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مقدمه
چنانچه هویداست و همه می دانند، قرن بیست 
و یکم، قرن سرعت انتقاالت است. این انتقاالت 
در همه عرصه های زندگی محسوس بوده، که 

انتقال های  این  از  ما شاهد آن هستیم. یکی 
تصویری،  از  اعم  داده هــا  و  اطالعات  سریع 
صوتی، نوشتاری و امثال این ها از طریق رسانه 
معمول در جهان مانند رادیو، تلویزیون، شبکه 

 تأثیرات رسانه در تربیت فرزندان 
و  سبک زندگی آنان در خانواده

چکید�ه
زندگی  ارائه دهنده کامل ترین سبک  ایدئولوژی،  به عنوان یک  دین اسالم 
و  خانوادگی  فردی،  حوزه های  آن،  دستورهای  و  احکام  و  است،  بشریت 
اجتماعی را دربرمی گیرد. از منظر اسالم، خانواده یکی از نعمت های بزرگی 
است که به بشریت عرضه شده و اولین و مهم ترین نهاد و گروه اجتماعی 
است که انسان، خود را در آن می یابد و همواره از آن متأثر است. هنگامی 
از  و  دهند  قرار  خود  سیاست های  مرکز  در  را  خانواده  تحکیم  رسانه ها  که 
نظر صاحب نظران دینی برای تولید برنامه های خود بهره می برند، و خانواده 
بیاموزد، می توان  را  ابزار  این  از  استفاده درست  با دغدغه و حساسیت،  نیز 
شاهد شکوفایی هویت دینی وتحقق سبک زندگی اسالمی و کاهش مسائل 
ابزار سازنده نمادهایی  ضد اخالقی و اجتماعی باشیم. تلویزیون، مهم ترین 
است، که انسان معاصر به وسیله آن ها می اندیشد. تلویزیون مهم ترین قدرت 
فرهنگی جامعه است، که تعیین می کند که چه ارزش ها و سبک های زندگی 
غالب و حاکم هستند. اطالعات این پژوهش با جستجو در پایگاه ها و منابع 
بیان  به  ابتدا  مقاله  این  در  است.  شده  گردآوری  اینترنتی  علمی  اطالعات 
اهداف کلی رسانه ها در قبال تربیت فرزندان و تأثیرات آن در مفهوم سبک 
زندگی به طور جداگانه پرداخته می شود؛ و پس از آن تالش داریم تا برخی 
از تأثیرات مثبت و منفی تلویزیون بر کودکان و نوجوانان از جمله پرکردن 
اوقات فراغت، جامعه پذیری، یادگیری، اختالل در فعالیت های کودکان، و نیز 
تأثیر فیلم های مربوط به بزرگساالن بر کودکان، و تأثیر آگهی های تلویزیونی 
و خشونت را مورد بررسی قرار داده و در پایان، راه کارهایی برای به حداقل 

رساندن کارکردهای منفی آن ارائه نماییم.
واژگان�کلید�ی

رسانه، تلویزیون، خانواده، سبک زندگی.

محمد�هادی�کریمی��
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی
mhadikarimi@chmail.ir
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عنکبوتی نت، شبکه های ساخته شده در این 
فضای مجازی است )خیر ندوی، 2016(.

از مهم ترین ابزارهای امروزی دانایی، رسانه ها 
رسانه  بدون  امروز  دنیای  در  زندگی  هستند. 
قابل تصور نیست. لذا نمی توان نقش رسانه های 
جمعی و به خصوص رادیو، تلویزیون و اینترنت 
را در زندگی امروزی نادیده گرفت، بلکه باید به 
دنبال فرهنگ سازی بود )خیر ندوی، 2016(.

رسانه ها به عنوان مؤثرترین و بهترین ابزارهای 
انتقال پیام در تأثیرگذاری و شکل دهی سبک 
زندگی جایگاه ویژه ای دارند. در حوزه دیداری 
و شنیداری و مکتوب و مجازی، رسانه ها دارای 
کاربردهای ویژه هستند و با شیوه های گوناگونی 
باعث تغییر یا تقویت باورها در زمینه های مختلف 
می شوند. علتش هم می تواند ویژگی هایی مثل 
تنوع بی نظیر رسانه در نوع عرضه محتوا و پیام، 
خالقیت و به روز بودن، مبتکرانه بودن رسانه 
نسبت به عرضه پیام و ... باشد. امروز اصلی ترین 
عرصه سبک  در  جریان سازی  رسانه ها،  هدف 
موفق تر  زمینه  این  در  رسانه ای  است.  زندگی 
است، که بتواند اعتماد مخاطب خودش را در 
القای پیام جلب کند. اگر این رفتار شکل بگیرد 
می گذارد  اثر  جامعه  و  خانواده  هنجارهای  در 

)تعامل نیوز، 1392(.
کشور ما با داشتن حدود 23 میلیون نفر جوانان 
سنین 15 تا 29 سال کشوری جوان محسوب 
پیامد های  و  آثار  جمعیت  جوانی  می شود. 
خاصی بر شرایط اجتماعی، اقتصادی سیاسی 
و فرهنگ جامعه بر جای گذارده و از این رو در 
امر سیاست گذاری و برنامه ریزی در عرصه های 
فرهنگی نیاز به شناخت و اهتمام خاصی دارد 

)فرهنگ عمومی، 1383(
شواهد نشان می دهد مخاطبان پیام های رسانه 
را پردازش می کنند و خود فرد تصمیم می گیرد 
چه اطالعات و اخباری را دریافت کرده و چه 
رسانه ای را برای دریافت این اطالعات و پیام ها 
رسانه ای  به  می تواند  مخاطب  کند.  انتخاب 
دیگری  رسانه  به  و  باشد  داشته  ویژه  توجه 

بی توجهی نشان دهد. زمانی که رسانه ای مورد 
بصری  از همه شیوه های  گرفت،  قرار  اعتماد 
و خالقانه استفاده می کند تا مخاطب را پای 
رسانه نگه دارد و نه تنها افکار و عقاید او را تحت 
تأثیر قرار دهد، بلکه در مورد اوقات فراغت، نوع 
پوشش و آرایش، نحوه و نوع غذا خوردن، نوع 
روابط با خانواده و اجتماع مخاطبان هم اظهار 
نظر می کند. تجربه نشان داده است، رسانه ها 
تنها در صورت جلب اعتماد مخاطب است که 
می توانند با ارائه داده ها و پیام ها سبک زندگی 
و تحول کنند  تغییر  را دستخوش  مخاطبان 

)خیر ندوی، 2016(.
و  ملی  قالب های  در  فرهنگ  دیگر  امــروزه 
نمی گنجد  جامعه  یک  جغرافیایی  مرزهای 
ایده آل ها،  بر  جهانی،  فرهنگی  جریان های  و 
الگو های  همچنین  و  خود  از  تصور  ارزش ها، 
فرهنگی و گروه مرجع افراد تأثیر گذارده و آنان 
را در معرض انواع مختلف الگوها و مدل ها و 
سبک های زندگی قرار می دهد، بدیهی است 
جریان های  این  مخاطبان  عمده  بخش  که 
فرهنگی جوانان هستند که نوع گرایی و تنوع 
طلبی عموما در صدر ارزش های آنان قرار دارد 

)فرهنگ عمومی، 1383(
با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه، خرده 
فرهنگ ها، فرهنگ های خاص و مجزا ناپدید 
می شوند و به نوعی تمامی ساکنان یک جامعه 
عالئق  زندگی،  سبک  در  و  می پذیرند  تشابه 
ارتباط  وسایل  مشابه  الگوی  از  خواست ها  و 
می شوند.  برخوردار  می دهد،  آن  به  جمعی 
ابزاری در راه  ارتباط جمعی  به عالوه وسایل 
به  یعنی  هستند،  اجتماعی  تعلق  احساس 
از  ما هم حلقه ای  تعبیری احساس می کنیم 
زنجیره جامعه هستیم، پس احساس اشتراک، 
تعلق و پیوند متقابل خواهیم داشت، چرا که 
و جامعه  افراد  بین  پلی  وسایل همچون  این 

عمل می کند )ساروخانی، 1377(
وظایفکلیرسانهها

وظایف کلی رسانه را می توان به وظایف خبری 
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و آموزشی، وظایف راهنمایی و رهبری، وظایف 
سازمان یافته  وظایف  و  تبلیغی  و  تفریحی 
اثرات  منظر  این  از  که  کرد،  تقسیم  سیاسی 
این رسانه ها نه تنها بر بزرگساالن بوده، بلکه 
کودکان ما امروزه در کنار تربیت خانوادگی و 
تربیت مکتبی و مدرسه ای، از تربیت رسانه ای 
برخی  که  جا  آن  تا  هستند؛  برخوردار  نیز 
جامعه شناسان از تلویزیون به عنوان نیمه دوم 
والدین یاد می کند و بدون شک منظور آن ها 
از این تعبیر، این نکته بوده است که کودکان 
ما امروز، اوقات به مراتب بیشتری را در مقابل 
از این  با والدینشان.  تا  تلویزیون می گذرانند، 
دیدگاه، شاید مناسب تر باشد تا از والدین به 
قسمت  پنجمین  حتی  یا  چهارمین  عنوان 
والدین کودک یاد کنیم و نقش مؤثر و حاضر 
و نافذ تلویزیون، دیسک و صفحات موسیقی، 
)خیر  قراردهیم  اولویت  در  را  سینما  و  رادیو 

ندوی، 2016(
جایگاهرسانهدرجامعه

رسانه ها یک صنعت رو به رشد و در حال تحول 
هستند، که تأمین کننده اشتغال، تولیدکننده 
صنایع  سایر  تغذیه کننده  و  خدمات  و  کاال 
خود  حال  عین  در  رسانه ها  هستند.  مرتبط 
به نهادي تبدیل شده اند با قواعد و هنجارهاي 
خاص خود که این نهاد را به جامعه و سایر 
نهادهاي اجتماعي پیوند مي دهد. پس این نهاد 
نیز به نوبه خود توسط جامعه تنظیم مي شود. 
یعني  هستند.  قدرت  منابع  از  یکي  رسانه ها 
ابزاري هستند براي کنترل مدیریت و نوآوري 
در جامعه. اغلب جایگاه بروز تحول در فرهنگ 
هستند، چه به معني هنر و اشکال نمادین، و 
چه در معناي مدها، خلق و خوها، شیوه هاي 

زندگي و هنجارها )خبرگزاری مهر، 1392(
در  که  می کنیم  زنگی  جهانی  در  ما  امروزه 
دگرگونی های  دستخوش  و  بوده  تحول  حال 
چشمگیر است )گیدنز، 1379( به نظر می رسد 
تغییر و تحول سریعی را  آنچه زمینه چنین 
و  رسانه ها  است  آورده  فراهم  پیش  از  بیش 

روند  در  که  هستند،  ارتباطی  فناوری های 
پرشتاب توسعه جهانی، فناوری های ارتباطی با 
سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و چهره 
جهان را دگرگون کرده اند. گستره و ژرفای این 
دگرگونی به حدی است که به نظر می رسد 
جامعه نوینی در حال پیدایش و شکل گیری 
و دوره جدیدی در حیات بشر آغاز شده است، 
روند  این  بر  تأثیرگذار  و  شاخص  عنصر  که 

فناوری های رسانه است )گرانپایه، 1376(
ارتباطی  ابزارهای  و  وسایل  شامل  رسانه ها 
متعددی چون کتاب، نشریات، رادیو، تلویزیون، 
سینما، اینترنت و ... هستند که در اختیار گروه 
کثیری از مردم قرار می گیرد. در جهان معاصر 
این ابزار از مهم ترین عناصر تحول فرهنگی به 
فعالیت های  از  آمده و سهم عمده ای  حساب 
به  می دهند،  اختصاص  خود  به  را  آموزشی 
طوری که طی چند دهه اخیر همواره از نقش 
پرورشی خانواده و مدرسه کاسته شده و در 
مقابل بر اهمیت چگونگی استفاده و آموزش 
این وسایل افزوده شده است )محسنی، 1379(

انتقال  در  را  بزرگترین سهم  ارتباطی  وسایل 
به عهده  را  و فکری بشریت  میراث فرهنگی 
گرفته و تعالی فرهنگ انسانی را موجب شده اند 

)ساروخانی، 1377(
ارتباط  و  هستند  ارتباط  بر  مبتنی  رسانه ها 
پیام ها صرف  از طریق آن  فرایندی است که 
کار  به  که  وسیله ای  و  آن  محتوای  از  نظر 
انتقال  به فرد دیگر  از فردی  گرفته می شود، 
متقابل  کنش  ترتیب  این  به  و  می کند  پیدا 
در  که  وسایل  ایــن  می شود،  امکان پذیر 
توده های  آمده اند  وجود  به  جدید  تمدن های 
وسیع مردم را در نظر دارند و می توان آن ها 
را همچون نهادهای اجتماعی مورد شناخت و 

بررسی قرار داد )محسنی، 1379(
رسانهوترویجسبکزندگی

بدون  زندگی  سبک های  وجود  تصور  اساسا 
نظر  از  است.  ممکن  غیر  جمعی  رسانه های 
گیدنز رسانه ها نقش مهمی در تبلیغ سبک های 
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زندگی مختلف دارند. طیف سبک های زندگی 
طرح  رسانه ها  در  که  آرمانی  گونه های  با 
می شوند شاید محدود باشند، ولی گسترده تر 
از سبک های زندگی ای هستند که افراد قاعدتا 
جا  آن ها  قالب  در  خود  روزمــره  زندگی  در 
می گیرند. البته به اعتقاد او رسانه ها در جهان 
جدید در عین این که امکان ها و گونه ها را به 
دست می دهند، تفسیرهای باریک اندیشانه ای 
از نقش ها یا سبک های زندگی خاص نیز ارائه 

می کنند )سایت دیده بان(
یا  فرهنگ  مثابه   به  می تواند  زندگی  سبک 
ارزش های ارتباط گران رسانه های جمعی نمود 
پیدا کند. برای مثال، نویسندگان، کارگردانان 
و سایر عوامل تولید در سریال های تلویزیونی 
بازتاب دهنده سبک زندگی خود، یعنی سبک 
زندگی طبقه  متوسط، هستند )سایت دیده بان(

از دیگر آثار رسانه ها بر سبک زنگی می توان 
برنامه های غیر خبری، مانند سریال ها و فیلم ها 
را نام برد که با توجه به این که امروزه اوقات 
حول  جامعه  افراد  از  زیادی  بخش  فراغت 
با  رسانه ها  است.  گوناگون  رسانه های  مصرف 
پخش سریال ها و سایر برنامه های تفریحی و 
سرگرمی می توانند در تبلیغ سبک های زندگی 
به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر باشند. 

)سایت دیده بان(
نشان  رسانه  تأثیرات  حوزه   در  کاشت  نظریه  
زیربنای  ظریفی  مشترک  وجوه  است  داده 
تشکیل  را  تلویزیون  در  متفاوت  برنامه های 
و  متداول  نسبتا  تصاویر  انگاره ها،  می دهند. 
برنامه ها  کلی  الگوی  همه  از  مهم تر  و  پایدار 
هستند که اجتماعات در یک دوره  طوالنی در 
معرض آن ها قرار می گیرند. الگوی صحنه آرایی، 
و  اجتماعی  تیپ های  بازیگران،  انتخاب 
پیامدهای مرتبط در اکثر برنامه های تلویزیون 

وجود دارد )سایت دیده بان(
برنامه های  و  سریال ها  غالب  نمونه،  برای 
تلویزیونی در ایران سبک زندگی طبقه  مرفه 
شهری و عناصر مرتبط با آن را نشان می دهد. 

نوع پوشش، منازل و مکان های استفاده  شده 
در سریال، وسایل نقلیه و ... همگی الگوهایی 
برای سبک زندگی امروزی ما و فرزندان ما را 

القا می کنند )سایت دیده بان( 
متولیان  و  سیاست گذاران  مراقبت  علیرغم 
نهادهای  ــر  واف تــالش  و  جامعه  فرهنگی 
دختران  پرورش  جهت  در  جامعه پذیرکننده 
هنجارها  معیار ها،  اساس  بر  ایرانی  پسران  و 
و ارزش های اسالمی برخی از جوانان تعریف 
زندگی  و  بودن،  هنجار  به  هویت،  از  دیگری 
به  این تعریف  بر اساس  مطلوب دارند، آن ها 
که  دارند،  تمایل  خاصی  زندگی  سبک های 
مورد  و  رسمی  ارزش های  و  هنجارها  با  گاه 
انتظار جامعه فاصله دارد. این گروه از جوانان 
وجوه تمایز خود را در کنش، ذائقه و سبک 
به  و  می سازند  متجلی  خود  متفاوت  زندگی 
خویش  برای  فرهنگی  خرده  تعلقات  نحوی 
قائل هستند. در بین این جوانان نوعی همسانی 
در الگوی رفتاری دیده می شود که در گرایش 
انتخاب سبک  مشابه،  کاالی  به مصرف  آنان 
زندگی مشابه و مصرف یکسان فراغت نمایان 
است هر چند که تفاوت ها و تمایزات ساختاری 
چون طبقه، جنسیت، مکان زندگی و تولیدات 
متنوع صنعت بر باورها و کنش افراد مؤثر است 

)فرهنگ عمومی، 1383(
تأثیراترسانهبرجوانان

جدی  توجه  مورد  که  موضوعاتی  از  یکی 
از  بسیاری  محور  و  حاضر  عصر  پژوهشگران 
پژوهش ها و مطالعات قرار گرفته است، رابطه 
میان جوانان و رسانه ها است. در واقع این دو 
پرسش مطرح می شود که رسانه ها چه تأثیری 
چه  جوانان  که  این  نیز  و  دارند  جوانان  بر 
استفاده ای از رسانه ها می کنند. این پژوهش ها 
طیف وسیعی از دیدگاه های مثبت و منفی را 

دربرمی گیرد.
»درانتر« معتقد است که رابطه میان جوانان 
و رسانه ها دو شکل کلی به خود گرفته است: 
دیگری  و  فرهنگی  بدبینی  گفتمان  یکی 
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ارزیابی منفی بین جوانان و رسانه ها به ویژه 
معرفی  دنبال  به  عمومی  مشاجره های  در 
می شود،  دیده  رسانه ای  نوین  فناوری های 
مشاجراتی که در نزدیکی مرز هراس رسانه ای 

قرار می گیرند )کالنتری و حسنی، 1387(
از مهم ترین فرصت هایی که  اکنون به برخی 
جوانان می توانند از طریق رسانه های اجتماعی 

به دست آورند، اشاره می کنیم:
y انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات؛
y  روحیه تقویت  و  تحلیل  قدرت  افزایش   

انتقادی؛
y  امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی

با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف؛
y شکل گیری و تقویت خرد جمعی؛
y  امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی

با ایده ها، فکرها و سلیقه های دیگران؛
y کارکرد تبلیغ محتوا؛
y  ارتباط مجازی مستمر و سالم با دوستان و

آشنایان؛ 
y  تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخالقی

در عرصه جهانی؛
y  یکپارچه سازی بسیاری از امکانات رسانه ای

و اینترنت؛
y توسعه مشارکت های مفید اجتماعی؛
y  ایجاد فرایند آموزش و  افزایش سرعت در 

ارتباط شبانه روزی میان استاد و شاگرد؛
y  در صداقت  و  صمیمیت  اعتماد،  افزایش 

اینترنتی )سلیمانی پور،  فضای رسانه ای و 
.)1379

تاثیراترسانهبرزندگیجوانان
بر این اساس، توجه به تأثیری که رسانه های 
اجتماعی در نحوه ارتباط، تولید محتوا، تعامالت 
و دگرگونی های زندگی روزمره و سبک زندگی 
جوانان بر جای می گذارد، حائز اهمیت است. 
این بخش، نقش رسانه در سبک زندگی  در 

جوانان مورد بررسی قرار می گیرد.
که  است  زندگی  از  بخشی  زندگی  سبک 

اعمال تحقق می یابد و در بردارنده طیف کامل 
می دهند،  انجام  خود  که  است  فعالیت هایی 
در  افراد  مختلف  فعالیت های  طیف  بنابراین 
هر عرصه از زندگی که افراد در زندگی روزمره 
آن  در  آن ها  زندگی  سبک  سازنده  می تواند 

عرصه باشد )سورین، 1381(.
شامل  که  زندگی  »بوردیو« سبک  نظریه  در 
اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده فرد 
در عرصه هایی چون تقسیم ساعات شبانه روز، 
معاشرت،  شیوه های  ورزش،  و  تفریحات  نوع 
اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن 
و در واقع عینیت و تجسم یافته ترجیحات افراد 

است )باکات، 1381(
بر این اساس نظریه استفاده و خشنودی بیان 
گردید که این نظریه در صدد پاسخگویی به 
رسانه ها  از  مردم  چرا  که  است،  پرسش  این 
استفاده می کنند و آن ها را برای چه منظوری 

به کار می برند؟
از  مردم  استفاده  اصلی  علت  نظریه  این   
بیان  کارکردی  دالیل  با  را  خاص  رسانه های 
به  خود  نیاز های  رفع  برای  افراد  که  می کند 
رسانه ها روی می آورند. حال اگر چنانچه رسانه 
مورد نظر بتواند نیاز فرد را به خوبی رفع کند 
و بین محتوای رسانه ای و نیاز فرد همخوانی 
وجود داشته باشد، فرد ارضا و خشنود می شود 
و در غیر این صورت نیاز وی ارضا نشده می ماند 
می شود  رویگردان  نظر  مورد  رسانه  از  وی  و 

)سورین، 1381(
 این نظریه بر دو عامل پویایی مخاطب و چند 
متغیر بودن فرایند ارتباط متکی است. فرض 
اصلی نظریه استفاده و رضایتمندی این است 
که افراد مخاطب، کم و بیش به دنبال محتوایی 
کند.  فراهم  را  بیشترین رضایت  که  هستند، 
درجه این رضایت بستگی به نیازها و عالئق 

فرد دارد )امیر پور و بهرامیان، 1392(
و  استفاده  رویکرد  اساس  بر  پژوهش  اولین   
شد  انجام   )1940( دهه  اوایل  در  خشنودی 
و  رادیویی  برنامه های  جذابیت  علل  به  که 
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روزنامه خوانی می پرداخت. این نظریه از اواخر 
دهه 1980 تغییراتی پیدا کرد، نظریه جدید 
بیشتر بر برخی از پیوندهای ارتباطی کلیدی 
تأکید می کرد. نظریه جدید استفاده و خشنودی 

را می توانیم به صورت ذیل بیان کنیم: 
روانشناختی  تمایالت  و  اجتماعی  شرایط 
همزمان بر دو مورد زیر اثر می گذارند، عادات 
انتظارات  و  و عقاید  از رسانه ها  استفاده  کلی 
مخاطبان درباره منفعت هایی که در استفاده 
نوبه  به  مسئله  این  دارد.  وجود  رسانه ها  از 
خود سبب اقدامات معین در انتخاب رسانه ها 
می شود و سپس ارزیابی ارزش تجربه با سایر 
اجتماعی  فعالیت های  و  تجربی  زمینه های 

حاصل می شود )سورین، 1381(
کاتز و بالمرو گورویچ معتقد هستند، ریشه های 
اجتماعی و روانشناسی اجتماعی نیازهایی که 
دیگر  منابع  یا  از رسانه های جمعی  انتظارات 
دارند، منجر می شود به الگوهای متمایز مواجه 
دیگر  فعالیت های  به  اشتغال  یا  رسانه ها  با 
که نتیجه آن خشنودی های مرتبط با نیاز و 
پیامدهای دیگر است که شاید اغلب ناخواسته 

باشند )سورین، 1381(
 با بهره گیری از اصول این نظریه می توان گفت 
اساس  بر  رسانه ها  به  جوان  کاربران  گرایش 
زمینه روانی و اجتماعی خود، انگیزه ها و اهداف 
متفاوتی را در رسانه ها دنبال می کند. آن ها بر 
اساس انگیزه ها و منافع خود از این شبکه ها 
استفاده می کنند و فعال هستند و اگر با منافع 
از شبکه  نباشد،  متناسب  آن ها  انگیزه های  و 
رویگردان می شوند و رسانه ها تأثیری بر سبک 
اساس  این  بر  داشت.  نخواهد  آن ها  زندگی 
بازخوردهای متفاوتی نیز از عضویت خود در 
شبکه می گیرند و آن ها را در سبک زندگی، 
اعمال  خود  کردار  و  رفتار  پوشیدن،  لباس 
می کنند. یا به عبارت دیگر، جوانان بر اساس 
بافت اجتماعی خانوادگی و شرایط اقتصادی و 
اجتماعی و میزان تحصیالت، انگیزه ها و اهدافی 
را به صورت هدفمند و مشخص در استفاده 

اساس  این  بر  و  می کنند  دنبال  رسانه ها  از 
بازخوردهای متفاوتی را از آن می گیرند و در 
عواطف، ارزش ها و شناخت های خود از آن ها 

بهره می برند. 
انگیزه های جوانان  و  اهداف  بنابراین، هر چه 
احتمال  باشد،  هدفمند  رسانه ها  با  تعامل 
تقویت و گسترش سبک زندگی آن ها بیشتر 
انگیزه های  و  اهداف  هرچه  برعکس،  است. 
بر حسب عادت  از رسانه  استفاده  جوانان در 
و غیر جهت مند باشد، احتمال گسترش سبک 

زندگی آنان کمتر خواهد بود.
تاثیراترسانهبرخانواده

عنوان  به  رسانه  اختیار  در  را  اعتمادمان  ما 
یک قدرت قرار داده ایم که اخبار، سرگرمی و 
اگرچه  قرار می دهد.  ما  اختیار  در  را  آموزش 
تأثیر رسانه ها بر فرزندان، نوجوانان و جامعه ما 
آنقدر زیاد است که باید با چگونگی آن آشنا 
شویم. رسانه ها از طریق تبلیغات آنچه عرضه 
می کنند و ما هر لحظه در جریان آن ها قرار 
کسب  سرمایه  دالر  میلیون ها  می گیریم، 

می کنند )خیر ندوی، 2016(
منزل  از  به هنگام خروج  ما  لباسي که همه 
مي پوشیم با توجه به پیش بیني هواست، آنچه 
مي خریم تحت تأثیر تبلیغات تجاري است. به 
دیدن فیلمي مي رویم که در روزنامه درباره اش 
به  بي شمار  اشکال  به  و  خوانده ایم  مطلبي 
نشان  واکنش  موسیقي  یا  رادیو  تلویزیون، 
مي دهیم، زیرا ما در دنیایي زندگي مي کنیم 
که فرایندهاي سیاسي و حکومتي آن بر اساس 
مي گذرد  برآنچه  ما  که  دارد،  قرار  تأثیر  این 
رادیو  تلویزیون و  و  از مطبوعات  زیرا  آگاهیم 
خبر مي گیریم. کمتر کسي را مي توان یافت 
نتوان  را  عقایدش  و  اطالعات  سرچشمه  که 
در رسانه ها پیدا کرد. این همه پول و تالش 
صرف آن مي شود که رسانه ها در جهتي هدایت 
شوند،که تأثیر دلخواه تحقق یابد )خبرگزاری 

مهر، 1392(
ما آنچه را که از طریق رسانه به ما گفته می شود 
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می خریم. پس از مشاهده هزاران تبلیغ آنچه 
تلویزیون،  در  آنچه  اساس  بر  می کنیم  خرید 
روزنامه ها و مجالت دیده ایم، انتخاب می شود. 
در  خصوص  به  است  رسانه  تأثیرات  این ها 
نوجوانان، آن ها هر آنچه در تلویزیون می بینند 
تبلیغات و مد های روز  بر اساس  و  می خرند، 
که در رسانه به نمایش گذاشته می شود خرید 

می کنند )خیر ندوی، 2016(
رسانه ها هر جا که رشد مي کنند داراي قدرت 
قابل مالحظه اي براي شکل دادن به عقاید و 
باورها، دگرگون کردن عادات زندگي و ترویج 
رفتارهایي کمابیش مطابق میل کنترل کنندگان 
رسانه ها و محتواي آن ها هستند. این دیدگاه نه 
بر اساس کاوش هاي علمي بلکه در اثر مشاهده 
و رسانه هاي  زیاد مطبوعات  بسیار  محبوبیت 
جدیدي همچون فیلم و رادیو و نفوذ آن ها در 
ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي به وجود 

آمده اند )خبرگزاری مهر، 1392(
شاید آشکارترین سطح تأثیرگذاری رسانه ها بر 
سبک زندگی تبلیغات تجاری باشد. رسانه ها با 
تبلیغ محصوالت و خدمات می توانند در ترویج، 
اشاعه و تداوم سبک های زندگی مؤثر باشند. 
به تعبیر آسابرگر، تبلیغات برای این که بتواند 
کاال را به فروش برساند مجبور است نگرش ها، 
ترجیحات  و  عادات  رسوم،  زندگی،  شیوه های 
مردم را زیر و رو کند. تبلیغات در حقیقت چیزی 
بیشتر از تجارت محض است. تبلیغات حیات 
روزمره را در کنترل خود می گیرد و بر روابط 
اجتماعی سیطره می یابد و در عین حال مردم 
دیگران  از  گزیدن  و جدایی  درون گرایی  به  را 
سلیقه   از  آن ها شکلی  به  و  می کند  رهنمون 

جمعی را تحمیل می کند )سایت دیده بان(
ابعادتربیتیرسانه

انسان متأثر از وسایل ارتباطی از جهات بسیار 
وسایل  این  رواج  و  پیدایی  از  پیش  انسان  با 
امکان  این  جدید  فناوری های  است.  متفاوت 
را برای انسان فراهم آورده است، که با وجود 
جدایی های جسمی و جغرافیایی با همنوعان 

خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و از 
آن ها الگو برداری نماید. یعنی تأثیرات رسانه ها 
بر زندگی خیلی سریع تر از عامل سیاست باشد. 
قبل از این ده ها و یا صدها سال طول می کشید 
اما  کند،  نفوذ  دیگر  فرهنگ  به  فرهنگی  که 
اکنون رسانه ها می توانند در چند ثانیه آخرین 
تصاویر حادثه ای را در گوشه ای از جهان پخش 

نمایند )دادگران، 1385(.
اعطای بینش، ایجاد گرایش و معرفی الگوهای 
رفتاری را می توان بخشی از ابعاد تربیتی رسانه 
رسانه،  مخاطبان  اساس  این  بر  که  برد،  نام 
در اثر استفاده از برنامه های آن به دانش ها و 
بینش های نشرشونده از تلویزیون دست پیدا 
و  یادگیری  روند  که  گفته می شود  می کنند. 
کسب معرفت از تلویزیون، در بیشتر وقت ها 
فارغ از قصد و نیت بیننده تحقق پیدا می کند 

)خبرگزاری مهر(.
القای  به  تلویزیون،  رسانه  که  مــواردی  در 
برای  رسالتی  همچون  خاص،  بینش های 
خودش بنگرد، عمق و گستره تأثیر تلویزیون 
خواهد  دیگر  موارد  از  بیش  جهت،  این  در 
هدف  این  با  که  تلویزیون هایی  امروزه  بود. 
دارند  فزاینده  می کنند، رشدی  برنامه پخش 

)خبرگزاری مهر(
سبک  تلویزیون،  برنامه های  از  زیادی  بخش 
رو،  این  از  دارد.  انگیزشی  و  عاطفی  سیاق  و 
همیشه تلویزیون با نگرش های مخاطب درگیر 
است. از آن جا که بخش زیادی از مخاطبان 
نگرش های  تغییر  هستند،  کودکان  تلویزیون 
مخاطبان و ایجاد نگرش های تازه در آنان هم 
تشدید می شود و هم با سهولت انجام می پذیرد 

)خبرگزاری مهر(
رسانه ها در حیطه عمل هم، راه و روش خاصی 
برای مخاطبانش عرضه و معرفی می کند.  را 
نظریه موسوم به »مدل سازی«، ساز و کار تأثیر 
تربیتی تلویزیون در حوزه رفتار را چنین بازگو 
شیوه های  و  تلویزیون  بازیگران  که  می کند، 
رفتار آنان در مواقع مختلف برای مخاطبان این 
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رسانه به عنوان الگو عمل می کنند )خبرگزاری 
مهر(.

کودکان از طریق تلویزیون، درباره خود، زندگی 
و  گوناگون،  شرایط  در  رفتار  چگونگی  خود، 
و  خانوادگی  مشکالت  با  برخورد  چگونگی 
این  و  می آموزند  زیادی  چیزهای  شخصی، 
اجتماعی شدن از طریق تلویزیون با توجه به 
از هر چیزی  تلویزیون و کودک،  ویژگی های 

نافذتر است )خیر ندوی، 2016(
رفتاری الگوهای بر رسانه منفی تأثیر

کودکاننوجوانان
از آثار منفی رسانه ها به طور مختصر می توان 
به اتالف زمان، خشونت، تغذیه، سالمتی و ... 

اشاره نمود که بر این اساس: 
ایاالت  در  بچه ها  که  است  زده شده  تخمین 
تلویزیون  روز  در  ساعت  چهار  متحده حدود 
تماشا می کنند و این رقم در حال افزایش است. 
بازی های  به موسیقی،  دادن  زمان گوش  اگر 
ویدئویی و اینترنت را هم اضافه کنید، بخش 
یا  تلویزیون  جلوی  کودک  هر  روز  از  زیادی 
کامپیوتر می گذرد، در حالی که باید این زمان 
را به فعالیت های سالم تر و ارتباط با دیگران و 

مطالعه اختصاص دهد.
با  تلویزیون  مّدت  طوالنی  مشاهده  ارتباط 
فشار خون،  افزایش  کلسترول خون،  افزایش 
اختالل  خواب،  اختالل  آسم،  بروز  افزایش 
خلق، مشکالت روانی و افسردگی در مطالعات 
این  اغلب  البته  است.  مشاهده شده  مختلف 
مطالعات از نوع همبستگی بوده و ارتباط علت 
و معلولی را مورد بررسی قرار نداده اند. )موالیی 

نژاد، 1394(
که  گرفته اند  ــورت  ص فــراوانــی  مطالعات 
رفتار  بین  مستقیم  همبستگی  نشان دهنده 
در  که  هستند،  کودکانی  و  خشونت آمیز 
تلویزیون یا بازی های ویدئویی شاهد خشونت 
هستند. یک تحقیق که در سال )2004( در 
مورد خشونت در بازی های ویدئویی انجام شد 
به مدت طوالنی  نوجوانانی که  نشان داد که 

می دهند،  انجام  خشن  ویدئویی  بازی های 
پرخاشگرتر  مثال  برای  دارند  را  رفتارهایی 
دارند،  تعارض  خود  معلم  با  بیشتر  هستند، 
درگیر  خود  سال های  و  سن  هم  با  بیشتر 

می شوند و نمرات درسی آن ها نزول می یابد.
با  که  نیز  کامپیوتری  بازی های  از  بسیاری 
هستند،  همراه  جنگی  سالح های  شلیک 
می تواند رفتارهای خشونت آمیز را کودکان و 
نوجوانان تشدید کنند. یک مطالعه جدید نشان 
بازی های  درصد   90 از  بیش  که  است  داده 
خشونت آمیز برای کودکان 10 ساله و باالتر 
مجاز شناخته شده اند. همچنین مطالعه دیگری 
در مورد قاتل دبیرستان وست پادوکا، نشان داد 
که او هرگز یک تیر را با اسلحه واقعی شلیک 
نکرده بود، در حالی که نشانه گیری او در زمان 
فاجعه کامال صحیح و کشنده بود )موالیی نژاد، 
1394( اضافه وزن در کودکان ایاالت متحده 
به سطوح اپیدمیک رسیده است. کودکانی که 
زمان زیادی را به تماشای تلویزیون، بازی های 
احتمال  به  کامپیوتر می گذرانند،  یا  ویدئویی 
زیاد اضافه وزن می گیرند، زیرا زمان کافی به 
بازی های فیزیکی یا ورزش اختصاص نمی دهند 

)سایت بیتوته(
بر رسانه انکار قابل غیر و مثبت تأثیر

الگوهایرفتاریکودکاننوجوانان
از آثار مثبت رسانه ها به طور مختصر می توان 
سودمند،  اطالعات  ارائه  و  افزایی  دانش  به 
سرگرمی، پند آموزی و عبرت آموزی، آشنایی 
با جهان برون مرزی، حماسه سازی و ...  اشاره 
نمود که بر این اساس: شاید یکي از اصلي ترین 
اهداف راه اندازي رسانه هاي جمعی و نشر کتب 
و اطالع رساني  پیام  رساني   … و  و مجالت 
آن ها در موضوعات علمي- تحقیقی باشد و نه 
استفاده هاي تبلیغاتي و غیره  ...)خیر ندوی، 

.)2016
روزمــره  زندگي  گرفتاری های  که  ــرادي  اف
ناخرسند و خسته هستند، تلویزیون، اینترنت، 
ماهواره و کتاب و … وسیله بسیار خوبي براي 
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فاصله گرفتن از واقعیات زندگي که او را رنج 
مي دهد و راهي براي کنار آمدن با آن ها ندارد، 

مي تواند باشد )خیر ندوی، 2016(.
می دهد.  افزایش  را  کودکان  دانش  تلویزیون 
اندازه  به   مدرسه  به  رفتن  از  قبل  کودکان 
پنج سال از تلویزیون مطلب فراگرفته اند. یک 
کودک، سه  ساله با دیدن برنامه های آموزشی 
تلویزیون، الفبای ساده، اشکال هندسی و ... را 

می آموزد )سایت دیده بان(.
به  تاریخي  آثار  و  کتاب ها  مطالعه  از طریق   
سرگذشت زشت یا زیباي اقوام و ملل پیشین 
»پند«  عنوان  به  آن  مثبت  نقاط  از  برده  پي 
»عبرت«  آن ها  زندگي  منفي  جنبه هاي  از  و 

مي آموزند )خیر ندوی، 2016(.
نتیجهگیری

آنچه مسلم است این است که تنوع حوزه  مرتبط 
با سبک زندگی و رقابت های میان رسانه های 
گوناگون در این حوزه، فعالیت را بسیار دشوار 
و  برنامه ریزی  مستلزم  مسئله  این  و  کرده 
سیاست گذاری هدفمند، بلندمدت و کاراست. 
فعالیت در این حوزه تنها شامل تغییر و اصالح 
مسائل مرتبط با سبک زندگی نمی شود، بلکه 
تولیدات  به  عالقه مندی  افزایش  در  می تواند 
ظرفیت های  و  قابلیت ها  شناخت  داخلی، 
سبک  حوزه   در  جامعه  فرهنگ  مغفول مانده  
در  بازاندیشی  همچنین  باشد.  مؤثر  زندگی 
رسانه ها  در  بازرگانی  تبلیغات  شیوه های 
از  مصرف گرایی  الگوهای  رواج  از  پرهیز  و 
و  توجه  نیازمند  که  است  دیگری  حوزه های 
اهتمام بیشتری است. پس واضح است بخاطر 
محبوبیت رسانه های الکترونیکی، حذف کامل 
دشوار  نوجوانان  و  کودکان  زندگی  از  آن ها 
است و باید برای کاهش اثرات منفی آن ها بر 
فرزندانمان، می توانیم از امروز این چنین اقدام 

کرد:
y  بر کل زمان مصرف رسانه ای کودک خود

تلویزیون،  ویدئویی،  بازی های  شامل  که 
می شود،  اینترنت  و  سینمایی  فیلم های 

نظارت داشته باشید.
y  تصمیماتی و  بزنید  حرف  خود  کودک  با 

به  می تواند  را  زمان  چقدر  او  که  بگیرید 
بازی های ویدئویی، گوش دادن به موسیقی و 
تماشای تلویزیون بگذراند. این محدودیت ها 

را اجرا کنید و تسلیم نشوید.
y  خودتان باید الگوی خوبی برای او باشید و

استفاده خود از رسانه ها را نیز محدود کنید. 
زندگی  اصلی سبک  چرا که خانواده رکن 

آینده فرزندانشان هستند. 
y  زمانی را هم به صحبت در مورد بازی هایی

که او بازی می کند یا چیزهایی که تماشا 
می کند بگذرانید. از او بپرسید که چه حسی 
در مورد چیزهایی که در آن ها می بیند دارد. 
این فرصتی است تا احساسات خود را با هم 

در میان بگذارید و به او نزدیک تر شوید.
y  دیگر مادرهای  و  پدر  با  را  خود  اطالعات 

تبادل کنید و به یکدیگر در این راستا کمک 
کنید.
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