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تأثیر سواد رسانه ای بر بنیان خانواده

چکید�ه
از جنبش در حوزه های وسیع  پیدایی نوع جدیدی  امروزه در جهان، شاهد 
نوین  تکنولوژی های  و  فناوری ها  توسط  این جنبش،  که  ارتباطات هستیم 
این  آورده است.  بار  به  را  آمده و دگرگونی های عظیمی  به وجود  ارتباطی 
دگرگونی ها اگرچه، در جهت مثبت و سازنده بوده، اما زیان هایی را نیز به بار 
آورده؛ که یکی از مهم ترین این زیان ها، از بین رفتن بنیان خانواده است. 
بدین ترتیب که، این فناوری ها از طرفی به افزایش سطح آگاهی خانواده ها 
سطح  در  ناهنجاری ها  ایجاد  عامل  خود  نیز  مواردی  در  اما  کرده،  کمک 
خانواده بوده اند، به گونه ای که در پاره ای از موارد نیز، چنین رسانه هایی را 
موجب از بین رفتن خانواده در جامعه قلمداد کرده اند. اما از آن جا که خانواده 
مهم ترین رکن جامعه است و محوری ترین بحث های برنامه سازی در رسانه 
ملی است و مهم ترین نقش را در تربیت فرزندان به عهده دارد. لذا داشتن 
و  رسانه ای  پیام های  از  بهره مندی  زمینه  در  الزم  مهارت های  و  اطالعات 
لذت بخش تر  و  پویاتر  مؤثرتر،  رسانه ها  از  را  ما  استفاده  می تواند  فناوری ها 
نماید، تا به راحتی تحت تأثیر ارزش های ارتقا و ایدئولوژی های خاص رسانه 
قرار نگیریم، بنابراین مادامی که شکاف میان اقلیت های کنترل کننده ارتباط 
نیاز  است  افزایش  به  رو  دارند،  قرار  آن  تأثیر  معرض  در  که  مردم  عامه  و 
به مبادله دانش و باال بردن سطح آگاهی در خصوص استفاده از پیام های 
رسانه ای، سنجیده و هدفمند ضروری می گردد. اینجا است که سواد رسانه ای 
تا به  از مهم ترین پدیده های عصر اطالعات ظهور می کند  به عنوان یکی 
مخاطب کمک کند سطح اطالعات و دانش خود را باال برده و سعی کند از 
سر عادت و صرفا برای سرگرمی و تفریح از رسانه ها استفاده نکند؛ بلکه با 
بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیام ها بپردازد. از این رو این مقاله با 
روش مروری تحلیلی، بر آن است تا تأثیر سواد رسانه ای را بر تحکیم بنیان 
عصر  در  خانواده  بنیان  تحکیم  برای  راه کارهایی  و  نماید.  بررسی  خانواده 

جدید ارائه دهد.
واژگان�کلیدی
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مقدمه
در صدد  همواره  بشر  امروز،  به  تا  گذشته  از 
یافتن راه هایی برای برقراری ارتباط با محیط 
به  ابتدا  ارتباط  این  که  بوده،  خویش  اطراف 
صورت سنتی و چهره به چهره و متقابل بود 
گرم  کانون  در  بیشتر  فرهنگ پذیری  روند  و 
خانواده و گروه همساالن شکل می گرفت، اما 
این  فناوری،  پیشرفت  و  با ظهور  رفته،  رفته 
ارتباط شکل دیگری به خود گرفت. به طوری 
که بین شنونده و گوینده، یا بهتر بگوییم بین 
به  فاصله زیادی  به طور نسبی  مؤثر و متأثر 
وجود آمد و ارتباطات یک طرفه و از راه دور 
صورت گرفت و بشر پا به عصری نهاد که آن 
را با نام های متفاوتی چون »دهکده جهاني«، 
»عصر ارتباطات«، »عصر تکنیک« و رهبري از 

راه دور نامیده اند.
عصری که می توان گفت وسایل ارتباط جمعی 
و  اجتماعی  نهاد  مهم ترین  عنوان  به  آن  در 
پیچیده ترین ابزار القای اندیشه ها و کارآمدترین 
سالح ها برای تسخیر آرام جوامع هستند. برخی 
معتقد هستند که این رسانه های ارتباطی دارای 
چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه 
در تاریخ بشر پدید آورند، نسلی که با نسل های 

پیشین بسیار متفاوت است.
»الزارسفلد« و »مرتن« در تشریح عقاید این 
جمعی  ارتباط  وسایل  می نویسند:  متفکران 
جدید ابزاری بس نیرومند هستند که می توان 
از آن در راه خیر و شر با تأثیری شگرف سود 
نداشته  برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود 
باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر 
بیشتر از خیر آن است )هدایت اهلل، 1373: 
203(. بنابراین این خیر و شر بودن به نحوه 
برخورد و استفاده ما از این رسانه ها در شئون 
مختلف زندگی بستگی دارد که، برای داشتن 
استفاده مطلوب و مناسب از آن، به اطالعات 
از  بهره مندی  زمینه  در  الزم  آگاهی های  و 
ما  استفاده  تا  داریم  نیاز  رسانه ای  پیام های 

نموده  لذت بخش تر  و  پویاتر  رسانه ها،  از  را 
ارزش ها  تأثیر  تحت  راحتی  به  همچنین،  و 
این  نگیریم.  قرار  رسانه  خاص  ایدئولوژی  و 
رسانه ها تمامی جهات و ابعاد انسانی را متأثر 
ساخته و امواج این وسیله به همه روزنه ها و 
خانواده  گرم  کانون  ویژه  به  امن  حریم های 
رسوخ کرده و به اشکال گوناگون بر اعضا و 
روابط افراد خانواده تأثیر گذاشته اند و باعث 
تماشاچی  به  متفکر  و  فعال  انسان  که  شده 
منفعل و راکد تبدیل شود. بنابراین، در این 
زمان که شکاف میان اقلیت های کنترل کننده 
ارتباط و عامه مردم که در معرض تأثیر آن 

قرار دارند، رو به افزایش است.
نیاز به مبادله دانش و باال بردن سطح آگاهی 
رسانه ای،  پیام های  از  استفاده  خصوص  در 
در  و  می گردد  هدفمند ضروری  و  سنجیده 
اینجا است که سواد رسانه ای به عنوان یکی 
از مهم ترین پدیده های عصر اطالعات ظهور 
سطح  کند  کمک  مخاطب  به  تا  می کند 
سعی  و  برده  باال  را  خود  دانش  و  اطالعات 
سرگرمی  برای  صرًفا  و  عادت  سر  از  کند 
با  بلکه  نکند؛  استفاده  رسانه ها  از  تفریح  و 
بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیام ها 
که  موضوعی  اما   .)1384 )نصیری،  بپردازد 
این  اثرگذاری  است  ذکر  قابل  جا  این  در 
که  چنان  است،  خانواده  بنیان  بر  رسانه ها 
خانواده محوری ترین بحث های برنامه سازی 
در رسانه های ملی است و مهم ترین نقش را 
واقع  در  دارد.  عهده  به  فرزندان  تربیت  در 
باورها و اعتقادات دینی و جامعه پذیری ابتدا 

در خانواده شکل می گیرد.
از این رو، این مقاله با روش مروری تحلیلی بر 
آن است تا تأثیر سواد رسانه ای را بر تحکیم 
راهکارهایی  و  نماید  بررسی  خانواده  بنیان 
برای بنیان خانواده در عصر جدید ارائه دهد. 
لذا پیش از آغاز مقاله، شناخت واژه های سواد 

رسانه ای و بنیان خانواده از ضروریت ها است. 
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y مفهوم رسانه
تعبیر  به  و  عمومی  یا  جمعی  رسانه های 
فارسی  اصطالح  ارتباط جمعی،  دیگر وسایل 
جمع  که  است  »مدیوم1«  التین  واژه  شده 
آن »مدیا2« است و منظور از آن دسته ای از 
تعداد کثیری  وسایل هستند که مورد توجه 
هستند و از تمدن های جدید به وجود آمده اند 

)ساروخاني، 1374: 3(.
y سواد رسانه ای

ارزیابي  تحلیل،  دسترسی،  قدرت  و  توانایی 
که  رسانه اي  پیام هاي  و  اطالعات  انتقال  و 
مي توان در چارچوب هاي مختلف چاپي و غیر 
چاپي عرضه نمود را سواد رسانه اي مي گویند 

)کانسیداین، 1379(.
y مفهوم خانواده

خانواده ، یک گروه پویا است. گروه تنها مجموعه ای 
از افراد نیست، بلکه نشان دهنده نوع و شکل 
روابط میان اعضای آن نیز هست. گروه را می توان 
مجموعه ای از افراد دانست، که با برقراری ارتباط 
با یکدیگر و انجام کار و فعالیت مشترک، هدف 
مشترکی را نیز دنبال می کنند )بورمان، 1969، 

به نقل از فرهنگی، 1382(.
خانواده در زبان فارسی به معنای دودمان، تبار، 
خاندان و اهل خانه آمده و با عنوان اسره در 
لغت عربی به سپر نگهدارنده و زره محکم معنا 
شده و بر عشیره و خاندان فرد به اعتبار این که 
از آن ها قدرت می گیرد، اطالق گردیده است 
از  افرادی است که  از  و در اصطالح متشکل 
پذیرش  یا  خونی  هم  زناشویی،  پیوند  طریق 
فرزند با یکدیگر به عنوان زن، مادر، پدر، شوهر، 
برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند؛ 
واحد  در  و  می آورند  پدید  مشترک  فرهنگ 

خاص زندگی می کنند )آزاد ارمکی، 1389(.

1 Medium

2 Media

y مفهوم پیوند عاطفي
پیوند عاطفی مشخصه ای است که فضای روانی 
گروه را برای وصول به اهداف تعیین شده و 
وجود  آن،  دلیل  می کند.  تسهیل  منسجم، 
نیروی انگیزشی پیوند عاطفی است که موجب 
می شود اعضای گروه در تأمین نیازهای یکدیگر 
به صورت فعال مشارکت کنند. پیوند عاطفی 
گسترش  و  شده  پدیدار  گوناگونی  دالیل  به 
می یابد. یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد این 
پیوند، وجود زمینه ارتباطات صحیح بین فردی 
است. این ارتباط به درستی انجام نمی پذیرد 
مگر آن که اعضای گروه با نوعی تفهیم و تفاهم 
و درک متقابل با یکدیگر تعامل داشته باشند 
)برکو و همکاران، 1953، ترجمه دکتر اعرابی و 

همکاران، 1378(
ضرورت و اهمیت تحقیق

نوع جدیدی  پیدایی  امروزه در جهان، شاهد 
ارتباطات  وسیع  حوزه های  در  جنبش  از 
هستیم که این جنبش،  توسط فناوری ها و 
تکنولوژی های نوین ارتباطی به وجود آمده و 
است.  آورده  بار  به  را  عظیمی  دگرگونی های 
و  مثبت  جهت  در  اگرچه،  دگرگونی ها  این 
سازنده بوده، اما زیان هایی را نیز به بار آورده 
که یکی از مهم ترین این زیان ها، از بین رفتن 
بنیان خانواده است. بدین ترتیب، این رسانه ها 
ارزش های  از  برخی  تقویت  باعث  سویی  از 
اجتماعی و در مواردی هم باعث تضعیف آن ها 
شده است، بنابراین فناوری ها به عنوان یکی از 
عوامل مهم تأثیرگذار بر تحوالت خانواده نقش 
اساسی در دگرگونی روابط درونی بین اعضای 
آن داشته اند و این تحوالت باعث سست شدن 
پیوندهای درون خانواده، افزایش طالق، ناتوانی 
در تربیت فرزندان و... شده است و از طرفی 
سطح  افزایش  چون  مثبتی  پیامدهای  دیگر 
داشته   ... و  آموزشی  خانواده،  اعضای  آگاهی 
است؛ آنچه می تواند نقش و اهمیت رسانه در 
بعد مثبت آن را افزایش دهد شناخت علمی 
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و دقیق ویژگی ها و کارکردهای نوین خانواده 
رسانه  که  است  صورت  این  در  تنها  و  است 
ضمن  مناسب  برنامه های  تولید  با  می تواند 
دستیابی به اهداف تعریف شده از پیامدهای 

ناخواسته آن جلوگیری کند.
 اهمیت این امر تا بدان جا است که در عصری 
که فرا ارتباطات نامیده می شود و زندگی روزمره 
مردم با تمام وجود متأثر از چنین پارادایمی 
است. به سختی می توان منکر متغیری چنین 
قدرتمند در عرصه زندگی بشر گردید، پس برای 
این که بتوان به اتحاد فرهنگی یا یکپارچگی 
از خوش بینی  افراد که  اعتقاد  به  یا  فرهنگی 
کمتری برخوردار هستند به استیالی فرهنگی 
دست یافت و از اثرات منفی این رسانه ها بر 
کار  این  کرد. الزمه  خانواده جلوگیری  بنیان 
سواد  همان  یا  سوادآموزی  بر  فراوان  تأکید 
رسانه ای است، چنان که بی توجهی به این امر 
مهم می تواند جوامع را در معرض رکود و عقب 
ماندگی جدی قرار دهد، به گونه ای که حتی 
اجتماعی  تحوالت  صاحب نظران  از  بسیاری 
در  بنیادین  و  جدی  بسیار  تغییرات  به  قائل 
عرصه زندگی اجتماعی بشر و فرهنگ جوامع 

در آینده ای نه چندان دور هستند.
اهداف سواد رسانه ای

هدف اصلی سواد رسانه ای این است که به ما 
قدرت کنترل بیشتری نسبت به تعابیر پیام ها 
می بخشد. واقعیت این است که همه پیام های 
رسانه ای دارای تعابیر و تفاسیر مختلف هستند. 
مثال، روزنامه نگاران به ما تعابیر خودشان را از 
این که چه چیزی و چه کسی مهم است، ارائه 
سرگرمی  برنامه های  برنامه سازان  می دهند، 
نیز تعابیر خود را از مفاهیمی چون انسانیت، 
می دهند.  نشان  خوشبختی  و  جنگ  آشتی، 
همچنین ما نیز به عنوان مخاطب می توانیم 
تعابیر خودمان را از این پیام داشته باشیم، چه 
را کسب  با رسانه  برخورد  آگاهی الزم در  ما 
دارد  ادامه  رسانه  تأثیر  فرایند  نه،  یا  کنیم 

)فراهانی، 1386(. در هر حال سواد رسانه ای 
قصد هوشیار سازی و اختیار بخشی به مخاطب 
را دارد و در چنین عصری، این مهارت ها پایه 
و اساس آینده جامعه آگاه را تشکیل می دهد 
و باعث تقویت و قدرتمند کردن ساختارهای 

دموکراتیک جامعه می شود )بلیغ، 1380(.
اگر مهارت های بسیار زیادی هم داشته باشیم 
اما نتوانیم اطالعات و آگاهی مان را طبقه بندی 
کنیم تا در جهت مناسب خود از آن ها استفاده 
کنیم، قادر نخواهیم بود خود را به سطح وسیع 
را  ما  که  رسانه ای  پیام های  از  گسترده ای  و 
حتی  و  قرارداده اند  اطالعات  بمباران  تحت 
ارتباط  در  آن  با  دائًما  که  اطرافمان  محیط 
هستیم، عرضه کنیم. پس این بیانگر محدود 
است.  ما  دانش  ساختمان  بودن  نامتعادل  و 
بنابراین ضروری است در برخورد با رسانه ها از 
طریق سوادآموزی رسانه ای، با هوشیاری کامل 
عمل کنیم و به راحتی تسلیم امواج الکترونیکی 

رسانه ها نشویم )باقر ساروخانی،  1381(.
سواد رسانه ای، بنیان خانواده

امروزه قدرت رسانه های جهانی با ورود به عصر 
»انقالب فناوری اطالعات« با چرخشی عظیم 
از رویکرد سنتی خود قدم به عرصه ای پهناور 
گذاشته که فارغ از هر گونه محدودیت مکانی 
و زمانی عالوه بر رسالت اطالع رسانی، نقش 
سازی های  جریان  در  تعیین کننده  و  پررنگ 
مهم تاریخی برای خود قائل است )ساروخانی، 

.)75 :1374
رسانه های جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر 
وسایل ارتباط جمعی به معنای هر نوع وسیله ای 
است که انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده ای 
باشد. در حقیقت رسانه هم می تواند به عنوان 
معلم اخالق عمل کند و هدایتگر مردم به سوی 
ارزش های اخالقی باشد و هم می تواند اصول 
اخالقی عرضی و رایج در جامعه را فرا گرفته 
و بازتولید کند و تنها هدفش را جذب مخاطب 

قرار دهد.
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در عصر حاضر برای درک دقیق و عینی از تأثیرات 
متقابل رسانه و اخالق که به شکل گیری رفتارها 
نیز می انجامد رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 
به دلیل تأثیرات عمیق، سریع و گسترده ای که 
در حوزه های مختلف انسانی دارند دغدغه های 
جدی را به وجود آورده اند، به طوری که دیدگاه 
غالب سیاست گذاران و برنامه ریزان رسانه ای بر 
محوریت رسانه استوار است )خاموشي، 175(. 
تمام سعی و تالش رسانه های جمعی، رسیدن 
به اهداف و مقاصدی است که در عین حال، 
هر کدام به نحوی دارای رنگ و صیغه تربیتی 
هستند؛ زیرا این رسانه ها در اموری نظیر رشد 
شخصیت افراد در ابعاد مختلف، ایجاد ارتباط 
فرایند  در  افراد  به  و جامعه، کمک  افراد  بین 
سازگاری با جهان متغیر پیرامون و ... دخالت 
دارند؛ برخی از دانشمندان حتی آن قدر نقش 
و تأثیرگذاری وسایل ارتباط جمعی را در زندگی 
بشر مهم و حیاتی می خوانند که از آن به عنوان 

یک تمدن مهم یاد کرده اند.
 بنابراین رسانه مروج نوع خاصی از رفتار تلقی 
باورهایی  منعکس کننده  تنها  بلکه  نمی شود، 
را  آن ها  ضمنی  صورت  به  جامعه  که  است 
پذیرفته است. و همچنین می تواند با اثرگذاری 
مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده بسیاری 
از ناهنجاری های درون خانواده را کاهش دهد 
و در تعالی جامعه مؤثر واقع شود. خانواده به 
عنوان یک نظام اجتماعي از پیشرفت تکنولوژي 
ارتباط جمعي مصون  فراگیر شدن وسایل  و 
نبوده و از آن به عنوان عامل تکمیل کننده در 
اگرچه  است.  گرفته  بهره  اعضایش  پیشرفت 
رسانه می تواند به صورت مستقیم تمامی آحاد 
جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، اما تأثیر مهم آن 
از طریق اثرگذاری بر نهادهایی چون خانواده 
است )آدرنگ، 1380(. این تأثیر رسانه بر بنیان 
خانواده از جمله مسائل و معضالتی است که 
ذهن تمام جامعه شناسان و سیاست گذاران را 
به عنوان  به خود درگیر کرده است. خانواده 
در  اساسی  عنصر  بشری،  کانون  مهم ترین 

تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت 
است، و مهم ترین نقش را در تربیت فرزندان به 

عهده دارد.
از نظر کوئن با صنعتی شدن جوامع، ساخت، 
دگرگونی  دچار  خانواده  اقتدار  و  کارکردها 
گذار  پیامد  مهم ترین  و  است  شده  عظیمی 
به خانواده صنعتی شهری،  از خانواده سنتی 
خانواده  جای  به  هسته ای  خانواده  جانشینی 
نقش  خانواده  نتیجه  در  است.  بوده  گسترده 
خود در تربیت اجتماعی فرزندان را به مدارس 
و آموزشگاه ها واگذار کرد و می توان گفت روابط 
در  منفعت  و  مهرجویی  جای  به  سودجویی 
مقابل اخالق قرار گرفت و خانواده با کارکردهای 
گذشته اش به حاشیه رانده شد )رئوف، 1377(. 
سال  به  رسانه اي،  سواد  پیدایش  تاریخچه 
)1965( باز مي گردد که منظور از آن، توانایی 
انتقال  و  ارزیابي  تحلیل،  دسترسی،  قدرت  و 
اطالعات و پیام هاي رسانه ای است. این گونه 
به  اولین کشور،  عنوان  به  کانادا  در  سواد،  از 
صورت رسمي از طرف نظام آموزش و پرورش 
مدارس  درسي  برنامه هاي  جز  و  پذیرفته 
گنجانده شد )قاسمی، 1368(. سواد رسانه اي 
عالوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتي، که 
توانایي  بود،  نوشتن  و  خواندن  توان  همان 
و  تولید  قدرت  و  پیام ها  ارزشیابي  و  تحلیل 
انتقال اطالعات به دیگران در قالب هاي مختلف 
و با ابزار گوناگون را در انسان پدید مي آورد. 
این گونه از سواد؛ با توانمند کردن انسان بر 
درک نحوه کار رسانه ها و نحوه معني سازي 
آن ها، ماهیت و اهداف تولید پیام رسانه ها و 
تأثیرات و تکنیک هاي رسانه هاي گوناگون، او را 
از مصرف کنندگي صرف، خارج کرده و در برابر 

اثرات رسانه ها مقاوم مي سازد.
رسانه، خانواده و چالش های آینده

خانواده در دوران مدرن دچار تغییر و تحوالت 
عظیمی گشته است. بدین گونه که از شکل 
صورت  به  سپس  و  هسته ای  به  گسترده 
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خانواده های تک نفری و تک والدی در آمده 
و زندگی مشترک بدون ازدواج رواج پیدا کرده 
وفاداری  چون  ارزش هایی  همچنین  است. 
و  مثل  تولید  یکدیگر،  به  نسبت  مرد  و  زن 
و  قوامیت  خویشاوندی،  روابط  فرزندان،  تولد 
سرپرستی مردان و نان آور بودن آن ها و خانه دار 
بودن زنان بسیار کمرنگ شده است. نقش های 
خانواده  درون  در  فرزندان  و  زن  مرد،  سنتی 
دچار تحوالت شده است. نقش تعیین کننده 
مرد در معیشت از انحصار او بیرون آمده و با 
ورود انبوه زنان به کارهای خارج از خانه، قدرت 
است )شیخی،  یافته  افزایش  آن ها  زنی  چانه 

 .)42 :1380
دولت ها بنا به مصالح خود سعی بر آن دارند 
افکار  هدایت  جهت  در  رسانه  پتانسیل  از  تا 
نهادهایی  بر  تأثیرگذاری  و  جامعه  عمومی 
چون خانواده، روند مطلوبی را ایجاد نمایند تا 
بتوانند نقش خود را در جهت کنترل اجتماعی 
در  رسانه ها  بنابراین،  کنند.  ایفا  خوبی  به 
برنامه های خود ابتدا باید شناخت درستی از 
بر  و  باشند  داشته  خانواده ها  کنونی  وضعیت 
مبنای این شناخت الگوهای خود را ارائه کنند، 
در کشور ما دو بخش سنتی و مدرن در کنار 
یکدیگر دیده می شود، در حالی که شهرهای 
بزرگ شکل جدید خانواده را تجربه می کنند. 
سنتی  نظام  کوچک  شهرهای  و  روستاها  در 
خانواده همچنان قدرتمند است و از آنجا که 
رسانه طیف وسیعی از مخاطبان را گروه هدف 
دشواری  بر  عالوه  برنامه ریزی  می داند  خود 
است.  روبرو  نیز  نظر  و دقت  نوعی ظرافت  با 
برای این که بتوان در برابر رسانه های متکثر 
موجود، مخاطبینی داشت که بتوانند در کنار 
بهره برداری آگاهانه و فعاالنه از این رسانه ها، 
خود را در مقابل چالش ها و پیامدهای مخرب 
آن ها حفظ نمایند، باید سواد جدیدی ایجاد 
کرد که این همان سوادی است که، مارشال 
مک لوهان اولین بار در کتاب خود تحت عنوان 
»درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان«، 

این واژه را به کار برد و نوشت: زمانی که دهکده 
جهانی تحقق یابد، الزم است انسان ها به سواد 
یابند  دست  رسانه ای  سواد  نام  به  جدیدی 

)بصیریان و همکاران، 1368(.
موانع

این فناوری های ارتباطی با موانع و مشکالتی 
مواجه است که در صورت عدم برخورد صحیح 
شدن  کند  موجب  می تواند  موجود  موانع  با 
آهنگ رشد و توسعه این بخش مهم و زیربنایی 
عبارت  موانع  این  جمله  از  که  شود  کشور 

هستند از:
واگرایی . 1 صورت  به  که  است  تفرد  عامل 

این  البته  می کند  عمل  خانواده،  اعضای 
تکنولوژیکی  ابزارهای  منافع  نافی  موضوع 
از  فرهنگی  غیر  برداری  بهره  نوع  نیست، 
ابزارهای فنی موجب شده است. اگر جریان 
فرهنگی شدن ابزارهای رسانه ای، تحقق یابد 
ضررهای آن ها به شدت کاهش می یابد و 

کارکرد اصلی خود را پیدا می کنند.
بی توجهی سیاست گذاران و برنامه ریزان در . 2

اختصاص ردیف بودجه ای به آموزش سواد 
رسانه ای.

برنامه ریزی های . 3 و  سیاست گذاری ها  عدم 
بلند مدت در خصوص توسعه و گسترش 
منظور  به  رسانه ای  سوادآموزی  فرهنگ 

تحکیم بنیان خانواده.
کمرنگ شدن حمایت از مرزهای سیاسی، . 4

جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در اذهان مردم.
نتیجه گیری

و  سریع  تحوالت  شاهد  اخیر  دهه های  در 
گسترده ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و از 
جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر 
عوامل متعددی درونی و بیرونی این تغییرات 
را تجربه کرده است. رسانه ها به عنوان یکی از 
عوامل مهم تأثیرگذار بر تحوالت خانواده نقش 
اساسی در دگرگونی روابط درونی بین اعضای 
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باعث سست شدن  آن داشته اند که تحوالت 
پیوندهای درون خانواده، افزایش طالق، ناتوانی 
در تربیت فرزندان و ... شده است و از سوی 
سطح  افزایش  چون  مثبتی  پیامدهای  دیگر 
آگاهی اعضای خانواده، شناخت روش های بهتر 
در برخورد با فرزندان، استفاده بهتر از امکانات 

بهداشتی، آموزشی و ... داشته است.
 در واقع رسانه از سویی باعث تقویت برخی 
از ارزش های اجتماعی و از سوی دیگر باعث 
تضعیف آن ها شده است. آنچه می تواند نقش 
و اهمیت رسانه در بعد مثبت آن افزایش دهد 
شناخت علمی و دقیق ویژگی ها و کارکردهای 
نوین خانواده است و تنها در این صورت است 
که رسانه می تواند با تولید برنامه های مناسب 
از  شده  تعریف  اهــداف  به  دستیابی  ضمن 
پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری کند، لذا نیاز 
به مبادله دانش و باال بردن سطح آگاهی در 
خصوص استفاده از پیام های رسانه ای، سنجیده 
که  است  اینجا  می گردد.  شروری  هدفمند  و 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  رسانه ای  سواد 
پدیده های عصر اطالعات ظهور می کند تا به 
مخاطب کمک کند سطح اطالعات دانش خود 
را باال برده و سعی کند از سر عادت و صرفا 
استفاده  رسانه ها  از  تفریح  و  سرگرمی  برای 
نکند؛ بلکه با بینش و آگاهی الزم به تولید و 

تفسیر پیام ها بپردازد.
راه کار و پیشنهادها

از آنجا که بنیان خانواده در دوران مدرن دچار 
تغییر و تحوالت عظیمی گشته و به عبارتی 
در ورطه نابودی است و مهم ترین نقش را در 
تربیت فرزندان به عهده دارد. چنانچه غفلت 
از این امر مهم می تواند جامعه را در معرض 
رکود و عقب ماندگی قرار دهد. بنابراین، باید 
برای وضعیت موجود تدابیر الزم را بیندیشیم و 
برنامه ای تدوین کرد که از این معضل به نحوی 
جلوگیری نمود لذا، در پایان این مقاله خود را 
بر آن دانستم، برای جلوگیری از این معضل 

چند راهکار ارائه دهم. امید است با کاربست 
آن برکات علمی و معنوی بیشتری عاید گردد.

دعوت و تشویق وجوانان و جوانان به شرکت . 1
در نشست های سواد رسانه ای و مشارکت 

آن ها در بحث ها.
آشنا . 2 و  والدین  به  رسانه ای  سواد  آموزش 

کردن آن ها با انواع خطرات ناشی از استفاده 
نادرست از رسانه.

برنامه های . 3 بر  نظارت  به  والدین  تشویق 
)مثال:  کودکان.  توجه  مورد  تلویزیونی 
محدود کردن تماشای برنامه های خشونت 

بار و غیره( البته به طور نامحسوس.
به منظور بررسی حفظ کیان خانواده، ابتدا . 4

باید نقطه عطف تشکیل خانواده را هدف قرار 
داد و با بررسی مشکالت و معضالت موجود 
در این زمینه به ساماندهی شیوه شکل گیری 

خانواده پرداخت.
احیای 5.  و  خبره  نیروهای  کارگیری  به 

و  نوجوانان  در  ملی  رسانه های  به  اعتماد 
را  ما  جامعه  درصد   06 حدود  که  جوانان 
تشکیل می دهند. در گذشته بیشتر اوقات 
فراغت خود را صرف رسانه ملی )تلویزیون( 
می کردند، اما به مرور زمان از این رسانه ملی 
چون  رسانه هایی  به  و  شدند  گردان  روی 

ماهواره و ... روی آوردند.
منابع

آزاد ارمکی، تقی. )1389(. جامعه شناسی خانواده، . 1
.52

باهنر، ناصر و چابکی درزابی، رامین. )1392(. تحلیل . 2
سیاست های سواد رسانه ای در سه نهاد فرهنگی و 
در  رشته ای  میان  مطالعات  فصلنامه  دو  ارتباطی، 

رسانه و فرهنگ، پاییز و زمستان.
دکتر . 3 ترجمه   .)1998( همکاران.  و  ام  ری  برکو، 

سید محمد اعرابی و داود ایزدی )1378(. مدیریت 
ارتباطات، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

بلیغ ناصر. )1380(. »درآمدی بر سواد رسانه ای«، . 4
جمهوری  صدای  تخصصی  علمی  ماهنامه  تهران: 

اسالمی ایران، شماره 7، سال دوم.
 دیوید. )1379(. درآمدی بر سواد رسانه ای، ترجمه . 5

ناصر بلیغ. تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.
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وسایل . 6 شناسی  جامعه   .)1381( باقر.  ساروخانی، 
ارتباط جمعی، صفحه 3 و 135.

آسیب . 7 بر  مقدمه ای   .)1373( اهلل.  هدایت  ستوده، 
شناسی اجتماعی نشر آوای نور، صفحه 56.

شیخی، محمدتقی. )1380(. جامعه شناسی زنان و . 8
خانواده، شرکت سهامی انتشار، صفحه 22.

ژان  کازنو. )1364(. قدرت  تلویزیون ، ترجمه  دکتر . 9
صفحات   امیرکبیر،  انتشارات   مؤسسه   اسدي ،  علي  

22 – 23 همان ، صفحه  30.
رئوف، عزت. )1377(. مشارکت سیاسی زن، ترجمه . 10

محسن آرمین، نشر قطره، صفحه 23.
فراهانی، مجید. »توسعه سواد رسانه ای مبنای رشد . 11

تکنولوژی های نوین«، روزنامه آرمان روابط عمومی، 
سال سوم، شماره 580. 
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