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تأثیر رژیم مصرف رسانه ای
 بر انسجام خانواده

چکیده 
ــر،  ــی بش ــا در زندگ ــزون آن ه ــش روزاف ــی و نق ــی و ارتباط ــای اطالعات ــریع تکنولوژی ه ــرفت های س ــا پیش ب
ــه  ــن زمین ــی در ای ــاط جمع ــگ شــده و وســایل ارتب ــده کم رن ــرورش نســل های آین ــواده در پ ــی خان ــگاه تربیت جای
ــا توجــه بــه ایــن کــه خانــواده بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد اجتمــاع حتــی  نقــش پررنگ تــری ایفــا می کننــد. لــذا ب
در دنیــای رســانه ای شــده امــروز بــه شــمار مــی رود؛ در ایــن مقالــه بــا روش مــروری- تحلیلــی، بــا اســتفاده از مــدل 
ارتباطــی هارولــد الســول، نظریــه ســواد رســانه ای، مفهــوم دروازه بانــی خبــر، نظریــه وابســتگی مخاطبــان و همچنیــن 
بــا بررســی مقــاالت و تحقیقــات پیشــین در زمینــه رســانه و خانــواده بــه بررســی تأثیــر رژیــم مصــرف رســانه ای بــر 

انســجام خانــواده پرداختــه شــده اســت.
ــا  ــد و ب ــا دهن ــود را ارتق ــانه ای خ ــواد رس ــت س ــدان الزم اس ــن و فرزن ــد والدی ــان می ده ــا نش ــج تحلیل ه نتای
ــا چــه وســیله ای، چــه مقــدار، کــی و  برنامــه و هدفمنــد از رســانه ها اســتفاده کننــد، پنــج پرســش، چــه کســی، ب
ــواده را از آســیب های ناشــی از اســتفاده بی رویــه و غیــر هدفمنــد  ــا وســایل ارتبــاط جمعــی، خان کجــا در مواجــه ب

از وســایل ارتباطــی در امــان مــی دارد.
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مقدمه
در طــول تاریــخ، بشــر همــواره در پــی یافتــن راهــی 
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا افــراد، در مکان هــای دور 
ــا دود،  ــت ب ــون عالم ــی چ ــایل و ابزارهای ــوده و از وس ب
دونــده، چاپــار و ... بــرای ایجــاد ارتبــاط اســتفاده کــرده 
ــات  ــاوری، حی ــالب فن ــات و انق ــا انفجــار اطالع اســت. ب
انســان ها وارد دوران جدیــدی شــده کــه عصــر اطالعــات، 
می شــود.  نامیــده  دیجیتــال  عصــر  و  رایانــه  عصــر 
ــبکه ها و  ــترش ش ــوژی، گس ــن تکنول ــرفت های نوی پیش
رســانه های اجتماعــی، ســهولت ایجــاد، انتشــار و تبــادل 
اطالعــات بــه صــورت جهانــی در زمــان محــدود و هزینــه 
کــم در بیــن کاربــران، نفــوذ رســانه ها در زندگــی فــردی، 

ــد. ــان می ده ــراد را نش ــی اف ــی و اجتماع خانوادگ
مــردم در طــول شــبانه روز از محتواهــای گوناگــون 
رســانه ها بــا اهــداف مختلفــی اســتفاده می کننــد. 
نفــوذ و تأثیــر رســانه نیــز تــا جایــی اســت کــه برخــی 
ــه  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــی ب ــردازان ارتباط نظریه پ
ــن  ــا را تعیی ــای م ــی و هنجاره ــت ذهن ــانه ها اولوی رس
ــه  ــر چگون ــور، 1390(. اگ ــک پ ــه مل ــد )فاطم می کنن
ــد  ــا می آموزن ــه م ــد ب ــاد ندهن ــا ی ــه م فکــر کــردن را ب

ــم )الســول، 20(. ــر کنی ــزی فک ــه چــه چی ــه ب ک
ــای  ــا و هنجاره ــکل دادن ارزش ه ــا ش ــانه ها ب رس
فرهنگــی و بازتــاب آن هــا رفتــه رفتــه بــه مکانــی تبدیــل 
می شــوند کــه افــراد در آن بــه دور از تعامــل اجتماعــی 
در دنیــای واقــع، هویــت خــود را جســتجو می کننــد، آن 
گاه ارزش هــا و الگوهــای رفتــاری، نــه در خانــواده کــه در 
ــی، 1399(.  ــه ابراهیم ــود )عطی ــف می ش ــانه ها تعری رس
در صورتــی کــه خانــواده بــرای مصــرف رســانه ای برنامــه 
نداشــته باشــد، رســانه ها می تواننــد در تأثیرگــذاری 
ــروری  ــذا ض ــد. ل ــی بگیرن ــواده پیش ــراد از خان ــر اف ب
ــی  ــا، رژیم ــای پیام ه ــان سیل آس ــر جری ــت در براب اس
انتخــاب کنیــم تــا ضمــن درجه بنــدی رســانه های 
ــی،  ــای پیرامون ــات و پیام ه ــان اطالع ــان از می اطرافم
ــم و  ــت کنی ــت، دریاف ــان اس ــورد نیازم ــه م ــه را ک آنچ
تشــخیص دهیــم کــه کــدام یــک از پیام هــای رســانه ای 
را نادیــده بگیریــم و از رویارویــی بــا آن هــا پرهیــز کنیــم 

تــا در برابــر حجــم انبــوه اطالعــات و پیام هــای درســت 
و نادرســت ضمــن مدیریــت هوشــمندانه بهره منــدی از 
ــردازش  ــد و پ ــل، نق ــدرت تحلی ــانه ای، ق ــای رس پیام ه
ســواد  و  )تفکــر  ندهیــم  دســت  از  را  ذهنی مــان 

ــانه ای، 1395(. رس
ــرد و  ــانه ای ف ــرف رس ــم مص ــه در رژی ــی ک مهارت
ــت.  ــانه ای اس ــواد رس ــزایی دارد، س ــش بس ــواده نق خان
اهمیــت ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
بــا پیچیدگی هــای فناوری هــای جدیــد ارتباطــی و 
ــراد  ــی اف ــاط جمع ــن در وســایل ارتب پیشــرفت های نوی
زمــان بیشــتری را بــه جــای تعامــل و ارتبــاط بــا اعضــای 
خانــواده صــرف رســانه ها می کننــد. مقالــه حاضــر 
ــر  ــانه ای ب ــرف رس ــم مص ــر رژی ــی تأثی ــدف بررس ــا ه ب
ــن منظــور  ــه ای ــواده انجــام شــده اســت. ب انســجام خان
بــا روش مــروری- تحلیلــی بــه بررســی اطالعــات 
پرداختــه و پیشــنهادهایی را بــرای انســجام خانــواده در 
ــف  ــاز تعاری ــذا در آغ ــد. ل ــه می ده ــانه ها، ارائ ــر رس عص

ــت. ــروری اس ــه ض ــی مقال ــم اصل مفاهی

رسانه
ــا  ــاندن ی ــیله رس ــای وس ــه معن ــت ب ــانه در لغ رس
وســیله ارتبــاط جمعــی اســت. رســانه های جمعــی 
ــه از  ــی هســتند ک ــای ابزارهای ــه معن ــوی ب ــث لغ از حی
طریــق آن هــا می تــوان بــه افــراد، نــه بــه طــور جداگانــه، 
بلکــه بــا جماعــت کثیــر یــا تــوده ای از مــردم بــه طــور 

ــران، 1390(. ــرد )دادگ ــدا ک ــی پی ــان دسترس یکس

سواد رسانه ای
ــی،  ــدرت دسترس ــی و ق ــه توانای ــانه ای ب ــواد رس س
پیام هــای  و  اطالعــات  انتقــال  و  ارزیابــی  تحلیــل، 
رســانه ای کــه می تــوان در چارچوب هــای مختلــف 
ــود  ــالق می ش ــرد، اط ــه ک ــی عرض ــر چاپ ــی و غی چاپ

.)1379 )کانســیداین، 

رژیم مصرف رسانه ای
ــن  ــن و ابتدایی تری ــانه ای مهم تری ــم مصــرف رس رژی



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 50، مهــر 1399 31

mediamgt.ir

ــت.  ــانه اس ــح از رس ــردن صحی ــره ب ــرای به ــل ب عام
تعریــف ســاده ایــن واژه یعنــی چــه کســی، چــه 
ــی  ــه مکان ــت و در چ ــه وق ــدار، چ ــه مق ــانه ای، چ رس
اســتفاده کنــد. حفــظ اســتقالل فکــری و اندیشــه، 
اجتنــاب از انفعــال، بهره منــدی از تفکــر انتقــادی و 
افزایــش توانایــی گزینــش و انتخــاب و رویارویــی بــا ایــن 
ــل  ــن و تکام ــق تکوی ــر از طری ــده و فراگی ــد پیچی فراین
ــن  ــل حصــول تلقــی می شــود و ای ســواد رســانه ای، قاب
عامــل می توانــد بــر مصــرف رســانه ای تأثیرگــذار باشــد 

)ببــران، 1387(. 

خانواده
ــه  ــرادی ک ــکل از اف ــت متش ــی اس ــواده، گروه خان
از طریــق پیونــد زناشــویی، هم خونــی 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 

.)1375 )ســاروخانی،  می کننــد 

انسجام خانواده
ــتگی،  ــاس همبس ــواده، احس ــجام خان ــراد از انس م
پیونــد و تعهــد عاطفــی اســت کــه اعضــای یــک خانــواده 
نســبت بــه همدیگــر دارنــد )اولســون، 1999(. انســجام 
ــرای همیشــه ایجــاد  ــار ب ــک ب ــده ای نیســت کــه ی پدی
ــتمر  ــد مس ــاز تولی ــازی و ب ــد بازس ــه نیازمن ــود، بلک ش

ــا، 1380(. اســت )ازکی

اهمیت و ضرورت تحقیق
و  شــبکه ها  شــنیداری،  دیــداری،  وســایل 
ــم،  ــد فیل ــا مانن ــدات آن ه ــی و تولی ــانه های اجتماع رس
از  جدایی ناپذیــر  جــز  امــروزه  آگهی هــا،  ســریال، 
ــن تولیــدات کــه  زندگــی انســان ها هســتند. مصــرف ای
ــی و  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــف اجتماع ــای مختل جنبه ه
ــی از  ــدام بخش های ــر ک ــد، ه ــی را دربرمی گیرن فرهنگ
نیازهــای ضــروری افــراد بــه دانســتن و کســب اطالعــات 

را ارضــا می کننــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله، مــدت زمــان 
ــی  ــر زندگ ــه ب ــاری ک ــن محصــوالت و آث اســتفاده از ای
مختلــف  از جنبه هــای  بــر جــا می گذارنــد.  افــراد 
ــی اهمیــت بســیار  فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی و روان
دارد؛ پرداختــن بــه ایــن مســائل، ضــرورت وجــود یــک 
ــازد؛  ــروری می س ــانه ای را الزم و ض ــرف رس ــم مص رژی
ــه  ــود ک ــر می ش ــی پررنگ ت ــوع زمان ــن موض ــت ای اهمی
ــه  ــی روزان ــی در زندگ ــانه های جمع ــر رس ــم تأثی بدانی
ــا  ــر نگرش ه ــا تغیی ــت ی ــه تقوی ــدود ب ــهروندان، مح ش
ــا و  ــب ارزش ه ــه کس ــر ب ــد منج ــه می توان ــت، بلک نیس
نگرش هــا و الگوهــای رفتــاری شــود کــه از آن بــه آثــار 

اجتماعــی رســانه ها تعبیــر می کننــد.
ــا و  ــا زندگــی، نیازه ــون رســانه ای کــه ب ــه مت ــا ب م
منافــع شــخصی مان ارتبــاط دارد، توجــه می کنیــم. 
ــپاریم  ــر می س ــه خاط ــم ب ــه آموختی ــه را ک ــس آنچ پ
ــع  ــا در موق ــم ت ــه می کنی ــین اضاف ــر پیش ــه ذخائ و ب
لــزوم بــه یــاد آوریــم. رســانه های جمعــی بــه خصــوص 
رســانه های تصویــری، منبــع اصلــی یادگیــری اجتماعــی 
ــری  ــع یادگی ــا منب ــه تنه ــر چ ــانه ها اگ ــتند. رس هس
اجتماعــی نیســتند و نفــوذ و تأثیرشــان بــه دیگــر منابــع 
ــن، دوســتان و معلمــان وابســته  ــی والدی ــری یعن یادگی
ــن  ــد و ای ــر مســتقیم دارن ــردم تأثی ــی روی م اســت، ول
تأثیرگــذاری بــه میانجــی نفــوذ شــخصی یــا شــبکه های 

ــدورا، 2002(.  ــرد )بان ــورت نمی گی ــی ص اجتماع

چارچوب نظری
الف( مدل ارتباطی هارولد السول

مــدل الســول از نــوع »مکتــب فراینــد« اســت؛ کــه 
بــه  عنــوان یــک الگــوی خطــی و یــک تعبیــر لفظــی از 
الگــوی اصلــی شــانون و ویــور محســوب می شــود. ایــن 
ــوع  ــد و موض ــام می دان ــال پی ــات را انتق ــدل، ارتباط م
»تأثیــر«  می پرورانــد.  معنــا  از  بیــش  را  »تأثیــر« 
مســتلزم تغییــر قابــل مشــاهده و ســنجش دربرگیرنــده 
اســت؛ کــه عناصــر قابــل شناســایی فراینــد، ســبب آن 
ــن عناصــر، موجــب  شــده باشــند. تغییــر در یکــی از ای

ــد شــد )جــان فیســک، 86(. ــاوت خواه ــر متف تأثی

تأثیر رژیم مصرف رسانه ای بر انسجام خانواده
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ــت:  ــه اس ــی اولی ــدل کالم ــک م ــول ی ــدل الس م
ــه  ــی؟ ب ــه مجرای ــد؟ در چ ــه می گوی ــی؟ چ ــه کس چ
ــه  ــا چــه اثــری؟ از ایــن فرمــول ســاده ب چــه کســی؟ ب
ــی  ــه علم ــت. مطالع ــده اس ــتفاده ش ــن روش اس چندی
فراگــرد ارتباطــات، گرایــش بــه تمرکــز بــر یکــی از ایــن 
پرســش ها یــا دیگــر پرســش های آن دارد. بنابرایــن 
ــوان  ــه  عن ــی« را ب ــه کس ــش »چ ــه پرس ــی ک محققان
ــی  ــه عوامل ــد، ب ــرار می دهن ــق ق ــورد تحقی ــر م ارتباط گ
می نگرنــد کــه آغازگــر و هدایت کننــده  کنــش ارتباطــی 
ــل  ــق را »تحلی ــوزه تحقی ــش از ح ــن زیربخ ــت. ای اس
ــه  ــون توج ــه کان ــی ک ــد، متخصصان ــرل« می نامن کنت
ــز  ــد« متمرک ــه می گوی ــش »چ ــر روی پرس ــود را ب خ
ــد،  ــوا« را برمی گزینن ــل محت ــوان »تحلی ــازند، عن می س
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 
ــد،  ــرار می گیرن ــانه ها ق ــر رس ــت تأثی ــه تح ــد، ک باش
ــر  ــم و اگ ــت می کنی ــب« صحب ــل مخاط ــا از »تحلی م
پرســش ها مربــوط بــه تأثیــر بــر مخاطبــان باشــد، 
مســئله مــورد مطالعــه، »تحلیــل اثــر« نامیــده می شــود 

)ســاروخانی، 1377(.
فرمــول الســول ویژگی هــای معمــول مدل هــای 
ــرد  ازتباطــی را نشــان می دهــد. او کــم و بیــش می پذی
را  گیرنــده  بــر  تأثیرگــذاری  قصــد  ارتباط گــر  کــه 
ــد  ــک فراین ــا ی ــد ارتباطــات را عمدت ــن، بای دارد. بنابرای
اقناعــی تلقــی کــرد. فــرض دیگــر آن اســت کــه پیام هــا 
تأثیراتــی هســتند )مــک کوئیــل و  همیشــه دارای 
وینــدال، 1387(. بــه نظــر الســول بــا توجــه بــه عناصــر 
ــان  ــاخت یابی آن ــوان س ــات، می ت ــکیل دهنده ارتباط تش
ــب  ــاخت. از ترکی ــر س ــرده، تحقق پذی ــی ک را پیش بین
ــوع  ــاوی دو ن ــه ای ح ــاط، مجموع ــر ارتب ــی عناص غای
ســاخت شــامل زیر ســاخت ها و رو ســاخت ها فراهــم 

می آیــد.
ارتبــاط،  تکنولوژیــک  ابــزار  یــا  زیر ســاخت ها)1( 

infrastructures.1
superstructures .2

ــه هــم پیوســته و متشــکل هســتند کــه  ــه ای ب مجموع
ــه انســانی  ــرده و در جامع ــی همســاز عمــل ک ــا نیروی ب
اثراتــی ویــژه بــر جــای می گذارنــد. رو ســاخت ها)2( 
ســازمان ها،  حــاوی  غیر تکنولوژیــک  عناصــر  یــا 
ــات  ــا ارتباط ــط ب ــکار مرتب ــه ها و اف ــررات و اندیش مق
ــرار  ــاخت ق ــا زیر س ــی ب ــه ای تعامل ــه در رابط ــت ک اس
دارد. بدیــن ترتیــب از نظــر الســول هــر دو نــوع 
از  تأثیــر  در  رو ســاخت ها(  و  )زیر ســاخت ها  ســاخت 
یکدیگــر هســتند )ســاروخانی، 1377(. در عصــر تولیــد 
ــان  ــط مخاطب ــت آن توس ــانه ای و دریاف ــای رس پیام ه
ــان،  ــق و نیازهایم ــه عالئ ــبت ب ــناخت نس ــی و ش آگاه
انگیزه هــای ســازندگان پیــام و ظرفیتمــان در رویارویــی 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــانه ها ض ــا رس ب

ب( نظریه سواد رسانه ای
ــتن  ــتلزم دانس ــانه ای مس ــواد رس ــت س درک اهمی
ــای  ــر ج ــی ب ــاط جمع ــایل ارتب ــه وس ــت ک ــی اس اثرات
می گذارنــد. ســواد رســانه ای می توانــد در رویارویــی 
اثــرات  از  بــا رســانه ها همچــون ســپری  و تعامــل 
ــر، ســواد  ــد. از نظــر پات ــری کن ــی رســانه ها جلوگی منف
رســانه ای الگویــی چنــد عاملــی اســت کــه شــامل 
ــف  ــخصی«، » وظای ــع ش ــش«، »منب ــاختارهای دان »س
پــردازش اطالعــات« و »مهارت هــا و توانایی هــا« اســت: 
ــده ای از  ــم پیچی ــه ه ــه ب ــش منظوم ــاختارهای دان س
دانســته های مخاطبــان اســت کــه ویژگــی خاصــی دارد.
ــکل  ــوده ای بی ش ــه، ت ــن منظوم ــه ای ــت آن ک نخس
و در هــم و بــر هــم از اطالعــات نیســت و مخاطبــان در 
ــد. دوم آن کــه  ــه آن، وضعیــت فعــال دارن شــکل دهی ب
دانســته ها در ایــن بافــت بــه هــم پیچیــده، ارزش برابــر 
ــر هســتند و  ــات مهم ت ــد، برخــی اطالع و یکســان ندارن
برخــی ارزش کمتــری در وضعیــت ســاختارهای دانشــی 
ــای  ــای برنامه ه ــتن عنوان ه ــال دانس ــرای مث ــد. ب دارن
ــی  ــی، اطالعات ــور کل ــه ط ــه ها و ب ــون و هنرپیش تلویزی
کــه در پاســخ بــه عنصــر » چــه« ارائــه می شــوند، 
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اطالعــات کــم اهمیتــی »در ســاختارهای دانــش« 
هســتند.

هســتند  دانســته هایی  ارزشــمندتر،  اطالعــات 
ــه«  ــرا« و »چگون ــش های »چ ــه پرس ــخ ب ــه در پاس ک
ــد  ــادآوری می کن ــن ی ــر همچنی ــوند. پات ــرح می ش مط
ســاختارهای دانــش رســانه ای افــراد پنــج حــوزه را 
دربرمی گیــرد: محتــوای رســانه ای، تأثیــر رســانه ای، 
صنایــع رســانه ای، جهــان واقعــی و خــود )ســادات، 
ــتوار  ــئولیت اس ــل مس ــر اص ــانه ای ب ــواد رس 1391(. س
ــن  ــی و آغازی ــه مســئولیت اصل ــی ک ــن معن اســت: بدی
ــرد اســت:  ــه عهــده خــود ف افزایــش ســواد رســانه ای ب
ــود، مگــر ایــن  ــرای تغییــر نخواهــد ب هیــچ انگیــزه ای ب
کــه خــود شــخص پاســخگوی ســواد رســانه ای اش باشــد. 
نهادهایــی چــون حکومــت، خانــواده، مدرســه، 
ــراد  ــه اف ــک ب ــرای کم ــی ب ــد منابع ــن و ... می توانن دی
باشــند: همــان گونــه کــه می تواننــد مانــع باشــند 
)پاتــر، 1393(. ســواد رســانه ای مفهومــی اســت کــه در 
هوشــیار نگــه داشــتن گیرنــدگان پیــام در درک و فهــم 
مخاطــب از فراینــد ارتبــاط جمعــی اثــر می گــذارد: امــا 
بیــش از آن کــه ایــن مفهــوم بتوانــد در نادیــده گرفتــن 
ــود شــخص  ــر باشــد خ ــرف مخاطــب مؤث ــا از ط پیام ه
ــان  ــن جری ــری در ای ــه دیگ ــر مقول ــر از ه ــد قوی ت بای
عمــل کنــد. بایــد بتوانــد بــا مدیریــت خــود و خانــواده از 
مــواد تولیــدی رســانه ها بــه انــدازه و هدفمنــد اســتفاده 

کنــد.

ج( مفهوم دروازه بانی خبر
ــه،  ــم از روزنام ــی، اع ــاط جمع ــیله ی ارتب ــر وس ه
از  بایــد در بیــن کهکشــانی   ... تلویزیــون و  رادیــو، 
داده هــای خبــری و اطالعاتــی کــه دنیــای امــروز 
ــرا  ــد، زی ــش زن ــه گزین مشــحون از آن اســت، دســت ب
هرگــز قــادر نیســت تمامــی حــوادث را منعکــس کنــد 
)ســاروخانی، 1371(. دروازه بانــی خبــر، چیــزی بیــش از 
یــک انتخــاب ســاده اســت. بــه گفتــه تیچــر دروازه بانــی 
ــد ایــن طــور تعریــف شــود: »فراینــد گســترده ای از  بای
کنتــرل اطالعــات، شــامل تمــام جنبه هــای رمزگــذاری 

پیــام: نــه فقــط انتخــاب، بلکــه ممانعــت از نشــر، انتقــال، 
زمان بنــدی  تکــرار،  عرضــه،  و  ارائــه  شــکل دهی، 
در طــول مســیر انتقــال از منبــع بــه گیرنــده. بــه 
ــاب  ــای انتخ ــام جنبه ه ــامل تم ــی ش ــی دروازه بان عبارت
ــام از  ــا پی ــه ب ــت. چ ــام اس ــرل پی ــتن و کنت ــه داش نگ
طریــق رســانه ها برقــرار شــود، چــه از طریــق مجراهــای 
میــان فــردی. اغــراق نیســت اگــر بگوییــم تمــام 
ــان  ــوی دروازه ب ــه نح ــاط، ب ــر ارتب ــت اندرکاران ام دس
هســتند؛ چــون دروازه بانــی یــک امــر ضــروری در 
سراســر فراینــد انتخــاب و تولیــد پیــام اســت. نــه تنهــا 
انتقــال همــه  خبرهــا ممکــن نیســت، بلکــه انتقــال مــواد 
خامــی کــه شــکل و شــمایل خبــر را نداشــته باشــد هــم 

ــوی، 1380(.  ــردی عل ــت )بروج ــن اس ــر ممک غی
ــخص  ــان را مش ــه دروازه ب ــه وظیف ــر س ــان بیتن ج
ــردن  ــدود ک ــتند از: 1. مح ــارت هس ــه عب ــد ک می کن
ــل آن؛ 2.  ــرح و تعدی ــق ج ــی از طری ــات دریافت اطالع
ــا افــزودن وقایــع و  توســعه حجــم اطالعــات دریافتــی ب
ــات  ــم مجــدد اطالع ــاره و تنظی ــا؛ 3. تفســیر دوب ایده ه
)عباســی، 1382(. تولیــدات و محصــوالت رســانه ای 
ــدف  ــت ه ــه جمعی ــا ب ــور از صافی ه ــس از عب ــه پ ک
متعــدد  و  متنــوع  بســیار  می رســد،  )مخاطبــان( 
ــم  ــه رژی ــک برنام ــا ی ــد ب ــده بای ــر گیرن ــتند: ه هس
ــانه ها  ــدد رس ــوای متع ــر محت ــانه ای در براب مصــرف رس
ــی( باشــد و هــر اطالعــات  ــه انتخــاب )دروازه بان ــادر ب ق

ــد. ــایی نکن ــده ای را رمزگش ــذاری ش رمزگ

د( نظریه وابستگی مخاطبان
نظریــه وابســتگی مخاطبــان، روابــط بیــن رســانه ها، 
جامعــه و مخاطبــان را مــورد توجــه قــرار می دهــد و بــا 
اشــاره بــه نیازهــای مخاطــب از جملــه داشــتِن اطالعــات 
از رویدادهــای پیرامــون از یــک ســو و نیــز ندانســتن و 
گریــز از واقعیــات از ســوی دیگــر، او را عنصــری منفعــل 
ــه  ــن نظری ــد. ای ــرض می کن ــانه ها ف ــه رس ــته ب و وابس
ــی  ــراد وابســتگی های متفاوت حاکــی از آن اســت کــه اف
ــه  ــد و ایــن وابســتگی ها از شــخصی ب ــه رســانه ها دارن ب
شــخص دیگــر، از گروهــی بــه گــروه دیگــر و از فرهنگــی 

تأثیر رژیم مصرف رسانه ای بر انسجام خانواده
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بــه فرهنــگ دیگــر متفــاوت اســت.
از  بســیاری  جدیــد،  یافتــه  توســعه  جامعــه  در 
ــازه  ــات ت ــتلزم اطالع ــارت، مس ــی و تج ــال زندگ اعم
ــادی  ــتگی زی ــان وابس ــت و مخاطب ــاد اس ــل اعتم و قاب
بــه اطالعــات رســانه های جمعــی دارنــد )ســورین 
تانــکارد، 1381(. مــک کوایــل و ســون وینــدال  و 
نظریــه  ایــده  اصلی تریــن  و  مهم تریــن   ،)1388(
ــه  ــان ب ــودن مخاطب ــته ب ــان را وابس ــتگی مخاطب وابس
ــتن  ــرای دانس ــی ب ــانه های جمع ــی رس ــع اطالعات مناب
ــه رویدادهــای اجتماعــی ذکــر  و جهت گیــری نســبت ب
ــور،  ــچ و دی فل ــال روکی ــه اســتدالل ب ــا ب ــد. بن می کنن
ــا یــک  ــه رســانه ها در ارتبــاط ب هــر چقــدر وابســتگی ب
ــام  ــه پی ــال ک ــن احتم ــد، ای ــتر باش ــژه بیش ــام وی پی
ــر  ــان را تغیی ــار مخاطب ــات و رفت ــناخت ها، احساس ش

دهــد، بیشــتر اســت )مهــدی زاده، 1397(.
همــان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد دالیــل 
دریافــت  همچــون  پیام هــا  گیرنــدگان  متفــاوت 
اطالعــات، اخبــار، ســرگرمی یــا انتشــار اطالعــات 
)شــبکه های اجتماعــی( حتــی اگــر در ظاهــر هدفمنــد 
ــدت  ــد م ــر مواجــه در بلن ــی در اث ــه نظــر برســند، ول ب
ــذا  ــه رســانه ها می شــوند، ل باعــث وابســتگی و اعتیــاد ب
شایســته اســت قبــل از اســتفاده از هــر وســیله دیــداری 
ــا  ــا ب ــتگی، خانواده ه ــز از وابس ــرای گری ــنیداری ب و ش
ــد. ــانه ها برون ــراغ رس ــه س ــدی ب ــزی و مرزبن برنامه ری

اهداف رژیم مصرف رسانه ای
ــن اســت  ــم مصــرف رســانه ای ای ــی رژی هــدف اصل
کــه از مــا در برابــر آســیب های وســایل ارتباطــی 
مراقبــت کنــد. از دریافــت اطالعــات اضافــی غیــر 
ــق  ــن طری ــوده و بدی ــری نم ــر جلوگی ــروری و مض ض
ســالمت جســمی و روانــی افــراد را در مواجــه بــا 
ــم مصــرف رســانه ای  ــد. اخــذ رژی رســانه ها تأمیــن نمای
و  لذت بخش تــر  را  مــا  رســانه ای  مصــرف  می توانــد 
ــل  ــال تبدی ــک رابطــه فع ــه ی ــی را ب ــک رابطــه انفعال ی
کنــد. شــما در ایــن پروســه دیگــر یــک مخاطــب چشــم 
ــا کســب و  ــود و ب ــد ب ــاور نخواهی و گــوش بســته زود ب

ــال و  ــمند، فع ــی هوش ــا مخاطب ــن مهارت ه ــای ای ارتق
ــری، 1396(. ــد )نصی ــد ش ــانه خواهی ــه رس آگاه ب

رژیــم مصــرف رســانه ای بــرای مــا تعییــن می کنــد 
ــد  ــواد مفی ــا مضــر و کــدام م ــرای م ــواد ب کــه کــدام م
ــوای رســانه ای  ــد از محت ــزان بای ــه چــه می هســتند و ب
اســتفاده کــرد تــا هــم نیــاز کاربــران برطــرف شــود، هــم 
ســالمت رفتــاری آن هــا بــه خطــر نیفتــد. رژیــم مصــرف 
تــالش 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

رسانه ها و سبک زندگی
جهت گیری هــای  و  رفتارهــا  عالئــق،  نظــرات، 
رفتــاری افــراد و گروه هــا بــا پیدایــش دهکــده جهانــی و 
آغــاز عصــر ارتبــاط الکترونیــک )مــک لوهــان، 1396(، به 
تأســی از ایــن پدیــده جهانــی دچــار تحــول و دگرگونــی 
ــر  ــا متأث ــی ســنتی خانواده ه شــده اســت. ســبک زندگ
زمینــه  در  نویــن  تکنولوژی هــای  پیشــرفت های  از 
ــه  ــا تغییــرات جهانــی از ســنتی ب ارتباطــات و همــگام ب
ســمت مــدرن حرکــت کــرده و در نتیجــه ایــن تحــوالت 
وســایل ارتباطــی بــه جزئــی الینفــک از زندگــی انســان 

ــده اند. ــل ش ــی تبدی ــر کنون ــدرن عص م
و  فرهنگــی  مصــرف  و  زندگــی  ســبک  رابطــه 
ــرار داد:  ــه ق ــورد توج ــد م ــد از دو بع ــانه ای را بای رس
ــه  ــانه ای ب ــی و رس ــرف فرهنگ ــه مص ــن ک ــت ای نخس
عنــوان پیامــد ســبک زندگــی تلقــی می شــود؛ دوم ایــن 
کــه، ســبک زندگــی بــه عنــوان پیامــد مصــرف فرهنگــی 

و رســانه ای )مهــدی زاده، 1397(.
در  را  افــراد  تمایــالت  و  ســلیقه ها  رســانه ها 
ــه  ــر ب ــن ام ــد، ای ــکل می دهن ــف ش ــای مختل جهت ه
خصــوص در زمینــه فرهنگــی، ارزشــی و پیامدهــای 
ــانه ها  ــه از رس ــت. آنچ ــم اس ــیار مه ــواده بس آن در خان
یــاد می گیریــم را در زندگــی روزمــره خــود بــه کار 
می گیریــم. ســلیقه های افــراد در مصــرف فرهنگــی 
در کنــار فعالیت هــای فراغــت و الگــوی مصــرف، از 
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ــات  ــتفاده در مطالع ــورد اس ــاخص های م ــن ش اصلی تری
ــرف  ــواع مص ــی از ان ــت، برخ ــوده اس ــی ب ــبک زندگ س
ــای  ــتند از: تماش ــارت هس ــتفاده عب ــورد اس ــی م فرهنگ
تلویزیــون، خوانــدن روزنامــه، مجلــه و کتاب، گــوش دادن 
ــر و کال  ــه ســینما و تئات ــو، رفتــن ب ــه موســیقی و رادی ب
ــری. ــی- هن ــای فرهنگ ــانه ها و فعالیت ه ــتفاده از رس اس

ــواع مصــرف فرهنگــی و نیــز شــدت مصــرف هــر  ان
ــی  ــبک زندگ ــرای س ــاخصی ب ــی، ش ــول فرهنگ محص
ــدی زاده(.  ــل از مه ــه نق ــوی زاده،1386، ب ــت )رض اس
ــی  ــب و زندگ ــی مخاط ــبک زندگ ــدی در س ــه کلی نکت
روزمــره ایــن اســت کــه اســتفاده یــک فــرد از رســانه ها 
ــدی  ــت )مه ــی او اس ــبک زندگ ــت س ــط و در جه مرتب
ــه نقــش حســاس و تأثیرگــذار  ــا توجــه ب زاده،1397(. ب
ســالمت  حفــظ  بــرای  را  قوانینــی  بایــد  رســانه ها 
ــا  ــم ت ــع کنی ــا وض ــا آن ه ــه ب ــود در مواج ــاری خ رفت
ــای  ــادل از کارکرده ــب و متع ــدار مناس ــرف مق ــا مص ب
ــره  ــه به ــد و بهین ــیوه ای مفی ــه ش ــانه ای ب ــف رس مختل
ــر از مصــرف  ــی ســبک زندگــی متأث ــه عبارت ــم و ب ببری

ــد. ــانه ای نباش رس

وسایل ارتباط جمعی و رژیم مصرف رسانه ای
محیــط  بــه  ارتبــاط جمعــی  وســایل  ورود  بــا 
کارکردهــای  بــر  عــالوه  وســایل  ایــن  خانواده هــا، 
ــار  ــات و اخب پیشــین کــه بیشــتر شــامل انتشــار اطالع
و  ارزش هــا  انتقــال  بــرای  وســیله ای  بــه  بوده انــد 
ــه  ــد رو ب ــا رون هنجارهــا و رفتارهــا تبدیــل شــده اند و ب
ــن ارتباطــی  رشــد وســایل ارتباطــی و فناوری هــای نوی
شــاهد تأثیــرات مثبــت و منفــی ایــن وســایل بــر نهــاد 

ــتیم. ــواده هس خان
در ایفــای کارکــرد خبــری و اطــالع رســانی و نظارت 
بــر محیــط، چنانچــه رســانه ها بــه خطــرات و تهدیدهــای 
ــرس و  ــث ت ــد، باع ــد کنن ــش از حــد تأکی ــی بی احتمال
وحشــت مــردم می شــوند. همچنیــن رســانه ها بــا 
انتشــار بیــش از حــد اخبــار و اطالعــات و جــذب ایــن 
اطالعــات توســط مــردم، باعــث تخدیــر ذهنــی، رخوت و 
ــان می شــوند )مهــدی زاده، 1397(.  ــی مخاطب بی اعتنای

بــه مــوازات گســترش رســانه ها در زندگــی خصوصــی و 
اجتماعــی لــزوم آمــوزش افــراد بــرای اســتفاده صحیــح و 
اختصــاص زمــان مناســب بــرای رویارویــی بــا رســانه ها 
ــر  ــه اول ب ــن آمــوزش در وهل بســیار ضــروری اســت. ای
ــه  ــا و مدرس ــه همچــون خانواده ه ــای اولی ــده نهاده عه
ــه  ــان را در تربیــت انســان ها ب اســت کــه بیشــترین زم

ــد. ــاص می دهن ــود اختص خ
در اســتفاده صحیــح بــرای کســب اطالعــات در 
ــا  ــانه ها ب ــه رس ــان چ ــتگی، چن ــرد همبس ــای کارک ایف
ــی،  ــجام اجتماع ــات و انس ــر ثب ــد ب ــش از ح ــد بی تأکی
اجتماعــی  دگرگونــی  و  فــردی  آزادی  بــه  نســبت 
بی اعتنــا باشــند، دارای آثــار و پیامــد منفــی چــون 
قالبــی،  افــکار  شــکل گیری  توده هــا،  ســازگاری 
جلوگیــری از نــوآوری و تغییــر اجتماعــی و کاهــش نقــد 
و انتقــاد خواهنــد بــود. در ایفــای نقــش انتقــال میــراث 
فرهنگــی، رســانه ها می تواننــد دارای کژکارکردهایــی 
چــون تقویــت جامعــه تــوده وار و تضعیــف خــرده 
ــری  ــازی و جلوگی ــان س ــه همس ــش ب ــا، گرای فرهنگ ه

ــند. ــی باش ــعه فرهنگ از توس
ــه  ــا ب ــک آن ه ــانه ها و کم ــرگرمی رس ــرد س کارک
پــر کــردن اوقــات فراغــت، دارای کژکارکردهایــی چــون 
غفلــت از واقعیــت، تنــزل ســلیقه عمومــی، تخریــب هنــر 
ــدی زاده،  ــت )مه ــایی اس ــه تن آس ــادت ب ــی و ع متعال
ــایل  ــی وس ــری و منف ــار تخدی ــه آث ــان چ 1397(. چن
ارتباطــی را در خانــواده بــه عنــوان نهــاد مهــم و اساســی 
جامعــه در نظــر آوریــم، اســتفاده از یــک رژیــم مصــرف 
ــایل  ــد. وس ــت می یاب ــش اهمی ــش از پی ــانه ای بی رس
ــه عنــوان یــک نهــاد آموزشــی  ارتبــاط جمعــی خــود ب
ــی انســان ها از کودکــی تــا  ــر زندگ کــه ســر تــا س
کهن ســالی را دربرمی گیــرد، در کنــار ســایر نهادهــا 
ــی و  ــل کنون ــه نس ــوزش دادن ب ــی و آم ــه آگاه وظیف
نســل های آینــده در مــورد اســتفاده صحیــح از وســایل 
ــر  ــم ب ــن مه ــه ای ــده دارد، ک ــر عه ــز ب ــی را نی ارتباط

ــزایی دارد.  ــر بس ــواده تأثی ــان خان ــجام بنی انس
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ــه  ــی رابط ــه بررس ــی ب ــزی )1398( در پژوهش تبری
ــواده  ــالمت خان ــره و س ــی روزم ــدن زندگ ــانه ای ش رس
پرداخــت. در ایــن تحقیــق بــا تمرکــز بــر 530 خانــواده 
ــش،  ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــد و ب ــی دارای فرزن تهران
ــالمت  ــره و س ــی روزم ــدن زندگ ــانه ای ش ــه رس رابط
ــرف  ــزان مص ــر می ــد(، و تأثی ــج بع ــامل پن ــواده )ش خان
هــر یــک از ســه رســانه تلویزیــون داخلــی، شــبکه های 
ــش  ــورد پرس ــه م ــن رابط ــر ای ــت ب ــواره ای و اینترن ماه
ــه رســانه ای  ــق نشــان داد ک ــج تحقی ــت. نتای ــرار گرف ق
ــا  شــدن زندگــی روزمــره رابطــه معنــادار و معکوســی ب
ســالمت خانــواده دارد و ایــن رابطــه معکــوس در ابعــاد 

ــود دارد. ــواده نم ــالمت خان ــدی س ــی و فراین ارتباط
دو بعــد رســانه ای شــدن هویــت و رســانه ای شــدن 
تعامــالت، همبســتگی منفــی بــا شــاخص کل ســالمت و 
بــا ســالمت ارتباطــی خانــواده دارنــد. همچنیــن میــزان 
ــش  ــا افزای ــواره ب ــتفاده از ماه ــت و اس ــرف اینترن مص
کاســته اند  خانــواده  ســالمت  از  شــدن  رســانه ای 
و اســتفاده از تلویزیــون داخلــی نقشــی در فراینــد 

ــدارد.  ــدن ن ــانه ای ش رس
عباســی شــوازی و عباســی آتشــگاه )1397( در 
ــواده  ــان خان ــبکه ای و زم ــواده ش ــت، خان ــه اینترن مقال
ــه بررســی چگونگــی  ــا دیدگاهــی جامعــه شــناختی ب ب
ــر روابــط  تأثیرگــذاری تکنولوژی هــای نویــن ارتباطــی ب
ــه،  ــن مطالع ــاری ای ــه آم ــد. جامع ــی پرداختن خانوادگ
تمــام  از  شــیراز  شــهر  دبیرســتانی  دانش آمــوزان 
ــری  ــک نمونه گی ــا تکنی ــه ب ــد ک ــه بوده ان مناطــق ده گان
طبقــه ای متناســب، تعــداد 400 نفــر از آنــان بــه عنــوان 
ــد.  ــه پرســش نامه پاســخ دادن ــه انتخــاب و ب ــراد نمون اف
چارچــوب نظــری ایــن مطالعــه ترکیبــی از نظریه هــای 
ــوده و  ــواده« ب ــای خان ــبکه ای« و »مرزه ــواده ش »خان
از دو  ایــن تحقیــق اســتفاده  از نوآوری هــای  یکــی 
متغیــر میانجــی بــه نام هــای زمــان خانــواده و خانــواده 
شــبکه ای اســت، کــه از چارچــوب نظــری تحقیــق 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
در نهایــت نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی از ایــن اســت 
کــه هیــچ گونــه ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری بیــن نــوع 

و میــزان اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن ارتباطــی بــا 
روابــط خانوادگــی وجــود نــدارد و ایــن ارتبــاط از مســیر 
ــواده  ــواده و خان ــان خان ــی زم ــی یعن ــای میانج متغیره

ــق می شــود. شــبکه ای محق
رضایــی و پورجبلــی )1396( در مطالعــه ای بــه 
بررســی رابطــه بیــن میــزان انســجام اجتماعــی خانــواده 
ــه  ــد. جامع ــده پرداختن ــهر نق ــای ش ــن خانواده ه در بی
ــه تعــداد  آمــاری تحقیــق را خانواده هــای شــهر نقــده ب
ــا اســتفاده  ــه ب ــد، ک ــوار تشــکیل می دهن )60732( خان
از فرمــول کوکــران تعــداد )378( نفــر بــه عنــوان حجــم 
نمونــه و بــه روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای 

ــه ای )378( انتخــاب شــدند. ــد مرحل چن
حاضــر،  تحقیــق  در  اندازه گیــری  ابــزار 
انســجام  میــزان  ســاخته  محقــق  پرســش نامه های 
از شــبکه های  خانــواده و میــزان ســاعات اســتفاده 
ــده  ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ــد. ب ــی بودن اجتماع
ــاعات  ــزان س ــن می ــق، بی ــای تحقی ــون فرضیه ه از آزم
انســجام  از شــبکه های مجــازی و میــزان  اســتفاده 
ــود داشــت و  ــوس وج ــی دار و معک ــواده رابطــه معن خان
ــواده، متغیرهــای میــزان  در بررســی ابعــاد انســجام خان
مطلوبیــت روابــط زناشــویی و روابــط فرزنــدان و والدیــن 
بــا میــزان اســتفاده از شــبکه های مجــازی رابطــه 
ــا متغیــر میــزان مطلوبیــت  معنــی دار و معکــوس، امــا ب
ــت  ــه دس ــی داری ب ــه معن ــی رابط ــبات خانوادگ مناس
ــازی  ــبکه های مج ــت در ش ــوع فعالی ــن ن ــد. و بی نیام
ــود،  ــی دار نب ــاوت معن ــا تف ــجام خانواده ه ــزان انس و می
ــر حســب تحصیــالت  ــا ب ــزان انســجام خانواده ه ــا می ام

ــد. ــزارش ش ــاوت گ متف
نصیــری، بختیــاری و حســینی )1395( در پژوهشــی 
بــه بررســی آمــوزش ســواد رســانه ای دانش آمــوزان 
ــر تفکــر انتقــادی  ــا رویکــردی ب ــه ششــم ابتدایــی ب پای
ــرح  ــش مط ــاختارهای دان ــه س ــه ب ــا توج ــد. ب پرداختن
ــواد  ــی س ــه اصل ــج مؤلف ــانه ای، پن ــواد رس ــده در س ش
ــه  ــانه ای برگرفت ــوای رس ــر محت ــد ب ــا تأکی ــانه ای، ب رس
ــن  ــه درســی تدوی ــرح برنام ــی، ط ــای ارتباط از نظریه ه
شــد. ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از 
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ــه  ــی )نیم ــبه آزمایش ــا ش ــردآوری داده ه ــر روش گ نظ
آزمایشــی( بــوده اســت. در ایــن روش دو گــروه آزمایــش 
و کنتــرل انتخــاب و مــورد ســنجش و اندازه گیــری 
ــو و  ــت و گ ــر گف ــی ب ــا روش مبتن ــد؛ و ب ــرار گرفتن ق
ــه  ــر در پای ــرای )60( نف ــد و کاو ب ــه کن ــکیل حلق تش
ــد.  ــرا در آم ــه اج ــرانه ب ــتان پس ــی دبس ــم ابتدای شش
ــری در  ــای )30( نف ــورت گروه ه ــه ص ــه ب ــم نمون حج
دو کالس کــه بــه صــورت دو گــروه کنتــرل و آزمایــش، 

ــد. ــخص ش ــیم و مش تقس
ــوزان گــروه  ــج تحقیــق نشــان داد کــه دانش آم نتای
ــا  ــرل، ب ــروه کنت ــوزان گ ــه دانش آم ــبت ب ــش نس آزمای
ــد؛  ــه ش ــان ارائ ــه آن ــه ب ــی ک ــه آموزش های ــه ب توج
اســتفاده  مهارت هــای  در  اطمینــان  بــا 99 درصــد 
رســانه ای،  پیام هــای  وتحلیــل  تجزیــه  رســانه ها،  از 
ــر  ــانه ای، تفک ــای رس ــال پیام ه ــد و ارس ــی تولی توانای
ــری  ــطح باالت ــانه ها، در س ــتفاده از رس ــادی در اس انتق

ــد.  ــرار گرفتن ــانه ای ق ــواد رس ــارت س از مه
بختیــاری )1394( در مطالعــه ای بــه بررســی تأثیــر 
ــان  ــر جوان ــت( ب ــی )اینترن ــن ارتباط ــای نوی فناوری ه
ــت  ــر از اینترن ــتفاده فراگی ــه اس ــه ب ــا توج ــت. ب پرداخ
ــک  ــوان ی ــه عن ــزار ب ــن اب ــه، ای ــن ک ــه ای ــا توجــه ب و ب
ــه  ــورد توج ــات م ــر ارتباط ــر در عص ــاز اجتناب ناپذی نی
متفــاوت  کارکردهــای  می توانــد  و  اســت  خانــواده 
آشــکار و نهانــی در خانــواده بــه دنبــال داشــته و باعــث 
افزایــش یــا کاهــش ضریــب امنیــت در خانــواده گــردد. 
مســئله اساســی ایــن پژوهــش آسیب شناســی اینترنــت و 
معضــالت و پیامدهــای امنیتــی و اجتماعــی در خانــواده 

ــت. ــری آن اس ــالح و بازنگ ــای اص ــان راهکاره و جوان
ــورد  ــی در م ــؤال پژوهش ــه س ــاس س ــن اس ــر ای ب
ویژگی هــای رســانه ای اینترنــت، معضــالت امنیتــی، 
پیامدهــای نامناســب اجتماعــی در خانــواده و راهکارهای 
اصــالح و بازنگــری آن طــرح و مــورد بررســی واقع شــده 
اســت. روش انجــام پژوهــش پیمایشــی- توصیفــی بــوده 
ــه  ــد. ب ــا روش نمونه گیــری تصادفــی انجــام گردی کــه ب
ــه  ــخ گویی ب ــرای پاس ــردآوری داده ای الزم ب ــور گ منظ
ســؤاالت پژوهــش، اســناد و مــدارک موجــود و مرتبــط 

ــه  ــع آوری و ب ــردآوری داده، جم ــرم گ ــتفاده از ف ــا اس ب
ــده اند. ــل ش ــی تحلی روش کیف

ــهروندان  ــر از ش ــداد )200( نف ــش تع ــن پژوه در ای
ــن  ــرد( بی ــر م ــر زن و 100 نف ــامل 100 نف ــی )ش تهران
مقطــع ســنی 21 تــا 31 ســال در مقاطــع مختلــف 
ــرار  ــش ق ــورد پژوه ــری م ــا دکت ــم ت ــی از دیپل تحصیل
گرفتنــد. بــا توجــه به نتایــج تحقیــق و در بررســی نظرات 
ــت بی طــرف و خنثــی نیســت، هــم  اندیشــمندان اینترن
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 
ــز  ــر خطــوط قرم ــق ب ــفاف و منطب ــانی ش ــالع رس و اط
ــترده  ــری گس ــران، بهره گی ــلیقه ای مدی ــه س ــی، ن واقع
ــات،  ــوم ارتباط ــران عل ــدگاه کارشناســی صاحب نظ از دی

ضــرورت امــروز جامعــه اســت.
همچنیــن اینترنــت می توانــد در انتقــال نظــام 
ارزشــی و تقویــت الگوهــای رفتــاری مــردم نقــش 
ــن وســیله  ــر مســتقیم داشــته باشــد. ای مســتقیم و غی
ــا  ــه آن ه ــه ب ــه جامع ــی ای ک ــر فرهنگ ــج عناص در تروی
نیــازدارد و همچنیــن در طــرد و حــذف الگوهــای رفتاری 
نامناســب و بازدارنــده رشــد، توســعه و شــکوفایی جامعه، 

ــد. ــا می کن ــی ایف ــر و مهم ــیار موث ــای بس نقش ه
ــد  ــه می توان ــن زمین ــه در ای ــی ک ــای مهم راهکاره
نقــش  باشــد:  یاری دهنــده  و  بخــش  آگاهــی 
فرهنگ ســازی، اســتقرار یــک هویــت جمعــی مشــترک 
ــه  ــاد زمین ــور ایج ــه منظ ــی( ب ــالمی- ایران ــت اس )هوی
ــت  ــی، تقوی ــالمی- ایران ــت اس ــی هوی ــب در مبان مناس
ــته  ــش برجس ــواده، نق ــون خان ــت کان ــا، تقوی ارزش ه
دولــت و سیاســت گذاری آن، ارتقــای ســطح ســواد 

رســانه ای شــهروندان.
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــین )1393( مطالع ــوش نش خ
ــت  ــتای تقوی ــانه در راس ــرد رس ــوی عملک ــن الگ تبیی
کارکردهــای خانــواده اســالمی انجــام داده اســت. از 
منظــر قــرآن کریــم حکمــت تشــکیل خانــواده رســیدن 

تأثیر رژیم مصرف رسانه ای بر انسجام خانواده
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ــرای تعامــل  ــواده ب ــه آرامــش اســت. ســبکی کــه خان ب
ــر انتخــاب ارزش هــای  ــدان انتخــاب می کنــد، ب ــا فرزن ب
ــک  ــدان کم ــوق فرزن ــه حق ــن از جمل ایشــان و همچنی
بــه ایشــان بــرای تشــکیل خانــواده اســت، کــه بــه طــور 
ــن  ــالمی تدوی ــای اس ــر ارزش ه ــد ب ــا تأکی ــی ب طبیع
ارتبــاط دو جانبــه کارکردهــا و  بیانگــر  و  می شــود 

ــت. ــا اس ــت ارزش ه تقوی
کارکردهــای رســانه در تبییــن و ترویــج ارزش هــای 
خانــواده از دیــدگاه اســالم در کنــار کارکردهــای رســانه 
ــن  ــت. ای ــی اس ــل بررس ــان قاب ــاز مخاطب ــن نی در تأمی
ــا تأکیــد بــر پژوهــش اســنادی بــه جمــع آوری  ــه ب مقال
ــه  ــی ب ــانه های داخل ــرد رس ــورد عملک ــی در م اطالعات
خانــواده  کارکردهــای  تقویــت  در  تلویزیــون  ویــژه 
ــم  ــر حج ــی ب ــی تحلیل ــا نگاه ــه و ب ــالمی پرداخت اس
گســترده ای از منابــع و تحقیقــات موجــود، تــالش 
ــانه ها در  ــر رس ــی مؤث ــرای کارای ــی ب ــا الگوی ــده ت ش
ــی  ــن عوامل ــود. بی ــف ش ــان تعری ــاز مخاطب ــن نی تأمی
ــی  ــاط صمیم ــب، ارتب ــارت مناس ــوزش، نظ ــد آم مانن
ــواده، ســازگاری بیــن والدیــن، رفتــار  بیــن اعضــای خان
زیســتی و تعامــل مناســب در میــان اعضــای خانــواده بــا 

ــود دارد.  ــاط وج ــالمی ارتب ــای اس ــت ارزش ه تثبی
ــواد  ــه ضــرورت س ــا )1392( در مطالع ــو نی جهان ج
رســانه ای در فضــای مجــازی می گویــد: در قــرن اخیــر از 
ســواد رســانه ای، بــه عنــوان ســواد جدیــد یــاد می شــود، 
همچنیــن بــا افزایــش دسترســی بــه رســانه های تعاملــی 
ــروز کــرده  آســیب های اجتماعــی جدیــدی در جامعــه ب
اســت، کــه میــزان ســواد رســانه ای کاربــران، در آن نقش 
ــواد  ــزان س ــه می ــن اســت ک ــئله ای ــن مس دارد. مهم تری
رســانه ای دانش آمــوزان در چــه ســطحی اســت و ارتبــاط 
ــد  ــی نوپدی ــانه ای و آســیب های اجتماع ــواد رس ــن س بی
ــی  ــه زندگ ــه ب ــا توج ــت، ب ــه اس ــازی چگون ــای مج فض
ــوزان  ــزون دانش آم ــتفاده روزاف ــت و اس ــر اینترن در عص
آســیب های  ســویی  از  و  تعاملــی،  رســانه  ایــن  از 
اجتماعــی نوپدیــد فضــای مجــازی، ارتقــای ســواد 
رســانه ای می توانــد نقــش مؤثــری در کاهــش ایــن نــوع 
ــت  ــه و هوشــمندانه از اینترن آســیب ها و اســتفاده نقادان

ــرای کاهــش آســیب های  داشــته باشــد. مؤثرتریــن راه ب
اجتماعــی نوپدیــد ناشــی از فضــای مجــازی و رســانه ها، 
آموزش هــای  کســب  قوانیــن،  تصویــب  بــر  عــالوه 
تخصصــی و امنیتــی، اســتفاده از اینترنــت و در مجمــوع، 

ارتقــای ســطح ســواد رســانه ای اســت.
شــایگان، مرتضــوی، صفــر پــور و طهماســبی خــواه 
)1391(، در مطالعــه ای بــه بررســی نقــش عوامــل 
ــواده )رســانه و  ــان خان ــم بنی ــی در تحکی فرهنگــی، دین
...( پرداختنــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهش شــامل منابع 
مرتبــط بــا مطالعــات خانــواده در ایــران و تربیــت دینــی 
در تحکیــم بنیــان خانــواده اســت. حجــم نمونــه شــامل 
ــت و  ــم و تربی ــکده تعلی ــه در پژوهش ــت ک ــی اس منابع
ــا موضــوع پژوهــش اســت. در  ــع تربیتــی مرتبــط ب مناب
ایــن پژوهــش بــه نقــش ســازه فرهنــگ در نظــام آموزش 
و پــرورش و ارائــه و اشــاعه تربیــت دینــی در قالب هــای 
پنهــان  فعالیــت در زیرســاخت های  و  زیبــا  جــذاب 
تربیتــی و برنامــه تربیــت پنهــان بــر ارزش هــا، باورهــا و 
نگرش هــای انفــرادی اشــاره گردیــد. رســیدن بــه ایمــان 
و امنیــت و در ســایه خــوف الهــی، همچنیــن پارادوکــس 
ــل  ــت نقــش عوام ــت اشــاره شــد. در نهای خــوف و امنی
ــواده  ــان خان ــم بنی فرهنگــی- دینــی در تربیــت و تحکی
ــه و تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج، حاکــی از  مــورد تجزی
نقــش مؤثــر عوامــل فرهنگــی و تربیــت دینــی در تربیــت 

ــود. ــواده ب ــان خان ــم بنی ــق و تحکی ــای موف خانواده ه
ــری دینــی  از دیگــر متغیرهــا رســانه در فرهنگ پذی
از  جلوگیــری  و  آرامــش  کســب  بــرای  خانواده هــا 
ــر جــدی  ــواده تأثی اســترس و اضطــراب در فضــای خان
داشــت. بــا تأکیــد بــر ایــن مطالعــات می تــوان دریافــت، 
والدیــن بــا عمــل بــه احــکام و دســتورات دینی، شــرایط 
تقویــت رفتــار مذهبــی فرزنــدان را فراهــم می ســازند و 
شــاکله شــخصیتی، عاطفــی، روحــی، اخالقــی، معنــوی 
ــا رضایتــی  ــون در محیطــی امــن و آرام و ب ــن کان در ای

ــرد. ــکل می گی ــن ش مطمئ

نتیجه گیری
امــروزه رســانه های جمعــی جــزو جدایی ناپذیــر 
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انســان ها  اجتماعــی  و  خانوادگــی  فــردی،  زندگــی 
ــا و  ــریع فناوری ه ــرات س ــه تغیی ــه ب ــا توج ــتند. ب هس
تکنولوژی هــای ارتباطــی و نقــش آن هــا در زندگــی 
روزمــره مخاطبــان نمی تــوان از تأثیــرات مثبــت و منفــی 
رســانه ها غفلــت کــرد. رســانه ها و محتــوای آن هــا 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــواده ب ــاد خان ــر نه ــد ب ــم می توانن ه
ــته و  ــت داش ــر مثب ــی تأثی ــاد اجتماع ــن نه و مهم تری
باعــث اســتحکام و تقویــت بنیــان خانــواده و ارزش هــای 
دینــی شــوند، هــم می تواننــد باعــث احســاس جدایــی، 
ــی در  ــای عاطف ــیختگی پیونده ــم گس ــی و از ه تنهای

ــند. ــواده باش ــه و خان ــط خان محی
ــت  ــرف وق ــرای ص ــزی ب ــاد برنامه ری ــرورت ایج ض
ــت  ــم اس ــانه ها مه ــتفاده از رس ــات در اس ــذران اوق و گ
و تأثیــرات مثبــت رســانه ها را در خانــواده و جامعــه 
ــح الگــوی مصــرف  ــن تصحی ــد؛ همچنی ــش می ده افزای
رســانه ای فرزنــدان توســط والدیــن و نهادهــای آموزشــی 
و ســاماندهی دریافــت اطالعــات رســانه ای توســط 
ــانه ها  ــت رس ــرات مثب ــای تأثی ــث ارتق ــا باع خانواده ه

می شــوند. 

پیشنهادها
و  والدیــن  رســانه ای  ســواد  ســطح  ارتقــای   .1

فرزنــدان.
2. برنامه ریــزی و نظــارت آگاهانــه والدیــن بــر 

مــدت زمــان اســتفاده فرزنــدان از رســانه ها.
ــان  3. حمایــت عاطفــی والدیــن از کــودکان، نوجوان
و جوانــان بــه منظــور افزایــش حضــور آن هــا در کانــون 

گــرم خانــواده.
4. تهیــه برنامه هــای آموزشــی و ایجــاد یــک الگــو، 
ــرای آمــوزش شــهروندان در زمینــه  توســط رســانه ها، ب

ــانه ها. ــه از رس ــتفاده بهین اس
ــدان  ــی فرزن ــی و مذهب ــای دین ــت ارزش ه 5. تقوی

ــواده. در خان
ــانه  ــی از رس ــای آموزش ــش برنامه ه ــد و پخ 6. تولی
ملــی، بــرای افزایــش مهــارت ارتباطــی اعضــای خانــواده 
در خصــوص گفــت و گــو دربــاره مســائل و مشــکالت بــه 

جــای پنــاه بــردن بــه رســانه ها بــرای فــرار از مشــکالت 
روزمره.
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