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تأثیر رژیم مصرف رسانهای
بر انسجام خانواده
چکیده
بــا پیشــرفتهای ســریع تکنولوژیهــای اطالعاتــی و ارتباطــی و نقــش روزافــزون آنهــا در زندگــی بشــر،
جایــگاه تربیتــی خانــواده در پــرورش نســلهای آینــده کم رنــگ شــده و وســایل ارتبــاط جمعــی در ایــن زمینــه
نقــش پررنگتــری ایفــا میکننــد .لــذا بــا توجــه بــه ایــن کــه خانــواده بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد اجتمــاع حتــی
در دنیــای رســانهای شــده امــروز بــه شــمار مـیرود؛ در ایــن مقالــه بــا روش مــروری -تحلیلــی ،بــا اســتفاده از مــدل
ارتباطــی هارولــد الســول ،نظریــه ســواد رســانهای ،مفهــوم دروازهبانــی خبــر ،نظریــه وابســتگی مخاطبــان و همچنیــن
بــا بررســی مقــاالت و تحقیقــات پیشــین در زمینــه رســانه و خانــواده بــه بررســی تأثیــر رژیــم مصــرف رســانهای بــر
انســجام خانــواده پرداختــه شــده اســت.
نتایــج تحلیلهــا نشــان میدهــد والدیــن و فرزنــدان الزم اســت ســواد رســانهای خــود را ارتقــا دهنــد و بــا
برنامــه و هدفمنــد از رســانهها اســتفاده کننــد ،پنــج پرســش ،چــه کســی ،بــا چــه وســیلهای ،چــه مقــدار ،کــی و
کجــا در مواجــه بــا وســایل ارتبــاط جمعــی ،خانــواده را از آســیبهای ناشــی از اســتفاده بیرویــه و غیــر هدفمنــد
از وســایل ارتباطــی در امــان م ـیدارد.
واژگان کلیدی
رژیم مصرف ،رسانه ،انسجام خانواده ،اثرگذاری.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

مقدمه
در طــول تاریــخ ،بشــر همــواره در پــی یافتــن راهــی
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا افــراد ،در مکانهــای دور
بــوده و از وســایل و ابزارهایــی چــون عالمــت بــا دود،
دونــده ،چاپــار و  ...بــرای ایجــاد ارتبــاط اســتفاده کــرده
اســت .بــا انفجــار اطالعــات و انقــاب فنــاوری ،حیــات
انســانها وارد دوران جدیــدی شــده کــه عصــر اطالعــات،
عصــر رایانــه و عصــر دیجیتــال نامیــده میشــود.
پیشــرفتهای نویــن تکنولــوژی ،گســترش شــبکهها و
رســانههای اجتماعــی ،ســهولت ایجــاد ،انتشــار و تبــادل
اطالعــات بــه صــورت جهانــی در زمــان محــدود و هزینــه
کــم در بیــن کاربــران ،نفــوذ رســانهها در زندگــی فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی افــراد را نشــان میدهــد.
مــردم در طــول شــبانه روز از محتواهــای گوناگــون
رســانهها بــا اهــداف مختلفــی اســتفاده میکننــد.
نفــوذ و تأثیــر رســانه نیــز تــا جایــی اســت کــه برخــی
نظریهپــردازان ارتباطــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه
رســانهها اولویــت ذهنــی و هنجارهــای مــا را تعییــن
میکننــد (فاطمــه ملــک پــور .)1390 ،اگــر چگونــه
فکــر کــردن را بــه مــا یــاد ندهنــد بــه مــا میآموزنــد
کــه بــه چــه چیــزی فکــر کنیــم (الســول.)20 ،
رســانهها بــا شــکل دادن ارزشهــا و هنجارهــای
فرهنگــی و بازتــاب آنهــا رفتــه رفتــه بــه مکانــی تبدیــل
میشــوند کــه افــراد در آن بــه دور از تعامــل اجتماعــی
در دنیــای واقــع ،هویــت خــود را جســتجو میکننــد ،آن
گاه ارزشهــا و الگوهــای رفتــاری ،نــه در خانــواده کــه در
رســانهها تعریــف میشــود (عطیــه ابراهیمــی.)1399 ،
در صورتــی کــه خانــواده بــرای مصــرف رســانهای برنامــه
نداشــته باشــد ،رســانهها میتواننــد در تأثیرگــذاری
بــر افــراد از خانــواده پیشــی بگیرنــد .لــذا ضــروری
اســت در برابــر جریــان سیلآســای پیامهــا ،رژیمــی
انتخــاب کنیــم تــا ضمــن درجهبنــدی رســانههای
اطرافمــان از میــان اطالعــات و پیامهــای پیرامونــی،
آنچــه را کــه مــورد نیازمــان اســت ،دریافــت کنیــم و
تشــخیص دهیــم کــه کــدام یــک از پیامهــای رســانهای
را نادیــده بگیریــم و از رویارویــی بــا آنهــا پرهیــز کنیــم
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تــا در برابــر حجــم انبــوه اطالعــات و پیامهــای درســت
و نادرســت ضمــن مدیریــت هوشــمندانه بهرهمنــدی از
پیامهــای رســانهای ،قــدرت تحلیــل ،نقــد و پــردازش
ذهنیمــان را از دســت ندهیــم (تفکــر و ســواد
رســانهای.)1395 ،
مهارتــی کــه در رژیــم مصــرف رســانهای فــرد و
خانــواده نقــش بســزایی دارد ،ســواد رســانهای اســت.
اهمیــت ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه
بــا پیچیدگیهــای فناوریهــای جدیــد ارتباطــی و
پیشــرفتهای نویــن در وســایل ارتبــاط جمعــی افــراد
زمــان بیشــتری را بــه جــای تعامــل و ارتبــاط بــا اعضــای
خانــواده صــرف رســانهها میکننــد .مقالــه حاضــر
بــا هــدف بررســی تأثیــر رژیــم مصــرف رســانهای بــر
انســجام خانــواده انجــام شــده اســت .بــه ایــن منظــور
بــا روش مــروری -تحلیلــی بــه بررســی اطالعــات
پرداختــه و پیشــنهادهایی را بــرای انســجام خانــواده در
عصــر رســانهها ،ارائــه میدهــد .لــذا در آغــاز تعاریــف
مفاهیــم اصلــی مقالــه ضــروری اســت.
رسانه
رســانه در لغــت بــه معنــای وســیله رســاندن یــا
وســیله ارتبــاط جمعــی اســت .رســانههای جمعــی
از حیــث لغــوی بــه معنــای ابزارهایــی هســتند کــه از
طریــق آنهــا میتــوان بــه افــراد ،نــه بــه طــور جداگانــه،
بلکــه بــا جماعــت کثیــر یــا تــودهای از مــردم بــه طــور
یکســان دسترســی پیــدا کــرد (دادگــران.)1390 ،
سواد رسانهای
ســواد رســانهای بــه توانایــی و قــدرت دسترســی،
تحلیــل ،ارزیابــی و انتقــال اطالعــات و پیامهــای
رســانهای کــه میتــوان در چارچوبهــای مختلــف
چاپــی و غیــر چاپــی عرضــه کــرد ،اطــاق میشــود
(کانســیداین.)1379 ،
رژیم مصرف رسانهای
رژیــم مصــرف رســانهای مهمتریــن و ابتداییتریــن
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عامــل بــرای بهــره بــردن صحیــح از رســانه اســت.
تعریــف ســاده ایــن واژه یعنــی چــه کســی ،چــه
رســانهای ،چــه مقــدار ،چــه وقــت و در چــه مکانــی
اســتفاده کنــد .حفــظ اســتقالل فکــری و اندیشــه،
اجتنــاب از انفعــال ،بهرهمنــدی از تفکــر انتقــادی و
افزایــش توانایــی گزینــش و انتخــاب و رویارویــی بــا ایــن
فراینــد پیچیــده و فراگیــر از طریــق تکویــن و تکامــل
ســواد رســانهای ،قابــل حصــول تلقــی میشــود و ایــن
عامــل میتوانــد بــر مصــرف رســانهای تأثیرگــذار باشــد
(ببــران.)1387 ،
خانواده
خانــواده ،گروهــی اســت متشــکل از افــرادی کــه
از طریــق پیونــد زناشــویی ،همخونــی یــا پذیــرش،
بــا یکدیگــر بــه عنــوان شــوهر ،زن ،مــادر ،پــدر ،بــرادر،
خواهــر و فرزنــد در ارتبــاط متقابــل هســتند و فرهنــگ
مشــترکی پدیــد آورده و در واحــد خاصــی زندگــی
میکننــد (ســاروخانی.)1375 ،
انسجام خانواده
مــراد از انســجام خانــواده ،احســاس همبســتگی،
پیونــد و تعهــد عاطفــی اســت کــه اعضــای یــک خانــواده
نســبت بــه همدیگــر دارنــد (اولســون .)1999 ،انســجام
پدیــدهای نیســت کــه یــک بــار بــرای همیشــه ایجــاد
شــود ،بلکــه نیازمنــد بازســازی و بــاز تولیــد مســتمر
اســت (ازکیــا.)1380 ،
اهمیت و ضرورت تحقیق
وســایل دیــداری ،شــنیداری ،شــبکهها و
رســانههای اجتماعــی و تولیــدات آنهــا ماننــد فیلــم،
ســریال ،آگهیهــا ،امــروزه جــز جداییناپذیــر از
زندگــی انســانها هســتند .مصــرف ایــن تولیــدات کــه
جنبههــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و
فرهنگــی را دربرمیگیرنــد ،هــر کــدام بخشهایــی از
نیازهــای ضــروری افــراد بــه دانســتن و کســب اطالعــات
را ارضــا میکننــد.
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بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله ،مــدت زمــان
اســتفاده از ایــن محصــوالت و آثــاری کــه بــر زندگــی
افــراد بــر جــا میگذارنــد .از جنبههــای مختلــف
فــردی ،خانوادگــی ،اجتماعــی و روانــی اهمیــت بســیار
دارد؛ پرداختــن بــه ایــن مســائل ،ضــرورت وجــود یــک
رژیــم مصــرف رســانهای را الزم و ضــروری میســازد؛
اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی پررنگتــر میشــود کــه
بدانیــم تأثیــر رســانههای جمعــی در زندگــی روزانــه
شــهروندان ،محــدود بــه تقویــت یــا تغییــر نگرشهــا
نیســت ،بلکــه میتوانــد منجــر بــه کســب ارزشهــا و
نگرشهــا و الگوهــای رفتــاری شــود کــه از آن بــه آثــار
اجتماعــی رســانهها تعبیــر میکننــد.
مــا بــه متــون رســانهای کــه بــا زندگــی ،نیازهــا و
منافــع شــخصیمان ارتبــاط دارد ،توجــه میکنیــم.
پــس آنچــه را کــه آموختیــم بــه خاطــر میســپاریم
و بــه ذخائــر پیشــین اضافــه میکنیــم تــا در موقــع
لــزوم بــه یــاد آوریــم .رســانههای جمعــی بــه خصــوص
رســانههای تصویــری ،منبــع اصلــی یادگیــری اجتماعــی
هســتند .رســانهها اگــر چــه تنهــا منبــع یادگیــری
اجتماعــی نیســتند و نفــوذ و تأثیرشــان بــه دیگــر منابــع
یادگیــری یعنــی والدیــن ،دوســتان و معلمــان وابســته
اســت ،ولــی روی مــردم تأثیــر مســتقیم دارنــد و ایــن
تأثیرگــذاری بــه میانجــی نفــوذ شــخصی یــا شــبکههای
اجتماعــی صــورت نمیگیــرد (بانــدورا.)2002 ،
چارچوب نظری
الف) مدل ارتباطی هارولد السول
مــدل الســول از نــوع «مکتــب فراینــد» اســت؛ کــه
بــهعنــوان یــک الگــوی خطــی و یــک تعبیــر لفظــی از
الگــوی اصلــی شــانون و ویــور محســوب میشــود .ایــن
مــدل ،ارتباطــات را انتقــال پیــام میدانــد و موضــوع
«تأثیــر» را بیــش از معنــا میپرورانــد« .تأثیــر»
مســتلزم تغییــر قابــل مشــاهده و ســنجش دربرگیرنــده
اســت؛ کــه عناصــر قابــل شناســایی فراینــد ،ســبب آن
شــده باشــند .تغییــر در یکــی از ایــن عناصــر ،موجــب
تأثیــر متفــاوت خواهــد شــد (جــان فیســک.)86 ،
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

مــدل الســول یــک مــدل کالمــی اولیــه اســت:
چــه کســی؟ چــه میگویــد؟ در چــه مجرایــی؟ بــه
چــه کســی؟ بــا چــه اثــری؟ از ایــن فرمــول ســاده بــه
چندیــن روش اســتفاده شــده اســت .مطالعــه علمــی
فراگــرد ارتباطــات ،گرایــش بــه تمرکــز بــر یکــی از ایــن
پرســشها یــا دیگــر پرســشهای آن دارد .بنابرایــن
محققانــی کــه پرســش «چــه کســی» را بــهعنــوان
ارتباطگــر مــورد تحقیــق قــرار میدهنــد ،بــه عواملــی
مینگرنــد کــه آغازگــر و هدایتکننــد ه کنــش ارتباطــی
اســت .ایــن زیربخــش از حــوزه تحقیــق را «تحلیــل
کنتــرل» مینامنــد ،متخصصانــی کــه کانــون توجــه
خــود را بــر روی پرســش «چــه میگویــد» متمرکــز
میســازند ،عنــوان «تحلیــل محتــوا» را برمیگزیننــد،
کســانی کــه اساســا به رادیــو ،مطبوعــات ،ســینما و دیگر
مجــاری ارتباطــی توجــه دارنــد« ،تحلیــل رســانه» را در
نظــر دارنــد ،هنگامــی کــه توجــه اصلــی بــه اشــخاصی
باشــد ،کــه تحــت تأثیــر رســانهها قــرار میگیرنــد،
مــا از «تحلیــل مخاطــب» صحبــت میکنیــم و اگــر
پرســشها مربــوط بــه تأثیــر بــر مخاطبــان باشــد،
مســئله مــورد مطالعــه« ،تحلیــل اثــر» نامیــده میشــود
(ســاروخانی.)1377 ،
فرمــول الســول ویژگیهــای معمــول مدلهــای
ازتباطــی را نشــان میدهــد .او کــم و بیــش میپذیــرد
کــه ارتباطگــر قصــد تأثیرگــذاری بــر گیرنــده را
دارد .بنابرایــن ،بایــد ارتباطــات را عمدتــا یــک فراینــد
اقناعــی تلقــی کــرد .فــرض دیگــر آن اســت کــه پیامهــا
همیشــه دارای تأثیراتــی هســتند (مــک کوئیــل و
وینــدال .)1387 ،بــه نظــر الســول بــا توجــه بــه عناصــر
تشــکیلدهنده ارتباطــات ،میتــوان ســاختیابی آنــان
را پیشبینــی کــرده ،تحققپذیــر ســاخت .از ترکیــب
غایــی عناصــر ارتبــاط ،مجموعــهای حــاوی دو نــوع
ســاخت شــامل زیرســاختها و روســاختها فراهــم
میآیــد.
(((
زیرســاختها یــا ابــزار تکنولوژیــک ارتبــاط،
infrastructures.1
superstructures .2
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مجموع ـهای بــه هــم پیوســته و متشــکل هســتند کــه
بــا نیرویــی همســاز عمــل کــرده و در جامعــه انســانی
(((
اثراتــی ویــژه بــر جــای میگذارنــد .روســاختها
یــا عناصــر غیرتکنولوژیــک حــاوی ســازمانها،
مقــررات و اندیشــهها و افــکار مرتبــط بــا ارتباطــات
اســت کــه در رابطــهای تعاملــی بــا زیرســاخت قــرار
دارد .بدیــن ترتیــب از نظــر الســول هــر دو نــوع
ســاخت (زیرســاختها و روســاختها) در تأثیــر از
یکدیگــر هســتند (ســاروخانی .)1377 ،در عصــر تولیــد
پیامهــای رســانهای و دریافــت آن توســط مخاطبــان
آگاهــی و شــناخت نســبت بــه عالئــق و نیازهایمــان،
انگیزههــای ســازندگان پیــام و ظرفیتمــان در رویارویــی
بــا رســانهها ضــروری بــه نظــر میرســد.
ب) نظریه سواد رسانهای
درک اهمیــت ســواد رســانهای مســتلزم دانســتن
اثراتــی اســت کــه وســایل ارتبــاط جمعــی بــر جــای
میگذارنــد .ســواد رســانهای میتوانــد در رویارویــی
و تعامــل بــا رســانهها همچــون ســپری از اثــرات
منفــی رســانهها جلوگیــری کنــد .از نظــر پاتــر ،ســواد
رســانهای الگویــی چنــد عاملــی اســت کــه شــامل
«ســاختارهای دانــش»« ،منبــع شــخصی»« ،وظایــف
پــردازش اطالعــات» و «مهارتهــا و تواناییهــا» اســت:
ســاختارهای دانــش منظومــه بــه هــم پیچیــدهای از
دانســتههای مخاطبــان اســت كــه ویژگــی خاصــی دارد.
نخســت آن كــه ایــن منظومــه ،تــودهای بیشــكل
و در هــم و بــر هــم از اطالعــات نیســت و مخاطبــان در
شــكلدهی بــه آن ،وضعیــت فعــال دارنــد .دوم آن كــه
دانســتهها در ایــن بافــت بــه هــم پیچیــده ،ارزش برابــر
و یكســان ندارنــد ،برخــی اطالعــات مهمتــر هســتند و
برخــی ارزش كمتــری در وضعیــت ســاختارهای دانشــی
دارنــد .بــرای مثــال دانســتن عنوانهــای برنامههــای
تلویزیــون و هنرپیشــهها و بــه طــور كلــی ،اطالعاتــی
كــه در پاســخ بــه عنصــر « چــه» ارائــه میشــوند،
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اطالعــات كــم اهمیتــی «در ســاختارهای دانــش»
هســتند.
اطالعــات ارزشــمندتر ،دانســتههایی هســتند
كــه در پاســخ بــه پرســشهای «چــرا» و «چگونــه»
مطــرح میشــوند .پاتــر همچنیــن یــادآوری میكنــد
ســاختارهای دانــش رســانهای افــراد پنــج حــوزه را
دربرمیگیــرد :محتــوای رســانهای ،تأثیــر رســانهای،
صنایــع رســانهای ،جهــان واقعــی و خــود (ســادات،
 .)1391ســواد رســانهای بــر اصــل مســئولیت اســتوار
اســت :بدیــن معنــی کــه مســئولیت اصلــی و آغازیــن
افزایــش ســواد رســانهای بــه عهــده خــود فــرد اســت:
هیــچ انگیــزهای بــرای تغییــر نخواهــد بــود ،مگــر ایــن
کــه خــود شــخص پاســخگوی ســواد رســانهایاش باشــد.
نهادهایــی چــون حکومــت ،خانــواده ،مدرســه،
دیــن و  ...میتواننــد منابعــی بــرای کمــک بــه افــراد
باشــند :همــان گونــه کــه میتواننــد مانــع باشــند
(پاتــر .)1393 ،ســواد رســانهای مفهومــی اســت کــه در
هوشــیار نگــه داشــتن گیرنــدگان پیــام در درک و فهــم
مخاطــب از فراینــد ارتبــاط جمعــی اثــر میگــذارد :امــا
بیــش از آن کــه ایــن مفهــوم بتوانــد در نادیــده گرفتــن
پیامهــا از طــرف مخاطــب مؤثــر باشــد خــود شــخص
بایــد قویتــر از هــر مقولــه دیگــری در ایــن جریــان
عمــل کنــد .بایــد بتوانــد بــا مدیریــت خــود و خانــواده از
مــواد تولیــدی رســانهها بــه انــدازه و هدفمنــد اســتفاده
کنــد.

پیــام :نــه فقــط انتخــاب ،بلکــه ممانعــت از نشــر ،انتقــال،
شــکلدهی ،ارائــه و عرضــه ،تکــرار ،زمانبنــدی
در طــول مســیر انتقــال از منبــع بــه گیرنــده .بــه
عبارتــی دروازهبانــی شــامل تمــام جنبههــای انتخــاب
نگــه داشــتن و کنتــرل پیــام اســت .چــه بــا پیــام از
طریــق رســانهها برقــرار شــود ،چــه از طریــق مجراهــای
میــان فــردی .اغــراق نیســت اگــر بگوییــم تمــام
دســتاندركاران امــر ارتبــاط ،بــه نحــوی دروازهبــان
هســتند؛ چــون دروازهبانــی یــك امــر ضــروری در
سراســر فراینــد انتخــاب و تولیــد پیــام اســت .نــه تنهــا
انتقــال همـه خبرهــا ممكــن نیســت ،بلكــه انتقــال مــواد
خامــی كــه شــكل و شــمایل خبــر را نداشــته باشــد هــم
غیــر ممكــن اســت (بروجــردی علــوی.)1380 ،
جــان بیتنــر ســه وظیفــه دروازهبــان را مشــخص
میكنــد كــه عبــارت هســتند از .1 :محــدود كــردن
اطالعــات دریافتــی از طریــق جــرح و تعدیــل آن؛ .2
توســعه حجــم اطالعــات دریافتــی بــا افــزودن وقایــع و
ایدههــا؛  .3تفســیر دوبــاره و تنظیــم مجــدد اطالعــات
(عباســی .)1382 ،تولیــدات و محصــوالت رســانهای
کــه پــس از عبــور از صافیهــا بــه جمعیــت هــدف
(مخاطبــان) میرســد ،بســیار متنــوع و متعــدد
هســتند :هــر گیرنــده بایــد بــا یــک برنامــه رژیــم
مصــرف رســانهای در برابــر محتــوای متعــدد رســانهها
قــادر بــه انتخــاب (دروازهبانــی) باشــد و هــر اطالعــات
رمزگــذاری شــدهای را رمزگشــایی نکنــد.

ج) مفهوم دروازهبانی خبر
هــر وســیلهی ارتبــاط جمعــی ،اعــم از روزنامــه،
رادیــو ،تلویزیــون و  ...بایــد در بیــن كهكشــانی از
دادههــای خبــری و اطالعاتــی كــه دنیــای امــروز
مشــحون از آن اســت ،دســت بــه گزینــش زنــد ،زیــرا
هرگــز قــادر نیســت تمامــی حــوادث را منعكــس كنــد
(ســاروخانی .)1371 ،دروازهبانــی خبــر ،چیــزی بیــش از
یــك انتخــاب ســاده اســت .بــه گفتــه تیچــر دروازهبانــی
بایــد ایــن طــور تعریــف شــود« :فراینــد گســتردهای از
کنتــرل اطالعــات ،شــامل تمــام جنبههــای رمزگــذاری

د) نظریه وابستگی مخاطبان
نظریــه وابســتگی مخاطبــان ،روابــط بیــن رســانهها،
جامعــه و مخاطبــان را مــورد توجــه قــرار میدهــد و بــا
ـتن اطالعــات
اشــاره بــه نیازهــای مخاطــب از جملــه داشـ ِ
از رویدادهــای پیرامــون از یــک ســو و نیــز ندانســتن و
گریــز از واقعیــات از ســوی دیگــر ،او را عنصــری منفعــل
و وابســته بــه رســانهها فــرض میکنــد .ایــن نظریــه
حاکــی از آن اســت کــه افــراد وابســتگیهای متفاوتــی
بــه رســانهها دارنــد و ایــن وابســتگیها از شــخصی بــه
شــخص دیگــر ،از گروهــی بــه گــروه دیگــر و از فرهنگــی
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بــه فرهنــگ دیگــر متفــاوت اســت.
در جامعــه توســعه یافتــه جدیــد ،بســیاری از
اعمــال زندگــی و تجــارت ،مســتلزم اطالعــات تــازه
و قابــل اعتمــاد اســت و مخاطبــان وابســتگی زیــادی
بــه اطالعــات رســانههای جمعــی دارنــد (ســورین
و تانــکارد .)1381 ،مــک کوایــل و ســون وینــدال
( ،)1388مهمتریــن و اصلیتریــن ایــده نظریــه
وابســتگی مخاطبــان را وابســته بــودن مخاطبــان بــه
منابــع اطالعاتــی رســانههای جمعــی بــرای دانســتن
و جهتگیــری نســبت بــه رویدادهــای اجتماعــی ذکــر
میکننــد .بنــا بــه اســتدالل بــال روکیــچ و دی فلــور،
هــر چقــدر وابســتگی بــه رســانهها در ارتبــاط بــا یــک
پیــام ویــژه بیشــتر باشــد ،ایــن احتمــال کــه پیــام
شــناختها ،احساســات و رفتــار مخاطبــان را تغییــر
دهــد ،بیشــتر اســت (مهــدی زاده.)1397 ،
همــان طــور کــه پیشتــر گفتــه شــد دالیــل
متفــاوت گیرنــدگان پیامهــا همچــون دریافــت
اطالعــات ،اخبــار ،ســرگرمی یــا انتشــار اطالعــات
(شــبکههای اجتماعــی) حتــی اگــر در ظاهــر هدفمنــد
بــه نظــر برســند ،ولــی در اثــر مواجــه در بلنــد مــدت
باعــث وابســتگی و اعتیــاد بــه رســانهها میشــوند ،لــذا
شایســته اســت قبــل از اســتفاده از هــر وســیله دیــداری
و شــنیداری بــرای گریــز از وابســتگی ،خانوادههــا بــا
برنامهریــزی و مرزبنــدی بــه ســراغ رســانهها برونــد.
اهداف رژیم مصرف رسانهای
هــدف اصلــی رژیــم مصــرف رســانهای ایــن اســت
کــه از مــا در برابــر آســیبهای وســایل ارتباطــی
مراقبــت کنــد .از دریافــت اطالعــات اضافــی غیــر
ضــروری و مضــر جلوگیــری نمــوده و بدیــن طریــق
ســامت جســمی و روانــی افــراد را در مواجــه بــا
رســانهها تأمیــن نمایــد .اخــذ رژیــم مصــرف رســانهای
میتوانــد مصــرف رســانهای مــا را لذتبخشتــر و
یــک رابطــه انفعالــی را بــه یــک رابطــه فعــال تبدیــل
کنــد .شــما در ایــن پروســه دیگــر یــک مخاطــب چشــم
و گــوش بســته زود بــاور نخواهیــد بــود و بــا کســب و
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ارتقــای ایــن مهارتهــا مخاطبــی هوشــمند ،فعــال و
آگاه بــه رســانه خواهیــد شــد (نصیــری.)1396 ،
رژیــم مصــرف رســانهای بــرای مــا تعییــن میکنــد
کــه کــدام مــواد بــرای مــا مضــر و کــدام مــواد مفیــد
هســتند و بــه چــه میــزان بایــد از محتــوای رســانهای
اســتفاده کــرد تــا هــم نیــاز کاربــران برطــرف شــود ،هــم
ســامت رفتــاری آنهــا بــه خطــر نیفتــد .رژیــم مصــرف
تــاش دارد تــا نیازهــای فــرد را بــه طــور مناســب و بــه
انــدازه برطــرف ســازد .پــس رژیــم ،بــه معنــای اســتفاده
صحیــح اســت نــه ممنوعیــت (گــروه فرهنــگ و جامعــه،
.)1395
رسانهها و سبک زندگی
نظــرات ،عالئــق ،رفتارهــا و جهتگیریهــای
رفتــاری افــراد و گروههــا بــا پیدایــش دهکــده جهانــی و
آغــاز عصــر ارتبــاط الکترونیــک (مــک لوهــان ،)1396 ،به
تأســی از ایــن پدیــده جهانــی دچــار تحــول و دگرگونــی
شــده اســت .ســبک زندگــی ســنتی خانوادههــا متأثــر
از پیشــرفتهای تکنولوژیهــای نویــن در زمینــه
ارتباطــات و همــگام بــا تغییــرات جهانــی از ســنتی بــه
ســمت مــدرن حرکــت کــرده و در نتیجــه ایــن تحــوالت
وســایل ارتباطــی بــه جزئــی الینفــک از زندگــی انســان
مــدرن عصــر کنونــی تبدیــل شــدهاند.
رابطــه ســبک زندگــی و مصــرف فرهنگــی و
رســانهای را بایــد از دو بعــد مــورد توجــه قــرار داد:
نخســت ایــن کــه مصــرف فرهنگــی و رســانهای بــه
عنــوان پیامــد ســبک زندگــی تلقــی میشــود؛ دوم ایــن
کــه ،ســبک زندگــی بــه عنــوان پیامــد مصــرف فرهنگــی
و رســانهای (مهــدی زاده.)1397 ،
رســانهها ســلیقهها و تمایــات افــراد را در
جهتهــای مختلــف شــکل میدهنــد ،ایــن امــر بــه
خصــوص در زمینــه فرهنگــی ،ارزشــی و پیامدهــای
آن در خانــواده بســیار مهــم اســت .آنچــه از رســانهها
یــاد میگیریــم را در زندگــی روزمــره خــود بــه کار
میگیریــم .ســلیقههای افــراد در مصــرف فرهنگــی
در کنــار فعالیتهــای فراغــت و الگــوی مصــرف ،از
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اصلیتریــن شــاخصهای مــورد اســتفاده در مطالعــات
ســبک زندگــی بــوده اســت ،برخــی از انــواع مصــرف
فرهنگــی مــورد اســتفاده عبــارت هســتند از :تماشــای
تلویزیــون ،خوانــدن روزنامــه ،مجلــه و کتاب ،گــوش دادن
بــه موســیقی و رادیــو ،رفتــن بــه ســینما و تئاتــر و کال
اســتفاده از رســانهها و فعالیتهــای فرهنگــی -هنــری.
انــواع مصــرف فرهنگــی و نیــز شــدت مصــرف هــر
محصــول فرهنگــی ،شــاخصی بــرای ســبک زندگــی
اســت (رضــوی زاده ،1386،بــه نقــل از مهــدی زاده).
نکتــه کلیــدی در ســبک زندگــی مخاطــب و زندگــی
روزمــره ایــن اســت کــه اســتفاده یــک فــرد از رســانهها
مرتبــط و در جهــت ســبک زندگــی او اســت (مهــدی
زاده .)1397،بــا توجــه بــه نقــش حســاس و تأثیرگــذار
رســانهها بایــد قوانینــی را بــرای حفــظ ســامت
رفتــاری خــود در مواجــه بــا آنهــا وضــع کنیــم تــا
بــا مصــرف مقــدار مناســب و متعــادل از کارکردهــای
مختلــف رســانهای بــه شــیوهای مفیــد و بهینــه بهــره
ببریــم و بــه عبارتــی ســبک زندگــی متأثــر از مصــرف
رســانهای نباشــد.
وسایل ارتباط جمعی و رژیم مصرف رسانهای
بــا ورود وســایل ارتبــاط جمعــی بــه محیــط
خانوادههــا ،ایــن وســایل عــاوه بــر کارکردهــای
پیشــین کــه بیشــتر شــامل انتشــار اطالعــات و اخبــار
بودهانــد بــه وســیلهای بــرای انتقــال ارزشهــا و
هنجارهــا و رفتارهــا تبدیــل شــدهاند و بــا رونــد رو بــه
رشــد وســایل ارتباطــی و فناوریهــای نویــن ارتباطــی
شــاهد تأثیــرات مثبــت و منفــی ایــن وســایل بــر نهــاد
خانــواده هســتیم.
در ایفــای کارکــرد خبــری و اطــاع رســانی و نظارت
بــر محیــط ،چنانچــه رســانهها بــه خطــرات و تهدیدهــای
احتمالــی بیــش از حــد تأکیــد کننــد ،باعــث تــرس و
وحشــت مــردم میشــوند .همچنیــن رســانهها بــا
انتشــار بیــش از حــد اخبــار و اطالعــات و جــذب ایــن
اطالعــات توســط مــردم ،باعــث تخدیــر ذهنــی ،رخوت و
بیاعتنایــی مخاطبــان میشــوند (مهــدی زاده.)1397 ،
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بــه مــوازات گســترش رســانهها در زندگــی خصوصــی و
اجتماعــی لــزوم آمــوزش افــراد بــرای اســتفاده صحیــح و
اختصــاص زمــان مناســب بــرای رویارویــی بــا رســانهها
بســیار ضــروری اســت .ایــن آمــوزش در وهلــه اول بــر
عهــده نهادهــای اولیــه همچــون خانوادههــا و مدرســه
اســت کــه بیشــترین زمــان را در تربیــت انســانها بــه
خــود اختصــاص میدهنــد.
در اســتفاده صحیــح بــرای کســب اطالعــات در
ایفــای کارکــرد همبســتگی ،چنــان چــه رســانهها بــا
تأکیــد بیــش از حــد بــر ثبــات و انســجام اجتماعــی،
نســبت بــه آزادی فــردی و دگرگونــی اجتماعــی
بیاعتنــا باشــند ،دارای آثــار و پیامــد منفــی چــون
ســازگاری تودههــا ،شــکلگیری افــکار قالبــی،
جلوگیــری از نــوآوری و تغییــر اجتماعــی و کاهــش نقــد
و انتقــاد خواهنــد بــود .در ایفــای نقــش انتقــال میــراث
فرهنگــی ،رســانهها میتواننــد دارای کژکارکردهایــی
چــون تقویــت جامعــه تــودهوار و تضعیــف خــرده
فرهنگهــا ،گرایــش بــه همســان ســازی و جلوگیــری
از توســعه فرهنگــی باشــند.
کارکــرد ســرگرمی رســانهها و کمــک آنهــا بــه
پــر کــردن اوقــات فراغــت ،دارای کژکارکردهایــی چــون
غفلــت از واقعیــت ،تنــزل ســلیقه عمومــی ،تخریــب هنــر
متعالــی و عــادت بــه تنآســایی اســت (مهــدی زاده،
 .)1397چنــان چــه آثــار تخدیــری و منفــی وســایل
ارتباطــی را در خانــواده بــه عنــوان نهــاد مهــم و اساســی
جامعــه در نظــر آوریــم ،اســتفاده از یــک رژیــم مصــرف
رســانهای بیــش از پیــش اهمیــت مییابــد .وســایل
ارتبــاط جمعــی خــود بــه عنــوان یــک نهــاد آموزشــی
کــه ســر تــا ســر زندگــی انســانها از کودکــی تــا
کهنســالی را دربرمیگیــرد ،در کنــار ســایر نهادهــا
وظیفــه آگاهــی و آمــوزش دادن بــه نســل کنونــی و
نس ـلهای آینــده در مــورد اســتفاده صحیــح از وســایل
ارتباطــی را نیــز بــر عهــده دارد ،کــه ایــن مهــم بــر
انســجام بنیــان خانــواده تأثیــر بســزایی دارد.
تحقیقات پیشین
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

تبریــزی ( )1398در پژوهشــی بــه بررســی رابطــه
رســانهای شــدن زندگــی روزمــره و ســامت خانــواده
پرداخــت .در ایــن تحقیــق بــا تمرکــز بــر  530خانــواده
تهرانــی دارای فرزنــد و بــا اســتفاده از روش پیمایــش،
رابطــه رســانهای شــدن زندگــی روزمــره و ســامت
خانــواده (شــامل پنــج بعــد) ،و تأثیــر میــزان مصــرف
هــر یــک از ســه رســانه تلویزیــون داخلــی ،شــبکههای
ماهــوارهای و اینترنــت بــر ایــن رابطــه مــورد پرســش
قــرار گرفــت .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه رســانهای
شــدن زندگــی روزمــره رابطــه معنــادار و معکوســی بــا
ســامت خانــواده دارد و ایــن رابطــه معکــوس در ابعــاد
ارتباطــی و فراینــدی ســامت خانــواده نمــود دارد.
دو بعــد رســانهای شــدن هویــت و رســانهای شــدن
تعامــات ،همبســتگی منفــی بــا شــاخص کل ســامت و
بــا ســامت ارتباطــی خانــواده دارنــد .همچنیــن میــزان
مصــرف اینترنــت و اســتفاده از ماهــواره بــا افزایــش
رســانهای شــدن از ســامت خانــواده کاســتهاند
و اســتفاده از تلویزیــون داخلــی نقشــی در فراینــد
رســانهای شــدن نــدارد.
عباســی شــوازی و عباســی آتشــگاه ( )1397در
مقالــه اینترنــت ،خانــواده شــبکهای و زمــان خانــواده
بــا دیدگاهــی جامعــه شــناختی بــه بررســی چگونگــی
تأثیرگــذاری تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی بــر روابــط
خانوادگــی پرداختنــد .جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه،
دانشآمــوزان دبیرســتانی شــهر شــیراز از تمــام
مناطــق دهگانــه بودهانــد کــه بــا تکنیــک نمونهگیــری
طبقـهای متناســب ،تعــداد  400نفــر از آنــان بــه عنــوان
افــراد نمونــه انتخــاب و بــه پرس ـشنامه پاســخ دادنــد.
چارچــوب نظــری ایــن مطالعــه ترکیبــی از نظریههــای
«خانــواده شــبکهای» و «مرزهــای خانــواده» بــوده و
یکــی از نوآوریهــای ایــن تحقیــق اســتفاده از دو
متغیــر میانجــی بــه نامهــای زمــان خانــواده و خانــواده
شــبکهای اســت ،کــه از چارچــوب نظــری تحقیــق
گرفتــه شــده اســت.
در نهایــت نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی از ایــن اســت
کــه هیــچ گونــه ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری بیــن نــوع
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و میــزان اســتفاده از تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی بــا
روابــط خانوادگــی وجــود نــدارد و ایــن ارتبــاط از مســیر
متغیرهــای میانجــی یعنــی زمــان خانــواده و خانــواده
شــبکهای محقــق میشــود.
رضایــی و پورجبلــی ( )1396در مطالعــهای بــه
بررســی رابطــه بیــن میــزان انســجام اجتماعــی خانــواده
در بیــن خانوادههــای شــهر نقــده پرداختنــد .جامعــه
آمــاری تحقیــق را خانوادههــای شــهر نقــده بــه تعــداد
( )60732خانــوار تشــکیل میدهنــد ،کــه بــا اســتفاده
از فرمــول کوکــران تعــداد ( )378نفــر بــه عنــوان حجــم
نمونــه و بــه روش نمونهگیــری تصادفــی خوشــهای
چنــد مرحلــهای ( )378انتخــاب شــدند.
ابــزار اندازهگیــری در تحقیــق حاضــر،
پرســشنامههای محقــق ســاخته میــزان انســجام
خانــواده و میــزان ســاعات اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی بودنــد .بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده
از آزمــون فرضیههــای تحقیــق ،بیــن میــزان ســاعات
اســتفاده از شــبکههای مجــازی و میــزان انســجام
خانــواده رابطــه معنــیدار و معکــوس وجــود داشــت و
در بررســی ابعــاد انســجام خانــواده ،متغیرهــای میــزان
مطلوبیــت روابــط زناشــویی و روابــط فرزنــدان و والدیــن
بــا میــزان اســتفاده از شــبکههای مجــازی رابطــه
معن ـیدار و معکــوس ،امــا بــا متغیــر میــزان مطلوبیــت
مناســبات خانوادگــی رابطــه معنــیداری بــه دســت
نیامــد .و بیــن نــوع فعالیــت در شــبکههای مجــازی
و میــزان انســجام خانوادههــا تفــاوت معنــیدار نبــود،
امــا میــزان انســجام خانوادههــا بــر حســب تحصیــات
متفــاوت گــزارش شــد.
نصیــری ،بختیــاری و حســینی ( )1395در پژوهشــی
بــه بررســی آمــوزش ســواد رســانهای دانشآمــوزان
پایــه ششــم ابتدایــی بــا رویکــردی بــر تفکــر انتقــادی
پرداختنــد .بــا توجــه بــه ســاختارهای دانــش مطــرح
شــده در ســواد رســانهای ،پنــج مؤلفــه اصلــی ســواد
رســانهای ،بــا تأکیــد بــر محتــوای رســانهای برگرفتــه
از نظریههــای ارتباطــی ،طــرح برنامــه درســی تدویــن
شــد .ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از
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نظــر روش گــردآوری دادههــا شــبه آزمایشــی (نیمــه
آزمایشــی) بــوده اســت .در ایــن روش دو گــروه آزمایــش
و کنتــرل انتخــاب و مــورد ســنجش و اندازهگیــری
قــرار گرفتنــد؛ و بــا روش مبتنــی بــر گفــت و گــو و
تشــکیل حلقــه کنــد و کاو بــرای ( )60نفــر در پایــه
ششــم ابتدایــی دبســتان پســرانه بــه اجــرا در آمــد.
حجــم نمونــه بــه صــورت گروههــای ( )30نفــری در
دو کالس کــه بــه صــورت دو گــروه کنتــرل و آزمایــش،
تقســیم و مشــخص شــد.
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه دانشآمــوزان گــروه
آزمایــش نســبت بــه دانشآمــوزان گــروه کنتــرل ،بــا
توجــه بــه آموزشهایــی کــه بــه آنــان ارائــه شــد؛
بــا  99درصــد اطمینــان در مهارتهــای اســتفاده
از رســانهها ،تجزیــه وتحلیــل پیامهــای رســانهای،
توانایــی تولیــد و ارســال پیامهــای رســانهای ،تفکــر
انتقــادی در اســتفاده از رســانهها ،در ســطح باالتــری
از مهــارت ســواد رســانهای قــرار گرفتنــد.
بختیــاری ( )1394در مطالعـهای بــه بررســی تأثیــر
فناوریهــای نویــن ارتباطــی (اینترنــت) بــر جوانــان
پرداخــت .بــا توجــه بــه اســتفاده فراگیــر از اینترنــت
و بــا توجــه بــه ایــن کــه ،ایــن ابــزار بــه عنــوان یــک
نیــاز اجتنابناپذیــر در عصــر ارتباطــات مــورد توجــه
خانــواده اســت و میتوانــد کارکردهــای متفــاوت
آشــکار و نهانــی در خانــواده بــه دنبــال داشــته و باعــث
افزایــش یــا کاهــش ضریــب امنیــت در خانــواده گــردد.
مســئله اساســی ایــن پژوهــش آسیبشناســی اینترنــت و
معضــات و پیامدهــای امنیتــی و اجتماعــی در خانــواده
و جوانــان راهکارهــای اصــاح و بازنگــری آن اســت.
بــر ایــن اســاس ســه ســؤال پژوهشــی در مــورد
ویژگیهــای رســانهای اینترنــت ،معضــات امنیتــی،
پیامدهــای نامناســب اجتماعــی در خانــواده و راهکارهای
اصــاح و بازنگــری آن طــرح و مــورد بررســی واقع شــده
اســت .روش انجــام پژوهــش پیمایشــی -توصیفــی بــوده
کــه بــا روش نمونهگیــری تصادفــی انجــام گردیــد .بــه
منظــور گــردآوری دادهای الزم بــرای پاســخگویی بــه
ســؤاالت پژوهــش ،اســناد و مــدارك موجــود و مرتبــط
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بــا اســتفاده از فــرم گــردآوری داده ،جمــعآوری و بــه
روش کیفــی تحلیــل شــدهاند.
در ایــن پژوهــش تعــداد ( )200نفــر از شــهروندان
تهرانــی (شــامل  100نفــر زن و  100نفــر مــرد) بیــن
مقطــع ســنی  21تــا  31ســال در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی از دیپلــم تــا دکتــری مــورد پژوهــش قــرار
گرفتنــد .بــا توجــه به نتایــج تحقیــق و در بررســی نظرات
اندیشــمندان اینترنــت بیطــرف و خنثــی نیســت ،هــم
فرصــت اســت و هــم تهدیــد .بسترســازی مناســب
فرهنگــی بــرای اســتفاده بــه جــا از اینترنــت در جامعــه و
برخــورد علمــی و آگاهانــه بــا دســتاوردهای نویــن علمــی
در بــه حداقــل رســاندن مضــرات و خطــرات ناشــی از آن
در جامعــه بســیار اثرگــذار اســت .همچنین فرهنگســازی
و اطــاع رســانی شــفاف و منطبــق بــر خطــوط قرمــز
واقعــی ،نــه ســلیقهای مدیــران ،بهرهگیــری گســترده
از دیــدگاه کارشناســی صاحبنظــران علــوم ارتباطــات،
ضــرورت امــروز جامعــه اســت.
همچنیــن اینترنــت میتوانــد در انتقــال نظــام
ارزشــی و تقویــت الگوهــای رفتــاری مــردم نقــش
مســتقیم و غیــر مســتقیم داشــته باشــد .ایــن وســیله
در ترویــج عناصــر فرهنگــیای کــه جامعــه بــه آنهــا
نیــازدارد و همچنیــن در طــرد و حــذف الگوهــای رفتاری
نامناســب و بازدارنــده رشــد ،توســعه و شــکوفایی جامعه،
نقشهــای بســیار موثــر و مهمــی ایفــا میکنــد.
راهکارهــای مهمــی کــه در ایــن زمینــه میتوانــد
آگاهــی بخــش و یاریدهنــده باشــد :نقــش
فرهنگســازی ،اســتقرار یــک هویــت جمعــی مشــترك
(هویــت اســامی -ایرانــی) بــه منظــور ایجــاد زمینــه
مناســب در مبانــی هویــت اســامی -ایرانــی ،تقویــت
ارزشهــا ،تقویــت کانــون خانــواده ،نقــش برجســته
دولــت و سیاســتگذاری آن ،ارتقــای ســطح ســواد
رســانهای شــهروندان.
خــوش نشــین ( )1393مطالعــهای تحــت عنــوان
تبییــن الگــوی عملکــرد رســانه در راســتای تقویــت
کارکردهــای خانــواده اســامی انجــام داده اســت .از
منظــر قــرآن کریــم حکمــت تشــکیل خانــواده رســیدن
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بــه آرامــش اســت .ســبکی کــه خانــواده بــرای تعامــل
بــا فرزنــدان انتخــاب میکنــد ،بــر انتخــاب ارزشهــای
ایشــان و همچنیــن از جملــه حقــوق فرزنــدان کمــک
بــه ایشــان بــرای تشــکیل خانــواده اســت ،کــه بــه طــور
طبیعــی بــا تأکیــد بــر ارزشهــای اســامی تدویــن
میشــود و بیانگــر ارتبــاط دو جانبــه کارکردهــا و
تقویــت ارزشهــا اســت.
کارکردهــای رســانه در تبییــن و ترویــج ارزشهــای
خانــواده از دیــدگاه اســام در کنــار کارکردهــای رســانه
در تأمیــن نیــاز مخاطبــان قابــل بررســی اســت .ایــن
مقالــه بــا تأکیــد بــر پژوهــش اســنادی بــه جم ـعآوری
اطالعاتــی در مــورد عملکــرد رســانههای داخلــی بــه
ویــژه تلویزیــون در تقویــت کارکردهــای خانــواده
اســامی پرداختــه و بــا نگاهــی تحلیلــی بــر حجــم
گســتردهای از منابــع و تحقیقــات موجــود ،تــاش
شــده تــا الگویــی بــرای کارایــی مؤثــر رســانهها در
تأمیــن نیــاز مخاطبــان تعریــف شــود .بیــن عواملــی
ماننــد آمــوزش ،نظــارت مناســب ،ارتبــاط صمیمــی
بیــن اعضــای خانــواده ،ســازگاری بیــن والدیــن ،رفتــار
زیســتی و تعامــل مناســب در میــان اعضــای خانــواده بــا
تثبیــت ارزشهــای اســامی ارتبــاط وجــود دارد.
جهانجــو نیــا ( )1392در مطالعــه ضــرورت ســواد
رســانهای در فضــای مجــازی میگویــد :در قــرن اخیــر از
ســواد رســانهای ،بــه عنــوان ســواد جدیــد یــاد میشــود،
همچنیــن بــا افزایــش دسترســی بــه رســانههای تعاملــی
آســیبهای اجتماعــی جدیــدی در جامعــه بــروز کــرده
اســت ،کــه میــزان ســواد رســانهای کاربــران ،در آن نقش
دارد .مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه میــزان ســواد
رســانهای دانشآمــوزان در چــه ســطحی اســت و ارتبــاط
بیــن ســواد رســانهای و آســیبهای اجتماعــی نوپدیــد
فضــای مجــازی چگونــه اســت ،بــا توجــه بــه زندگــی
در عصــر اینترنــت و اســتفاده روزافــزون دانشآمــوزان
از ایــن رســانه تعاملــی ،و از ســویی آســیبهای
اجتماعــی نوپدیــد فضــای مجــازی ،ارتقــای ســواد
رســانهای میتوانــد نقــش مؤثــری در کاهــش ایــن نــوع
آســیبها و اســتفاده نقادانــه و هوشــمندانه از اینترنــت
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داشــته باشــد .مؤثرتریــن راه بــرای کاهــش آســیبهای
اجتماعــی نوپدیــد ناشــی از فضــای مجــازی و رســانهها،
عــاوه بــر تصویــب قوانیــن ،کســب آموزشهــای
تخصصــی و امنیتــی ،اســتفاده از اینترنــت و در مجمــوع،
ارتقــای ســطح ســواد رســانهای اســت.
شــایگان ،مرتضــوی ،صفــر پــور و طهماســبی خــواه
( ،)1391در مطالعــهای بــه بررســی نقــش عوامــل
فرهنگــی ،دینــی در تحکیــم بنیــان خانــواده (رســانه و
 )...پرداختنــد .جامعــه آمــاری ایــن پژوهش شــامل منابع
مرتبــط بــا مطالعــات خانــواده در ایــران و تربیــت دینــی
در تحکیــم بنیــان خانــواده اســت .حجــم نمونــه شــامل
منابعــی اســت کــه در پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت و
منابــع تربیتــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش اســت .در
ایــن پژوهــش بــه نقــش ســازه فرهنــگ در نظــام آموزش
و پــرورش و ارائــه و اشــاعه تربیــت دینــی در قالبهــای
جــذاب زیبــا و فعالیــت در زیرســاختهای پنهــان
تربیتــی و برنامــه تربیــت پنهــان بــر ارزشهــا ،باورهــا و
نگرشهــای انفــرادی اشــاره گردیــد .رســیدن بــه ایمــان
و امنیــت و در ســایه خــوف الهــی ،همچنیــن پارادوکــس
خــوف و امنیــت اشــاره شــد .در نهایــت نقــش عوامــل
فرهنگــی -دینــی در تربیــت و تحکیــم بنیــان خانــواده
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .نتایــج ،حاکــی از
نقــش مؤثــر عوامــل فرهنگــی و تربیــت دینــی در تربیــت
خانوادههــای موفــق و تحکیــم بنیــان خانــواده بــود.
از دیگــر متغیرهــا رســانه در فرهنگپذیــری دینــی
خانوادههــا بــرای کســب آرامــش و جلوگیــری از
اســترس و اضطــراب در فضــای خانــواده تأثیــر جــدی
داشــت .بــا تأکیــد بــر ایــن مطالعــات میتــوان دریافــت،
والدیــن بــا عمــل بــه احــکام و دســتورات دینی ،شــرایط
تقویــت رفتــار مذهبــی فرزنــدان را فراهــم میســازند و
شــاکله شــخصیتی ،عاطفــی ،روحــی ،اخالقــی ،معنــوی
در ایــن کانــون در محیطــی امــن و آرام و بــا رضایتــی
مطمئــن شــکل میگیــرد.
نتیجهگیری
امــروزه رســانههای جمعــی جــزو جداییناپذیــر

تأثیر رژیم مصرف رسانهای بر انسجام خانواده

زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی انســانها
هســتند .بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع فناوریهــا و
تکنولوژیهــای ارتباطــی و نقــش آنهــا در زندگــی
روزمــره مخاطبــان نمیتــوان از تأثیــرات مثبــت و منفــی
رســانهها غفلــت کــرد .رســانهها و محتــوای آنهــا
هــم میتواننــد بــر نهــاد خانــواده بــه عنــوان اولیــن
و مهمتریــن نهــاد اجتماعــی تأثیــر مثبــت داشــته و
باعــث اســتحکام و تقویــت بنیــان خانــواده و ارزشهــای
دینــی شــوند ،هــم میتواننــد باعــث احســاس جدایــی،
تنهایــی و از هــم گســیختگی پیوندهــای عاطفــی در
محیــط خانــه و خانــواده باشــند.
ضــرورت ایجــاد برنامهریــزی بــرای صــرف وقــت
و گــذران اوقــات در اســتفاده از رســانهها مهــم اســت
و تأثیــرات مثبــت رســانهها را در خانــواده و جامعــه
افزایــش میدهــد؛ همچنیــن تصحیــح الگــوی مصــرف
رســانهای فرزنــدان توســط والدیــن و نهادهــای آموزشــی
و ســاماندهی دریافــت اطالعــات رســانهای توســط
خانوادههــا باعــث ارتقــای تأثیــرات مثبــت رســانهها
میشــوند.
پیشنهادها
 .1ارتقــای ســطح ســواد رســانهای والدیــن و
فرزنــدان.
 .2برنامهریــزی و نظــارت آگاهانــه والدیــن بــر
مــدت زمــان اســتفاده فرزنــدان از رســانهها.
 .3حمایــت عاطفــی والدیــن از کــودکان ،نوجوانــان
و جوانــان بــه منظــور افزایــش حضــور آنهــا در کانــون
گــرم خانــواده.
 .4تهیــه برنامههــای آموزشــی و ایجــاد یــک الگــو،
توســط رســانهها ،بــرای آمــوزش شــهروندان در زمینــه
اســتفاده بهینــه از رســانهها.
 .5تقویــت ارزشهــای دینــی و مذهبــی فرزنــدان
در خانــواده.
 .6تولیــد و پخــش برنامههــای آموزشــی از رســانه
ملــی ،بــرای افزایــش مهــارت ارتباطــی اعضــای خانــواده
در خصــوص گفــت و گــو دربــاره مســائل و مشــکالت بــه
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جــای پنــاه بــردن بــه رســانهها بــرای فــرار از مشــکالت
روزمره.
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