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ABSTRACT 

 

AIMS: Social media can also cause psychological harm in addition to informing. This study 
aimed to investigate the effectiveness of an intervention-support protocol on self-destruction 
and media literacy in a military university staff. 

MATERIALS & METHODS: The research is applied in terms of purpose with a quasi-
experimental design. The statistical population included all the staff of a military university in 
2020-2021. The sample of this study was 40 employees who were randomly selected by 
available method as a nonprobability sample and were divided into two groups of 20 as test 
and control groups. Data collection tools were the scale of Agha Mohammadian Sherbaf and 
Moradian's self-destructive behaviors (2012) and media literacy of Falsafi (2014). The 
intervention protocol consisted of group training workshops for 10 sessions as 2 sessions per 
week for five consecutive weeks that were performed on the experimental group. Analysis of 
covariance and SPSS 26 software were used to test the effectiveness of the intervention-
support protocol on self-destruction and media literacy. 

FINDINGS: 57.5% of the 40 participants (23 people) in the study were male who were between 
20 and 30 years old. The highest and lowest frequency of education was respectively related to 
people with bachelor's degrees (50%) and Ph.D. degrees (7.5%). The mean scores of self-
destruction in the experimental group decreased from 115.50±14.35 in the pre-test stage to 
77.75± 15.09 in the post-test stage and the mean scores of media literacy in the experimental 
group in the pre-test situation increased from 45.30±7.81 to 62.60±7.12 in the post-test stage. 
The significance level of all tests was less than 0.05 error and the research hypothesis was 
confirmed. 

CONCLUSION: Considering the significant effect of the intervention-support protocol on self-
destruction and media literacy, applying this protocol is useful to control the damage caused 
by the media storm. 
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Introduction
... [1]. Self-destructive behaviors are any type 
of behavior that endangers a person’s physical, 
mental and social health and ultimately leads to 
incompatibility with the current situation in the 
educational, work and family situations [2]. ... [3, 
4]. Social media plays the most important role in 
capturing the heart, soul and mind of the audience 
through psychological operations, and in this way, 
they can capture emotions, motivations and finally, 
influence the behavior of groups and individuals 
[5]. ... [6]. One of the media methods for influence 
the audience is known as Technique of Throwing 
to the Wolves [7]. ... [8-11]. Interactive media use 
the poor media literacy and critical thinking of the 
audience to shape self-destructive feelings and 
behaviors in the user [12]. ... [13-15].

Aim(s)
This study aimed to evaluate the effectiveness 
of the intervention-support protocol on self-
destruction and media literacy in the staff of a 
military university.

Research Type
The method of the present study is applied in terms 
of purpose and in the group of quasi-experimental 
designs with the control and experimental groups, 
which was performed as a pre-test and post-test.

Research Society, Place and Time
The statistical population of this study was all staff 
of a military university in 2021-2022.

Sampling Method and Number
After people agree, media literacy and self-
destruction tests were held among those who had 
a score higher than 62 in the self-destruction test 
and less than 60 in the media literacy test (limited 
media literacy), 40 people were selected as a 
sample through non-probability sampling method. 
In the next step, the participants were divided into 
two groups of 20 according to the table of random 
numbers.

Used Devices & Materials
The Agha Mohammadian Sherbaf and Moradian 
Self-Destructive Behavior Questionnaire with 
[1] (Cronbach’s alpha coefficient 0.89) and the 
Media Literacy Questionnaire of Falsafi [16] 
(Cronbach’s alpha coefficient 0.91) were the data 
collection tools in this study. Questionnaires were 
provided to statistical samples in a closed form 
for data collection. The supportive intervention 
protocol consisted of group training workshops 
for 10 sessions and 2 sessions per week for five 
consecutive weeks (one session per week for 
supportive intervention sessions and one session 
per week related to media literacy) which was 
implemented for the experimental group (Table 1 
and 2). 

Table 1) Intervention-support group meetings for self-destruct [17]

Session Session content

First

Introduction and acquaintance with other members of the group, preparation of sample people through introductory explanations 
and descriptions of the causes of self-destruction, short-term and long-term consequences and effects of self-destruction, the need to 
control self-destructive behaviors, training distraction skills using Mindfulness training, make a list of fun activities and include it in 

weekly schedule.

Second
Examining the thoughts and feelings that lead to self-destruction. Explain and identify coping responses with negative consequences 

such as anxiety, anger and depression, encourage thinking and talking about feelings and ways of thinking, ways of interacting and 
socializing with others. Assign homework to write down your thoughts and feelings.

Third

Answering related questions, reducing physical vulnerability in cases such as overeating and eating less, exercise, physical illness, 
sleep hygiene, stress and strain, identifying self-destructive behaviors, self-monitoring without judgment, practicing creativity through 
positive thinking ( Methods for improving the problem) Designing a problem regarding self-destructive behaviors by selecting group 

members and selecting valuable and useful ideas (Adapted from the book Method of Creativity, Vakili 2006)

Fourth

Questions and answers about the previous session, emotion regulation training (emotion recognition, reduction of vulnerability and 
emotional suffering, increase of positive emotion), change of emotions through action contrary to recent emotion, training and practice 
of creativity through negative brainstorming) complex methods And problem solving (by designing a problem to select group members 

to identify and eliminate inappropriate behaviors and feedback.

Fifth
Increase interpersonal efficiency (maintain relationships, interest, etc.), (plan individual differences and teach important individual 

skills (description and expression, assertiveness, self-confidence, negotiation and self-esteem) Training breathing exercises to control 
stress Practical form, summarizing and reviewing pre-test and post-test sessions

The experimental group also completed the 
questionnaires after the designed intervention 
protocol. The collected data were statistically 
analyzed after filtering the data and discarding the 
incomplete questionnaires. … [17, 18].

Ethical Permissions
The research was conducted by observing the 
ethical principles and confidentiality of the 
information of the questionnaire and observing 
the rights of the participants regarding the ability 
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to leave the research at any time at the discretion 
of the individuals themselves.

Statistical Analysis
First, the basic defaults of analysis of covariance 
were examined, including multiple linearity, 
homogeneity of variances, homogeneity of 
regression slopes, and normality of dependent 
variables. In order to correctly use of tests 
and statistical methods, the distribution of the 
studied variables was determined using skewness 
and elongation coefficients. The default of the 

multivariate analysis of variance approach was 
examined before examining the main hypothesis 
on effectiveness of the intervention-support 
protocol on self-destruction and media literacy 
in the study population. In order to measure the 
vector compliance of dependent variables from 
a normal multivariate distribution and parity of 
variance-covariance matrices, box’s M test was 
used. Due to the normality of data distribution, 
analysis of covariance was used to test the 
hypotheses and research questions. This study 
was performed using SPSS 26 software.

Finding by Text
Among the 40 participants in the study, 57.5% 
were between 20 and 30 years old (23 people), 
25% were between 31 and 45 years old (10 
people) and 17.5% were over 45 years old. 57.5% 
(n=23) of the samples were male and 42.5% were 
female. 75% (30 people) were married and 25% 
were single. The highest frequency of education 
was related to those with a bachelor’s degree, 
which accounted for 50% of the total scale. After 
that, respectively people with master’s degree 
(27.5%; 11 people), associate degree (15%; 6 
people) and PhD (7.5%; 3 people) had the highest 
frequency. The mean of self-destructive scores of 
the control group in the two conditions of pre-
test (107.4520.85±) and post-test (109.8517.05±) 
were almost the same and no significant difference 
was seen. However, in the experimental group, the 
mean of self-destructive scores in the post-test 
mode (77.7515.09±) was significantly different 
from the pre-test (115.5014.35±) (Table 3). 

Table 3) Descriptive indicators of self-destructiveness in pre-
test and post-test times in control and experimental groups 

(n=20)

Variables Statistical 
groups

Test 
status M SD

The 
lowest 
score

The 
highest 
score

Self-
destructive

Control

Pre-
test 107.45 20.85 67 142

Post-
test 109.85 17.05 76 147

Test

Pre-
test 115.50 14.35 75 133

Post-
test 77.75 15.09 45 96

Table 2) Outline of the content of the media knowledge workshop [18]
Session Session content

First Familiarity with the features of online world content, search skills and the use of media resources

Second Features of various media such as radio, television, movies, newspapers, magazines and various types of online world media, 
planning and time management skills to access and use media

Third How the media affects the audience, the skill of analyzing media messages

Fourth Critique of common methods of persuading the audience in the media, analysis of various media messages according to the 
values of society

Fifth Identify and critique political and ideological orientations in media advertising, media criticism methods and online world

Also, in the control group and in the pre-test 
condition, the mean score of media literacy 
was 47.358.71± and in the post-test stage was 
45.706.85±. In the experimental group, in the pre-
test condition, the average score of media literacy 
was 45.307.81± and in the post-test was calculated 
as 62.607.12± (Table 4). 

Table 4) Descriptive indicators of media literacy in pre-test 
and post-test times  

in two groups of control and experiment

Variables Statistical 
groups

Test 
status M SD

The 
lowest 
score

The 
highest 
score

Media 
literacy

Control

Pre-
test 47.35 8.71 27 61

Post-
test 45.70 6.85 34 61

Test

Pre-
test 45.30 7.81 32 64

Post-
test 62.60 7.12 49 77

All statistical test defaults were reviewed and 
confirmed (Table 5). 

Table 5) Results of regression slope homogeneity test

Variables Total 
squares

Degrees 
of 

freedom

Average 
squares F p

Self-
destructive 151.048 1 151.048 0.847 0.363

Media literacy 8.065 1 8.065 0.327 0.571

The data distribution of all variables was also 
normal. According to the self-destructive scores 
of the samples in the control and experimental 
groups (Table 1), the significance level of the 
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group variable (test statistic equal to 70.417 and 
significance level equal to 0.01) was less than 
0.05 and with pre-test control, the mean score 
Self-destruction was different in the control and 
experimental groups. Also, the square of ETA and 
the effect or difference of the experimental group 
was equal to 0.656, which meant that 65.6% of 
the individual differences in the scores of the self-
destructive dependent variable were related to 
the group variable. Also, the statistical power was 
equal to one, which determined the high power 
of this test. Also, based on the research findings, 
the mean scores of self-destruction after the 
intervention-support protocol in the experimental 
group decreased and was found to be statistically 
significant. Therefore, the first hypothesis on the 
effect of intervention-support protocol design 
on self-destruction with 95% probability was 
confirmed (Table 6). 
Also, according to the media literacy scores of the 
samples in the control and experimental groups 

(Table 2), based on the results, the significance 
level of the group variable (test statistic equal to 
133.996 and significance level equal to 0.01) was 
less than 0.05 and with pre-test control, the mean 
score of media literacy was different between the 
control and experimental groups. In addition, the 
square of ETA and the effect or difference of the 
experimental group was equal to 0.784, which 
meant that 78.4% of the individual differences 
in the scores of the media literacy dependent 
variable were related to the group variable. 
Statistical power was also calculated to one, 
which characterized the high power of this test. 
Findings showed that the mean scores of media 
literacy after the intervention-support protocol 
in the experimental group increased significantly. 
Therefore, the second hypothesis of the research 
on the effect of intervention-support protocol 
design on media literacy was confirmed with 95% 
probability (Table 7). 

Table 6) Tests of effects between subjects on self-destructive variable  
in control and experimental groups

Source of changes Total squares Degrees of freedom Average squares F p Effect size Test power

Pre-test 3290.127 1 3290.127 18.534 0.01 0.334 0.987

group 12500.274 1 12500.274 70.417 0.01 0.656 1.000

Error 6568.173 37 177.518 - - - -

Total 327100.000 40 - - - - -

Table 7) Tests of effects between subjects on media literacy variable 
 in two groups of control and experiment

Source of changes Total squares Degrees of free-
dom Average squares F p Effect size Test power

Pre-test 962.177 1 962.177 785.39 0.01 0.518 1.000

group 602.3240 1 602.3240 996.133 0.01 0.784 1.000

Error 823.894 37 184.24 - - - -

Total 122002.000 40 - - - - -

The significance level of box’s M test was 0.903 
and greater than 0.05 which indicated the equality 
of the observed covariance matrices of the 
dependent variables between the different groups 
and the default of using multivariate analysis of 
covariance was confirmed. Based on the results of 
multivariate analysis of covariance (test statistic 
equal to 76.849 and significance level equal to 
0.01); the significance level of all tests (Pillay, 
Wilks’ Lambda, hoteling effect and the Roy’s 
Largest Root) were less than 0.05, the group effect 
in the model was significant by controlling the 
experiments. Eta squared was also equal to 0.874. 
Statistical power was also calculated equal to one, 
which characterized the high power of this test. 
Therefore, the general hypothesis of the research 
on the effectiveness of the intervention-support 
protocol on self-destruction and media literacy 

was confirmed.

Main Comparison to the Similar Studies
Although no research has been done on an 
intervention program to reduce self-destruction 
of social media users, in the sections related to 
the effects of media storms on mental health and 
self-destructive behaviors, studies have been 
conducted that will be mentioned. This part of 
the findings is consistent with many studies [19-
28]. The findings also confirmed the hypothesis 
stating the intervention-support protocol had a 
significant effect on media literacy. These results 
are consistent with the findings of Bahadori, 
Khosroshahi and Barghi [30] and Hosseini 
and Jahed research [31]. There is a positive 
and significant relationship between parental 
media literacy and social identity with media 
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consumption in adolescents [30]. Soft warfare in 
various formats (media, intellectual and cultural, 
religious and value) and using a variety of tools 
including the press, books, blogs, internet groups, 
satellite networks, fashion and clothing markets, 
virtual and real color revolutions and sects has 
been formed the impact of which is greater among 
elites and academics due to their greater and 
more direct connection to the information society 
[31]. In explaining this result, we can refer to the 
theories of Cultivation, Crystallization and Social 
learning. The theory of crystallization states that 
the media influence the readers to determine 
the importance of events by highlighting a small 
event and obtaining strategic results from it. 
Accordingly, by publishing news based on it, the 
media overvalue consumption and make it the 
focus of the audience’s thinking [29].

Limitations
Due to the limitations of stationery, it is 
recommended to use complementary collection 
methods such as interview and observation 
in order to access additional findings. Due to 
time and space constraints, research should be 
conducted in other geographical areas and time 
periods and other universities and the results 
should be compared.

Suggestions
It is suggested that more studies be conducted 
in this regard due to the lack of studies on the 
destructive effects of interactive media and the 

phenomenon of Throwing to the Wolves on self-
destruction and media literacy, 

Conclusions
The intervention-support protocol on self-
destruction and media literacy is effective in 
society influenced by the media storm. Therefore, 
using this protocol to control the damage caused 
by storm media is practical.

Clinical & Practical Tips in Police Medicine
Due to the fact that lack of media literacy of 
university staff leads to self-destruction and 
psychological effects, it is suggested that in-
service courses for university staff and courses 
in the student program be considered to promote 
media literacy. Also, preparing and distributing 
brochures and posters related to self-destruction 
improvement and media literacy promotion can 
be helpful.
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 مقاله اصیل  دسترسی آزاد 

  در   یا رسانه  سواد   و   ی ب ی خودتخر بر   ی ت ی حما- ی امداخله   پروتکل   ی اثربخش 
 ( ها گرگ   ان ی م   پرتاب  ک یتکن   به   وابسته )  ی ارسانه   طوفان  از   متأثر   جامعه 

 PhD 3یصمد مهران ، PhD 3ییطباطبا  محمود، PhD* 1آزموده معصومه، PhD Candidate 1یعبدل درضایحم 
    .، تبریز، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد تبریز،  شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،روانگروه   1
 .رانیا ز، ی تبر  ،ی اسالم  آزاد دانشگاه  ز، ی تبر  واحد  ،یپزشک علوم  دانشکده  ، ی ولوژی زیف گروه   2
 .رانی ا ز،ی تبر  ،ی اسالم  آزاد  ،دانشگاه  زی تبر  واحد  ،یاجتماع علوم  دانشکده  ،یاجتماع ارتباطات علوم گروه  3

 

 چکیده 

 

.  ندینما  جادیا  زین  یروانشناخت  یهابیآس  توانندیم  یرساناطالع  جنبه  بر   عالوه  یاجتماع  یهارسانه اهداف:  
 کارکنان   ی ارسانه  سواد   و   یبی خودتخر   بر   یت یحما-یامداخله  پروتکل   یاثربخش  ی بررس  هدف   با  حاضر   پژوهش

 . شد انجام ینظام   دانشگاه  کی

  بر  مشتمل ی آمار  جامعه .  است  یشی آزماشبه   یهاطرح   گروه  در  و  یکاربرد هدف  نظر   از  پژوهشها:  و روش   مواد
  به  که  بودند   کارکنان  از   نفر  40  قیتحق  ن یا  نمونه .  بود  1399- 1400  سال  در  ی نظام  دانشگاه   ک ی  کارکنان  ی تمام 
  ی گردآور  ابزار.  شدند   می تقس  کنترل  و  آزمون  نفره 20  گروه   دو   در  و   شدند  نشی گز  دسترس  در  و   یراحتمال یغ  وهیش

  ی فلسف  ی ارسانه  سواد  و(  1391)  انیمراد   و  شعرباف   انیمحمد  آقا  گرانهبی خودتخر   یرفتارها  اس یمق  ها،داده
  هفته  در  جلسه   2  صورت  به  و   جلسه  10  مدت  به  یگروه  آموزش   یهاکارگاه  شامل   یامداخله  پروتکل.  بود (  1393)
  بر   ی تیحما–یامداخله  پروتکل  یاثربخش  آزمون  جهت.  شد  اجرا  شیآزما  گروه  بر   که  بود   ی متوال  هفته  پنج  در

 . شد ی ر یگ بهره نسخه SPSS 26 افزار نرم و انسی کووار لی تحل از یارسانه سواد  و  یبی خودتخر 

  به.  بودند  مرد  و(  نفر   23)  سال  30  تا  20  نیب  افراد   از  درصد  5/57  پژوهش،  در  کنندهشرکت  40  انیم   از:  ها افته ی 
  5/7)  دکترا  مدرک   و(  درصد  50)  یکارشناس  یدارا  افراد  به  مربوط   التیتحص  یفراوان  نی کمتر   و  نی شتر یب  بیترت

  مرحله   در  50/115± 35/14  از  مداخله  یاجرا  با  ش یآزما  گروه  در  یبی خودتخر   نمرات  نی انگیم .  بود (  درصد
  در  شیآزما  گروه در یارسانه سواد نمرات  نیانگیم  و کاهش آزمونپس  مرحله در 75/77± 09/15 به آزمونشیپ

  یتمام   ی معنادار  سطح.  افتی  شیافزا  آزمونپس  مرحله  در  60/62± 12/7  به  30/45± 81/7  از  آزمونشیپ  تیوضع
 . شد د ییتأ قیتحق هیفرض و  آمد  دستبه 05/0 یخطا از کمتر  هاآزمون

  از  ی ر یبکارگ  ،یارسانه  سواد  و  یبی خودتخر   بر   یتیحما–یامداخله  پروتکل  معنادار  ریتأث  به  توجه  با:  ی ر ی گ جه ی نت 
 .است یکاربرد یارسانه طوفان از  یناش یهابیآس کنترل منظور  به پروتکل نیا

 

  یاجتماع رسانه ،یبی خودتخر  ،پروتکلها:  دواژه ی کل  
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 مقدمه 

  دست ییرفتارها و اقدامات به هاانسان هافرهنگ و جوامع همه در
  و  خود   یبرا  ی میرمستقیغ  و  م ی مستق  یمنف   یامدهایپ  که  زنندیم 

  عنوان  به  آن  از  که  رفتارها  گونهنی ا.  دارد  دربر   انشانیاطراف
 خی تار  قدمت   به  یانهیشیپ  یدارا  گرچه   ، شودیم   اد ی  یبی خودتخر 

.  [1]  است  داشته  ی شتر یب  بروز  ر یاخ  یهادهه  در  ولی  است  تی بشر 
  نوع   هر   از  است  عبارت   بی خودتخر  یرفتارها  ی مفهوم   لحاظ  از

 خطر   دچار  را  فرد  یاجتماع  و  یروان  ،یجسمان  سالمت  که  ی رفتار 
  در   یفعل  ط یشرا  با   فرد  ی سازگار  عدم  به  منجر   تا  ینها  و   نموده 
  اتخاذ.  [2]  شودمی  ی خانوادگ  و  یشغل  ،یلیتحص  یهاطیمح

  ون، ی زی تلو  نترنت، یا  به  ادیاعت  همچون   گرانهبی خودتخر   یرفتارها
  ،ی خورکم  و  ی پرخور  مخدر،  مواد  استعمال  و  ییدارو  ادیاعت
  مفرح،  یهاتیفعال  نداشتن  ،ی ناکاف  ورزش  ،ی کاراهمال  ،یخوابکم

  عدم  ،ی ر ی گ گوشه  و   انزوا   ،ی پرخاشگر  و   خشونت   ، یعمل  وسواس 
  یروان  فشار  و   استرس  یبال   سطوح  و   یشخص  یمنی ا  نکات  به  توجه

  عنوان  به  و  باشد  یروان  تیامن   نی م أت   یبرا  روش  ک ی  تواند یم 
 ی هاخواسته  فشار،  اضطراب،  با  ییارویرو  یبرا  یامقابله  زمیمکان

.  [3]  دینما  عمل  یفردنیب  و  یعاطف  یهابحران  گر ی د  و  یاجتماع
 روابط   یهاوهیش  مورد  در  جامعه  ک ی  افراد  نکهیا  از   نظر   صرف

 تحت  یادی ز  حد   تا   خود  مراودات  و  شئونات  و   آداب  تیرعا  ،یاجتماع
  ن یا  با  هستند،   خود  ی رامونیپ  طیمح  و  یخانوادگ  یهاآموزه  ر ی ثأت

.  [4]  گرفت  ده یناد  توانینم  نهیزم   نیا   در  را  رسانه  نقش   وصف
  نی تر پررنگ  ،ی روان  اتیعمل  قی طر   از  ژه ی و  طوربه  یاجتماع  یهارسانه
  و   هایژگی و  انتقال  و  مخاطب   ذهن  و   روان  و   قلب ر یتسخ  در را  نقش

  رهگذر  ن یا از  متعاقبا   و   نمایندمی  فا ی ا  مخاطبان  به  ی خاص  اطالعات
  تحت  را  افراد  و  هاگروه  رفتار  تا  ی نها   و  هازهی انگ  و   احساسات  د نتوانیم 
 .  [5] دهند قرار ر ی تأث

  یابرجسته  نقش  نیهمچن  ،یجمع  یهارسانه  گسترش
  ی کی.  [6]  ندینمایم   فای ا  یاجتماع  یرفتارها  و   هانگرش  یدهجهت  در
  بهره   آن  از  مخاطبان  در  رسوخ  یبرا  هارسانه  که  یی هاوهیش  از
  ک یتکن نیا. است معروف هاگرگ انیم   پرتاب کیتکن به ،رندی گ یم 
  وارد  ن یهمچن  و   مردم   رفتار  و  افکار  دادن   قرار  ر یثأت   تحت  منظور  به

  جنگ  ظهور   از  بعد  هاروس  یسو از    مقابل  جبهه  به  ضربه  نمودن 
  یتیامن  مسائل  در  نی ر آفتحول  یهاحوزه  از  یکی  عنوان  به  اطالعات
در    Boglanov  باره  نیا   در.  گرفت  قرار  اقبال  مورد   معاصر،  جهان
  ستاد   یفرمانده  دانشکده  توسط  که  ی نظام   تفکر   معروف   مجله
"است  نوشته  ، گرددیم   منتشر   هیروس  کمشتر   اهداف  به  دنیرس: 
  ،ی نظام   یهاوهی ش  از  اسـتفاده  بـا  توانیم   را  معاصر   یهاجنگ
  "نمود محقق ی فن-یاطالعات و  ی روان-یاطالعات ی ر یدرگ و  یاقتصاد

  کیتکن  نیا  از  ییجوبهره   با  عربستان  یهارسانه   مثال  عنوان  به.  [7]
  ق،یحقا  فی تحر   و  یرواقعیغ  اطالعات  ارائه  و  قیحقا  کردن  وارونه  با
  مورد   را  رانیا  جامعه  ی عاطف  و  ی احساس  پشتوانه  که  هستند  تالش  در

  یراستا  در  ی تعامل  یهارسانه  ن یا  از  ی ر ی گ بهره.  [8]  دهند  قرار  تهاجم
 ابتکار   ، یی زدا  تمرکز  همچون   یاصول   بر   اتکا   با  و   جنگ   نسل   نیچهارم 
  شده   بنا  ،یناهمگون   و  هاجنگ  ی انحصار  تیوضع  رفتن  نیب  از  عمل،
  در   ماهر   ی رنظام یغ  ی هاگروه  و   ی ردولتیغ  ینهادها  توسط  و   است

 به   هارسانه  ن یا  بنابراین.  [5]  ردیپذیم  انجام   گسترده  و  ع یوس  سطوح
  از  ی اندهیفزا  و  بزرگ  بخش  ، خود   یبال   و   گسترده   امکانات   لیدل

  ،یفرد   یهایژگ یو  با  یمندنظام  نحو   به  و   داده   پوشش   را  مردم   ی زندگ

  یاجتماع  ت یموقع  ای  جامعه  نوع   از  برگرفته  ی ساختار  و  ی تیموقع
  یفرد  یهاارزش  و  دیعقا  و  نگرش  تا  طبقه  و  جنس  سن،  برحسب
  ییتکثرگرا  در  یارسانه  مصرف  بر   ی رگذاری ثأت   چراکه  ،گردندیم   منطبق

  یبرا کیتکن نیا در. [9است ]  سر یم  مخاطبان نگاشتنین کدستی و
  یعاطف   و   یاحساس   پشتوانه  ،مخاطبان  رفتار  نمودن  متوقف  ای  کند
  توان   یبی خودتخر   واسطه  به  مخاطبان  تا  گرفته  قرار  هدف  مورد   افراد
  به  مجبور  و  دهندیم   دست   از   اهداف  به  یابیدست  یبرا  را  خود
 .  [8]  گردندیم  فرار ا ی میتسل ،ینینشعقب

  ،ی دسترس  به  را  یا سوادرسانه  Horton  خصوص   نیا  در
  مصرف   و  رسـانه  گوناگون  اشکال  در  ارتباط   د یتول  و  لیتحل  و  هی تجز

  اذعان  نیچن  توان یم  رو   نیا  از  . است  نموده   ف ی تعر   محتوا  ی انتقـاد
  ادراک  و  لیتحل  و  هی تجز  توان  مخاطب،  در  حیصح  نشیب  که  داشت
  به  نسبت  ی انتقاد  تفکر   از  بودن  برخوردار  و   ی تعامل  یهارسانه  اهداف
  مورد   یارسانه  سواد   در  همواره  که  است   یموارد  از  ، ی خبر   یمحتوا
  حمله   آماج  همواره  یارسانه  طوفان  واسطه  به  و   گیردمی  قرار  توجه
  ن یا  در  مستتر  جهینت  گر ید .  [10]   است  گرفته  قرار  یاجتماع  یهارسانه
 و   هاام یپ  ارائه  مخاطب،  ذائقه  و  مصرف  ی الگو  بر   ر ی ثأت  یبرا  کیتکن

 مخاطبان   که  آنجا  از  نیهمچن.  است  احساسات  محرک   اطالعات
 ها رسانه  ن یا  یهاخواسته  و  ام یپ  میمستق  افتی در  به  نسبت

  آشکار،   ی ر ی گ موضع  بدون  هارسانه  نیا   دهند،می  نشان  مقاومت 
  ای  ارتباط یب  ظاهر   به  یموضوعات  قالب  در  را  خود  امیپ  و  منظور
  که  دانندیم   یروان  اتیعمل  متخصصان  نیا.  کنندیم   انیب  دوپهلو،
 به  ماند، یم   یباق  مخاطبان  ذهن  در  امیپ  اجمال  فقط  یمدت  از  پس
  و  منظور  ،حافظه  ن یا  از  استفاده  با  یبعد  مراحل  در  اساس  نیهم
  یراستا  در روش   ن یا.  [11]  کنندیم   منتقل  آنان به  را  خود   ی اصل  امیپ
 با  تناقض   و  تضاد   در  اجراشده  اتیعمل  طرح   اگر   که  است  باور  نیا
  و   استدلل  از  هم  هراندازه  ،باشد  نیمخاطب  دارشه ی ر  دیعقا  و  هاان یبن

  نخواهد  کسب  یچندان  تیموفق  احتمال    باشد،  برخوردار  یقو  منطق
  به  نیمخاطب  دیعقا  با  امیپ  تناقض  و   تضاد  اگر   که  که  ی درصورت  . کرد
  برخوردار  یقو  یاستدلل  از  که  هرچند   نباشد،  صیتشخ  قابل  یراحت

  . است شتر یب آن  رشیپذ امکان نباشد،
  ضعف  از  استفاده  با  مذکور  یتعامل  یهارسانه  نیبنابرا

  و  احساسات  یدهشکل  به  مخاطب  ی انتقاد  تفکر   و  یارسانه  سواد
 کارکنان .  [ 12]  ند ینمایم  اقدام  کاربر   در  گربی خودتخر   رفتار

 ی هارسانه  کنندگانمصرف  از  گروه  ک ی  عنوان  به  های نظامی دانشگاه
  ریسا   همچون  ،یارتباط  نی نو  یهای تکنولوژ  به  یدسترس   با  یتعامل
  لیقب  از  ی ارسانه  طوفان  از  حاصل   یهابیآس  معرض  در  افراد

افراد   نیهمچن .  [ 13]  دارند  قرار  یبی خودتخر    گر ید  همانند  این 
  و  ینیبش یپ  رقابلیغ  یهاتی موقع  با  روزمره  یانتظام   ینهادها
  مواجه  ،کندیم  لیتحم  شانیا  بر   را  ی ادی ز  ی روان  یفشارها  که  زاتنش

  در   سخت   ماتیتصم  اخذ  و   ی شغل  ف یوظا  نوع   ،یی سو  از.  هستند
  ، ینگران  د،یترد  دچار  موارد  از  یبرخ   در  را  شانیا  ،منتظرهغیر   شرایط
  صورت  در  که  دینما یم   ماتی تصم  نیا  خصوص   در  گناه  و  شرم

  نیهمچن.  [14]  سازدیم   دوچندان  آنان  بر   را  فشار  نیا  یبی خودتخر 
  ازمند ین  ،کارکنان  کنندهنیم أت  ی فرهنگ  نهاد   ک ی   عنوان  به   دانشگاه

 اطالعات   برابر   در  یانتقاد  تفکر   تیقابل  با  کارکنان  به  آموزش  ارائه
  یارسانه  سواد   احراز  واسطه  به  ی جمع  یهارسانه  یسو  از  شدهارائه 
 نیا  یارتقا  منظور  به  یامداخله   یپروتکل  ارائه  به  راستا  نیا  در.  است

  پژوهش  نیا  در.  شد  اقدام  نظامی  دانشگاهیک    کارکنان  در  یتوانمند
  و   رشیپذ  ، ی آموزمهارت   بر   ناظر   یامداخله  کمک   به  تا   شد   کوشش
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  و   گرانه بی خودتخر   یرفتارها  درمان  به  جاناتیه  به  یاعتباربخش
  مداخله،  نیا  یاصل  بدنه.  بپردازد  مداخله  تحت  گروه  در  یرانطباقیغ

 ی هامهارت   و  ی ر یبکارگ  و  ی ریادگی  مشکل،  ییشناسا  محور  حول
  چرخه   ن یا   بر   آمدنقیفا  و   شکستن  ی برا  شانیا  به  کمک   و  یانطباق

  یمحتوا مخرب اثرات جبران منظور  به رو نیا از. [15] است وبیمع
 کاهش  منظور  به  یتیحما  پروتکل  ارائه  ،هارسانه  یسو  از  شدهارائه 

مورد    دانشگاه  کارکنان  در  یارسانه  سواد   یارتقا  و   یبی خودتخر 
مطالعه،    .نمود   دایپ  ضرورتمطالعه   این  از  هدف  بررسی  بنابراین 

مداخلهاثربخشی   سواد  -ایپروتکل  و  خودتخریبی  بر  حمایتی 
   بود. نظامیدانشگاه  یک  ای در کارکنان رسانه

 
 ها روش   و   مواد 
حاضر  روش   درپژوهش  و  کاربردی  هدف  نظر  ی هاطرح گروه    از 
آزمون  به صورت پیش که و آزمایش است گواه آزمایشی با گروهشبه 

کارکنان   تمامی آزمون انجام شد. جامعه آماری این پژوهش  و پس
جلب رضایت    پس از.  بود   1399  -1400در سال    نظامی دانشگاه  یک  

برگزار شد.  تخریبی  ای و خودی سواد رسانههاآزمون  موافقت افراد،   و
آزمون  در  افرادی که    از میان  احتمالیاز کارکنان به شیوه غیر   نفر   40

ای نمرات پایین  و در آزمون سواد رسانه  62بالتر از  نمره    یبی تخر خود
داشتند، به عنوان نمونه انتخاب    ( محدودای  )سواد رسانه  60تر از  
 ایعه عدم مشارکت در برنامه مداخلهی ورود به مطالهامالک.  شدند
و عدم رضایت شرکت  ،از مطالعه  خروج  هایمالک  و  مشابه کننده 

بعدی افراد    مرحله  . دربود  جلسه از جلسات مداخله  غیبت بیش از دو
اعداد تصادفی به جدول  بندی  تقسیم  نفره20گروه    به دو  ،با توجه 

از  نمونه  .شدند و کنترل  آزمایش  جنسیتنظر  های گروه    و  سن، 
  ها در این پژوهش،دادهآوری  گرد تحصیالت همتراز بودند. ابزارهای  

خودتخریبپرسش رفتارهای  و    شعرباف   آقامحمدیان گرانه  نامه 
 بود.  [ 16] فلسفی ای سواد رسانهنامه  پرسش و [ 1] مرادیان

نامه  این پرسشگرانه:  نامه رفتارهای خودتخریب پرسش 
باانصاف  مرادیان  ، شعرباف  آقامحمدیانتوسط   و    و  شده  طراحی 
استئس  31شامل   ا[1]  وال    از  فهرستی  صورت   به  مقیاس  نی. 

 را   رفتار  نوع  خیر   یا  بلی  با  ابتدا  که  است  گرانهخودتخریب  رفتارهای
  نمرات  و   است  یانهی گزپنج  نامهپرسش  ی گذارنمره  . کندیم   مشخص

  که  یموارد  به  صفر  نمره  .دهندیم   اختصاص  خود  به  را  چهار  تا  صفر
  به  زین  چهار  نمره  و  گیرد می  تعلق  است  زده   عالمت   را  چیه  نهی گز

نقطه برش   .ردیگ یم   تعلق  رد،دا  نظر   مد  را  شدتبه  نهی گز  که  یموارد
  تحقیقی   از  روایی   و  اعتبار  به   مربوط   شواهد  است.   62نامه  این پرسش

  انجام شده،   مشهد  فردوسی   دانشگاه  دانشجویان  از   نفر   873  روی  که
 کرونباخ   آلفای  از  نامهپرسش  اعتبار  سنجش  برای  و   آمدهدستبه 

 است   836/0  با  برابر   کرونباخ  آلفای  ضریب  مقدار  .است  شده  استفاده
  دارد. نامهپرسش  این  در  قوی   گیری اندازه  مقیاس  اعتبار  بر  دللت  که

  ،امر   نیا  متخصصان  دییتأ  به  نامهپرسش  یمحتوا  ییروا  همچنین
[.  1]   است  رسیده  فردوسی   دانشگاه  شناسروان  کارشناسان  و  دیاسات
 آمد.  دستهب 89/0 کرونباخ آلفای ضریب  پژوهش این در

  ی برا نامهپرسش این: فلسفی   ایرسانه   سواد   نامهپرسش 
  نی ا  .[ 16است ]ه  شد  ساخته  یفلسف   توسط   ، یارسانه  سواد   سنجش
  یمحتوا  درک   زیرمقیاسپنج    و   است   یسؤال20  صورت   به  نامهپرسش

  ،یارسانه   یهاامی پ  پنهان  اهداف  از  یآگاه  ی،ارسانه   یهاامیپ
 یهاامیپ  به  ی انتقاد  نگاه   ی، ارسانه  یهاامیپ  آگاهانه  نشی گز

می  یارسانه  یهاامیپ  لیتحل  و  هی تجز  و  یارسانه شامل    . شودرا 

  .است   پنج  تا  یک   از  وستار یپ  کی  یرو  بر  نامه پرسش  ن یا   ی گذارنمره
  امتیاز   هرچه  .است  100  و  20  نامهپرسش  این   امتیاز  حداکثر   و  حداقل
  بیشتر  زانیم   دهندهنشان  باشد،  بیشتر   نامه پرسش  این   از  شدهحاصل
  60نامه  نقطه برش این پرسش  . بالعکس  و   بود   خواهد   ایرسانه  سواد 
  و   شد  استفاده   ی صور  اعتبار  کیتکن  از  ابزار  اعتبار  نییتع  یبرا  است.

[  16]  فلسفی  قیتحق  در  .کردند  د ییتأ  را  نامهپرسش   اعتبار  ،کارشناسان
  قرار  دییأ ت  مورد   اساتید   توسط  ابزار  این  محتوایی   و   صوری   ییروا

  نامهپرسش   کل  برای  کرونباخ  آلفای  روش  با  آن  ییایپا  و  ه استگرفت
 در  است.  شده  گزارش  7/0  از  بالتر   ها  زیرمقیاس  از  هرکدام  برای  و

 آمد.  دستهب 91/0 کرونباخ آلفای ضریب مطالعه این
  در  بسته   شکل   به  ها نامهپرسش  هاداده  آوری جمع  برای

 ایمداخله  حمایتی  پروتکل.  گرفت  قرار  آماری های  نمونه  اختیار
  2  صورت   به  و  جلسه  10  مدت  به  گروهی  آموزش  یهاکارگاه   شامل
 جلسات   هفته  در  جلسه  یک)  یمتوال  هفته  پنج  در  هفته  در  جلسه
  ( ایرسانه  سواد  با  مرتبط  هفته  در  جلسه  یک  و   حمایتی  ایمداخله

  افراد  ن یهمچن  . (2  و   1جدول  )   شد  اجرا   آزمایش   گروه   یبرا  که   بود
  ایمداخله   پروتکل  از  بعد  را  مذکور   یهانامهپرسش  آزمایش  گروه

 گذاشتن  کنار  و ها  داده  پالیش  از  پس  . نمودند  تکمیل ،  شدهطراحی
  تحلیل  و  تجزیه  مورد  شدهگردآوریهای  ، دادهناقص  یهانامهپرسش
 . ندگرفت قرار آماری 

 
 [ 17حمایتی برای خودتخریبی ]-ای مداخله  گروهی جلسات محتوای (1جدول  

 محتوای جلسه  جلسه 

 اول 

سازی افراد نمونه از طریق  آماده  گروه، اعضای سایر با معارفه و آشنایی
  مدتکوتاه  پیامدهای خودتخریبی، ایجاد علل توضیحات مقدماتی و شرح

مهار رفتارهای  لزوم  بلندمدت و اثرات ناشی از خودتخریبی، و
مهارت های پرت کردن حواس با استفاده از  آموزش گرانه،خودتخریب 
بخش و گنجاندن آن های لذتآگاهی، تهیه فهرست فعالیتتمرین ذهن 

 در برنامه هفتگی

 دوم 

شوند. توضیح و بررسی افکار و احساساتی که منجر به خودتخریبی می
 اضطراب، همچون  منفی پیامدهای ای باهای مقابلهشناساندن پاسخ

احساسات و نحوه  مورد در صحبت و تفکر به تشویق افسردگی، و خشم
تعیین تکلیف خانگی برای   دیگران، با معاشرت و تعامل هایتفکر، روش 

 یادداشت افکار و احساسات خود. 

 سوم 

پذیری بدنی در مواردی همچون  کاهش آسیب  مرتبط، سئوالت به پاسخ
های بدنی، بهداشت خواب، تنش و خوری، ورزش، بیماری کمپرخوری و 

فشار بدنی، شناسایی رفتارهای خودتخریبی، نظارت بر خود بدون 
 بهبود های)روش مثبت  فکری بارش روش به خالقیت قضاوت، تمرین

ی  رفتارهاشده(، طرح یک مشکل در خصوص مطرح مشکل
 و ارزشمند هاییدها به انتخاب افراد گروه و انتخاب گرانهب ی خودتخر 

 (1385مفید )اقتباس از کتاب روش خالقیت، وکیلی 

 چهارم 

قبل، آموزش تنظیم هیجان )تشخیص   جلسه خصوص در پاسخ و پرسش
هیجان مثبت(،  شی افزا  پذیری و رنج هیجانی،هیجان، کاهش آسیب 

  تمرین و آموزش تغییر عواطف از طریق عمل متضاد با عاطفه اخیر، 
کردن لینحل و  پیچیده هایمنفی )روش فکری بارش روش به خالقیت

  و شناسایی برای گروه اعضای انتخاب به  یک مشکل طرح مشکل( با
 نامناسب  بازخوردهای و رفتارها حذف

 پنجم 

 فردی )حفظ و تداوم روابط، عالقمندی و غیره(، )طرحبین افزایش کارآمدی 

های فردی مهم )توصیف و بیان، ابراز  های فردی و آموزش مهارت تفاوت 

 برای تنفسی تمرین آموزش نفس(وجود، اعتماد به نفس، مذاکره و عزت 

قبل و اجرای   جلسات بندی و مرورعملی، جمع صورت به  تنش کنترل 

 آزمون پس
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  محرمانه   و  اخالقی  اصول  رعایت  با  :ی ق ال اخ   حظات ال م 
  بر   مبنی  کنندگانشرکت  حقوق   رعایت   و  نامهپرسش  اطالعات  بودن

از    توانایی    ، افراد  خود   صالحدید  به  زمان  هر   در  پژوهشخروج 
  .شد انجام پژوهش

 
 [ 18ی ] ا رسانهکارگاه آموزشی دانش رئوس مطالب محتوای (  2جدول  

 محتوای جلسه  جلسه 

جستجو و    یهامهارت   ی،مجاز  یفضا  یمحتواها  یهای ژگیبا و  ییآشنا اول 
 یارسانه استفاده از منابع

 دوم 
راد  یهارسانه  یهای ژگیو مانند  روزنامه،    لم،ی ف  ون،ی زیتلو  و،یمختلف 

انواع و    ت ی ریو مد  یزی ربرنامهت  مهار  ی،مجاز  یفضا  یهارسانه  مجله 
 و استفاده از رسانه یدسترس زمان جهت 

 ی ارسانههای تحلیل پیام مهارت بر مخاطب، هارسانه نحوه تاثیرگذاری  سوم 

 چهارم 
در    یهاوه ی شنقد   مخاطب  اقناع  مختلف    یهاام ی پ  لی تحل  ،هارسانهمتداول 

 حاکم بر جامعه  یهاارزشباتوجه به  هارسانه

 پنجم 
ایدئولوژیک در تبلیغات    های سیاسیگیری و نقد جهت   شناسایی ، هارسانه و 

 و فضاهای مجازی  هارسانهی نقد هاوه ی ش

 
 اساسی  هایفرضپیش ابتدا    آماری:  تحلیل   و   تجزیه 

 چندگانه،   خطیهم   هایفرضپیش ازجمله    کواریانس  تحلیل
  بودننرمال  و  هارگرسیون  شیب  همگنی  ها،واریانس   همگنی

جهت استفاده صحیح از    .گرفت  قرار  بررسی   مورد،  وابسته  متغیرهای 
از  هاروشو    هاآزمون استفاده  با  آماری،  و  چولگ  ب یضرای  ی 
مشخص گردیددگیکش مطالعه  مورد  متغیرهای  توزیع  از    .ی  قبل 
  یت یحما-یامداخله  پروتکل  یاثربخش  بر   یمبنی  اصل  هیفرضی  بررس
  فرض پيش  مورد مطالعه،  جامعه  در  یارسانه  سواد   و  یبی خودتخر   بر 
  سنجش  منظور  به.  شد  یبررس  رهیچندمتغ  انسی وار  لیتحل  کردیرو
  و  رهیچندمتغ  نرمال  عی توز  کی   از  وابسته  یرهایمتغ  بردار  یرویپ

 باکس   ام   آزمون  از  انسی کووار-انسی وار  یهاسی ماتر   ی برابر 
  یبررس  جهت  هاداده  عی توز  بودننرمال  به  توجه  با.  شد  استفاده

 استفاده   انسی کووار  لیتحل  آزمون  از  ق،یتحق  والتئس  و  اتیفرض
 . شد انجام  SPSS 26 افزارنرم به کمک  مطالعه ن یا. شد
 

 ها یافته 
  ن یبدرصد از افراد    5/57کننده در پژوهش، سن  شرکت  40از میان  

 10)  سال  45تا    31  نیبدرصد از افراد    25نفر(،    23سال )  30تا    20
  23درصد )  57/ 5داشتند.    سال  45از    شیب  درصد  5/17  ونفر( بودند  

نفر(    30درصد )  75درصد زن بودند.    5/42ها مرد و  نفر( از نمونه
ی تحصیالت مربوط  فراوان  نی شتر ی. بدرصد مجرد بودند   25متأهل و  
.  شد را شامل می  کلدرصد از وزن    50  کهی بود  کارشناسی  دارابه افراد  

با   افراد  ترتیب  به  آن  از  ) ی  کارشناس  التیتحصپس   27.5ارشد 
  3درصد؛    5/7)  نفر( و دکتری   6درصد؛    15)  نفر(، کاردانی  11درصد؛  
 .  ی را داشتندفراوان نی شتر یبنفر( 

  حالت  دو  درگروه کنترل    یبی خودتخر   نمرات  میانگین
(  85/109± 17/ 05)  آزمونپس   و (  107/ 45± 85/20)  آزمونپیش
  گروه  در  اما   . دشینم  دیده   توجهی  قابل  تفاوت   و بود    یکسان  تقریبا  

  آزمونپس  حالت   در  یبی خودتخر  نمرات  میانگین   آزمایش
  آزمونپیش  بای  توجه  قابل   اختالف(  09/15±75/77)
  در  و  کنترل گروه  در همچنین.  (3جدول  ) شتدا( 35/05±14/115)

  با  برابر   افراد  یارسانه  سواد   نمرات  میانگین   آزمونپیش  وضعیت
  دربود.    70/45± 85/6  با  برابر   آزمون پس  مرحله  در  و  71/8±35/47

  سواد  نمرات  میانگین  آزمونپیش  وضعیت  درنیز    شیآزما   گروه
 با  برابر   آزمون پس  مرحله  در  و  30/45± 81/7  با  برابر   افراد  یارسانه

 .(4جدول ) شد محاسبه 12/60±7/62
 

آزمون و  های پیشهای توصیفی خودتخریبی در زمانشاخص( 3جدول  
 آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش پس

 متغیر 
گروه  
های  
 آماری 

وضعیت  
 M SD آزمایش 

کمترین  
 نمره 

بیشترین  
 نمره 

  خود 
 تخریبی 

 کنترل 

پیش 
 آزمون 

45/107 85/20 67 142 

پس 
 آزمون 

85/109 05/17 76 147 

 آزمایش

پیش 
 آزمون 

50/115 35/14 75 133 

پس 
 آزمون 

75/77 09/15 45 96 

 
آزمون و  های پیشی در زمانا رسانههای توصیفی سواد شاخص( 4جدول 

 آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش پس

 متغیرها 
گروه  
های  
 آماری 

وضعیت  
 M SD آزمایش 

کمترین  
 نمره 

بیشترین  
 نمره 

سواد  
 ی ا رسانه 

 کنترل 

پیش 
 آزمون 

35/47 71/8 27 61 

پس 
 آزمون 

70/45 85/6 34 61 

 آزمایش

پیش 
 آزمون 

30/45 81/7 32 64 

پس 
 آزمون 

60/62 12/7 49 77 

 
  سواد   و  خودتخریبی  متغیر   دو  بین  همبستگی  چون

شد،    برآورد   9/0  مرزی   حد  از  کمتر  آزمون پیش  مرحله  در  ایرسانه
  همچنین  شد.   یید تأ  چندگانه  خطیهم  بودن   مشکل   بدون  فرض
  ب یترت  به  ایرسانه  سواد   و  خودتخریبی  یرهایمتغ  ی معنادار  سطح
  دستهب  05/0  از  شتر یب  ی معنادار  سطوح   و   051/0  و  426/0  با  برابر 
  ی رهایمتغ  تعامل  .شد   دییأت  رها یمتغ  انسی وار  یهمگن  فرض  آمدو
  عامل  سطوح  در  (هاآزمونپس)  وابسته  و   (هاآزمونشی)پ  یکمک
 محاسبه   05/0  مقدار  از  شتر یب  ی دارامعن  سطوح  کهچرا  نبود،   دارامعن
  آزمون پس  و  آزمونشیپ  در  هاونی رگرس  یهمگن  فرض   نیبنابرا  .شد
ی  چولگ.  (5جدول  )  شد  د ییأ ت  ش یآزما  و   کنترل  ی هاگروه  در  رها یمتغ
  نشانگر  کهآمد  دست هب (-2 و +2) بازه  در رها یمتغ  همه یدگیکش و

 . بود  رهای متغ همه یهاداده عی توز بودننرمال
 

 های رگرسیون ( نتایج آزمون همگنی شیب5جدول 

 متغیرها 
مجموع  
 مربعات 

درجه  
 آزادی 

میانگین  
 F مربعات 

سطح  
 معناداری 

 363/0 847/0 048/151 1 048/151 خودتخریبی 
 571/0 327/0 065/8 1 065/8 ای سواد رسانه 

 
  پروتکل   طراحی   یاثربخش  بررسی  جهت  بعدی  مرحله  در

  گروه  دو  وجود  و  ایرسانه  سواد  و   خودتخریبی  بر   حمایتی–ای  مداخله
  تحلیل  از  آزمونپس  و  آزمونپیش  طرح   با  شیآزما   و  کنترل

نمرات    شد.   استفاده  فرضیات  بررسی  برای  کوواریانس به  توجه  با 
نمونه )خودتخریبی  آزمایش  و  در گروه کنترل    سطح(،  1جدول  ها 



 و همکاران  عبدلی     10

 1400 ،1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

  سطح   و   417/70  با  برابر   آزمون  آماره)  گروه  ریمتغ  ی معنادار
  آزمون،شیپ  کنترل  با  و  بود  کمتر   05/0  از  (01/0  با  برابر   ی معنادار

  . بود  متفاوت  شیآزما  و  کنترل  گروه  دو  در  یبی تخر خود  نمره  نیانگیم 
  656/0  با  برابر   آزمایش  گروه  تفاوت  ای  اثر   زانیم   و  اتا  مجذور  همچنین

بود    ن یا  به  که  بود   نمرات  در  یفرد  یهاتفاوت  از   %6/65  کهمعنا 
  توان  نیهمچن  . بود  گروه  ر یمتغ  به  مربوط  یبی تخر خود  وابسته  ر یمتغ
  ن یا  یبال   توان   دهننک  مشخص  که  شد   محاسبه  ک ی  با  برابر   زین  ی آمار

  نمرات  میانگین   تحقیق  یهاافتهی  اساس  بر   نیهمچن.  بود  آزمون
  ش یآزما  گروه  در  یتیحما-یا   مداخله  پروتکل  از  پس  یبی تخر خود

 تشخیص   معنادار  نیز  آماری   لحاظ   به  کاهش  این  و  داشت  کاهش
  پروتکل  یطراح  اثرگذاری   بر   مبنی   اول  فرضیه  بنابراین  شد.  داده

  شد  دییأت  درصد  95  احتمال  با  یبی تخر خود  بر   یتیحما-یا  مداخله
 ( 6جدول )
 

در متغیر خودتخریبی در دو گروه   ها یآزمودنهای اثرات بین ( آزمون6جدول 

 کنترل و آزمایش 

منبع  
 تغییرات 

مجموع  
 مربعات 

درجه  
 آزادی 

میانگین  
 F مربعات 

سطح  
 معناداری 

اندازه  
 اثر 

توان  
 آزمون 

پیش  
 آزمون 

127/3290 1 127/3290 534/18 01/0 334/0 987/0 

 000/1 656/0 01/0 417/70 274/12500 1 274/12500 گروه 
     518/177 37 173/6568 خطا 
      40 000/327100 کل 

 
رسانه  همچنین نمرات سواد  به  نمونهبا توجه  در  ای  ها 

  ی معنادار  سطح   ج ینتا  اساس  بر (،  2جدول  گروه کنترل و آزمایش )
 با   برابر   ی معنادار  سطح  و  133/ 996  با  برابر   آزمون  آماره)  گروه  ر یمتغ
  سواد   نمره  ن یانگیم   آزمون، شیپ  کنترل   با  و بود    کمتر   05/0  از  (01/0

  مجذور   ضمنا    .تفاوت داشت  ش یآزما  و  کنترل  گروه  دو  در  یارسانه
  به  که  بود  784/0  با  برابر   آزمایش  گروه  تفاوت  ای  ر یثأ ت  زانیم   و  اتا
  وابسته  ریمتغ  نمرات  در   یفرد  یهاتفاوت  از  %4/78  کهمعنا بود    نیا

  ز ین  ی آمار  توان  نیهمچن  . بود  گروه   ر یمتغ  به  مربوط  یارسانه  سواد 
  .بود   آزمون  نیا  یبال   توان  دهننکمشخص   که  شد  محاسبه  کی  با  برابر 
  پس  یارسانه  سواد   نمرات  میانگین  که  داد   نشان  تحقیق  یهاافتهی
 معنادار  شیافزا  شیآزما   گروه  در   یت یحما-یامداخله  پروتکل  از

  پروتکل   یطراح  اثرگذاری   بر   مبنی  تحقیق  دوم  فرضیه  بنابرابن  .یافت
  شد  ییدتأ  درصد 95 احتمال با  یارسانه سواد بر  یتیحما-یامداخله

  .(7جدول )
 تر بزرگ  و  903/0  با  برابر   باکس  ما  آزمون  معناداری   سطح

 کوواریانس   یهاسی ماتر   ی برابر   دهندهنشان  که  آمد  دسته ب  05/0  از
  و بود    مختلف  یهاگروه  بین  در  وابسته   متغیرهای  شدهمشاهده
  بر  .شد  یید تأ  رهیمتغچند  کوواریانس  تحلیل  از  استفاده  فرضپیش

چند تحلیل کوواریانس  نتایج  بااساس  برابر  آزمون  )آماره    متغیره 
معنادار  849/76 سطح  با    ی و  سطح    (؛ 01/0برابر  که  آنجایی  از 

آزمون  ی معنادار )پیالی،همه  و   ها  هتلينگ  اثر  ويلكز،  لندای 
ها اثر  آزمونبا كنترل پيش  ،کمتر بود  05/0از    (بزرگترين ريشه روی

بود.    874/0مجذور اتا برابر با    گروه در مدل معنادار بود. همچنین
 کننده توان بالی توان آماری نيز برابر با يک محاسبه شد كه مشخص

بنابراین   بود.  آزمون  م اين  تحقيق  كلی  اثربخشی    بنیفرضيه  بر 
مداخله مورد  –ایپروتكل  رسانه،  سواد  و  خودتخریبی  بر  حمايتی 

 ييد قرار گرفت. تأ

ی در دو گروه  ا رسانهدر متغیر سواد  ها یآزمودنهای اثرات بین  ( آزمون7جدول 

 کنترل و آزمایش 

منبع  
 تغییرات 

مجموع  
 مربعات 

ی 
زاد
ه آ
رج
 د

میانگین  
 F مربعات 

ی 
دار
عنا
 م
طح

س
 

ثر 
ه ا
داز
 ان

ون 
زم
ن آ

توا
 

پیش  
 آزمون 

177/962  1 177/962  39/785  01/0  518/0  000/1  

3240/602 گروه   1 3240/602  133/996  01/0  784/0  000/1  
894/823 خطا   37 24/184  - - - - 
122002/000 کل   40 - - - - - 

 
 بحث 

حمایتی  -ایپروتکل مداخلهاثربخشی  بررسی  هدف از این مطالعه،  
  بود.   نظامی دانشگاه  یک  ای در کارکنان  خودتخریبی و سواد رسانهبر 
 پروتکل   اثرگذاری   بر   مبتنی  فرضیه  ییدتأ  بر مبنی    پژوهش  یهاافتهی

 در  پژوهشی  تاکنون  اگرچه  .بود  خودتخریبی  بر   حمایتی–ایمداخله
  خودتخریبی   کاهش  منظور  به  ایمداخله  برنامه  خصوص
نشده    اجتماعی  یهارسانه  کنندگانمصرف   در   اما   است؛ انجام 
  و   روان  سالمت  بر   ایرسانه  طوفان  اثرات  با  مرتبط  یهابخش

شده    مطالعاتی   گرانهخودتخریب  رفتارهای  اشاره   آن  به  کهانجام 
ی بسیاری همخوانی  هاپژوهشها با  از یافته  خواهد شد. این بخش

 [.  19-28دارد ]
داده  شان  ن  [ 19]  و میرحسینی  خجستهی پژوهش  هاافتهی

در شبکه  است عضویت  هویت    یهاکه  ابعاد  با  مجازی  اجتماعی 
  ، جسمانی و کارکرد اجتماعی یهاو نشانه سالمت روان ، دینی  ،ملی

دارند معناداری  بهرابطه  نتایج  پژوهش  دست.  از  و    پورجبلیآمده 
می  [20]  ییرضا کهنشان  از    زانیم   ن یب  دهد  استفاده  ساعات 

رابطه معکوس و معنادار  نسجام خانواده  ا  زانیو م   ی مجاز  یهاشبکه 
که    ه استداد  نشان  [21وهمکاران ]   متانیپژوهش    جی. نتاوجود دارد

از اینترنتی،  تیسا  ،ایماهواره  یهارسانه  بین میزان استفاده  های 
اجتماعی    یهاشبکه  امنیت  احساس  با  مجازی  رابطه اجتماعی 

دارد وجود  نتا معکوس  همکاران  نیا  یفرهاد  تحقیقات   جی.   [ 22]و 
ب  دهدمی  نشان ا  اد یاعت  ن یکه  عموم   نترنتی به  سالمت  و    ی با 

  Torous  و  Lipschitzوجود دارد.    ی داراآن ارتباط معن  یهالفهؤم 
های اجتماعی با اختالل خواب رسانهاستفاده از    که  نداهافتی در  [23]

مشکالت سالمت روانی مانند افسردگی، اضطراب    ،و تأخیر در خواب
پژوهش   نتایج  است.  مرتبط  پرخاشگری    و   Wormwoodو 

عاطفی    نشان  [24]  همکاران لحن  و  منفی  است که کلمات  داده 
در رسانه بر نگرانی، موجود  بیشتر در برابر    واکنش  ها  فیزیولوژیکی 

تر در زمان پوشش خبری اثرگذار تهدیدها و حساسیت ادراکی ضعیف
دهد که  می  نشان  [25]  همکاران  و  Tripathi  مطالعه  ج ی. نتااست

  ی اجتماعی تأثیرات منفی برهارسانهاشتراک و تسهیم اطالعات در  
  Tafawa های رفتاری کاربران دارد.سالمت روان و فعالیت عادات،

قرارداده  نشان  [26]  همکاران  و معرض  اند،  در  ی هارسانهگرفتن 
  ج ی. نتاکننده قوی در مصرف دخانیات استجمعی یک عامل تعیین

دهد که اضطراب کاربران پس از  [ نشان می27]  Grahamپژوهش  
اخبار افزایش می این درحالی است که عاطفه مثبت   یابدتماشای 

می طیف    Armayones  [28 ]و    Lau  ،Gabarronیابد.  کاهش 
ی هارسانه کنندگان در  ی ایمنی را برای مصرفهاینگران وسیعی از  
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نموده شناسایی  بازاریابی اجتماعی  )مانند  مضر سالمتی  مواد  اند: 
ناسالم،   رفتار  عمومی  نمایش  دخانیات(،  ی  هاامیپنامناسب 

به محتوای   از دسترسی  ناشی  تأثیر روانی  آلوده،  بهداشت عمومی 
های اجتماعی، و استفاده از  آمیز یا مغرضانه رسانهنامناسب، توهین

برای  هارسانه اجتماعی  بودجه هابرنامهو    هااستیستحریف  ی  ی 
تحقیق. از این رو یک رویکرد مبتنی بر شواهد برای طراحی مداخالت 

تبیین یافته    . دراند های اجتماعی برای سالمت توصیه نمودهرسانه
  ای ای و اثر بلع، جبر رسانهبه نظریات تزریقی گلوله  توانیمحاصل  
نظر نمود.    استناد گلوله  هی دو  و  ،  یارسانه  امیپ  یبراای  تزریقی 
  یاگلوله   هی . نظر دارا هستندبر مخاطب    ر یتأثاز نظر    یادی ز  تیاهم

  ر ی شده و تأث  زها همچون گلوله وارد مغرسانه  یهاامیاعتقاد دارد، پ
را دو    یا. اساس مدل گلولهگذاردیمخاطب م رفتار    بر ذهن و   ی قو

عکس  عامل و  تشکمحرک  شرط  دهدیم   لیالعمل  جنبه  شدن  یو 
. بر اساس  است  یشناسروان  یهانگرش  بر  یمبتن  هی نظر   نی دارد. ا
مخاطب  هارسانه،  هاهی نظر این   ذهن  بر  اثرگذاری  با  تعاملی  ی 

   .[29]  سازند یمگرانه را در وی تقویت و نهادینه  رفتارهای خودتخریب
ی تأثیر    هاافتههمچنین  بر  مبنی  فرضیه  از تأیید  حاکی 

نتایج    ن ی. ای بودابر سواد رسانه  یتیحما–یامداخله  پروتکل  معنادار
  و پژوهش  [30]  برقیو    بهادری خسروشاهیی پژوهش  هاافتهبا ی
و    نیوالد  یاسواد رسانه  نیب.  همخوانی دارد  [31]  جاهدو    ینیحس
رسانه  یاجتماع  تیهو مصرف  و   یابا  مثبت  رابطه  نوجوانان  در 

نشان   ونیرگرس  لیتحل  جینتا  نی. همچن[30]  وجود دارد  ی معنادار
است داد متغ  ه  رسانه  ی دسترس  یرهای که  از  استفاده  تواناو    یی ها، 
ها به رسانه  ی ، تفکر انتقادیو اجتماع  یفرد  تیهو  ی،ابی و ارز  لیتحل

را    یامصرف رسانه  توانندیها م رسانه  یهاامیارتباط با پ  ی و برقرار
پ نوجوانان  انواع  [30]  کنند  ینیبشیدر  در  نرم  جنگ  ختلف  م . 

فرهنگیارسانه ) و  فکری  اعتقادی،  ارزش  ی،  قالب  ی(و    ی هادر 
مطبوعات ازجمله  متنوعی  ابزارهای  از  استفاده  با  و    ،مختلف 

  ،یاماهواره  یهاشبکه  ،ینترنتیا  یهاگروه  ها،وبالگ  ها،کتاب
  یهافرقه  و   ی واقع  و   ی مجاز  یرنگ   ی هاانقالب  لباس،  و   مد  یبازارها

  دانشگاهیان  و   نخبگان  بین  در  آن  ثیر تأ  کهاست    گرفته  شکل  انحرافی
 بیشتر   اطالعاتی  جامعه  با  آنها  تر مستقیم  و  بیشتر   ارتباط   دلیل  به

 تبلور   ،کاشت  یهاه ی نظر   به  توانیم   نتیجه  این  تبیین  در  .[31]  است
  که  کندیم   انیب  تبلور  هی نظر   داشت.  اشاره  اجتماعی   یادگیری   و

  ک ی استراتژ  جینتا  اخذ  و  کوچک  واقعه  کی  ی سازبرجسته  با  هارسانه
  . گذاردیم   ر ی تأث  خوانندگان  نزد  دادهایرو  تیاهم  زانیم   نییتع  بر   آن  از

  بها  آن  به  مصرف   بر  یمبتن  اخبار  انتشار  باها  رسانه  ، اساس  ن یا  بر 
   .[29] دهندیم  قرار مخاطبان شهیاند  محور را مصرف و  داده

 از  استفادهکاغذ،    و  مداد  ابزار  یهاتیمحدود  به  توجه  با
 منظور  به  مشاهده  و  مصاحبه  مانند   مکمل   گردآوری   یهاوهیش

به     به  توجه  با  .گردد یم   توصیه  تکمیلی  یهاافتهیدسترسی 
  جغرافیایی  مناطق  سایر  در  پژوهش،  مکانی  و  زمانی  یهاتیمحدود

شود    هادانشگاه  سایر   و   زمانی   یهابازه  و   صورت  به  و انجام 
گردند   ای سهیمقا بررسی  به    .نتایج  توجه    در  مطالعات  فقدانبا 

  میان  تکنیک   پدیده   و  تعاملی  یهارسانه  مخرب  اثرات  خصوص
پیشنهاد  رسانه  سواد   و   خودتخریبی  بر   هاگرگ  که  شود یم ای، 

   پذیرد.  انجام رابطه این در بیشتری  مطالعات
 

 گیری نتیجه 
  در  ایرسانه  سواد   و  خودتخریبی  بر  مایتیح-ایمداخله  پروتکل
از    ی ر یکارگباست. بنابراین    اثربخش  ایرسانه  طوفان  از  ثر متأ  جامعه

به منظور کنترل   پروتکل  از طوفان رسانههابیآساین  ای  ی ناشی 
 . استکاربردی 

 
نقص    اینکه   به  توجه  با  انتظامی:  طب   در   کاربردی   و   بالینی   نکات
  خودتخریبی بروز  بهمنجر  دانشگاه کارکنان ای رسانه سواد در  موجود

  یهادورهشود  پیشنهاد می نیبنابراشود می شناختیروان عوارض و
 و  دانشگاه  کارکنان  برای  ایرسانه  سواد   ارتقاء   جهت  خدمت  ضمن

درنظر گرفته شود. همچنین    دانشجویان  برنامه  در  درسی   یواحدها
  سواد   ارتقای  و  بهبود  با  رابطه  در  پوستر   و   بروشور  توزیع   و  تهیه
 کننده است. نیز کمک تخریبیخود و ایرسانه
  دانشگاها در  دکتر   رسالهیک    از  رفتهگ  بر   مقاله   این  قدردانی:  و  تشکر 
 .است تبریز واحد  اسالمی آزاد

  که  نمایندمی  تصریح  مقاله   نویسندگان  وسیلهبدین  منافع:  تعارض 
 .ندارد وجود  حاضر  مطالعه قبال در منافعی تعارض  گونههیچ
  لیتحل  و  هی تجز  و  ی آورجمع  ،یعبدل  درضایحم  :نویسندگان  سهم 
 ارائه   ، یصمد  مهران  و   ییطباطبا  محمود   آزموده،   معصومه  ها؛داده

  و  مقاله  هیاول  نگارش  در  سندگانینو  همه.  مطالعه  ی طراح  و  دهیا
  ت یمسئول  حاضر،  مقاله  یینها  دییتأ   با  و  بودند   میسه  آن  ی بازنگر 
  .رندیپذیم  را آن در  مندرج مطالب  صحت و  دقت
 . نداشت مالی   حمایت  گونه هیچ حاضر  پژوهش :ی مال  منابع 
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