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اي مضر در پدافند  هاي رایانه هاي مطلوب و بازي نقش متعارض رسانه
  غیرعامل فرهنگی

  1سارا افشار

  چکیده
، ملی حاکمیت و، ارضی تمامیت از صیانت، افراد امنیت تضمین، مردم جان معناي حفظ به» پدافند«

 تقسیم شاخه دو به باشد کهمی تجاوز گونه هر و موقعیت، شرایط گونه هر برابر در مواقع همه در
 نیروي پذیري آسیب کاهش موجب که اي غیرمسلحانه اقدام هر. : پدافند عامل و غیرعاملشود می

 و خصمانه عملیات مقابل در کشور هاي شریان و اسناد، تجهیزات، تاسیساتها،  ، ساختمانانسانی
 ۀبه علت به کارگیري جنگ نـرم بـه وسـیل   شود.  می خوانده غیرعامل پدافند، شود دشمن مخرب
یک ابزار براي مقابله اساسی است  عنوان به  پدافند غیرعاملامروزه ، علیه کشورهاي دیگرها  قدرت

عد فرهنگی ب پدافند غیرعاملخورد از آنجا که یکی از ابعاد  می لزوم آن در تمامی ابعاد به چشم و
 در این زمینه مهم و اساسی به نظـر اي  هرایانهاي  و بازيها  نابراین توجه به نقش رسانهآن است ب

  . رسد می
مدار  متعالی و اخالقهاي  هدف از این مطالعه از یک سو بررسی نقش رسانه، تحقیقۀ باتوجه به زمین

مضر در فرهنگ ستیزي اي  هرایانهاي  و از سویی دیگر نقش بازي پدافند غیرعاملدر ارتقاي اهداف 
  شود.  می فرهنگی را موجب پدافند غیرعاملعلیه کشورها است که خود لزوم استفاده از 

 الزم اطالعات معتبر علمی منابع مرور با و اسنادي-روش توصیفی از گیري بهره با منظور این به    
پدافنـد   در دیگر ويس از مضر ايرایانه هايبازي و  سو یک از متعالی هايرسانه نقش ۀزمین در

  . گردید آوري جمع فرهنگی غیرعامل
نقش مهمی در تخریب فرهنگ و افکار اي  هرایانهاي  دهد که بازي می این تحقیق نشانهاي  یافته    

و  شود می محسوبها  نسل جوان و نوجوان کشورها دارد که  این خود یک جنگ نرم علیه ملت
 حاکیها  یافته نیز دیگر ازطرفیشود.  ها می علیه آن بازي پدافند غیرعاملباعث به وجودآمدن مفهوم 

 تـدافع ، تدبیر، تهاجم، جذب ویژگی چهار داراي متعالی و مدار اخالق رسانه یک که است آن از
  . باشد پدافند غیرعامل میکشورها در استفاده از  ةکمک کنندها  باشد که این ویژگی می
فرهنگی و جنگ هاي  یک عامل مهم در مقابله با هجمه غیرعاملپدافند توان گفت  می ه طور کلیب   

 متعالی و اخالق مدار از یک سو و عدم اجازه به ورود ۀاستفاده از رسان. نرم دردنیاي کنونی است
  . تواند در این زمینه کارساز باشد می مخرباي  هرایانهاي  بازي

  رسانه متعالی، ايهاي رایانهبازي، پدافند غیرعامل، پدافند: ها کلیدواژه

                                                   
  afshar.sara10@yahoo.com/  تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشجوي. 1
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  مقدمه -1
دهنده ساز نشانمصون نمودن عوامل انسانی و انسانسازي و آماده پیشگیري و رعایت تمهیدات پیشگیري،

اي از همیشه فاتحان و قهرمانان افسانه این موضوع در طول تاریخ از ذهن مدبران دور نمانده و تدبیر است.
ها به آسیبها و داد وقوع بحراندر شرایط کنونی که تع اند.جسته فعی قبل از وقوع حادثه بهرهاقدامات تدا

مداقه در خصوص موضوع  این ضرورتز به روز در حال تغییر است بنابرافزایش یافته است و رو شدت
 و فرهنگی مسیر دهیجهت در رسانه بدیلبی نقش به توجه با عامل کاري بس هوشمندانه است.پدافند غیر

به ویژه در فضاي انقالب اطالعاتی و جهانی شدن در نزد هر ملت یا  ،تفکر مردم در جامعه و اندیشه نظام
 چنین رسانه بخش اخالق در. است شده گذشته از ترمهم اخالقی رسانۀ مکتب نقش اخالق در رسانه و

 اخالق و محور مسئله رویکرد به دو زمان هم توجه با جامعه به متعهد و اخالقی رسانۀ که شودمی استدالل

 ادارة در فعال مشارکت به عمومی دانشگاه مردم همچون تربیت و تعلیم به توجه بر عالوه اخالق، در محور

 حکمرانی در رسانه شود. اهمیتمیمعرفی  "رسانه متعالی"عنوان با ايچنین رسانه پردازدمی نیز جامعه امور

تاکید کارشناسان مدیریت دولتی و مدیریت همواره مورد  "حمکرانی خوب"چون مباحثی قالب در جدید
الملل نیز در قالب موضوعاتی چون محققان علوم سیاسی و مطالعات بین از سوي دیگر، رسانه بوده است.

 نظر بهاند. قدرت نرم ملل و مکاتب اشاره کردهدهی ه و جنگ نرم به نقش رسانه در شکلدیپلماسی رسان

بایست جهانی شدن براي نیل به تعالی می گرایانه در عصرق مدارانه و ملیهاي اخالبا دغدغه ايرسانه رسدمی
اي با داشتن شرایطی چون هاي رایانهاز طرفی دیگر بازي تهاجم و تدبیر باشد. تدافع، کارکرد جذب، 4حائز 

جود از آنجا که و تواند مسبب ایجاد جنگ نرم علیه کشورها و فرهنگ ستیزي شود.ها میمقابله با فرهنگ
ي عامل در فضاشود ضرورت پدافند غیرامروزه به وفور مشاهده می ،جنگ نرم در فرایند جهانی شدن

 هاي بازي آثار فهم و براي شناخت که آنجا از رسد.امري مهم و حائز اهمیت به نظر میها فرهنگی کشور

 هاي آگاهی کسب نپذیرفته، صورت کافی و الزم وتحقیقاتها  کوشش آنها اجتماعی آثار ویژه به ايرایانه

لذا در این ).87: 1390،سلطانی فر(است تجربی تحقیقات ویژه به فراوان، نیازمندتحقیقات زمینه این در الزم
رایانه اي تدوین کردیم تا در نهایت بتوانیم هاي  راستا مقاله حاضر را به منظور شناخت رسانه متعالی  و بازي

رایانه اي و ارتقاي نقش متعالی هاي  بازيهاي  آنها به مقابله با هجمهبا مرور تحقیقات قبلی و تامل در 
   را در زمینه فرهنگی پیاده کنیم. غیرعاملپرداخته و پدافند ها  رسانه

  تعریف پدافند و انواع آن1-1
در همه ،و حاکمیت ملیمنیت افراد،صیانت از تمامیت ارضی تضمین ا،حفظ جان مردم"به معناي "پدافند "

)که به دو شاخه 13:1389،(احمر لوئی"باشد می گونه تجاوزموقعیت و هر ،در برابر هر گونه شرایطمواقع 
  شود: می تقسیم
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شـود و   می پدافند عامل که بیشتر در هنگام وقوع بحران (جنگ،سیل،زلزله،شورشهاي خیابانی)استعمال-1
تجهیزات جنگـی و  ،ي سـالحها دفـاع در مقابـل دشـمن بـا بکـارگیر     "نمایـد:  مـی  نیازي تبار این طور تعریـف 

پدافنـد   -2و از سـویی دیگـر   "نداختن ماشین جنگی دشمن و نابودي آرزمی به منظور از کار انهاي  تکنیک
می باشد؛و عبارتند از هر اقدام غیر مسـلحانه  "مدیریت پیش از بحران"که بیشتر تاکید آن بر روي  غیرعامل

کشـور  هـاي   تجهیزات،اسناد و شریان،تاسیسات،مان هااي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی،ساخت
عامـل  "(خشکسالی،سـیل و زلزلـه و رانـش و لغـزش و طوفـان)و      "عامـل طبیعـی  "در مقابل بحران هایی بـا  

  شود. می خوانده" غیرعاملپدافند "داخلی و تحریم)گردد،هاي  (جنگ،شورش"انسانی
را با تاکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابـر حمـالت دشـمن     غیرعاملپدافند ،بیشتر نظریه پردازان داخلی

   ).3: 1386یر کرده اند (موحدي نیا،(عامل انسانی )تعب
  عاملهاي پدافند غیرحوزه2-1

  
  ها و محورهاي اساسی پدافند غیرعامل:حوزه1نمودار 
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  فرهنگی چیست؟ غیرعاملپدافند 3-1
 ،دین ادبیات، ،هنر،تنوعات فرهنگیهاي  فرهنگی تمامی امکانات فرهنگی شامل مولفه غیرعاملدر پدافند 

نشاط و تفریح و سرگرمی و نظیر آنها براي  موسیقی، ،روشن فکري صنایع دستی و فرهنگی، مد، فیلم و سینما،
 ،1389(خبر گزاري فارس،شود می فضاي فرهنگی به کار گرفتهمقابله با تهدیدات دشمن در 

  .)8909011051شماره
  دارد؟ غیرعاملرسانه متعالی چه رسانه اي است و چه نقشی در پدافند  4-1

 در امور، توسعۀ و تدبیر خارجی،در سیاست بعد در هم و داخلی بعد در هم که است اي رسانه متعالی رسانۀ

و روشن دل (طاهري فر  باشد جامعه پایۀ هاي ارزش وها  فرهنگ بر مبتنی و حاکمیت و مردم کنار
 ) با17-15: 1390سلطانی فر( نرم، جنگ با تقابل در رسانه حیاتی نقش بھ توجھ با .)88: 1390اربطانی،

 عملیات و اي بحران، رسانه مدیریت چون مسائلی با تقابل در نرم قدرت مفهوم شدن، جهانی گفتمان تحلیل

 "یک منشور قالب در را نرم معارض هاي قدرت با مؤثر تقابل در متعالی رسانۀ یک کارکرد چهار روانی،

 (ملی، تعهدات و تعلقات با اي رسانه یا ملی رسانۀ چنانچه،وي عقیدة است به کرده استنتاج" اي رسانه پدافند

 مردم و حاکمیت مقبول هاي ارزش با مطابق را تدبیر و تهاجم، جذب،تدافع، کارکرد و دینی )چهار  اخالقی 

قدرت  و ،نرم قدرت سخت، قدرت توسعۀ و تثبیت در خارجی و داخلی بعد در خواهد توانست ،دهد بروز
  پرداخت: خواهیم کارکرد، هر تشریح به ادامه در .شود موفق خود بر حاکم ایدئولوژي هوشمند

خود باید به جذب مخاطبان هـدف (اعـم از   هاي  نمایش برنامه براي نخست گام در متعالی رسانۀ جذب:
هـاي پایـه مـورد    این کار از طریق توجه بـه ارزش  ).17-15: 1390،باشد.(سلطانی فرداخلی و خارجی) قادر 

 اعم مخاطب اي رسانه نیازهاي طیفقبول اکثر مخاطبان و فرهنگ عامه با حفظ اصول،پاسخ حداکثري به 

حـاکم در پرتـو نـوآوري     گفتمـان  قـدرت  پنهان و پیدا مصادیق نمایش و،آموزش و سرگرمی رسانی اطالع از
 سـرگرم  هـاي  سریال هتهی در توان می را جذب کارکرد از مشابهی يها  نمونه.پذیرد می صورت رمنديوهن

  و... برشمرد. جهان اخبار ،مستند ،ارزشی  فرهنگی مناسبتی، هاي برنامه و کننده
 در مخاطـب  درنـزد  خـود  بـر  حاکم گفتمان از هوشمند البته و کنشی رویکردي در متعالی رسانۀ تدافع:

 از .کنـد  می دفاع خارجی و داخلی معارض نرم قدرت يها  رسانه هاي تخریب و شایعات، ها، هجمه مقابل

 از نیـز  خـارجی  و داخلی رویدادهاي و عوامل واسطۀ به مخاطب ذهن در شده ح مطر سؤاالت ،دیگر طرف

 تبیین مخاطب براي رویداد یا عامل آن خصوص در مسئوالن و مردم وعملکرد سازي شفاف متعالی رسانۀ راه
 رفته رفته و کند رسوب مخاطب ذهن در پاسخ بی ابهامات و سؤاالت دهد نمی اجازه متعالی رسانۀ .د شو می

  مسئولیت و اجتماعی او را کاهش دهد. احساس یا کند سرد دل حاکم ایدئولوژي و پایه هاي ارزش از را او
رسانه ملی در شکل دهی قدرت هوشمند براي ایدئولوژي خود و براي افـزایش قـدرت چانـه زنـی     تهاجم:
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هاي  بنیادین و سیاستهاي  ارزش ،حمالت و تهاجمات هوشمندي را براي فرهنگ،دستگاه دیپلماسی حاکمیت
یـژه  بیند و بدین ترتیب از ارزش وجودي قدرت در نزد مخاطـب داخلـی و و بـه و    می قدرت  مقابل تدارك

 کشـاندن  واسـطۀ  به متعالی ملی رسانۀ ترتیب، بدین .)می کاهدمخاطب خارجی (اتباع آن فرهنگ متخاصم 

  . کرد خواهد کمک نظام به مذاکره این در زنی چانه قدرت افزایش و مذاکره میز پاي به مقابل طرف
 به بیند می وطوالنی نرم جنگی درگیر را خود بر حاکم ایدئولوژي که متعالی اي رسانه نهایت، در تدبیر:

 واسـطۀ  نقـش  در اي رسـانه  چنـین  .گرفـت  خواهد قرار حاکمیت و نخبگان، مردم، کنار در فعال فوق طور

 و کنـد  مـی  مشـارکت  بازخورد و نظارت، اجرا،،ملی گذاري سیاست و پردازي استراتژي فرایند در هوشمند
 نظارت یاها  سوءتفاهم ابهامات، که دهد نمی اجازه و دهد می انتقال هم به را اشاره مورد گروه سه نظرهاي

  .شود مشکل بروز باعث ایدئولوژي تحکیم و ترویج،،توسعه فرایند بر نکردن
 توانند می ،اثرگذارند امنیتی يها  پایه تضعیف بر که گونه همانها  رسانه امروزهبه طور کلی،

 نیروي درحکمها  رسانه دیگر، سوي از .باشند داشته فراوانی سهم و کارایی نیز آن تقویت و دربرقراري
: 1387(عیوضی،دارند به حاکمیت عمومی افکار رویکرد تعیین در مهمی نقش مردم باورهاي محرکۀ

251 -270.(  

  رایانه اي  هاي  نقش و اهمیت بازي وتاثیرات آموزشی مخرب بازي5-1
 دوران همان از باید حاکمان و امور اولیاي واتوپیا، فاضله مدینه یک ساختن براي که داشت عقیده افالطون

 غیرمحسوس صورتی به توان میها  بازي وسیله به زیرا باشند، داشته نظارت کودکان هاي بازي بر کودکی

،  درمورد آینده براي و شناسایی را آنان استعدادهاي و نیروها،هاي شخصیتی و اخالقی کودکان ویژگی اوالً

 بازي نوع. داد تغییر راه همین از نیز را آنان رفتارهاي توان می نیاز صورت در ثانیاً و کرد گیري تصمیم آنان

). 110- 11: 1389(حسین شریفی، باشد داشته چشمگیري تأثیر رفتار، و اخالقی نگرش تغییر در تواند می
 درها  بازي رو، این از است فرهنگ آن از متأثر زیادي اندازة تا شود می انجام فرهنگ هر در که هایی بازي

: 13 89اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت آموزشی و پژوهش است(معاونت متفاوت مختلف هاي فرهنگ
تحریک کرد. ها  تحقیر سنت ونسبت به تخفیف  را کودکان ویژه به افراد توان میها  بازي وسیله ). به130

نگرند و معتقد  می اعتنایی بی دیدة به شود، می دادهها  بازي در که تغییرهایی به مردمان" :گوید می افالطون
 آیندو برنمی جویی چاره صدد در جهت بدین باشند، زیان منشأ توانند نمی جزیی امور گونه این کهاست 

 آورند،مردانی می دگرگونی و بدعتها  بازي در که جوانان اینکه از غافل گذارند، می آزاد را جوانان

 دیگر قوانین وها  وسازمان بود خواهند دیگري زندگی وجوي جست در پیشین؛ مردان از غیر شد خواهند

 سایر درکنار اجتماعی پدیدة یک عنوان به اي رایانه هاي بازي).797: 1367(افالطون، "خواست خواهند

 اخیر هاي سال طی ارتباطی، هاي فناوري چشمگیر رشد دلیل به امروز دنیاي در وتصویري صوتی هاي رسانه

 و کند می انتخاب ونوجوانان کودکان میان از خودرا مخاطبان ترین عمده انگیز، حیرت اي جاذبه و باکشش
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 حتی رسد می نظر به بلکه داده اختصاص خود به قشررا این فراغت اوقات از توجهی قابل بخش تنها نه

 داده پوشش نیز دهند اختصاص خانواده درجمع حضور یا درسی تکالیف انجام به باید آنان راکه اوقاتی

 زمینه این در که دهد می نشانها  بازي فرهنگی - اجتماعی تأثیرات زمینه در شده انجام هاي بررسی.است

 تأثیرات منفی، بارویکردي نظرات از اي دسته .ندارد وجود قطعی نظر اتفاق هیچ و دارد وجود آرا تشتت

 برخی نتایج .دانند می مثبت را تأثیرات این پژوهشگران از دیگر اي پاره و کنند می ارزیابی را مذکور

 افت فرهنگی،  اجتماعی بیگانگی پرخاشگري، و خشونت اي رایانه هاي بازي که است این بیانگر تحقیقات

 به اعتماد عدم و اضطراب احساس اجتماعی، سازگاري عدم اجتماعی، تعامالت کاهش و انزوا تحصیلی،

 و دینی هاي ارزش شدن دار خدشه سیاسی، خاص هاي ارزش القاي حوصلگی، بی بازي، به نفس،اعتیاد
 هاي بازي بین دهد می نشانها  پژوهش از دیگر اي دسته نتایج مقابل در .دارد دنبال به را آن جز و فرهنگی

 هیچ آن جز و نفس به اعتماد کاهش سازگاري اجتماعی، عدم تحصیلی، افت اضطراب، خشونت، و اي رایانه

 این از .دارند اعتقاد متغیرها این بین مثبت رابطه وجود به راستابرخی همین در و ندارد وجود اي رابطه

 براي ابزاري و کند می تقویت راها  دوستی دهد، می افزایش را اجتماعی تعامالت اي رایانه هاي بازي منظر،

  .)61-2: 1388(شاوردي،باشد می نفس به اعتماد حس ایجاد و هیجانی یهتخلی
 و فنـاوري  از برخـوداري  : « دلیل به ویژه به اي رایانه هاي کندبازي می اعالم خود گزارش در1کوئینتز

 پیشرفته، جانبی افزارهاي سخت طریق از بابازیگر تر نزدیک ارتباط ایجاد همچنین و پیشرفته نویسی برنامه

 آموزشی یا ورزشی محتواي از آنها از معدودي از غیر و کنند می القا خود مخاطبان به را خشونت راحتی به

 قـرارداده  بیشـتر  فـروش  بـراي  عاملی آن، از تر مهم و انگیز هیجان اي زمینه را خشونت بقیه برخوردارند،

  .)125:  1388آذري، از نقل به(اند
 شـبانه  خبرهـاي  زیرا ندارد، خاصی معناي تنهایی به اي، رایانه بازي یک در خشونت وجودبه طور کلی 

 تأثیرآنهـا  تحـت  مخاطبـان  از معدودي تعداد تنها اما هستند؛ ازخشونت مملو هم نشریات و تلویزیون رادیو

 بـا هـا   بـازي  ایـن  بازیکنـان  میـان  رابطـه  قرارگیرد، توجه مورد باید و است مهم آنچه پس گیرند، می قرار

 در موجـود  آیاخشـونت  کـه  دریافت باید طریق این از صرفاً و است آنان اجتماعی محیط و تعامل چگونگی

  ).126: 1388،(به نقل از آذري  خیر؟ یا است داده قرار تأثیر تحت را خود مخاطب اي، رایانه هاي بازي
   و مضر ستیز اسالم اي رایانه هاي بازي زمینه در غیرعامل پدافند6-1

 کل طور به و غرب ه در فضاي رسانه اي و سایبري کهژبسیاروسیع و متنوع است به وی نرم جنگ در ابزارها

 شرك و کفر سردمداران و جهانی دشمنان اسالم در این حوزه سرمایه گذاري کرده و خواهند نمود. استکبار

 جهان سراسر بر کشورها اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، تحوالت گرفتن دست به با تا درصددند

 مانع ترین بزرگ که اند دریافته خوبی به لکن سازند، خود ارادة مسخر را عالم وهمۀ یابند کامل سیطرة
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 ستیزي، ظلم چون اي متعالی هاي آموزه اسالمی بینش در که چرا است؛ اسالم هدف، این به رسیدن براي

 که دارد وجود ...و خودگذشتگی از و ایثار عزت، معنویت، امید، ،همبستگی آزادگی، خواهی، عدالت

 لذا .سازد رو روبه جدي هاي چالش با را دشمنان پلید هاي خواسته تواند می آنها از یک هر به پایبندي

 باورها، در تغییر و اسالمی غنی فرهنگ در نفوذ طریق تااز اند گرفته کار به را خود توان و امکانات تمامی

 در را بینی خودکم و یأس بذر و کنند تخریب را مسلمانان اعتقادي و فکري هاي بنیان ها، ارزش رفتارهاو

 جوامع به برتر فرهنگ الگوي عنوان به را خود پوچ و تهی فرهنگ و سازند شکوفا مسلمان هاي ملت

 هاي آموزه یعنی خود پلید اهداف برابر در مانع ترین مهم تا اند آمده بر درصدد ترتیب، این به .کند تحمیل

 استیال جهان کل بر و درآورند خود استثمار به را جوامع بتوانند راحتی به تا کنند استحاله دچار را اسالمی

   .)159: 138 9تبار، (کریمییابند
 ایـن  در اسـالم  دشمنان کالن هاي گذاري سرمایه و ستیز اسالم هاي بازي تولید و تهیه شیوع به توجه با

  اسـالم  علیـه  مجـازي  فضـاي  در غلـط  کردارهـاي  و پنـدارها  چنـین  بـا  مقابلـه  جهت است ضروري زمینه،
 داشـته  اختیـار  در مجازي هاي واقعیت بررسی براي ونهادي شورا نوعی بهها  سازمان همه ،وفرهنگ ناب آن

 و اطالعـات  فنـاوري  عـالی  شـوراي کشورها  سیاسی و نظامی هاي سازمان در شودکه می پیشنهاد حتی باشند،
 قالب در را سازمان هاي برنامه تواند می که اندازهایی چشم وها  چالش بررسی و تبیین منظور به ارتباطات،

 دارد؛ قدمت سال سی از بیش که است اي رسانه اي، رایانه . بازي.بگیرد شکل بدهد، حرکت مجازي محیط

 نقل هابه بازي این در پس این از توان می فنی، نظر از .است سال بیست حدود کنندگان سن بازي میانگین اما

هنرمنـدان (مسـتقل    بـر  .شرهسـتند  و خیر میان ابدي رویارویی از تر پیچیده بسیار که پرداخت هایی داستان
 توسـط  بایـد  رسـانه  این کنند، تبلیغ را خود هاي مختلف،اندیشه احساسات و اطالعات ارائه براي که )است

 روشـنفکران  امـر،  این براي اما .کردند چنین سینما و ادبیات براي درگذشته که گونه همان یابد، تحول آنان

 عدم .فرض نکنند کودکان مختص وسیله را آن دیگر و بردارند دست اي رایانه هاي بازي با قهرکردن از باید

 صـداي  بـی  سـالح  بـه  اي بـازي رایانـه   سرانجام که است امر این پذیرفتن کنونی، انحراف مقابل در واکنش

  شود(همان). توزیع نسخهها  میلیون در و شود تبدیل تبلیغاتی
  نتیجه گیري-2
 شایسته درنتیجه است؛ مؤثر قدرت، داشتن از بیش استراتژي داشتن نرم، تهدیدات با مقابله براي که آنجا از

 نهادهاي از یک هر ونقش تدوین المللی بین و داخلی حوزة دو در نرم تهدیدات با اي مقابله استراتژي است

 و امنیتی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، نهادهاي کامل هماهنگی به نسبت و شود تدوین و مشخص آن در دولتی
.نقش رسانه در گیرد قرار کار دستور در الزم اقدامات موجود هاي ظرفیت از مندي بهره براي کشور نظامی

 نظران صاحب آراي بررسی .این وادي غیر قابل انکار است و باید سعی شود رسانه متعالی رشد و گسرش یابد.
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 روزافزون گسترش و ارتباطات انقالب ظهور با که دارد مهم این از حکایتها  پژوهش و تحقیقات نتایج و

 و کودکان دنیاي درها  رایانه حصر و حد بی نفوذ و نوجوانان و کودکان فراغت اوقات در اي رایانه فضاي
 عرصه این به ورود براي مناسبی مقدمۀ اي رایانه  ویدئویی هاي بازي آنها، پذیري فرایندجامعه ساختن متأثر

 برخورد .داشت تدبر و تأمل سر از برخورديها  بازي این با است ضروري لحاظ همین به شوند می محسوب

 مثبت هاي جنبه به دستیابی وها  بازي منفی تأثیرات از ماندن دور براي کند می ایجاب صحیح و بینانه واقع

 فعال” این در آنچه عنوان یک راهکار کالن مد نظر قرار دهیم اما به را “اجتماعی محیط ساختن فعال” آن،

 اي مجموعه فعالیت گرو این است که شرط دستیابی به نتیجه ي مطلوب  در داشت توجه آن به باید “سازي

 یافت دست الزم اهداف به توان نمی کنترل و دستکاري پاره اي از متغیرها با و است مرتبط هم به عوامل از

  )71- 2: 1388 ،شاوردي(
 نحـوي  به یابد؛ می ضرورت کامأل مخاطبان نیازهاي به توجه بومی، اي رایانه هاي بازي تولید زمینه در

 بهها  رسانه پژوهشی هاي گروهدر قالب  است الزم منظور این براي داخلی اي رایانه هاي بازي سازندگان که

 کننـدگان  تهیـه  .کننـد  مخاطبـان  هـاي  گیـري  وجهت ترجیحات نیازها، پیماش به مبادرت مستمر صورت

 ثانیـاً،  بشناسـند  را خـود  مخاطبان شناختی منش هاي ویژگی خوداوالً، اثربخشی دامنه افزایش جهتها  بازي

ژگی آن براساس را خود هاي برنامه  هتـک  موجـب  کـه  اي برنامه پخش از ثالثاً و کنند تنظیم و تهیهها  ویِ

 انکارناپذیر و عظیم نقش باید .کنند اجتناب شود، می آنان ورزي مخالفت حس یابرانگیختن و مردم حرمت
 هدفمنـدکردن  و جمعی هاي رسانه تقویت و توسعه روي و نگرفت نادیده را جمعی هاي رسانه و ارتباطات

 جنبـه  ساختن آشکار و اي رایانه  ویدئویی و هاي بازي جایگاه ازها  خانواده آگاهی.کرد گذاري سرمایه آنها

 و داشـته  راستاضـرورت  ایـن  در انـدرکاران  دست سایر و مدارس ها، رسانه طریق از آنها منفی و هاي مثبت
 گزینشـی  برخورد پذیرد، صورت اي ویدئویی و رایانه هاي بازي توزیع و تهیه بر تخصصی نظارت است الزم

 اسـتفاده  زمینـه  ایـن  در مناسـب  افزارهـاي  نرم از و آید به عمل غربی اي رایانه افزارهاي نرم و تولیدات با

 بـا  منطبق اي ویدئویی و رایانه هاي بازي تولید و طراحی براي ملی گذاري سرمایه یک گرفتن نظر در.شود

 و تعلـیم  متخصصان و روانشناسان اجتماعی مشاوران، کارشناسان نظارت با دینی هاي آموزه و بومی فرهنگ
 خشونت عنصر حذف و همدلی و ایثار همکاري، و مشارکت چون تقویت اهدافی به رسیدن مبناي بر تربیت

 (همان).گیرد قرار مدنظر باید نیزمی هاي بازي از
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