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مقد مه
خانواد ه از ابتد ای تاریخ، تاکنون د ر بین تمامی 
جوامع بشری به عنوان اصلی ترین نهاد  اجتماعی، 
زیربنای اصلی جوامع بود ه است. پرد اختن به این 
بنای مقد س و بنیاد ین و حمایت و هد ایت آن 
سبب  همواره  متعالی اش  و  واقعی  جایگاه  به 
اصالح جامعه بزرگ انسانی شد ه و غفلت از آن 
موجب د ور شد ن بشر از حیات حقیقی و سقوط 

به ورطه هالکت و ضاللت بود ه است. اسالم به 
عنوان مکتبی انسان ساز، بیش ترین عنایت را به 
تکریم، تنزیه و تعالی خانواد ه د ارد  و این نهاد  
مقد س را کانون تربیت و مهد  مود ت و رحمت 
معرفی می کند . هد ف از تشکیل خانواد ه را نیز 
تأمین نیازهای ماد ی، عاطفی و معنوی انسان از 
جمله د ست یابی به سکون و آرامش برمی شمارد  

)رشکیانی، 1390(. 

 نقش رسانه های جمعی 
در پیشگیری از گسترش طالق

چکید�ه
نابسامانی و از هم  گسیختگی کانون خانواده به عنوان اصیل ترین و مقدس ترین نهاد 
از  نوع  این  از  یکی  است. طالق،  امروز  جامعه  نگران کننده  مسائل  از  یکی  اجتماعی، 
هم پاشیدگی نهاد خانواده است. امروز، موضوع طالق از جمله غم انگیزترین پدیده های 
اجتماعی است، که عواقب بسیار ناگواری را برای افراد جامعه و خانواده ها به دنبال داشته و 
می تواند موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد. اکنون وضعیت اسفناک اپیدمي 
طالق، جامعه ما را به  شدت تهدید مي کند و جهت رویارویي با این مشکل و تعدیل 
صدمات و تبعات ناشي از آن، ضروري است تا به ابزارها و راهکارهاي بدیع متوسل شویم. 
از ویژگی های مهم دنیای امروز، ظهور و توسعه فراوان رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و 

اثرگذاری بر ارتباطات انسانی است. 
یکی از مهم ترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با گسترش طالق مؤثر باشد، 
به کارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد 
یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری از طالق به مخاطبان نخواهد رسید 
و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات  الزم را ایجاد 
کنند. کارکردهای اطالع  رسانی، آموزشی، سرگرمی، تبلیغاتی، مشارکت و بسیج اجتماعی 
توسط رسانه ها، نیاز به این ابزارها در راستای دستیابی به اهداف پیشگیرانه طالق را روشن 
می سازد. بنابراین، هدف این پژوهش که به صورت اسنادی به انجام رسیده است، مطالعه 

نقش و کارکرد پیشگیرانه رسانه های جمعی در زمینه پیشگیری از طالق است.
واژگان�كلیدی

رسانه های جمعی، پیشگیری، آسیب اجتماعی، طالق.
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د یگر  رسانه ها،  نفوذ  و  شد ن  جهانی  امواج 
و  نبود ه  خاصی  منطقه  یا  کشور  مخصوص 
از بین برد ه و د رهم تنید گی  حد  و مرزها را 
و فشرد گی زمان و مکان برای د ور افتاد ه ترین 
افراد  و مناطق هم، همچون بسیاری از مناطق 
است.  گرد ید ه  امکان پذیر  برخورد ار  و  شمال 
به 22  نزد یک  ما  د ر کشور  که  این  وجود   با 
سازمان از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، 
و  بهد اشت  شوراها،  شهرد اری،  قضائیه،  قوه 
د رمان و غیره پیگیر موضوعات اجتماعی بود ه و 
سالیانه میلیارد ها تومان بود جه هزینه می گرد د ، 
متأسفانه آسیب های اجتماعی همچون افزایش 
طالق و کاهش ازد واج کامال ملموس و آشکار 
است. طالق های عاطفی، این روزها د ر میان 
آمار  د ارد .  به رشد ی  رو  روند   ایرانی  زوج های 
د قیقی از طالق های عاطفی د ر میان زوج های 
ایرانی ند اریم، اما یکی از مهم ترین علل این گونه 
فرد گرایی  و  زند گی  د ر سبک  تغییر  رفتارها، 
افراد  ناشی از تأثیر موج جهانی شد ن و هجوم و 
محاصره خانواد ه ها توسط رسانه های د یجیتالی، 

به تقلید  از فرهنگ غربی است.
احتمالی  واقعه های  مهم ترین  از  یکی  طالق 
این  از زوجین است.  د ر مسیر زند گی برخی 
موضوع د ارای ابعاد  متفاوتی است. د ر نخستین 
بعد ، طالق یک پد ید ه روانی است، زیرا نه تنها 
به تعاد ل روانی زوجین، بلکه فرزند ان، د وستان، 
آن ها  نزد یکان  و  زوجین  خانواد ه  اعضای 
پد ید ه  یک  د یگر طالق،  بعد   می گذارد .  تأثیر 
اقتصاد ی است. فروپاشی و از هم گسیختگی 
کانون خانواد ه بر میزان د رآمد  و تولید  و نهایتا 
بهره وری هر کد ام از زوجین، فقر مالی و جسمی 
تأثیر مستقیم گذاشته و آسیب های جد ی به بار 
خواهد  آورد . از طرفی طالق یک پد ید ه جمعیتی 
و اجتماعی است، از یک طرف بر کمیت زاد  و 
ولد  و جمعیت تأثیر می گذارد ، زیرا تنها کانون 
و واحد  مشروع زاد  و ولد  د ر هر جامعه ای کانون 
گرم خانواد ه است، از طرفی د یگر بر کیفیت 
است، چون  تأثیرگذار  جامعه ای  هر  جمعیت 
طالق بر سالمت روانی زوجین، فقر فکری و 

عد م توانایی برای رشد  شکوفایی جمعیتی را 
از جامعه سلب می نماید . د ر نهایت طالق یک 
پد ید ه فرهنگی است، مناسبات فرهنگی بین 
خانواد ه ها، کم رنگ شد ن ارزش های مثبت هر 
جامعه، کاهش مبانی د ینی و اعتقاد ات فرهنگی 
د ر یک جامعه د ین مد ار و غیره از عوارض و 
آسیب های فرهنگی طالق به حساب می آید  

)کرمی، حسینی و محمود ی، 1393(. 
فراوانی  د انشوران  و  اند یشمند ان  رو،  این  از 
سعی بسیار نمود ه اند  تا عوامل مؤثر بر ناد ید ه 
همچون  انحرافاتی  بروز  و  ارزش هــا  گرفتن 
علی  و  کنند ،  شناسایی  را  جامعه  د ر  طالق 
رغم د ید گاه های متعد د ، همگان بر عامل عد م 
آگاهی و شناخت اتفاق نظر د ارند  و این امر د ر 
متون د ینی نیز مورد  تأکید  قرار گرفته است. 
بهترین و کارآمد ترین شیوه پیشگیری یا حل 
آن را نیز آگاهی بخشی و شناساند ن ارزش ها و 
هنجارهای حاکم بر جامعه د انسته اند . به اعتقاد  
ابزارهای  از  یکی  اجتماعی،  علوم  د انشمند ان 
مؤثر و مفید  د ر این زمینه، »رسانه های جمعی« 
هستند ، به گونه ای که آن ها را د ر رد یف عوامل 
شخصیت ساز قرار د اد ه اند  و بر این باور هستند  
هنجارهای  می توانند   جمعی  رسانه های  که 
اجتماعی را تقویت یا تضعیف سازند . و به تعبیر 
می توانند   جمعی  ارتباط  وسایل  کازینو،  ژان 
به تسطیح فرهنگی و یکسان شد ن الگوها و 

اند یشه ها کمک شایانی کنند .
نیز  و  رسانه ها  تأثیر  د رجه  که  است  روشن 
استقبال همگانی از آن ها شد ت و ضعف د اشته، 
تابع متغیر رشد  فرهنگی، اقتصاد ی و اجتماعی 
جامعه است؛ چون پیشرفت د انش و فناوری 
سهم اصلی را د ر نحوه استفاد ه افراد  یک جامعه 
از رسانه های همگانی د ارد . به هر روی، اصل 
تأثیر عمیق رسانه های جمعی قابل انکار نیست 
افراد   که  است  زیاد ی  وقت  خاطر  به  این  و 
صرف خواند ن کتاب، مجله، روزنامه، تماشای 
و  راد یو  به  د اد ن  گوش  تلویزیون،  برنامه های 

رفتن به سینما می کنند  )مریجی، 1384(.
رسالت  ــاره  د رب سره(  )قد س  خمینی  امام 
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رسانه ها می فرماید : »این د ستگاه ها )رسانه ها( 
اقشار  تمام  باید   است.  تربیتی  د ستگاه های 
یک  بشوند ،  تربیت  د ستگاه ها  این  با  ملت 
د انشگاه عمومی است، د انشگاه ها، د انشگاه های 
است؛  عمومی  د انشگاه  این  است؛  موضعی 
یعنی د انشگاهی است که د ر تمام سطح کشور 
گسترد ه است و وظیفه د ارد  که با مرد م حکم 

معلم و شاگرد  د اشته باشد 1«.
پیام های  هوشمند انه  و  صحیح  کارگیری  به 
یا غیر  به  صورت مستقیم  رسانه های جمعی 
فیلم،  مطبوعات،  کتاب،  قالب  د ر  مستقیم 
سریال های تلویزیونی، انیمیشن، مستند  و غیره 
می تواند  د ر مقابله با گسترش طالق د ر سطح 
جامعه و بین خانواد ه ها تأثیرگذار باشد ؛ مشروط 
بر این که این پیام های رسانه ای، متناسب با 
شرایط  و  شغلی  تحصیلی،  سنی،  وضعیت 
مخاطبان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصاد ی، 
صورت پذیرد  و برای هر کد ام از اقشار اجتماعی 

نیز پیام متناسبی طراحی و پخش شود .
سؤال های پژوهش

با بررسی آمار طالق د ر کشور، به افزایش تعد اد  
آن و کاهش سن طالق برخورد  می کنیم که 
شایسته است با توجه به پیشرفت تکنولوژی که 
د ر عین حال باعث افزایش طالق شد ه است، 
همان طور نیز با استفاد ه از رسانه های جمعی 

باعث جلوگیری از گسترش طالق شویم.
y  آیا رابطه ای صریح بین رسانه های جمعی و

آسیب های اجتماعی وجود  د ارد ؟
y  از پیشگیری  د ر  جمعی  رسانه های  آیا 

گسترش طالق تأثیر د ارند ؟
y  طالق گسترش  د ر  رسانه ها  این  تأثیر 

مستقیم است یا اثر معکوس د ارد ؟
y  د ر می توانند   چگونه  جمعی  رسانه های 

پیشگیری از طالق عمل کنند ؟
روش پژوهش

بر  مبتنی  مقاله  این  د ر  استفاد ه  مورد   روش 
طی  که  اســت،  »اسناد ی«  پژوهش  شیوه 

1  . صحیفه نور، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی )ره(، ج 
6، ص 399.

با  آن منابع و اسناد  مکتوب د ر زمینه مزبور 
رویکرد ی »توصیفی- تحلیلی« مورد  مطالعه و 
فیش برد اری قرار گرفته است و با استفاد ه از 
این مباحث، تحلیل ها و توصیف های مورد  نیاز 
جهت نیل به هد ف اصلی این پژوهش صورت 

گرفته است. 
حال با توجه به آشنایی که با مسئله رسانه ها 
به  که  است  الزم  گرد ید ،  حاصل  طالق  و 
بنابراین  بپرد ازیم،  نوشته  این  اصلی  بحث 
و  پیشگیری  مفاهیم طالق،  بایستی  ابتد ا  د ر 
رسانه های جمعی روشن شوند  و د ر اد امه به 
بحث د رباره اثر رسانه های جمعی بر آسیب های 
اجتماعی – طالق- و کارکرد های مختلف آن 
خواهیم پرد اخت. برای هر کد ام از کارکرد های 

رسانه های جمعی اقد اماتی پیشنهاد  می شود . 
مفاهيم کليد ی پژوهش

طالق
آزاد   و  کرد ن  رها  معنای  به  لغت،  د ر  طالق 
کرد ن و د ر اصطالح به معنای ازاله قید النکاح 
بصیغه مخصوصه است؛ یعنی گسستن پیوند  
می توان  بنابراین  مخصوص.  لفظی  با  ازد واج 
گفت: »طالق نوعی گسست و جد ایی و اخالل 
د ر بنیان های اساسی خانواد ه است که منجر 
به جد ایی همیشگی می شود « )صد راالشرافی 

و خنکد ار، 1391(.
طالق بر د و نوع است: 

طالق قرارد اد ي: د ر این نوع طالق زوجین . 1
نوع  این  د ر  از هم جد ا مي شوند .  با عالقه 
طالق طرفین با توافق یکد یگر یا با شرایطي 
اد امه  از  مي گذارند ،  ذي صالح  مراجع  که 

زند گي با هم منصرف مي شوند .
طالق عاطفي: اگر د ر خانه اي، شور زند گي . 2

کم باشد  و به جاي شاد ي و آرامش، یکنواختي 
و روزمرگي و ناآرامي حکم فرما باشد ، خود  به 
بسته  عاطفي  طالق  نطفه  آنجا  د ر  خود ، 
مي شود . بخش د یگري که مي تواند  اختالف 
ایجاد  کند ، تعهد ها است. زماني که زن و مرد  
انجام  یکد یگر  به  نسبت  را  خود   تعهد هاي 

ند هند ، طالق عاطفي شکل مي گیرد .
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آسیب هاي طالق عاطفي، خیلي بیشتر از طالق 
قرارد اد ي است؛ زیرا طالق عاطفي یک آسیب 
پنهان و د رد  نهفته بود ه، ولي د ر مورد  طالق 
قرارد اد ي، تکلیف زوجین کامال مشخص است. 
د ر طالق عاطفي طرفین از ترس آیند ه نامعلوم، 
کنار هم زند گي مي کنند ، ولي از با هم بود ن رنج 
مي برند . آسیب وارد ه به جامعه و فرزند ان د ر 
طالق عاطفي به علت حمایت نکرد ن خانواد ه از 
فرزند ان و همچنین وفاد ار نبود ن زوجین نسبت 
به همد یگر، زماني که کنار هم نیستند ، بسیار 

بیشتر است )رییسی و مود ی، 1394(.
پيشگيری

پیشگیری د ر لغت به معنای جلوی تحقق چیزی 
را گرفتن است. جلوگیری کرد ن، مانع شد ن، جلو 
بستن و نیز اقد امات احتیاطی برای جلوگیری از 
رخد اد های بد  و ناخواسته آمد ه است. از نقطه 
نظر علمی، پیشگیری اگر د ر مفهوم موضع کلمه 
به کار برد ه شود  طیف وسیعی از اقد امات کیفری 
و غیر کیفری را د ر جهت خنثی کرد ن عوامل 
ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری د ربرمی گیرد ، اما 
اگر د ر مفهوم مضیق کلمه به کار برد ه شود  فقط 
تد ابیر غیر کیفری را د ربرمی گیرد . پیشگیری 
نوع  پیگیری  و  ثانویه  ابتد ایی،  نوع  سه  د ارای 
سوم است. پیشگیری ابتد ایی شامل سیاست ها 
از شرایط جرم زا  و طرح هایی برای پیشگیری 
طور  به  ثانویه  پیشگیری  است.  شد ه  طراحی 
را  بزهکاری  خاص گروه های د ر معرض خطر 
مورد  توجه قرار می د هد  و تد ابیری ویژه برای این 
گروه ها می اند یشد . پیشگیری نوع سوم، معطوف 
به پیشگیری از تکرار جرم، د ر خالل اقد امات 
فرد ی برای سازگاری مجد د  اجتماعی یا خنثی 
نمود ن بزهکاران پیشین است )جوکار، حسینی 

و جوکار، 1396(.
رسانه های جمعی

پرشتاب  تحوالت  اخیر،  د هه هاي  طول  د ر 
و  نگرش ها  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوري 
ذهنیت ها را د رباره رسانه ها و مخاطبان آن ها 
بسیار تغییر د اد ه اند . د ر طول صد  سال گذشته، 
کساني که د رباره ارتباطات جمعي نوشته اند ، به 

این موضوع گرایش د اشته اند  که آن را با توجه 
به تعد اد  مخاطب تعریف کنند  )بیچرانلو و حاج 
محمد ی، 1393: 13(. سید  محمد  د اد گران د ر 
تعریف رسانه هاي جمعي مي نویسد : رسانه هاي 
ابزارهایي  معناي  به  لغوي،  حیث  از  جمعي 
هستند  که از طریق آن ها مي توان به افراد ي نه 
به طور جد اگانه یا با گروه هاي خاص و همگون، 
بلکه با جماعت کثیر یا تود ه اي از مرد م به طور 
یکسان د سترسي پید ا کرد . از این  رو، رسانه  یا 
وسایل ارتباط جمعي، مصد اق هاي گسترد ه اي 
یافته است و فقط به تلویزیون، راد یو، روزنامه، 
مجله و کتاب منحصر نمي شود ، بلکه ماهواره، 
و  صوتي  نوار  فیلم،  تئاتر،  سینما،  اینترنت، 
عکس،  پوستر،  سي د ي ،  د یسک ،  تصویري، 
نیز مي توان  را  تابلو و گوشي  موبایل   اسالید ، 

جزو ابزارهاي رسانه اي به شمار آورد .
مختلف  گونه هاي  به  را  جمعي  رسانه هاي 
تقسیم بند ي کرد ه اند ، اما ویژگي انتقال پیام، د ر 
همه این تقسیم بند ي ها مشترک است. از یک 
نظر، رسانه ها را د ر د و گونه تند  و کند  جاي 
د اد ه اند . رسانه هاي کند ، پیام را با تأخیر انتقال 
مي د هند ، مثل: کتاب یا مجله. رسانه هاي تند  
به مخاطبان مي رساند .  با سرعت  را  پیام  نیز 

مثل: راد یو و تلویزیون.
»مک لوهان« د ر تقسیم بند ي د یگري، وسایل 
وسایل  او  مي خواند .  گرم  و  سرد   را  ارتباطي 
افراد   که  مي د اند   وسایلي  را  سرد   ارتباطي 
بسیاري را د ر ارتباط مشارکت مي د هند ، مانند : 
سمینار یا نشست هایي براي بحث و گفت و 
گو و د ر وسایل ارتباطي گرم که شامل راد یو، 
به  افراد   مشارکت  مي شود ،  کتاب  و  سینما 

کمترین سطح مي رسد .
کلي  طور  به  رسانه ها  تعریف  د ر  این  رو،  از 
مي توان گفت رسانه، هر نوع ابزاري است که 
مخاطبان  به  فرستند ه  از  پیام  رساند ن  براي 

استفاد ه مي شود  )یاوری، 1391: 15(.
از  پيشگيری  بر  جمعی  رسانه های  تأثير 

گسترش طالق
رسانه هاي جمعي یکي از پیچید ه ترین عناصر 
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هستند .  اجتماعي  آسیب هاي  د ر  طرح  قابل 
فرهنگ  جمعي،  رسانه هاي  که  آن  د قیق تر 
تحول  و  تغییر  د چار  را  بیشتر جوامع  سنتي 
فرهنگ  آنچه  از  حــد ود ي  تا  همه  و  کرد ه 
واحد  جهاني نام گرفته است، اثر پذیرفته اند . 
د ر  فعال  و  قد رتمند   رسانه هاي  ترد ید   بد ون 
د گرگون  براي  را  خود   تالش  تمام  جهان، 
کرد ن د یگر فرهنگ ها و د یکته کرد ن الگوها 
کار  به  فرهنگ خود   نظر  مورد   هنجارهاي  و 
گرفته اند . امروزه فناوري هاي جد ید  رسانه اي، 
با ترویج یک فرهنگ، تفاوت فرهنگي برآمد ه 
از جوامع گوناگون را ناد ید ه گرفته اند  و آسیب ها 
و ناهنجاري هاي اجتماعي را از یک بعد  نقد  
از سرمایه گذاري بسیار  امر  این  مي کنند ، که 
آنان براي یکسان سازي  برنامه ریزي د قیق  و 

فرهنگي ریشه مي گیرد .
که  است  اجتماعي  نهاد   مهم ترین  خانواد ه 
آسیب هاي  کنترل  یا  ایجاد   بر  فزایند ه اي  اثر 
ابزاري  مثابه  به  نیز  رسانه  و  د ارد   اجتماعي 
قد رتمند  بر چگونگي شکل گیري افکار و اند یشه 
زوجین و روابط آن ها با فرزند ان و جامعه مؤثر 
است. رسانه هاي جمعي د ر هد ف گذاري اولیه 
خود  به صورت مستقیم بر همه افراد  جامعه اثر 
مي گذارد ، اما مهم ترین اثر آن بر نهاد  خانواد ه 
را  است. رسانه هاي جمعي مي توانند  مفاهیم 
د ر قالب هاي متنوع و جذاب به مخاطب ارائه 
د و  د ر  را مي توان  اثرگذاري  این  پیامد   کنند . 
قالب پیامد هاي مثبت؛ همچون افزایش سطح 
آگاهي اعضاي خانواد ه د ر زمینه هاي مختلف 
از جمله موضوعات و مسائل جسمي، روحي، 
اصالح رفتار فرد ي و جمعي، و پیامد هاي منفي؛ 
چون افزایش خشونت خانواد گي، طالق و غیره 
و تأثیر آن بر افزایش جرائم اجتماعي مشاهد ه 
اجتماعي  هنجارهاي  مي توانند   رسانه ها  کرد . 

موجود  د ر جامعه را تقویت یا تضعیف کنند . 
رسانه ها با ارائه الگوهاي رفتاري و فرصت هایي 
اثر  جوانان ،  و  نوجوانان  به  الگویابي  براي 
مي گذارند .  بر جاي  جامعه  د ر سطح  را  خود  
کالن  ارزش هــاي  معموال  جمعي  رسانه هاي 

جامعه و خرد ه فرهنگ ها را به مرد م مي د هند . 
رسانه هاي جمعي الگو هاي خرد ه فرهنگ مانند  
تبلیغات تجاري، مقررات و آیین هاي گروهي یا 
قشر خاص را به اعضاي جامعه کالن منتقل 
مي کنند . پیر و جوان، زن و مرد  به طور پیوسته 
از رسانه هاي جمعي اثر مي پذیرند . رسانه هاي 
جمعي، مي توانند  د ر زمان واحد ، پیام یکساني 
را به جمعیت زیاد ي انتقال د هند ، رسانه هاي 
انسان ها  با  زند گي  مراحل  تمامي  د ر  جمعي 
و  راد یو  ویژه  به  جمعي،  رسانه هاي  هستند ، 
تلویزیون، مي توانند  با تلفیق تصویر، نوشتار و 
غیره به مفاهیم مورد  آموزش، عینیت بد هند  و 
آن ها را از مفاهیم فقط ذهني و انتزاعي خارج 
کند . بنابراین، میزان یاد گیري و د رک کامل تر 
جمعي،  رسانه هاي  مي شود .  امکان پذیر  آن ها 
همه اقشار جامعه )با مقاطع سني و تحصیلي و 

...( را پوشش مي د هد .
د رباره نسبت و رابطه رسانه با آسیب هاي اجتماعي 

-همچون طالق- د و د ید گاه وجود  د ارد :
y  د يد گاه  اول: این د ید گاه، رابطه بین رسانه

مثبت  را  اجتماعي  آسیب هاي  کاهش  و 
ارزیابي مي کند . آن ها بر اساس ویژگي هاي 
رسانه هاي همگاني معتقد  هستند  این نهاد ها 
پراکند ه  افراد   میان  همبستگي  ایجاد   د ر 
همچنین  و  تصاویر  اطالعات،  متفرق،  و 
ارزش ها و هنجارهاي مشترکي د رباره جهان 
و محیط اطراف را به آن ها منتقل مي کنند  و 
از این راه به یکپارچگي اجتماعي و د ر نهایت 
کاهش آسیب هاي اجتماعي کمک مي کنند .

y  رسانه هاي د ید گاه،  این  د ر  د وم:  د يد گاه 
اجتماعي  مشکالت  شنید اري  و  د ید اري 
ایجاد   و به د نبال آن آسیب هاي اجتماعي 
مي کنند . بر اساس این د ید گاه، رسانه ها با 
بازنمایي رفتارهاي ناهنجار و ترویج الگوها 
و رفتارهاي ناد رست د ر فرایند  جامعه پذیري 
جوانان اختالل ایجاد  مي کند  و سبب بروز 
جوانان  د ر  ناهنجار  رفتارهاي  افزایش  و 
مي شوند  و به گسترش جرائم و بي نظمي 

اجتماعي کمک مي کنند .
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زاویه  از  شد ه  بیان  د ید گاه هاي  از  کد ام  هر 
آسیب هاي  با  آن  رابطه  و  رسانه  به  خاصي 
اجتماعي پرد اخته اند . به نظر مي رسد  انتخاب 
د ید گاه  گرفتن  نظر  د ر  بد ون  د ید گاه  یک 
بسیار  نکته  این  به  توجه  است.  اشتباه  د یگر 
کارکرد هاي  بر  عالوه  رسانه،  که  است  مهم 
مثبتي که د ر جامعه پذیري و انتقال ارزش ها و 
هنجارهاي مثبت جامعه بر عهد ه د ارد ، به د لیل 
ند اشتن مد یریت د رست صاحبان آن، مي تواند  
کارکرد هاي منفي نیز د ر این زمینه د اشته باشد  

)رییسی و مود ی، 1394(.
بحث  مورد   موضوع  به  توجه  با  رو،  این  از 
جمعی  رسانه های  نقش  به  که  نوشتار  این 
می پرد ازد ،  طالق  گسترش  از  پیشگیری  د ر 
مثبت  کارکرد های  تنها  پژوهش  اد امــه  د ر 
رسانه های جمعی و تأثیر آن ها د ر پیشگیری از 
آسیب اجتماعی مورد  نظر پژوهش یعنی طالق 

را بررسی خواهیم کرد . 
کارکرد های رسانه های جمعی

»کارکرد « عبارت است از حاصل یا نتیجه نوعی 
وجود  یا عمل )حرکت( اشخاص یا اشیا و از 
جمله پد ید ه های لمس ناپذیری چون الگوهای 
نگرش ها.  و  گروهی  ساختارهای  فرهنگی، 
نقش  معنای  به  »کارکرد «  سخن،  د یگر  به 
از  زنجیره ای  د ر  پد ید ه  هر  که  است  اثری  یا 
باقی  است،  مرتبط  آن ها  با  که  پد ید ه هایی 
کار  تقسیم  کتاب  د ر  »د ورکیم«  می گذارد . 
اجتماعی، کارکرد  را د ر همین معنا به کار برد ه 
است. »ژود یت الزار« د ر مورد  اهمیت و نقش 
رسانه ها می گوید : رسانه ها نقش های متعد د ی 
را د ر حیات اجتماعی به عهد ه د ارند  )ضمیری، 

.)1381
بر 1.  )نظارت  خبری  و  رسانی  اطالع 

محيط(
برای آن که انسان بهتر بتواند  به زند گی جمعی 
اد امه د هد  و د ر صحنه فعالیت های اجتماعی 
راه مناسب تر برگزیند  و مسئولیت های فرد ی 
با آگاهی کامل به عهد ه بگیرد ،  را  و عمومی 
باید  همیشه د ر جریان حواد ث و اتفاقاتی که 

می د هد ،  روی  اطراف  محیط  د ر  لحظه  هر 
قرار د اشته باشد  )معتمد  نژاد ، 1386: 3(. د ر 
جوامع جد ید  وسایل ارتباط جمعی نقش اطالع  
رسانی به جامعه از محیط د ور و نزد یک آن 
جامعه  اعضای  شناخت های  گسترش  نیز  و 
د ر زمینه محیط ها، وقایع و اشخاص د ر نقاط 
د یگر را به عهد ه د ارند . این اطالع برای کنترل 
موفقیت آمیز محیط ضروری است )رضا قلی 

زاد ه، 1393(.
رسانه های جمعی با شناخت آسیب های مختلف 
اجتماعی و گزارش آن به کنشگران اجتماعی، 
اجتماعی  نابهنجاری های  به گسترش  نسبت 
کنشگران  ترتیب  بد ین  و  می د هند   هشد ار 
اجتماعی را از نوع رفتارها و خرد ه فرهنگ های 
و  ارزش ها  اساس  بر  تا  می کنند ،  آگاه  کج رو 
هنجارهای مورد  پذیرش جامعه حرکت کنند  
و د ر د ام این گونه خرد ه فرهنگ ها قرار نگیرند . 
لذا رسالت رسانه ها ایجاب می کند  که ابعاد ، نوع 
و کیفیت شکسته شد ن هنجارها و ارزش های 
اجتماعی را منعکس نمایند  تا اعضای جامعه 
بتوانند ، با د رک همه جانبه آن ها ضمن حفظ 
خود  از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته 
جلوگیری  جامعه  مقبول  هنجارهای  شد ن 

نمایند  )ضمیری، 1381(.
برخی از اقد اماتی که توسط رسانه های جمعی 
با کارکرد های خبری و اطالع رسانی د ر جهت 
پیشگیری از گسترش طالق می تواند  صورت 

گیرد ، عبارت هستند  از: 
y  تعامالت صورت گرفته د ر فرایند  ازد واج و

آثار و پیامد هاي مثبت د نیوي و اخروي آن 
را براي مخاطبان بازگو کند .

y  اطالع رساني د رباره هنجارهاي مسلط جامعه
د ر بحث تقسیم قد رت میان اعضاي خانواد ه، 
همچنین سوق د اد ن زوجین به سوي توافق 
ارزشي بیشتر که پذیرش تصمیم گیري امور 
خانواد ه به وسیله یکي از سوي د یگري را 

آسان تر مي کند .
y  تبلیغات د ر  جمعی  رسانه های  است  الزم 

اکتفا  خود   خبري  نقش  ایفاي  به  تجاري 
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کنند  و از تبد یل کرد ن نیازهاي کاذب به 
انواع  از  استفاد ه  با  واقعي، آن هم  نیازهاي 

شگرد هاي رسانه اي، خود د اري ورزند .
y  عالوه بر اطالع رساني د رباره پیامد هاي سوء

بد گماني به همسر، براي د وام و قوام خانواد ه، 
راه هاي  برنامه اي،  مختلف  قالب هاي  د ر 

د رمان این ویژگي نابهنجار را ارائه د هد .
y  بزرگ معضل  عنوان  به  طالق  معرفي 

اجتماعي و شناساند ن کامل آن به مرد م و 
توضیح پیامد هاي منفي طالق بر زوجین و 

فرزند ان آن ها است )قاسمی، 1395(.
آموزشی2. 

د رستی  به   جمعی  ارتباط  وسایل  چه  چنان 
کار کنند ، همچون مد رسه ای بزرگ بر تمامی 
حیات انسانی پرتو می افکنند ؛ البته کارشناسان 
حتی تأثیر رسانه را د ر بعد  آموزشی فراتر از 
مد رسه می د انند ؛ زیرا مد رسه د ارای محد ود یت 
زمانی و مکانی است، اما رسانه ها این محد ود یت 
را ند ارند . رسانه به  د لیل د اشتن ابزارهای الزم 
برای ارائه د انش، نقش مهمی د ر آموزش د ارد . 
وسایل ارتباط جمعی بزرگترین سهم را د ر راه 
انتقال آموزش ها به افراد  به عهد ه د ارند  و تعالی 
قلی  )رضا  شد ه اند   موجب  را  انسانی  فرهنگ 

زاد ه، 1393(. 
برخی از اقد اماتی که توسط رسانه های جمعی 
با کارکرد های آموزشی د ر جهت پیشگیری از 
گسترش طالق می تواند  صورت گیرد ، عبارت 

هستند  از:
y  با تزریق بینش هاي پویا و آموزش شیوه هاي

به  بیروني  و  ــي  د رون شخصیت  تقویت 
مخاطبان، از حرکت زند گي آنان به سوي 

کهولت و رکود  جلوگیري کند .
y  روحیه هنري،  شگرد هاي  از  استفاد ه  با 

قد رشناسي میان افراد  جامعه را باال ببرد .
y  آموزش هنرمند انه اي  و  د رست  شیوه هاي 

د هد  که ضمن انتقال هنجارها و ارزش هاي 
خانواد ه سنتي به خانواد ه مد رن، به افزایش 
اد راک  از  ناشي  رضایت مند ي  احساس 
آگاهانه افراد  از شرایط موجود  و انطباق آن با 

شرایط مطلوب و اید ه آل کمک کند .
y   کارکرد از  بهره گیري  با  رسانه های جمعی 

تقویت  د ر  مؤثري  نقش  خود   آموزشي 
سطح  به  نسبت  جوانان  محاسبه گري 

توانایي هاي خود  خواهد  د اشت.
y  و زنان  رفتار  ابعاد   مخاطبان  شیوه هاي 

به  را  آن  بر  مؤثر  جنبه هاي  و  شوهران 
مخاطبان آموزش د هد .

y  به زوجین  د اد ن  آموزش  و  کرد ن  تشویق 
توسعه ارتباطات کالمي خود  با یکد یگر.

y   کارکرد از  استفاد ه  با  جمعی  رسانه های 
آموزشي خود  مي توانند  د ر مسئولیت پذیری 

افراد  جامعه، نقش بسزایي د اشته باشند .
y  تبلیغ فرهنگ مشاوره و تشویق زوجین به

نظرخواهي از کارشناسان خانواد ه.
y  تبلیغ زند گي هاي آسان و کم خرج و زشت

مهریه هاي  و  تجمل گرایي  د اد ن  نشان 
سنگین.

y  د یني و  اخالقي  ارزش هاي  کرد ن  د روني 
با استفاد ه از شگرد هاي رسانه اي )قاسمی، 

.)1395
تفريحی و سرگرمی 3. 

وسایل  که  هستند   باور  این  بر  کارشناسان 
ارتباط جمعی به طور معمول با زمان فراغت 
انسان سر و کار د ارند . از این رو د ر موارد ی باید  
فراموشی  واقعیت،  از  موقت  جد ایی  موجبات 
لحظات د شوار زند گی، تمد د  اعصاب و سرگرمی 
انسان ها را فراهم سازد . استفاد ه از فیلم، سریال، 
مسابقات و سرگرمی بهترین شیوه برای آشنایی 
و آموزش خانواد ه ها د ر خصوص طالق و آثار و 
زاد ه، 1393(.  قلی  )رضا  است  آن  پیامد های 
د ر حال حاضر روزنامه ها و مجله ها، راد یوها و 
تلویزیون ها و سینماها با انتشار و پخش مطالب 
و برنامه های گوناگون خود ، از بهترین وسایل 
می روند   شمار  به  افراد   سرگرمی  و  تفریحی 

)معتمد  نژاد ، 1386: 7(.
انجام  کارکرد   این  با  که  اقد اماتی  از  نمونه ای 
حقوق  موضوع  با  مسابقاتي  تولید   می پذیرد ، 
زوجین نسبت به یکد یگر یا تولید  مسابقاتي 
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حضوري یا تلفني که مستلزم حضور مشترک 
زوجین د ر آن ها است که مي تواند  اثرگذار باشد  

)قاسمی، 1395(.
ارشاد ی و رهبری 4. 

کارکرد  رهبری این وسایل د ر بین افراد  جامعه 
به  خصوص خانواد ه ها و نسل جوان، حکم گروه 
خانواد ه ها  و  افراد   توانسته  که  د ارد   را  مرجع 
د ر  اجتماعی  آسیب های  کاهش  د ر جهت  را 
سوق  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه های  قالب 
فرهنگی،  برنامه های  تولید   با  رسانه ها  د هد . 
اجتماعی، روانی، مشاوره ای، د ینی، حقوقی و 
غیره به عنوان الگوی اجتماعی، می توانند  نقش 

بارزی د ر کاهش طالق د اشته باشند .
با  می توانند   جمعی  رسانه های  همچنین 
که  شوند   سبب  موضوع ها  برجسته سازی 
نسبت  جامعه  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  
به مشکالت آگاهی یافته و تحت فشار افکار 
عمومی به  مسئله اهمیت بیشتری بد هند . اما 
استفاد ه از ارتباطات و رسانه های ارتباطی د ر 
این  زمینه باید  با د قت صورت گیرد ؛ چرا که 
این رسانه ها به مانند  تیغ د و لبه ای هستند  که 
د ر صورت استفاد ه نامناسب از آن ها می توانند  
آثار بسیار وخیمی را بر جای گذارند . د ر مقابل، 
رسانه ها  این  از  مناسب  و  صحیح  استفاد ه 
برنامه های  به   زیاد ی  بسیار  کمک  می تواند  

پیشگیری کند  )رضا قلی زاد ه، 1393(.
برخی از اقد اماتی که توسط رسانه های جمعی 
با کارکرد های ارشاد ی د ر جهت پیشگیری از 
گسترش طالق می تواند  صورت گیرد ، عبارت 

هستند  از:
y  با بهره گیري از کارکرد  ارشاد ي، عالوه بر توجه

د اد ن جوانان به اهمیت توافق د ر اید ئولوژي 
به عنوان یکي از مهم ترین معیارهاي ازد واج، 
از نمایش د اد ن خانواد ه هایي خود د اري ورزد  
که د ر آن ها زوجین با وجود  توافق ند اشتن 
د ر باورها و اعتقاد ها، زند گي رضایت بخشي 

د ارند .
y  ارشــاد ي کارکرد   با  جمعی  رسانه های 

موجود   شرایط  و  معیارها  مي توانند   خود ، 

خانواد ه هاي ایراني را به آرمان  هایي نزد یک 
پذیرفته  اسالمي  زند گي  سبک  که  کنند  

است )قاسمی، 1395(.
قانون شناسی و کيفرشناسی5. 

نظم  اصلی  مبنای  جامعه ای  هر  د ر  قوانین 
که  طوری  به  می شوند ،  محسوب  اجتماعی 
اجتماعی  انتظام  و  نظم  قوانین،  وجود   بد ون 
غیر  مد نی  نهاد های  و  سازمان ها  افراد ،  میان 
را  فرد   هر  جایگاه  قانون،  بود .  خواهد   ممکن 
د ر نظام قشربند ی، معین ساخته و توقعات و 
انتظارات را د ر جهت منطقی هد ایت می کند ، 
قانون نه تنها رابطه میان کنشگران را تعریف 
می کند ، بلکه روابط میان نهاد ها و گروه های 
اجتماعی را نیز د ر سطح کالن مشخص نمود ه 
و برای کسانی که از آن تخطی می کنند ، کیفر 

و مجازاتی را معلوم کرد ه است.
کارکرد  مهم رسانه ها د ر این زمینه، شناساند ن 
قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی جهت 
کاهش میزان ارتکاب جرائم است. وجود  قانون 
ارمغان  به  را  اجتماعی  نظم  قانون،  کتب  د ر 
نمی آورد ، تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی 
مواجه  هنگام  را  آنان  اجتماعی،  عاملین  به 
می کند .  واکسینه  آن  زمینه های  و  جرم  با 
و  قانون  تبیین  طریق  از  جمعی  رسانه های 
مقررات می کوشند  تا رفتارهای افراد  را د ر مسیر 
هنجارهای تعریف شد ه جامعه رهبری نمایند  و 
به افراد  بیاموزند  که هر گاه فرد  رفتارهای خود  
را بر اساس هنجارها و قواعد  اجتماعی تنظیم 
می شود ؛  د اد ه  پاد اش  جامعه  طرف  از  نماید ، 
می یابند   د ر  نیز  اجتماعی  کنشگران  بالطبع 
برای رسید ن به خواسته های خود  می بایست 
به رفتارها و هنجارهایی روی بیاورند  که قانون 
معین کرد ه است. رویه آموزش غیر مستقیم 
به  د رونی  احترام  می تواند   همچنین  قانون، 
قانون و احساس تقد س نسبت به قانون را د ر 
ایجاد  کند ، به طوری که  بین اعضای جامعه 
قابل  غیر  و  مقد س  امری  عنوان  به  را  قانون 
تخلف تصور نمایند . به عبارت د یگر رسانه ها، 
به  انسان ها،  به ذهن  اقناع و رسوخ  از طریق 
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د رونی سازی، جذب و پذیرش قلبی هنجارها 
می پرد ازند .

برای عینیت بخشید ن به کارکرد  فوق، بهترین 
راه ارائه الگوهای جذاب، امروزی و متناسب با 
نیازهای انسان معاصر است. رسانه می تواند  از 
طریق نشان د اد ن عواقب انسان های مجرمی 
که د چار کج روی شد ند ، زشتی و قبح گناه و 
جرم را د ر ذهن مخاطبان ترسیم نماید  و مایه 

عبرت آموزی انسان ها باشد  )رزمان، 1396(.
نتيجه گيری

خانواد ه، نهاد  د یرپاي اجتماع است که محل و 
مأمن آسایش و آرامش جسم و روان آد مي به 
شمار مي آید . خانواد ه جزئي از جامعه است و 
هر بحراني که جامعه را فراگیرد ، بر خانواد ه اثر 
مي گذارد . از سویي خانواد ه هسته اي کوچک 
حیات  د ر  آن  نقش  ولي  است،  اجتماع  از 
و  اهمیت د ارد   انسان ها، فوق العاد ه  اجتماعي، 
استواري و تحکیم روابط خانواد گي د ر بهبود  
جامعه،  مشکالت  کاهش  و  اجتماعي  روابط 

نقشي ارزند ه و مثبت د ارد .
انواع  معرض  د ر  نوعي  به  خانواد ه ها  تمامي 
مشاهد ه  د ارند .  قرار  از جمله طالق  آسیب ها 
سال هاي  د ر  طالق  گسترش  به  رو  آمارهاي 
اخیر جامعه ایران جاي تعجب د ارد ؛ باید  توجه 
د اشت که ریشه این آسیب تنها به خصوصیات 
فرد ي زوجین مبتال به طالق برنمي گرد د ؛ بلکه 
عوامل محیطي نیز اثر د ارند . به عبارت د یگر، 
طالق پد ید ه اي اجتماعي است و همانند  د یگر 
پد ید ه هاي اجتماعي متأثر از یک عامل نیست، 
بلکه مجموعه اي از عوامل د ر آن د خالت د ارند . 
علل  خصوص  د ر  کلي  د سته بند ي  یک  د ر 
و عوامل این پد ید ه مي توان به: عوامل پیش 
تشکیل  ازد واج،  از  پس  عوامل  و  ازد واج  از 
خانواد ه همچون؛ فقد ان مهارت الزم ارتباطي، 
نابهنجاري هاي فرهنگي، بیمارهاي جسمي و 

روحي، مشکالت اقتصاد ي، اشاره کرد .
طالق،  فرهنگي  و  اجتماعي  عوامل  از  یکي 
امواج مخرب  انواع رسانه ها و  هجوم گسترد ه 
برخي از آن ها است که عالوه بر ارائه الگوهاي 

منفي تربیتي و فرهنگي سبک زند گي افراد  را 
تغییر د اد ه و د ر پي آن آمار طالق د ر جامعه، 

افزایش یافته است.
ــه  ارائ کنار  کوشید یم  پژوهش  ــن  ای د ر 
رسانه های  تعریف  و  طالق  مفهوم شناسي 
جمعی، به اثر رسانه های جمعی بر آسیب های 
اجتماعی بپرد ازیم و از تأثیر کارکرد های مثبت 
آن بر پیشگیری از گسترش طالق سخن به 
میان آوریم. د ر کارکرد های مختلف رسانه های 
نیم  با  مختصر  پیشنهاد های  ارائه  به  جمعی 
نگاهي به مباحث اسالمي پرد اختیم، تا بتوانیم 
آسیب های  مهم ترین  از  یکی  گسترش  از 
اجتماعی گریبان گیر امروز جامعه یعنی طالق 

به وسیله رسانه های جمعی جلوگیری کنیم. 
پيشنهاد ها

تحقیق  روش  به  می توان  را  حاضر  پژوهش 
مید انی انجام د اد  تا اقد امات عملی رسانه های 
از  پیشگیری  مسئله  د ر  مختلف  جمعی 
شود .  بیان  آماری  صورت  به  طالق  گسترش 
به سیاست گذاران،  این تحقیق  است،  بد یهی 
مختلف  رسانه های  د ست اند رکاران  و  مد یران 

کمک می کند .
همچنین می توان با استفاد ه از روش تحقیق 
پیمایشی، میزان تأثیر هر کد ام از رسانه های 
خانواد ه ها  بین  د ر  طالق  بــروز  د ر  جمعی 
ــط  ذی رب مسئولین  تــا  ــرد   ک مشخص  را 
سرمایه گذاری  های مناسب بر روی هر کد ام از 
رسانه ها را با توجه به میزان تأثیرشان عملیاتي 
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