از ترانوه هوا و

و بهروزرسانی وبالگ ششصی است كه از اصالً تا خیلی زياد

موزيک ويدئوها است كه در عملیاتیكوردن ايو ،متغیور نیوز 1

بهصورت طیف لیکرت سنجیده

گزينه اصالً ،كم ،متوسط ،زياد و خیلی زياد بوهصوورت طیوف
لیکرت مطر شدهاند.
میزان استفاده از برنامه های تلويزيون داخلی :منظور میزان

یافتههای پژوهش

شدهاند.
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جدول  -1توصیف متغیرهای زمینهای و جمعیتشناختي پاسخگویان
ویژگيهای نمونه
میانگی ،سنی

تحصیالت پدر

رشته تحصیلي

میانگین درآمد

محل سکونت

درصد

فراواني

فراواني

ویژگيهای نمونه

درصد

دختر

189

18/9

پسر

188

11/1

99

0/0
1/11

91/1

-

بی سواد

91

9/1

بی سواد

ابتدايی

911

91/1

ابتدايی

111

راهنمايی

11

91/1

راهنمايی

11

1/99

متوسطه

10

99/0

متوسطه

91

0/1

ديپلم

19

99/1

ديپلم

91

0/0

فو ديپلم

11

1/1

فو ديپلم

98

1/1

لیسانس

91

0/1

لیسانس

1

1/9

رياضی

11

91/1

تجربی

11

90/1

اول دبیرستان

11

90/1

انسانی

08

90/1

دوم دبیرستان

911

98/1

كاردانش

11

91/1

سوم دبیرستان

911

91/1

فنی حرفهای

11

91

چهارم دبیرستان

11

91/1

عمومی

10

91/0

9188/888

-

شهر

181

18/1

روستا

911

11/1

جنس

تحصیالت مادر

پایه تحصیلي

طبقه اقتصادی  -اجتماعي

در ايوو ،جوودول ،متغیرهووای جمعیووتشووناختی و زمینووهای
تحقیق نمايش داده شدهانود و مطوابق نتوايج آن ،میوانگی ،سونی

تعداد كل

ضعیف

18

98

متوسط

910

09/0

قوی

99

0/1

189

خواندهاند (09/0درصد) و میانگی ،درآمدی خانواده خود را نیوز
9میلیون و 188هزار تومان گزارش كردهاند.

پاسشگويان  91/1سال است و 19درصد از افراد نمونه دختور و
11درصد از آنها پسر بودهاند .ازنظر محل سکونت 181 ،نفور از

جدول  -2توزیع درصدی متغیرهای مستقل تحقیق برحسب میزان

اي ،افراد در شهر سکونت داشتهاند و  911نفر در روستا زندگی

استفاده

میكردهاند .توزي اي ،افراد برحسب رشته تحصیلی بدي ،گونوه

متغیر

است كه بیشتري ،پاسشگويان در رشته انسوانی (90/1درصود) و

تلويزيوووووون
داخلی
بووازیهوووای
رايانهای
تلويزيونهای
ماهوارهای
اينترنت
موبايل

كمتري ،آنها در رشته فنوی و حرفوهای (91درصود) مشوغول بوه
تحصیل بودهاند .چنانكه در اي ،جدول مشاهده میشود ،میوزان
تحصیالت والدي ،بیشتر در مقط ابتدايی است كه 19/1درصود
از پدران و 11/1درصد از مادران در اي ،دسته قورار مویگیرنود.
بیشتر دانشآموزان پايگاه اقتصادی و اجتماعی خوود را متوسوط

متوسط

زیاد

میانگین

انحراف
معیار

0/1

00/9

91/1

1/80

8/10

90/1

11/1

10/1

1/89

8/11

99/0

00/9

99/1

9/11

8/10

0/0
99

10/1
09/9

91
91/0

1/81
1/81

8/19
8/19

كم
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در جدول ( )1توزي درصدی هريک از متغیرهای مستقل

بهوسیله  10مورد از رفتارهای ناهنجار بررسی شده كه در بی،

پژوهش آمده است .براساس اطالعات جدول ،بیشتري ،استفاده

آنها بیشتري ،تمايل دانشآموزان بوه «تقلوب در امتحانوات» بوا

از تلويزيون داخلوی بوا میوانگی )1/80( ،اسوت و پوس از آن،

میانگی« ،9/01 ،ارتباه تلفنی بوا جونس مشوالف» بوا میوانگی،

اينترنت با میانگی )1/81( ،قرار دارد .موبايول نیوز بوه يکوی از

 9/11و «تأخیر در رفت ،بوه مدرسوه» بوا میوانگی 8/90 ،بووده

رسانه های همه گیر تبديل شده اسوت و بویش از 08درصود از

است .همچنی ،،كمتري ،میزان تمايل دانشآموزان ،بوه ترتیوب

پاسشگويان اذعان كرده اند كه به میوزان متوسوط و زيواد از آن

برای «مصرف مشوروبات الکلوی» بوا میوانگی« ،8/9 ،مصورف

استفاده می كنند كه میانگی ،آن برابر با  1/81اسوت .همچنوی،،

قرصها و مواد مشدر» با میانگی 8/99 ،و «همجنسبوازی» بوا

نتووايج نشووان موویدهوودكمتري ،اسووتفاده دانووشآموووزان از

میانگی 8/91 ،بوده است .در بررسی كلی تمايل دانوشآمووزان

تلويزيونهای ماهوارهای بهطور میانگی )9/11( ،بوده است.

به رفتارهای بزهکارانه10 ،درصد اذعان داشته اند كه دستكوم
به میزان كمی به بزهکاری تمايل دارنود كوه ايو ،آموار شویوع

تمایل به بزهکاری

بزهکاری در بی ،نمونهآماری را نشان میدهد.

جدول  -3توزیع درصدی متغیر وابسته پژوهش
تمایل به بزهکاری

متغیر
اصالً
كم
متوسط
زياد
كل
میانگی،
انحرافمعیار

آمار استنباطي

درصد

فراواني
0
11
111
00
189
9/11
8/11

در اي ،بشش ،برای بررسی فرضویههوا از آزموونهوای توی دو

1
91/1
19/9
91/1
988

گروه مستقل ،ضريب هبستگی ،تحلیل واريوانس يوکطرفوه و
رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.
فرضیه  :9میانگی ،تمايل بوه بزهکواری پاسوشگويان برحسوب
جنسیت بهطور معناداری تفاوت دارد.
فرضیه  :1میانگی ،تمايل بوه بزهکواری پاسوشگويان برحسوب

تمايل بوه بزهکواری بوه شوکل متغیور وابسوته پوژوهش،

طبقه اجتماعی خانواده بهطور معناداری تفاوت دارد.

جدول  -4بررسي تفاوت میانگین تمایل به بزهکاری برحسب طبقه و جنس
فرضیه
جنیست و تمايل به بزهکاری
فرضیه
طبقه و تمايل به بزهکاری

گروهها

میانگین

فراواني

انحرافمعیار

پسر

188

9/81

8/18

دختر

189

8/11

8/91

گروهها

میانگین

فراواني

انحرافمعیار

زياد

18

8/11

8/11

متوسط

910

8/09

8/19

كم

99

8/08

8/11

T
91/81
F
1/10

سطح معناداری
8/888
سطح معناداری
8/891

برای بررسی اينکوه آيوا تفواوت معنواداری بوی ،میوانگی،

براساس نتايج دادههوای جودول ( ،)1تفواوت معنواداری بوی،

نمرات پسران و دختران در تمايل آنوان بوه بزهکواری وجوود

میانگی ،نمرات پسران با میانگی ،نمرات دختران در تمايل آنان

دارد يا نه ،از آزمون تی دو گروه مستقل اسوتفاده شوده اسوت.

به رفتارهای بزهکارانه وجود دارد .بهعبارتديگر ،میزان تمايل
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دانشآموزان پسر به رفتارهای بزهکارانه بیش از دوبرابر است.

طبقه قوی قرار دارند ،نسبت بوه طبقوات متوسوط و ضوعیف،

برای بررسی رابطوه بوی 1 ،متغیور طبقوه اجتمواعی خوانواده و

بیشتر به رفتارهای بزهکارانه تمايل دارند و اي ،تفاوت معنادار

تمايل دانشآموزان به بزهکاری نیز از آزمون تحلیل واريوانس

است.

يکطرفه استفاده شده است كه مطابق نتوايج آن ،بوی ،طبقوات

فرضوویه  -9در بووی ،پاسووشگويان ،میووان میووزان مشوواهده

اجتماعی خانواده ها درزمینه تمايل دانشآموزان بوه رفتارهوای

برنامههای مشتلف تلوزيونی و تمايل به بزهکواری نیوز رابطوه

بزهکارانه ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ يعنوی كسوانی كوه در

معناداری وجود دارد.

جدول  -5همبستگي بین برنامههای مختلف تلویزیون (تفکیکي) داخلي و تمایل به بزهکاری
فرضیه

برنامههای تلویزیون

تلويزيون داخلی و تمايل به بزهکاری

فراواني

سطح معناداری

ضریب اسپیرمن

خانوادگی

189

- 8/811

8/910

رزمی و خشونتآمیز

189

8/111

8/888

ورزشی و هیجانی

189

8/111

8/888

تفريحی و سرگرمكننده

189

8/181

8/888

برای بررسی رابطه بی ،میزان استفاده از برنامههای مشتلوف

همبستگی استفاده از «فیلمهای رزموی و خشوونتآمیوز» (8/81

تلويزيون داخلی و تمايول بوه بزهکواری از ضوريب همبسوتگی

< )R= 8/111 Pو برنامههوای «ورزشوی و

هیجوانی» (P< 8/81

اسپیرم ،استفاده شده است .طبق اطالعات جدول  ،1رابطه بوی،

 )R= 8/111با متغیر وابسته ،عدد زيادی را نشوان مویدهود؛ اموا

رزموی و خشوونتآمیوز» (P< 8/81

همبسووتگی برنامووههووای «تفريحووی و سوورگرمكننووده» (P< 8/81

 (R= 8/111برنامههای «ورزشوی و هیجوانی» (8/111 P< 8/81

 )R=8/181با تمايل بوه بزهکواری ،بوه نسوبت ضوعیف اسوت.

= (Rو برنامههای «تفريحی و سورگرمكننوده» (8/181 P< 8/81

براساس مقدار ،P= 8/910رابطوه متغیور اسوتفاده از «فویلمهوا و

= (Rبا تمايل دانشآموزان به بزهکاری معنادار اسوت؛ يعنوی بوه

برنامههای خانوادگی» با متغیر وابسته معنادار نبوده است.

میزان تماشوای «فویلمهوای

هر میزان استفاده از برنامههای ذكرشده افزايش يابود ،تمايول بوه
بزهکاری نیز افزايش خواهد يافت .درايو،بوی ،،مقودار ضوريب

فرضیه  -1در بوی ،پاسوشگويان ،بوی ،تماشوای برناموههوای
مشتلف ماهواره و تمايل به بزهکاری رابطه معناداری وجود دارد.

جدول  -6همبستگي بین برنامههای مختلف تلویزیونهای ماهوارهای (تفکیکي) و تمایل به بزهکاری
فرضیه

فراواني

برنامههای ماهواره

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

خانوادگی

189

8/891

8/011

اكش ،و رزمی

189

8/198

8/888

برنامههای مختلف تلویزیون های ماهواره ای

پورنو

189

8/118

8/888

و تمایل به بزهکاری

تفريحی و سرگرمكننده

189

8/901

8/888

ورزشی

189

8/100

8/888

ترانهها و موسیقی

189

8/119

8/888
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بوورای بررسووی جزئوویتوور تووأثیر ژانرهووای مشتلووف

( 8/100 ،8/198و  )8/118را با تمايالت بزهکارانه داشته انود؛

تلويزيونهای ماهوارهای بور روی تموايالت بزهکارانوه ،توأثیر

چنانكه بی ،هیچكدام از برنامههای رسوانههوای جمعوی ديگور

هريک از اي ،ژانرها بر تمايالت بزهکارانه سنجیده شده است.

چنی ،همبستگی ای وجود نداشته است .اي ،امر ،آثوار مشورب

مطابق اطالعات جدول  ،1تمامی ژانرها بهجز ژانور فویلمهوا و

تلويزيووونهووای موواهوارهای را بوور روی تمووايالت نوجوانووان

سريال های خانوادگی با تمايالت دانشآموزان بهطور مثبوت و

دانشآموز نشان میدهد.

معناداری در مقیاس  Sig< 8/889رابطه داشتهاند .برناموههوای

فرضوویه  -1در بووی ،پاسووشگويان بووی ،انجووام بووازیهووای

اكش ،و رزمی ،ورزشی و برناموههوايی بوا محتووای پورنوو از

مشتلف رايانه ای و تمايل به بزهکاری رابطه معنواداری وجوود

تلويزيووونهووای موواهوارهای بووه ترتیووب بیشووتري ،همبسووتگی

دارد.

جدول  -7همبستگي بین بازیهای مختلف رایانهای (تفکیکي) و تمایل به بزهکاری
فرضیه

بازیهای رایانهای و تمایل به بزهکاری

فراواني

نوع بازی

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

رزمی و خشونتآمیز

189

8/188

8/888

هیجانی و ورزشی

189

8/181

8/888

فکری

189

8/801

8/81

آموزشی

189

8/990

8/881

برای بررسوی فرضویه  1نیوز از آزموون ضوريب همبسوتگی
اسپیرم ،استفاده شده اسوت .طبوق دادههوای جودول ( ،)0رابطوه

رتبهای بوده است كه پس از تركیوب 9آنهوا در قالوب مقیاسوی
چندگويهای بهصورت فاصلهای سنجیده شدهاند.

استفاده از میزانِ انواع بازیهای رايانهای بررسیشده در پوژوهش،
با تمايل به بزهکاری در مقیاس  Sig< 8/881معنادار شوده اسوت.
گذشته از آن ،اطالعات ذكرشده ،همبسوتگی مثبوت و قوویای را
بی ،اسوتفاده از بوازیهوای «رزموی و خشوونتآمیوز» (8/81

>P

 (R= 8/188و «هیجانی و ورزشی» ( (R= 8/181 P> 8/81بوا
تمايل دانشآموزان به بزهکاری نشان میدهند .رابطوه اسوتفاده
از بووازیهووای «فکووری» ( (R= 8/801 P> 8/81و «آموزشووی»
( (R= 8/990 P> 8/81با متغیر وابسته معنادار بوده است؛ اما ايو،
موضوع ،میزان همبستگی ضعیفی را نشان میدهد.
در ادامه ،برای بررسی فرضیه های رابطوه بوی ،متغیرهوای
میزان استفاده از تلويزيون هوای مواهواره ای ،میوزان اسوتفاده از
تلويزيون داخلی ،میزان استفاده از بازی هوای رايانوه ای ،میوزان
اسوتفاده از موبايول و میوزان اسوتفاده از اينترنوت و تمايول بوه
بزهکاری از ماتريس همبستگیِ آزمون پیرسوون اسوتفاده شوده
است .گفتنی است میزان سنجش متغیرهای پژوهش به صورت
Compute

1

11
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جدول  -8ماتریس همبستگي متغیرهای استفاده از رسانهها و تمایل به بزهکاری
ماهوارهای

تلویزیونهای

موبایل

اینترنت

داخلي

-

تلویزیونهای داخلي (تركیبي)

**8/10

**8/91

**8/19

-

بازیهای رایانهای (تركیبي)

**

**

**

**

تمایل به بزهکاری

**8/11

8/10

8/90

**8/18

تلویزیونهای

8/11

8/10

رایانهای

از اینترنت

**

**

بازیهای

موبایل

**8/10

-

بزهکاری

تلویزیونهای ماهوارهای (تركیبي)

-

تمایل به

نام متغیرها

8/90

**8/11

8/19

**8/11

**8/19

** p < .001

براساس دادههای جدول ( ،)0هموه متغیرهوای رسوانه بوا

است و بعد از آن بیشتري ،ارتباه مشاهدهشده ،به میزان انجوام

تمايل به بزهکاری بهصورت مثبت و مستقیم رابطه داشوتهانود

بازی های رايانهای بر میگردد .همچنی ،،يافتههای مقاله ،رابطه

كه دراي ،بی ،،میان تموايالت بزهکارانوه بوا میوزان اسوتفاده از

بی ،میوزان اسوتفاده از اينترنوت ،تلويزيوون داخلوی و گوشوی

تلويزيون های مواهواره ای بیشوتري ،همبسوتگی وجوود داشوته

موبايل را با تمايل به بزهکاری تأيید میكند.

تحلیل رگرسیون به روش همزمان

1

جدول  -9تحلیل رگرسیوني متغیرهای پیشبین تمایالت بزهکارانه
آزمون T

ضرایب رگرسیوني

متغیر

B

مقدار ثابت

-16/19

T

Beta

آزمون همخطي
Sig

-4/95

0/000

Tolerance

VIF

موبايل

2/56

0/08

1/49

0/13

0/58

1/71

اينترنت

3/74

0/15

2/95

0/003

0/61

1/63

تلويزيونهای ماهواره ای

9/22

0/39

6/74

0/000

0/51

1/96

بازیهای رايانهای

4/44

0/22

4/02

0/000

0/540

1/85

تلويزيونهای داخلی

1/10

0/05

0/94

0/34

0/55

1/81

R

مجذور R

مجذور  Rتعدیل شده

8/09

8/19

8/19

F
19/11

Sig
8/888

دوربی ،واتسون

خالصه مدل
ANOVA

9/01

Enter

1
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مطابق مطالب جدول ( )1مشاهده میشود كوه متغیرهوای

مستقل ،بیشتري ،استفاده دانوشآمووزان از  9رسوانه تلويزيوون

مسووتقل پووژوهش 19درصوود از متغیوور تمووايالت بزهکارانووه

داخلووی بووا میووانگی ،1/80 ،اينترنووت بووا  1/81و موبايوول بووا

نوجوانان دانش آموز را پیشبینی مویكننود .جودول

ANOVA

1/81درصد بوده است.

اي ،میزان و مدل كلی تحقیق را تأيید میكند و براساس نتوايج

براسوواس آزمووون فرضوویات ،هرچووه میووزان قرارگیووری

آن ،متغیرهووای میووزان اسووتفاده از اينترنووت ،تلويزيووونهووای

دانشآموزان در معر

محتوای نامطلوب رسانه بیشتر باشود،

ماهوارهای و بازی های رايانهای به طور معناداری بور تموايالت

میزان تمايل به بزهکاری آنان نیز افوزايش مویيابود .محتووای

بزهکارانه توأثیر داشوتهانود .در مرحلوه آخور ،بورای شناسوايی

نامطلوب رسانهها بهصورت معناداری با متغیور وابسوته رابطوه

مهمتري ،متغیرهای مؤثر بر تموايالت بزهکارانوه ،بوه ضورايب

دارد و اي ،مسئله ،میزان همبستگی زيادی را نشوان مویدهود.

استانداردشده ( )Betaتوجه كردهايم .نتايج نشان می دهد میزان

ايو ،محتواهوا عبوارتانوود از :میوزان تماشوای تلويزيوونهووای

مشاهده تلويزيوونهوای مواهوارهای ،میوزان انجوام بوازیهوای

ماهوارهای ،میزان انجام بازیهای رزمی و خشونتآمیز ،میوزان

رايانهای و میوزان اسوتفاده از اينترنوت ،بوه ترتیوب مهومتوري،

انجام بازیهای هیجانی ورزشوی و فویلمهوای خشوونتآمیوز

متغیرهای مؤثر بر تمايالت بزهکارانه دانشآموزان بودهاند.

تلويزيون .افرادی كه بهطور نسبی بیشوتر در معور

محتووای

مطلوووب و مناسووب رسووانههووا ماننوود فوویلمهووا و برنامووههووای
بحث و نتیجه

خانووادگی و تفريحی تلويزيوون داخلوی و انجوام بوازیهوای

نزد پژوهشگران و انديشمندان حوزههوای مشتلوف و بوهويوژه

فکری و آموزشی قرار داشتند ،میزان تمايل آنها بوه رفتارهوای

جامعهشناسی تمايل به بزهکاری همواره بوهصوورت دروازهای

بزهکارانه كمتر بوده است .رابطه اي ،نووع محتواهوا بوا تمايول

برای ورود به بزهکاری مطر بوده اسوت وآنوان ،رابطوه بوی،

دانشآموزان به بزهکاری معنادار نبوده يا در صوورت معنوادار

عوامل مشتلف بهوجودآورنده بزهکاری را ارزيوابی كوردهانود.

بودن رابطوه  1متغیور ،میوزان همبسوتگی آن بوا متغیور وابسوته

مقاله حاضر درصدد بوده است تأثیر رسوانههوای مودرن را بور

ضعیف بوده است .در جم بندی نتوايج بايد گفوت تأيیدشودن

تمايالت به بزهکاری در بی ،دانشآموزان بررسی كند .جامعوه

فرضیههای مقاله حاضر ،نظريه كاشوت جورج گربنور را تأيیود

آماری ما كلیه دانش آموزان مقطو متوسوطه شهرسوتان بسوتک

می كند كه ايو ،نظريوه ،براسواس آثوار تودريجی و درازمودت

بووودهانوود كووه بووا اسووتفاده از روش نمونووهگیووری تصووادفی

محتوای رسانه بر شکل گیری تصوير ذهنی مشاطبان پرمصرف

چندمرحله ای  189نفر از آنها بوهطوور تصوادفی و بوهصوورت

شکل گرفته است .مطابق اي ،نظريه ،به هور میوزان اسوتفاده از

نمونه آماری سنجیده شدهاند .دراي ،مقاله ،تمايل به بزهکواری

محتوای نامناسوب رسوانههوا بیشوتر باشود ،میوزان تمايول بوه

مانند متغیر وابسته پژوهش محسوب شده و اي ،امر ،بهوسویله

بزهکاری نیز افزايش میيابد .تحقیقات جرج گربنور ،بوه ارائوه

 10مورد از رفتارهای نابهنجار ارزيابی شده است كوه در بوی،

نظريه كاشوت منجور شود و آشوکارا موضووع «خشوونت» در

آنها دانش آموزان به «تقلوب در امتحانوات» بوا میوانگی،9/01 ،

برنامههای تلويزيونی و شکلگیری ديودگاههوای بیننودگان بور

«ارتباه تلفنی با جنس مشالف» با میانگی 9/11 ،و «توأخیر در

پايه آن را ارزيابی میكند (حبیوبزاده و قاسومی .)9900 ،براسواس

رفت ،به مدرسه» با میانگی 8/90 ،بیشتري ،تمايل را داشوتهانود.

نتوايج حاصولشوده او در تماشواگران پرمصورف صوحنههوای

تمايل دانش آموزان به رفتارهای بزهکارانه 10درصود

آنهووا احتموال بووروز

در بح

خشوونتآمیوز و افووراد دائمواً در معور

اذعان داشتهاند كه دستكم به میزان كمی به بزهکواری تمايول

رفتارهای خش ،و تبهکاریها افوزايش مویيابود؛ چنوانكوه در

دارند و اي ،مقدار ،آماری چشمگیر اسوت .در بوی ،متغیرهوای

مطالعه حاضر نیز دانشآموزانی كه از بازیهای رايانهای خش،

مطالعه رابطه بی ،استفاده از رسوانههای مودرن و تموايل به بزهکواری در بی ،نوجوانان دانشآموز (مطالعه دانشآموزان مقط متوسطه شهر بستک)
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و رزمی بیشتر استفاده و برنامه های تلويزيونی خش ،را بیشوتر

مجازی موجود در اي ،بازیها تعامل انجوام شوود .گذشوته از

مشاهده میكردهاند ،بهطوور معنواداری بیشوتری بوه رفتارهوای

آن ،برخالف رسانه های تصويری كوه افوراد در تماشوای آنهوا

بزهکارانه تمايل داشتهاند .پژوهشگران ديگری ماننود زيمورم،

جنبه انفعال دارند ،بازیهای رايانوهای بوهجوز جنبوه آموزشوی

و كونسیک نیز دررابطهبوا توأثیر فویلمهوای خشوونتآمیوز بور

فعالبودن را نیز اضافه كردهاند و اي ،امر ،تأثیر انجام بوازیهوا

كودكان و نوجوان تحقیقاتی را انجام دادهاند كوه همگوی آنهوا

را بر فرد افزايش میدهد ( .)Anderson et al., 2003هدف ايو،

درزمینه آثار نامطلوب اي ،برنامهها در رفتارهوای پرخاشوگرانه

پژوهش نیز مششصكردن اي ،است كه آيا رابطه معناداری بی،

كودكان و نوجوان اتفا نظر دارند (رفی پور .)9900 ،يافتوههوای

میزان انجام انواع بازیهای رايانهای (خشونت آمیوز ،هیجوانی،

پژوهش نشان می دهد بی ،برنامه های رزمی و خشونتآمیوز و

فکری و آموزشی) با تمايل دانشآموزان بوه بزهکواری وجوود

همچنی ،،ورزشی و هیجوانی تلويزيوون داخلوی بوا تموايالت

دارد يا خیر؟ يافتهها نشان میدهد تفواوت معناداری بی ،میزان

بزهکارانه دانشآموزان به طوور معنواداری رابطوه و همبسوتگی

انجام انوواع بازیها با تمايل به بزهکاری وجود داشوته اسوت؛

زيادی وجود دارد .اي ،يافتهها با نتايج پژوهشهای اسلوتس و

يعنی دانشآموزانی كه بیشتر از بازیهای خشونتآمیز و رزمی

همکووواران ( )2008كووواديری و محمووود ( )2010و سووولیم و

و هیجانی استفاده كردهاند ،نسوبت بوه افوراد اسوتفادهكننوده از

همکاران ( )2013همسو بوده است .گذشته از آن ،برناموههوای

بازیهای فکوری و آموزشوی نمورات بیشوتری در تمايول بوه

شبکههای ماهوارهای عمدتاً مضوامینی ماننود خدشوهداركوردن

رفتارهووای بزهکارانووه دريافووت كووردهانوود .نتووايج پووژوهش بووا

امور مقدس ،محور قرار دادن برهنگی و ترويج رذايل اخالقی،

يافتووههووای بهرامووی و بهرامووی ( )9911و دلیسووی و همکوواران

عادی جلوهدادن خشونتهوای وحشویانه و القوا برتوریهوای

( )2012مبنی بر رابطه میان انجام بازیهای خشوونتآمیوز بور

نژادی را در بر دارند؛ به همی ،دلیل ،تهديودهای مهموی علیوه

پرخاشگری همشوانی داشته اسوت؛ اموا بوا نتوايج فرگوسو ،و

ارزشهای فرهنگی و اخالقی جامعه موا بوه شومار مویرونود.

همکاران ( )2010همسو نیست .شجاعی و همکواران ()9911

يافتههای پژوهش نشوان مویدهود همبسوتگی قووی ،مثبوت و

نیز به اي ،نتیجه رسیدهاند كه افزايش ساعات انجام بازیهوای

معناداری بی ،میوزان اسوتفاده از تلويزيوونهوای مواهوارهای و

رايانهای خش ،،رفتارهوای پرخاشوگرانه نوجوانوان را افوزايش

تمايل به بزه کواری وجوود دارد كوه ايو ،نتوايج ،بوا پوژوهش

میدهد .در پژوهش های مشتلف ،ازجملوه مرتضووی ()9911

نصیری مغانلو و كموالی ( )9919و مرتضووی ( )9911همسوو

نصیری مغانلو و كمالی ( )9919و حبیب زاده و قاسمی ()9900

بوده است .ديوبند و همکاران ( )9911نیوز در پوژوهش خوود

نیووز اسووتفاده از اينترنووت بووه شووکل عاموول بووروز و تمايوول بووه

درباره تأثیرات ماهواره بر جوانان ،به اي ،نتیجه رسیدهانود كوه

رفتارهای بزهکارانه شناخته شده است كه در ايو ،مقالوه هوم،

افراد استفادهكننده از برنامههای ماهوارهای در مقايسه با افرادی

اينترنت ازجمله رسوانه هوای پراسوتفاده بووده و بور تموايالت

كه چنی ،نیستند ،با برقراری روابط نامشروع موافقتر بودهانود؛

بزهکارانه بسیار تأثیر داشته است .باتوجهبه اي ،مطالب ،مطابق

اما نتايج پژوهش با يافتوههوای حبیوبزاده و قاسومی ()9900

مسائل مطر در نظريه يادگیری اجتماعی پیوند افتراقوی را بوه

همسو نبوده است .ابوزار ديگور سونجیده شوده در ايو ،مقالوه،

رفیق بود تقلیول نموی دهنود؛ بلکوه گوروه هوای ثانويوه شوامل

بازیهای رايانهای هستند و اي ،ابزار ،بهصورت نووعی رسوانه

رسانههای جمعی ،اينترنت و تلف،های همراه و ...نیوز (

تعاملی در نظر گرفته میشوند .برای انتشاب و انجام اي ،نووع

 )& Jennings, 2009اگر محتوای خشونتآمیز و نابهنجار داشته

بازیها مانند بازیهای هیجانی و خش ،،نزم اسوت بوا افوراد

باشند ،در وهله نشست ،تمايل به بزهکواری و در گوام بعودی

عالقهمند به اي ،نوع بازیهوا و همچنوی ،،بوا ششصویتهوای

رفتارهای بزهکارانه را در بر میگیرند.

Akers

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،91شماره چهارم ،زمستان 9911

10

براساس نتوايج ايو ،پوژوهش ،قبول از هور كوار پیشونهاد

بهرامی ،ف .و بهرامی ،ف« .)9911( .تأثیر بازیهوای رايانوهای

مویشوود والوودي ،در نهواد خوانواده بوور محتووای آن دسووته از

بر پرخاشگری بازيکنوان حرفوهای نوجووان پسور

برنامههای رسانههای جمعوی كوه فرزندانشوان ازآنهوا اسوتفاده

گروه سونی  91توا 18سواله شوهر كورج» ،نشوريه

میكنند ،بیشتر نظارت كنند .به نظر میرسد هرچه ايو ،محتووا

مطالعات رسانهای ،س  ،0ش  ،19ص

از برنامه های خانوادگی به برنامههای خشو ،،رزموی و پورنوو

پستم ،،ن .)9900( .نقش رسانههای تصويری در زوال دوران

گرايش میيابود ،بوهطوور قوویتوری بوا تموايالت بزهکارانوه

كووودكی ،ترجمووه :صوواد طباطبووايی ،تهووران:

همبستگی پیدا میكنود؛ اموا درمجمووع ،بوهدلیول توأثیر مثبوت

انتشارات اطالعات.

.00-00

رسانه هوا بور تموايالت بزهکارانوه ،درايو،خصووص پیشونهاد

تامپسون ،ج ب .)9901( .رسانهها و نووگرايی ،ترجموه :علوی

می شوود افوزايش سوواد رسوانهای دانوشآمووزان در مودارس

ايثاری كسمايی ،تهران :مؤسسه انتشاراتی روزنامه

راهنمايی ،دبیرستان و حتی ابتدايی در دستور كار قرار گیورد و

ايران.

كارگاههايی با تدريس روانشناسان تربیتوی و جامعوهشناسوان،

حبیب زاده ملکی ،ا .و قاسمی ،م« .)9900( .رابطه بی ،اسوتفاده

برنامهريزی و اجرا شود .با اجرای اي ،برنامههوا ايو ،دسوته از

از رسووانههووای صوووتی – تصووويری و بزهکوواری

مشاطبان توانايی پیدا میكنند تا میزان آثار سو اي ،رسانهها را

نوجوانان» ،فصولنامه پوژوهشهوای ارتبواطی ،س

بر خود كاهش دهند و از جنبه مثبت اي ،تکنولوژیها اسوتفاده

 ،91ش  ،1ص .11-918
ديوبنوود ،ف.؛ مسووعودنیا .ا .و جسوومانی ،س« .)9911( .تووأثیر

كنند.
نکته ديگری كه براساس نتوايج ايو ،مقالوه اهمیوت دارد،

برنامههای ماهوارهای بر نگرش جوانان به روابوط

ترويج بازیها و فیلم هايی برای نوجوانوان اسوت كوه در آنهوا

نامشروع» ،دوفصلنامه مطالعوات پلویس زن ،دوره

میووزان خشووونت كمتووری وجووود داشووته باشوود و بووهجووای

 ،0ش  ،91ص .11-11

ششصیت های ضداجتماعی و خشو ،،قهرمانوان آنهوا افورادی
صل طلب و رواجدهنده ارزشهای اخالقی و انسوانی باشوند.

رفیوو پووور ،ف .)9900( .وسووايل ارتبوواه جمعووی و تغییوور
ارزشهای اجتماعی ،تهران :نشر كتاب فرا.

همچنی ،،برای مطالعات بعدی پیشنهاد مویشوود پژوهشوگران

زنگنه ،م« .)9909( .بررسی عوامل خانوادگی و اجتماعی موؤثر

با تمركز بر رسانه های اجتماعی و تعوامالت بوی ،كواربران در

بوور رفتارهووای بزهکارانووه دانووشآموووزان اسووتان

فضای مجازی صرفاً به توأثیر اسوتفاده از رسوانههوای جمعوی

بوشهر» ،فصولنامه علووم اجتمواعی ،دوره  ،99ش

توجه نکنند؛ بلکه در اي ،فضا و در قالب خوردهفرهنو هوای

 ،11ص .11-11

جوانان در آن ،تأثیر همنشینیها را بر جرم و بزهکاری مطالعوه

ستوده ،ه ا .)9900( .آسیبشناسوی اجتمواعی (جامعوهشناسوی
انحرافات) ،تهران :انتشارات آوای نور.

كنند.

شاهحسینی ،س .و عبودی ،م« .)9911( .رابطوه میوزان نظوارت

منابع
احموودی .)9911( . ،جامعووهشناسووی انحرافووات ،تهووران:
انتشارات سمت.

بشارايی ،ا .)9919( .جامعوه شنوواسی انحرافوات اجتمواعی در
ايران،

تهوران :انتشوارات جامعهشناسان.

والوودي ،بوور كودكووان در تماشووای تلويزيووون و

رسانههای ويدئويی با پرخاشگری آنها» ،فصولنامه
دانش انتظوامی مركوزی ،س  ،1ش  ،1ص -910
.980
شجاعی ،ث.ا.؛ دهداری ،ه.؛ نووریجلیوانی ،ک .و دوران ،ب.

مطالعه رابطه بی ،استفاده از رسوانههای مودرن و تموايل به بزهکواری در بی ،نوجوانان دانشآموز (مطالعه دانشآموزان مقط متوسطه شهر بستک)
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.901-901

پرخاشگری در نوجوانان كاربر بازیهای رايانهای

مهدی زاده ،ش.؛ قاضی نوژاد ،م .و قوائمی جنودابی ،ر.)9911( .

خش ،در شهر قم» ،مجله دانشگاه علووم پزشوکی

«رسانه های تصويری و رفتارهای خشونت آمیز در

قم ،دوره  ،0ش  ،9ص .09-01

نوجوانان» ،دوفصولنامه پوژوهش هوای انتظوامی -

صووديقسروسووتانی ،ر ا .)9901( .آسوویبشناسووی اجتموواعی
(جامعووهشناسووی انحرافووات اجتموواعی) ،تهووران:
دانشگاه تهران.

عاملی ،س ر .)9918( .رويکرد دو فضايی به آسیبها ،جرائم،
قوانی ،و سیاسوتهوای فضوای مجوازی ،تهوران:
مؤسسه انتشارات امیركبیر.
عدلیپور ،ص.؛ قاسمی ،و .و میرمحمدتبار ،م« .)9919( .توأثیر
شووبکه اجتموواعی فیسووبوک بوور هويووت فرهنگووی

جوانان شهر اصفهان» ،فصلنامه علمی -پژوهشی
تحقیقات فرهنگی ،دوره  ،0ش  ،9ص .9-10

اجتماعی زنان و خانواده ،دوره  ،1ش ( ،9 )1ص
.10-01
مهوودیزاده ،م .)9900( .رسووانههووا و بازنمووايی ،تهووران :دفتوور
مطالعات و توسعه رسانهها.
مهوودیزاده ،ش .و خسووروی ،و« .)9900( .بررسووی میووزان
تماشووای موواهواره و تووأثیر آن بوور روی سووبک
زندگی» ،مجله جامعهشناسوی معاصور ،س  ،9ش
 ،1ص .00-981
نصوویریمغووانلو ،م .و كمووالی ،ب« .)9919( .بررسووی تووأثیر
رسانههای جمعوی بور میوزان بزهکواری (مطالعوه

فوندیراد ،ف« .)9919( .بررسی رابطه خشونت تلويزيونی بوا

مووووردی كوووانون اصوووال و تربیوووت اسوووتان

خشووونت واقعووی در میووان كودكووان» ،نشووريه

اردبیوول ،»)9918،فصوولنامه مطالعووه پیشووگیری از

مطالعوووات رسوووانهای ،س  ،0ش  ،90ص -911

جرم ،س  ،0ش  ،11ص .11-11

.999

كووازنو ،ژ .)9900( .جامعووهشناسووی وسووايل ارتبوواه جمعووی،
ترجمه :باقر ساروخانی و منوچهر محسنی ،تهران:
انتشارات اطالعات.
كمووالآبووادی ،م ت.؛ حصوواری ،ف .و شووريفی ،م.)9911( .
«بررسووی تووأثیر صووناي فرهنگووی و رسووانههووا
درگرايش به بزهکاری نوجوانان» ،فصلنامه علمی
 پژوهشی مطالعوات امنیوت اجتمواعی ،دوره ،9ش  ،19ص .919-918
محمدیسیف ،م« .)9911( .شبکههای مواهوارهای و تغییور در
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