
 

 آمیز تلویزیونیهای خشونتثیر برنامهتأ

 بر رفتار کودکان
 *اکبریدکتر راضیه علی

 مقدمه 

 ،های تلویایـونیآمیا در برنامـهاسـتفاده از اشـونت و اعمـال اشـونت ،امروزه
هـا رسود بـرای تولیدکننـدگان فیلمسرعت در حال گسترش است و به تجارتی پ  به

ویژه ت در وسای  ارتباط جمعی، بـهحّد و حصر اشوندر آمده است. نمایش بی
است کـه اشـونت از سـطح بارگسـالی بـه دوره نوجـوانی تلویایون باعث شده 

های الزم شنااتی، ذهنـی و انتقال یابد و نوجوانان و کودکان بدون داشتن مهارت
نتوانند تفاوتی را بین واقعیت و ایال قائ  شوند و مورد تهاجم انـواع و  ،اجتماعی

موضوع اشونت تلویایـونی و  ،روازاین 9آمیا قرار گیرند.های اشونتاقسام رفتار
های اجتماعی پـس از انگیاترین موضوعتأثیر آن بر رفتار مخاطبان، یکی از بحث

هااران پژوهش دربـاره تـأثیر و رابطـه  ،ااتراع این رسانه است. از آن زمان تاکنون
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نی از آنها به دست آمده اسـت. این رسانه بر مخاطبان انجام گرفته و نتایج گوناگو
آمیا تلویایـونی بـر رفتـار های اشـونتپژوهش حاضر تأثیر برنامه ،در این راستا

 نماید.کودکان را بررسی می
هـا و های فیلمدرصـد از صـحنه 0/6تـوان گفـت شـده میطبق تحقیقات انجام

ــه ــونِی مجموع ــه های تلویای ــران ب ــون ای ــده در تلویای ــایش درآم ــوای  ،نم محت
های سـاعت در روز از برنامـه ۴کودکـان بـیش از  ،آمیا دارند. همچنیناشونت

زمـان  غالباً شب که  45 تا 3درصد آنان در ساعت  85کنند،تلویایون استفاده می
درصد بـه  64 پردازند وهاست، به تماشای تلویایون میها و مجموعهپخش فیلم

لیسـی و جنـایی عالقـه های پدرصد بـه گونـه 65های مهیج و ترسناک وموضوع
نـد اعبارت ،های اشنی که امروزه محبوب کودکان استبرای از کارتون 9دارند.

 پانـدایمـرد عنکبـوتی، ، بـاب اسـفنجی، های نینجاپشتالکاسکوبی دو،  :از
 .عصر یخبندان و کار فو کونگ

   های اشن بر کودکان، به این داستان کوتاه توجه کنید:برای درک بهتر تأثیر فیلم
فضایی سیاه اشکان به تلویایون ایره مانده بود. در تصویر صفحه جادویی، آدم»

کـرد  زن از جـا برااسـت، بـه ها شلیک میاش به انسانهای آهنیرنگی با پنجه
طرف آشپااانه رفت و غرولندکنان گفت: ااموش کن اون تلویایـون رو بهـرام، 

جـا شـد و ای جابهمب  قهوه بینی که رنگ صورت َبَچم پریده؟ مرد رویمگه نمی
 جواب داد: ولی جای حساِس فیلمِه... تو هم همش دنبال فیلمـای رمـانتیکی...

آن وقـت  . ترسه...برای اودش مردی شده و از این فیلما نمی  پسرم شش سالشه
گفـت و بـا مـرگ رو به اشکان ادامه داد: مگه نه بابایی؟ امـا اشـکان چیـای نمی
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   «شد.لحظه سفیدتر میبهاش لحظهرنگ چهره ،های میان فیلمانسان
کـه ایبـه گونـه ؛ای است که هـر روز کودکـان مـا شـاهد آن هسـتندصحنه ،این
ترین توان گفت یکـی از تغییراتـی کـه در حـال تبـدی  بـه یکـی از مشـخیمی

 9.له اشونت استئمس ،های جوام  قـرن حاضـر استویژگی

 تعریف خشونت 

گفتـه  ،برای نمونه ؛یف مختلفی از اشونت شده استدر مطالعات متعدد، تعار
هـر حملـه » ،«سوء اسـتفاده از قـدرت»، «استفاده از زور» :شده اشونت یعنی
 2،«هایی که جامعه رسمًا یا ضمنًا برای افراد اود قائ  گردیـدهغیرقانونی به آزادی

ج و یـا هرگونه تهاجم فیایکی بر هستی انسان که با انگیاه وارد آوردن آسیب، رنـ»
کاربرد نیروی فیایکی و یا تهدیـد ناشـی از کـاربرد »و یا « لطمه زدن همراه باشد
معنـوی بـر شـخی یـا اشـخاص  و تواند لطمات جسمینیروی فیایکی که می

آمیا، عملــی اســت کــه بــا رفتــار اشــونت کــار ،بــه عبــارت دیگــر 3؛«بگــذارد
   0ه گردد.همرا« بیانی»یا حداق  « جسمانی»ویژه از نظر به ،تهاجمی

هـایی ای باشـد کـه در قالـب واژهباید به گونه ،های تلویایونیاشونت در برنامه
نمادین از درام )شور و هیجان(، واقعی یـا بـاورکردنی بـه نظـر برسـد. اشـونت 

حتـی  ؛ممکن است حقیقی و پـذیرفتنی باشـد ،طناآمیا و حتی اشونت فکاهی
 :عـد دارددو ب   ،ت به طـور کلـیآور داشته باشد. اشوناگر تأثیر مضحک و انده
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آمیا فیایکـی )یعنـی آسـیب رسـاندن جسـمی( و دوم، نخست، عم  اشـونت
کالمی است و آسیب روحـی یـا  ،اشونت نمادی. ابراز اشونت به طور معمول

 9کند.عاطفی به قربانی وارد می

 کودکان های تلویزیون برثیر برنامهأت

 چگـونگیبا  ،های تلویایونینامهآمیا در برهای اشونتنگرانی از پخش صحنه
سـال تحقیقـات آزمایشـگاهی،  65رفتار اجتماعی کودک مرتبط است. بـیش از 

های میدانی و تجایه و تحلی  رفتارهـایی کـه بـه صـورت طبیعـی بـروز آزمایش
بـر  ،آمیا تلویایـونهای اشـونتکنند، به این نتیجه منجر شـده کـه صـحنهمی

 2دساالن پیامد منفی و قطعی دارد.رفتارها و باورهای کودکان و ار
سـاله  46ـ 0/6های دارای سنین بین به بچه« کودک»ذکر این نکته الزم است که 

تلویایون، هـم  در برابربا توجه به این شرایط سّنی، کودک  ،شود. بنابراینگفته می
ــ . ــم منفع ــت و ه ــال اس ــایی از فیلم 3فّع ــا، بازیاو در دری ــتانه ــا، داس ها و ه

آمیا بـه دقـت نگـاه است و به تصاویر اشونت های تلویایونی غرق شدهمسابقه
های داستانی یا قهرمانان مسابقه، بردن از قدرت شخصیتکند و ضمن لذت می

ها یـا در کوچـه و محلـه بـا کالسـیهای اود را در مدرسه، بـا هـمهمه آمواته
   0کند.همساالن اود تمرین می
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 ثیرپذیری کودکانأهای تعرصه

آمیا های اشـونتترین رفتارهای اجتماعی کودکان کـه تحـت تـأثیر برنامـهممه
 ند از:اعبارت ،تلویایونی است

 زداییحساسیت .1

ممکن است حساسـیت کـودک را  ،های تلویایونیهای مکرر در برنامهاشونت
 9به اشونت از بین ببرد و رفتارهای پرااشگرانه را طبیعی و قاب  قبول جلوه دهد.

بازداری کـودک  مشاهده اشونت در تلویایون، باعث از بین رفتن حّس  ،اینبنابر
 ،شود و ممکن است کودک در تعام  بـا دیگـراننسبت به اعمال پرااشگرانه می

آمیا های اشـونتراحتی به اشونت متوس  شود. کودکانی کـه شـاهد برنامـهبه
گو ودرسـه گفـتها در متلویایونی هستند، با دوسـتان اـود دربـاره ایـن برنامـه

 ؛پذیرنـدمشـکالت می تدریج اشونت را به عنوان راهی برای حّ  ند و بهنمایمی
کننـد، از زننـد، بحـث و جـدل میهای اود صدمه میکالسیبه هم ،برای مثال

نشـان  از اود بردباری کمتری ،اواهندمی برای آنچه کرده،قواعد کالس پیروی ن
 2.دهندمی

 اعتمادزدایی  .2

اعتمـادی در کودکـان نقـش ونت در تلویایون، در ایجاد ترس و بـینمایش اش
 کـه نـدانگران ،هاکودکان بعد از تماشای این برنامه ،کند. همچنینمهمی ایفا می

تحقیقـات متعـددی کـه در آمریکـا و آمیـا شـوند. قربانی یک جنایت اشـونت
از این مسـئله ها به عم  آمده، حاکی ثیر تلویایون روی بچهأانگلستان در مورد ت
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 ،شـان و بـه طـور کـ های کودکان در مـورد آینـدهاضطراب ،است که تلویایون
دهد و ایلی زود پیچیدگی شرایط اجتماعی احساس عدم امنیتشان را افاایش می

   9سازد.را بر آنها آشکار می
صـدمات روحـی و  ،سـال 6ویژه به کودکـان زیـر ای، بهاشونت رسانهمعمواًل 

ی تفـاوت بـین آسـانتواننـد بهکند؛ زیرا آنهـا نمیذیری وارد میجسمی جبران ناپ
شـود کـه و ایـن بـاور در آنـان تقویـت می 2دنیای حقیقی و ایالی را درک کننـد

های اشـن کودکـانی کـه بیننـده برنامـه 3اشن است و باید از آن ترسید. ،جهان
اطرناک تصور  آمیا دارند و دنیا را مکانیهستند، از دیگران انتظار رفتار اشونت

 0.کنندمی

 گرایی و پرخاشگریخشونت .3

مطالعات بسیاری نشان داده است که کودکـان یـا بـه طـور مسـتقیم از آنچـه بـر 
یا آن را به ذایره الگوهای رفتاری  و کنندبینند، الگوگیری میصفحه تلویایون می

ااتار کننـد کـه سـای زنـدگی میکودکان ما امروز در جامعه 5افاایند.اویش می
های ویژه اردسـاالن را بـا شـرایط زنـدگی روانی و فرهنگی و سیاسی آن، تفاوت

 وقتـی .برای آن ارزش و اعتبار ااصی قائـ  نیسـت ،ساالن محترم نشمردهبارگ
های آن به روی اطفال اردسال بـاز ساالن با همه ویژگیهای جهان بارگدریچه
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م مردانـه، یمله ارتکاب به جـرااز ج ،چیا شود، طبیعی و بدیهی است که همهمی
   9گیرد.مورد تقلید کودکان قرار می

گیرد شود کودک اشونت را یاد ای، باعث میهای رسانهتکرار اشونت در برنامه
شناسـان از ایـن مسـئله بـا و با تقلید، آن را به دنیای واقعی اود منتق  کنـد. روان

ان دریافـت کـه چگونـه تکـرار توهولت میسبرند. بهنام می« رفتار پاسخ»عنوان 
ها، بـه بـروز احساسـات اصـمانه، انتظـار رفتارهـای تبلیغات اشن در رسـانه

زدایی درباره رنج دیگران و ِاعمال اشونت بر آنـان از دیگران، حساسیت تهاجمی
 2انجامد.می

آمیا های اشـونتحاکی از نقش بسیار زیاد تماشـای برنامـه ،مطالعات مختلف
هـای ویـدیویی بـر تـأثیر بازی»گرانه است. پژوهشـی بـا عنـوان بر رفتار پرااش

ثابـت « آبادآموزان پسر سال پنجم مقط  ابتدایی شهرستان ارمپرااشگری دانش
نسـبت بـه گـروه  ،های مورد آزمایش که پرااشگرانه بازی کـرده بودنـدکرد گروه

وهشـی بـا در پژ ،همچنین 3اند.گواه، افاایش معناداری در پرااشگری نشان داده
آمیا بـر میـاان پرااشـگری های اشـونتبررسی تأثیر تماشای انیمیشن»عنوان 

نفر از نوجوانان پسر کالس دوم راهنمایی، نشان داده شـده  06بر روی « نوجوانان
بـر پرااشـگری  ،«نجات کودکـان»آمیا های اشونتاست که تماشای انیمیشن

بـه ایـن ترتیـب کـه  ؛اسـتها پس از تماشـا مـؤثر واقـ  شـده فیایکی آزمودنی
افاون بر  0است. پس از تماشای کارتون افاایش یافته ،هاپرااشگری فیایکی بچه

هایی که در آمریکا و کانـادا صـورت گرفتـه، معلـوم شـده طبق تمام بررسی این،
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است که قرار گـرفتن طـوالنی کودکـان در معـرض تلویایـون، رابطـه مثبتـی بـا 
 9پرااشگری فیایکی دارد.

 :از قبیـ  ؛گـرددهای مختلـف آشـکار میهای پرااشگرانه کودک به شک رفتار
ایجـاد ها، فشـردن دنـدانهـمهای تند و اشن، بهنگاهبرانگیختگی بیش از حد، 

نظـم دن، نمـومااحمت کردن و حالت دفاعی به اود گرفتن، دیگران را سـرزنش 
از رابطه اـود عدم رضایت  ،گویی، دزدیریختن، درو همکالس و مدرسه را به

 2، فـرار از مدرسـه و منـال.نداشتن یاز مدرسه و معلم ااطره اوشاطرافیان،  با

پرااشگری ممکن است به صورت تجاوز به حقوق دیگـران و چیـای  ،همچنین
 3را به زور از دیگری گرفتن نیا ظاهر شود.

 شود که پرااشگری، پاسخ فیایولوژیک نامشخصی باشـد و افـراد بـرتصور می
چنانچـه  ،کننـد. بنـابراینآن را تعریـف می ،نوع موضـوع مـورد مشـاهده ساسا

کننده باشـند، ایـن احتمـال وجـود بینندگان در حال تماشای برنامه کمدی سرگرم
در حـال تماشـای  اگـرو  بداننـد« سـرگرمی»دارد که برانگیختگی درونی اود را 

   0تعبیر کنند. «اشم»ای اشن باشند، آن را برنامه
دارای حالـت  ،پرااشگری بـه عنـوان یـک نیـروی نهفتـه در انسـان ،لحا ره به

شـود و متراکم و فشـرده می ،شخی وجود تدریج دریعنی به ؛هیدرولیکی است
مـثاًل از  ـ کند. اگر این انرژی به شکلی مطلـوب و صـحیحنیاز به تخلیه پیدا می

در غیر ایـن  ؛تخلیه شود، جنبه سازنده اواهد داشت ـ هاها و بازیطریق ورزش
                                                           

ــا تماشــای تلویایــون موجــب افــاایش پرااشــگری در کودکــان »برانــدون اس ســنتیروال،  .9 آی
 .655، ص 48و  40، فصلنامه پژوهش و سنجش، ش «شود؟می

 .3، ص مدیریت پرخاشگریصادقی،  عباس. 2
 .463، ص مشکالت نوجوانی و جوانیابوالقاسم اکبری،  .3
 .66، ص کودک و تلویزیونبری گانتر، . 0
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وشـتم، قتـ ، ضـرب :شود که اعمالی نظیرای مخّرب تخلیه میبه گونه ،صورت
اگر تلویایون ابـداع نشـده  ،طبق تحقیقات 9اند.از این جمله ،تخریب و نظایر آن

و از تعـداد تجاوزهـای  بـود برابـر کمتـر 45555هـا در آمریکای امروز قت  ،بود
  2شد.ته میمورد کاس 155 نیا هاوشتمجنسی و ضرب

 های تلویزیونیی پیشگیری از آثار منفی برنامهاهراه

آمیا بـر کودکـان، هـای اشـونتبهترین راهکار در جهت پیشگیری از تأثیر فیلم
نظارت والدین است. نظارت پدر و مادرها در دوران کودکی، امری قرآنی اسـت؛ 

ّئةِ »فرماید: ه اداوند میکچنان اـانواده )زن  3؛ّواْصّطِبْر ّعّلْیّها ّوْأُمْر ّأْهّلّک ِبالص 
و یـا در آیـه دیگـر  «.آن شکیبا باش و اود بر و فرزندان( اود را به نماز فرمان ده

مهِ »فرموده:  هنگـامی کـه  0؛ّوِإْذ ّقاّل ُلْقّماَُّ َِل ْبِنِه ّوُهّو ّیِعُظُه ّیاُبّنی  َّل ُتْشِرْک ِبالل 
بـه   ای پسـرک مـن گفت: ،دادندرز میدر حالی که او را ا ،لقمان به پسر اویش
 «  .ستمی بارگ است ،راستی شرکادا شرک میاور که به
فرزندان نظارت کام  داشته باشند و برای تربیـت فرزنـدان  روالدین وظیفه دارند ب

نـه اینکـه  ؛است ترین زبانبهتر است از زبان عم  بهره گیرند که فصیح یش،او
را از آن  یشیا بنشـینند و بعـد فرزنـد اـوآمهـای اشـونتاود به تماشای فیلم

آمیا، باعـث بـروز رتحرک و اشـونتهای پ  دیدن فیلم ،بدون شک برحذر دارند.
شــرکت در  ،گونــه مواقــ شــود. در ایــنرفتارهــای پرااشــگرانه در کودکــان می

                                                           
 .651ص  ،شناسی اجتماعیروانیوسف کریمی، . 9
آیــا تماشــای تلویایــون موجــب افــاایش پرااشــگری در کودکــان »برانــدون اس ســنتیروال، . 2

 .65۴، ص 48و  40وهش و سنجش، ش ، فصلنامه پژ«شود؟می
 .496سوره طه، آیه . 3
 .49لقمان، آیه . سوره 0
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های جمعی و ماننـد های فرهنگی و بازیهای هنری، نقاشی، انجام فعالیتگروه
 9یه آرامش را در کودکان تقویت کند.تواند روحمی ،آن

آمیا های اشـونتهای ناشی از دیدن برنامهراهکار دیگر در جهت کاهش آسیب
تلویایونی در کودکـان، ایـن اسـت کـه بـه پـدر و مادرهـا آمـوزش داده شـود از 

با اّتفاقات واقعـی  ،بینندهای تلویایونی میفرزندانشان بخواهند آنچه را در برنامه
ند. والدین باید به کودکان تفهیم کنند که تلویایون در واق  ماننـد یـک مقایسه کن

تواننـد بـه سااتگی اسـت. پـدر و مادرهـا می ،های آنگوست که داستانداستان
های فناورانـه ماننـد های ساده به کودکان تفهـیم کننـد کـه چگونـه از جنبـهزبان

ا و عواطـف مخاطبـان هـثیر قرار دادن هیجانأموزیک و نورپردازی، برای تحت ت
   2شود.برداری میهبهر

، کودکان اود را ذی های پیشنهادشده توانند با استفاده از راهوالدین می ،همچنین
 تلویایونی محافظت کنند: هایافراطی موجود در برنامهاز اشونت 

توجـه کنیـد و بعضـی از آنهـا را  ،بینندهایی که کودکان میها یا فیلمکارتون به. 4
های را به هنگام تماشـای برنامـه یشاه کودک اود ببینید. چنانچه کودک اوهمر

دهیـد و پاسـخ بهای او را بهتر توانید سؤالد، مینماییااص تلویایونی همراهی 
 ید.را نیا بگیرفهمی او کج جلوی

های تلویایونی را محدود کنید. توجـه داشـته باشـید کـه زمان تماشای برنامه. 6
اـود باعـث  ،ها قـرار دهیـد. بـا ایـن عمـ ید در اتاق اواب بچهتلویایون را نبا

 .آمیا تلویایونی، به اواب نـرودهای اشونتمنفی برنامه آثارشوید کودک با می
 شود.ااتالل  دچارنظم ساعت اواب و بیداری  ،همچنین

                                                           
 .60، ص های رویارویی با آنپرخاشگری در کودکان و رو ماندانا سلحشور، . 9
 .6۴0ص ، شناسی رسانهروانآرا، محمدعلی حکیم. 2
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به کودکان اود تذکر بدهید که هنرپیشـه حقیقتـًا مجـروح نشـده یـا بـه قتـ  . 9
ها در دنیای واقعی، بسیار دردنـاک اسـت و ممکـن گونه اشونتایناما  ؛نرسیده

 شود. انسان است منجر به مرگ
شـود، بهتـر اسـت یـا کانـال را آمیا پخش میهای اشونتهنگامی که برنامه. ۴

ید و توضیح دهیـد کـه مشـک  آن برنامـه نمایعوض کنید یا تلویایون را ااموش 
م کـودک، آسـیب و ضـرر موجـود در آن فهـ دراورِ  ای با منطِق به گونه .چیست

 ،هامی  کودک یا اصرار او برای تماشای این گونه برنامـه کهبرنامه را توضیح دهید 
 کاهش یابد.

آمیا را تأیید نکنیـد و بگوییـد بـدترین های اشونتصحنه ،هاحضور بچهدر  .0
 اشونت است. توأم با یک مشک ، روش شیوه برای حّ  

های تلویایـونی، دسـت بـه از میان انـواع برنامـه که یداینمکودکان را تشویق  .8
های برنامـههای کودکـان، بـا اابـار، ویـژهانتخاب بانند؛ آنها را عالوه بر برنامـه

 آشنا کنید.  ی روزو رویدادها مسائ های کالسیک و برای علمی، فیلم

وقـاتی برای ا ،از نوارهای ویدئویی که از نظر سّنی برای کودکان مناسب است .1
دهیـد یـک برنامـه تلویایـونی که آنها در اانه هستند و یا زمانی که تشخیی می

 .بهره ببرید ،کودک نیست مناسب طب  یا سّن 
 


