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نقطه عزیمت تحقق الگوی پیشرفت:
نقش تربیتی خانواده در عصر فضای مجازی
سهیال چگینی
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چکیده
فضای مجازی ،جهانی موازی با جهان واقعی است که به همگنسازی با جهان واقعی میانجامد و به دلیل تأثیر بر اندیشه ،حکم واقعی
میتوان بر آن اطالق کرد  .فضای جهانی وب ،امکان استفاده از واقعیت ها را به شکلی انتزاعی در خیال و ذهن کاربر ،بدون کاربرد عینی
و محسوس آن در عالم خارج ،به او می دهد؛ اما مفهوم آن با دنیای واقعی تفاوت دارد .فضای مجازی علیرغم داشتن مزایا و در اختیار
قراردادن فرصتهای مغتنم ،میتواند آسیبهایی را برای جامعه و خانوادهها داشته باشد .این مقاله ادبیات نظری حوزه رسانههای جدید
ارتباطی را بررسی کردهاست و با معرفی کارکردهای آشکار و پنهان فضای مجازی ،بازتعریفی جدید از تعامل میان رسانهها و فرهنگ و
تأثیر آن بر تکوین هویت داشتهاست .به این ترتیب توانستهاست نقش رسانهها را بر نهاد خانواده ترسیم نماید .با چنین روندی به
راهحلهایی برای مدیریت آسیبهای نوپدید رسانههای نوین و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای فردی و اجتماعی بر
اساس اصول و مبانی فرهنگی دست یافتهاست.
واژههای کلیدی :خانواده  ،فضای مجازی ،آسیبهای فرهنگی ،الگوی پیشرفت.

 - 1مقدمه
ت مخاطبان و
تحوالت رسانهای ،با ایجاد تنوع در نوع و نحوه بهرهمندی متفاوت از ابزارهای ارتباطی ،سبب تفاوت در توقعا ِ
تجزیه آنان شدهاست و به مخاطبان این امکان را میدهد تا مطالب مورد نیاز و عالقه خود را دقیق تر بیابند و از آن استفاده
کنند .در این فضا ،رسانه هایی که به نقش و تأثیر رسانه های جدید ارتباطی و تفاوت آن با رسانههای دوره اول کم تر توجه
کنند ،متعاقباً امکان پاسخگویی به انگیزه های جدید مخاطبان را از دست میدهند و به تدری ج به دلیل عدم شناخت
مسئولیت های جدید خود حذف می شوند .این مسئله به دلیل کاهش توانایی آنها در شناخت انگیزه مخاطبانِ غیرتودهوار رخ
میدهد ،مخاطبان تجزیهشدهای  2که بازده تعامالت مجزا با رسانه های نوین هستند.
پاسخ دادن به سؤال درباره رسانه های جدید از بُعد فناوری آنها ساده است؛ اما با تغییر شرایط و محیط رسانهای ،موقعیت
فرهنگی  -اجتماعی دگرگون شده و در پی آن ،انگیزههای افراد تغییر میکند .بهاین ترتیب نیازهای جدیدی در مخاطبان
ایجاد می شود؛ در حالی که پیش از آن ،چنین نیازهایی در وی وجود نداشت .مخاطبان انتظار دارند با استفاده از رسانهها،
برخی نیازهای شان برآورده شود ،بدیهی است این امر آنان را به تماشای برنامههای خاصِ رسانهای هدایت میکند .در برخی
از موارد این امر منجر به بهرهمندی مخاطبان میگردد ،هرچند ممکن است به همان نسبت به "وابستگی" به رسانه جدید و
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تغییر عادا ت و ذائقه فرهنگی آنان منتهی شود(.بالملر و کاتز 26 :1974، 1ـ )20می توان ادعا کرد با تسهیل جریان ارتباطات،
تحوالت مهمی در بسیاری از عرصه های اجتماعی در حال وقوع است ،به گونهای که رسانهها با وابستهکردن مخاطبان به
خود؛ به جایگاهی رسیدهاند که بر تفکر و زندگی جوامع تأثیر میگذارند .بنابراین ،هدف پژوهش آن است که با توجه به
جایگاه تعلیم و تربیت به عنوان آغازگاهی در تحقق الگوی پیشرفت ،با تدوین چهارچوب نظری در زمینه آسیبهای
رسانه های ارتباطی در عصر کنونی ،به یافتههای جدیدی دستیابد ،به گونهای که بتوان با ارائه پیشنهادات اصالحی برای
ارتقاء و تکمیل سند الگوی پایه ،در زمینه رویکرد تربیتی راهگشا بود .امروزه فضای مجازی نه تنها گنجینه اطالعات حساس
تجاری و سیاسی را در اختیار دارد؛ بلکه می تواند دسترسی به سیستم های کنترل برای زیرساخت های مهم نظامی و
غیرنظامی را نیز فراهم کند(.مکللند  )2019،2ضرورت کاربردی تحقیق ،شامل فراهمسازی بستر نظری مناسب برای نهادها و
افرادی است که با عرصه تربیت و تأثیرگذاری بر اخالق ،بینش و رفتار دیگران مرتبط هستند .زیرا ،تربیت مانند سایر
عرصههای فعالیت بشرى ،در معرض آسیبها و موانع می باشد .از این رو ،نهادهای آموزشی ،فرهنگی و ارتباطی که با موضوع
تربیت آحاد جامعه مرتبط هستند ،باید دائماً در اندیشه رصد آسیبهای این عرصه باشند و ساختارى پویا براى نظارت
مستمر جهت شناسایى ،رفع و دفع آن طراحى نمایند .برخى آسیبها نیز ساختارى مىباشد که الزم است مسئولین نهادهای
مرتبط دولتی آنها را شناسایى و سازوکارهاى الزم را براى اصالح قوانین و ضوابط جاری و ایجاد فرهنگ سازمانى مناسب
فراهم نمایند .وجهه همت این تحقیق بررسی چالشهای تربیت ی در عصر جدید ارتباطات و ارائه راهکارهای الزم در این
زمینه میباشد .همانگونه که بر اساس چشمانداز پیشنویس افق الگوی پیشرفت ،عموم مردم ایران باید در جهت دینداری،
سبک زندگی اسالمی ایرانی و تربیتیافته به تناسب استعداد و عالقه تا عالیترین مراحل معنوی ،علمی و مهارتی ارتقا یابند.
هم چنین ،اولین هدف در بخش تدابیر ،گسترش تعلیم و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی و تبلیغ دین از طریق عمل به آن
است .از این رو ،هدف این تحقیق ،آن است که با نوآوری در تدوین الگویی جدید از مباحث نظری در زمینه تأثیر رسانهها و
فضای مجازی بر خانواده ،در مقوله الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشور مشارکت نماید تا در حل چالشهای کاربردی در
عرصه تربیت در عصر دهکده جهانی ،گامی مؤثر برداشتهشود .این پژوهش از حیث روش ،از نوع نظری و بنیادی است و
آسیبهای تربیتی و هم چنین مسائل شناختی و اجتماعی عصر ارتباطات ،با روش توصیفی  -تحلیلی  3مورد تبیین و تحلیل
قرار میگیرد و بر مبنای یافتهها ،چالش های اجتماعی عصر کنونی شناسایی و برای حل آنها ،راهکار هایی پیشنهاد میشود.

 - 2طرح مسئله
در جهان امروز ،تعددِ رسانه ها و تنوع خروجی آنها بسیار افزایش یافتهاست .این به آن معناست که امکان استفاده از رسانهها
به روش های خاص و فردی بیش تر از قبل شدهاست .هر کس بر اساس سلیقه خود قسمی از رسانه ها را انتخاب میکند .این
انتخاب به صورت بخشی از فرایند "فردیشدن" تفسیر می شود که مردم در آن به طور روزافزونی نوع زندگی خود را انتخاب
میکنند .سابقاً شهروندان ،بیش تر اوقات فراغت خود را در کنار افراد خانواده به تماشای برنامههای از پیش طراحیشده
تلویزیون میگذراندند؛ اما امروزه در مقابل کامپیوتر به انتقال  4و کپی اطالعات ،موسیقی و فیلم میپردازند ،با دوستان یا
همکاران خود گفتگو  5میکنند ،با شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار میکنند ،به جستجوی اطالعات میپردازند و در
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بازی هایی که چند کاربر مختلف در آن حضور دارند شرکت میکنند و یا در اجتماعات مجازی شهروندی حضور مییابند .در
این روند با اطالعات و اصطالحاتی روبرو می شوند که با توجه به انگیزش های فردی خود و فنون و مهارت های شخصی ،آن را
تفسیر میکنند .همپتون  1و همکارانش درتحقیق خودبا نام "رسانههای مارپیچ سکوت" ،شبکههای اجتماعی را از منظر
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای مبارزه علیه قدرت حاکمیت ،رسانهی فرهنگهای حاشیهای و خرده فرهنگ و ابزار
مؤثری در جهت تغییر نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده میدانند( .)2014رشد نرمافزارها و گرایش روزافزون مردم به
استفاده از آن به دلیل حضور در یک فضای اجتماعی بزرگ و اظهار عقیده ،استفاده آسان و به روزرسانی سریع نسخههای
آنها در بازار ،رقیب جدی برای شبکه اجتماعی شدهاند(.دایگان  )2015،2سبک زندگی ترویجیافته از طریق فضای مجازی ،با
تمرکز بر بُعد غریزی ،انسان را به سعادت حقیقی نمیرساند .سرگرمیهای مجازی ،انگیزهی جوانان را تحتالشعاع قرار
میدهد و از سطح مهارت های اجتماعی دنیای واقعی آنان میکاهد .به عالوه استفاده مستمر از فضای مجازی می تواند به
تعارض ارزشها بیانجامد و با تقویت فرهنگ جهان وطنی ،تعلقات مذهبی و ملی کاربران را تحت تأثیر قرار دهد.

 - 3پیشینه تحقیق
تحقیقات نشان میدهد بین میزان وابستگی به فضای مجازی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معکوس و معنادار وجود
دارد و بررسی شاخصهای کارکرد خانواده حاکی از آن است که بین وابستگی به فضای مجازی با شاخصهای حل مسئله،
نقشها ،آمیزش عاطفی ،ارتباط ،کنترل ،رابطه معکوس و معنادار برقرار است (جعفری .)1397 ،پژوهشها حکایت از این
موضوع دارد که تأثیر شبکههایاجتماعی سبب تغییر روابط خانوادگی می شود .این تغییر بین مجردها ،غیرشاغالن و کمتر
تحصیلکردهها بیشتر از متأهلین ،شاغالن و تحصیلکردهها بودهاست .یافتهها نشان دادهاست هر چه استفاده از شبکههای
اجتماعی بین کاربران بیشتر شود روابط عاطفی بین اعضای خانواده کمتر میشود (آقاسی و همکاران .)1395 ،پژوهشی از
میان جامعۀ نمونه کاربران اینترنت پُرسرعت کشور انجام شد .پس از تحلیل دادهها مشخص شدهاست اغلب کاربران اینترنت
پرسرعت دانشجویان جوان هستند و بیش از سه ساعت در روز اینترنت مصرف میکنند .پس از تعیین این ویژگیها،
معناداری تفاوت میان الگوی مصرف کاربران بر اساس ویژگی های هر یک با اجرای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به اثبات
رسیدهاست(.شاهحسینی ،صادق )1394 ،پژوهشی با این رویکرد که نحوة جدید استفاده از تلویزیون در فرهنگ جدید
رسانهها ،مخاطب جدید با خصوصیات چندقالبی ،مشارکت جو و فعال پدید آورده ،اجرا شدهاست .محقق به دنبال بررسی
تأثیر اینترنت بر تلویزیون در عصر همگرایی بهواسطۀ تبیین رابطۀ تولید محتوای اینترنتی با نحوة جدید استفاده از تلویزیون
است و با استفاده از پیمایش نشان میدهد که  65درصد از شهروندان ،تولیدگر محتوای اینترنتی هستند و مخاطبان
به نحوی جدید به تماشای تلویزیون میپردازند و اینترنت بر تلویزیون تأثیر گذاشتهاست؛ ولی نه بر کاهش محبوبیت آن؛ بلکه
موجب تعامل هرچه بیشتر رسانه های سنتی و نوین شدهاست(.روشندلاربطانی و کوهی)1391،
تحقیقی به روش پیمایشی از جوانان شهر تهران به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای در سال ،1390انجام شدهاست.
هدف تحقیق ،تبیین رابطۀ میان استفاده مخاطبان از رسانه های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملی است .دادههای
پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد پردازش قرارگرفت و نتایج نشان دادند هر قدر میزان استفاده کاربران از
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اینترنت بیشتر باشد ،انتظارات آنها از تلویزیون کاهش مییابد .در واقع ،این گروه از مخاطبان نیاز های خود را از طریق
اینترنت برآورده میکنند ،در نتیجه ،نیاز کم تری به استفاده از برنامه های تلویزیون ملی دارند(.چگینی)1390،
تحقیقات استرن و زایکوفسکی 1در خصوص تأثیرات رسانه های جدید حاکی از آن است در شرایطی که رسانهها با تأثیر
دوگانه خود از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر جوامع و حوادث هستند ،شاهد کاربرد تصاویر و برنامههای رسانهای(خصوصاً برای
مخاطبان خردسال و برخی گروه های نیازمند به حمایت) هستیم که حاکی از تصور برنامه سازان در باره مصرفکنندگانی
است که تماماً مطیع و تعلیم پذیرند .بنابراین به دلیل افزایش فرهنگهای عامهپسند و سطحی ،اندیشه حمایت از مخاطبان
رسانهای و حس مسئولیت نسبت به آنان ،به صورتی قدرتمند مطرح میشود .صنایع فرهنگی ،ابزاری مناسب برای برخی
سودجویان بودهاست که توانسته اند با کمک آنها نیازهای کاذبی را در مخاطبان ایجاد نمایند و خشنودی آنان را از
محصوالتشان به طور حیرتانگیزی باال ببرند .مصرفکنندگان به عنوان چرخدنده های این ماشین صنعتی مورد فریب
تولیدکنندگان و برنامهسازان قرارگرفتهاند .در حالی که بسیاری از مخاطبان قادر به مقاومت در برابر محتوای نامناسب
رسانه ها و تفسیر و تحلیل صحیح مطالب نیستند .محتوایی که یا مستقیماً تقلید می شوند و یا سطح تخطی و پرخاشگری
مخاطبان را افزایش میدهند .زیرا مخاطبان با توجه به سن ،عالئق ،رجحان های قبلی ،باورها و عادات ،احتماالً دست به
انتخابهایی میزنند که می تواند خطا و نادرست باشد .این ویژگی ها قادرند آزادی کامل مخاطب را در تشخیص نیازهای
حقیقی از وی سلب کنند .در حالی که مدافعین دیدگاه مخاطبِ فعال بر این باورند که مخاطبان می توانند خود را از هژمونی
رسانه ها برهانند و در این میدان پیروز شوند .این ادعا در حالی است که برخی مخاطبان در برابر تکرار و جاذبههای پیامها به
آنها وابسته می شوند و به تدریج از موضعِ سرسختیِ خود فاصله میگیرند و از مقاومت آنها در برابر پیام رسانهای کاسته
میشود .تحقیقات نشان میدهد فراهمکردن ارزشهای سرگرمکننده برای جذب مخاطب از طریق ایجاد هیجانِ بیشتر در
وی به استفادهی بیش تر از رسانه منجر می شود .برای مثال بررسی ها حاکی از آن است هنگامیکه کاربرانِ وب ،تبلیغاتی را
دریافت کنند که نقش سرگرمکنندگی دارد ،این تبلیغ منجر به وفاداری به کاالی خاصی میشود و محصوالت تبلیغشده
شانس و فرصت بیش تری برای خریداریشدن مییابند (استرن و زایکوفسکی.)68- 80 ،1991،

 - 4چهارچوب مفهومی
شناخت آثار ماهیتی فضای مجازی
فناوریهای ارتباط راه دور اساس فضای مجازی را تشکیل میدهند که با استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای گوناگون و با
قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل میشوند(.ویتاکر  .)2004،2برخی از این فناوریها مانند تلگراف و تلفن در اوایل قرن
نوزدهم اختراع شدهبودند؛ اما فراگیرشدن این فناوریها و افزایش توان فنی آنها عامل اصلی ظهور فضای مجازی  3است .این
فضا ،براساس روشهای خودفرمایی  4اداره میشود .فضای مجازی ،فضای تازهای است که خدمات کامپیوتری ،پست
الکترونیکی ،خدمات تلفن هوشمند ،ارسال پیام ،آموزش هنرها و حرفهها و ارتباط در شبکههای اجتماعی ،بخش کوچکی از
آن را تشکیل میدهد .دغدغه اندیشمندان علوم اجتماعی به تأثیر محیط بر افراد ،به ظهور زیر شاخه انسان شناسی فضا
1 - Stern، Barbara and Zaichowsky ، Judith Lynn
2 - Whittaker
3 -cyberspace
4 -cybernetics
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منتهی شدهاست .طبقه بندی فضا ،عناصر و جنبه های کلیدی متفاوتی را چون جنسیت ،سن ،آیین ،روابط قدرت و غیره مورد
توجه قرار میدهد(.لئو  1و همکاران )2017،ارتباطات کامپیوتری بسیار متفاوت از سایر ارتباطات است و باید با رویکرد
ساختار اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد .این رویکرد عوامل غیرانسانی را هم در ارتباطات سهیم میداند(.لیندالف ،2
)2002
فضای مجازی ،اصطالح فرهنگ مجازی را مطرح کردهاست که در این فضا ،مسائلی مانند فرهنگ جدید ،بازنمائی و درک از
واقعیت مجازی و تکوین هویتهای مجازی شکل میگیرند(.بل )2001 ،3در واقع ،خردهفرهنگهای مجازی ،از درون
جماعتهای مجازی ،ظهور میکنند و هویتها در این جماعتها بازتعریف میشوند .زیرا در فضای مجازی هویتها،
انعطافپذیر و فریبنده هستند .هنگامی که کاربر به توانایی الزم برای دسترسی و استفاده از امکانات برای ارتباط با دیگران
برسد ،پدیده قدرت مجازی اتفاق میافتد ،این قدرت می تواند در سطح فردی ،گروهی یا در اجتماع وسیع تری ایجاد شود.
ظرفیتهای موجود در فضای مجازی سبب میشود ،رسانههای جمعی قبلی ،به تدریج مطالب خود را به شکل جدیدی
متناسب با فضای جدید چندرسانهایها مطرح کنند.

 - 5کارکرد نظریههای ارتباطی در فضای مجازی
الف) نظریه برجستهسازی :در عصر پیشینِ وسایل ارتباط جمعی ،فرایند برجسته سازی موضوعات ،معموالً از طریق
تیتر روزنامهها انجام می شد؛ اما رسانههای مجازی می توانند عالوه بر تیتر از مزیت فرامتن ها ،قابلیت باالی ارسال ،دریافت و
ذخیره سازی ،ارسال صوت و تصویر با کیفیت باال و اولویتدادن به تمایالت مخاطبان ،مطالب مورد نظر خود را با
برجسته سازی بیشتری به ذهن کاربر انتقال دهند.
ب) نظریه استفاده و خشنودی :هدف اولیه کاربران در مصرف رسانهها ،استفاده و رفع نیازهای ارتباطی است .از این
رو ،استفاده و خشنودی ،یکی از مهم ترین رویکردهای ارتباطی در فضای مجازی محسوب می شود(.آنگلمن  )2000 ،4در
رویکرد استفاده و رضامندی این اعتقاد وجود دارد که وابستگی یک طرفه نیست ،رسانهها نیز به نوعی برای پاسخگویی به
مخاطبان وابستهاند و اگر به آنان توجه نکنند به رسانههای دیگر گرایش مییابند ،رسانههایی که نیاز او را مرتفع کنند .بحث
فراگرد استفاده و رضامندی معموالً با نیاز های فرد شروع میشود .این نیازها دارای ابعاد مختلفی مانند نیاز های شناختی،
عاطفی ،شخصی و اجتماعی است.
با توجه به اهمیت نیازها و انگیزه های مخاطب در استفاده از رسانهها و زمینهی فردی و اجتماعی این نیازها ،الگوی این
نظریه را چنین ترسیم کردهاند( .ویندال ،سینیتزر و اولسون)274 - 275 ،1376 ،
شکل ( :)1الگوی رویکرد استفاده و رضامندی

1 - Low
2 - Lindlof
3 - Bell
4 - Angleman
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زمینههای اجتماعی و روان شناختی

انتظارات و توقعات از رسانههای جمعی

ایجاد نیازها

تنوع و گوناگونی الگوی عرضهی رسانهای

برآورده شدن نیازها

بر اساس الگو ،نظریهی استفاده و رضامندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه ،مهم ترین نقش رسانهها را
برآورده ساختن نیازها و انگیزههای مخاطب میداند .فرض اصلی نظریهی استفاده و رضامندی این است که افرادِ مخاطب،
کم و بیش به صورت فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیش ترین رضایت را برای آنان فراهم سازد .همانگونه که شکل ()1
نشان میدهد ،زمینه های اجتماعی و روان شناختی باعث ایجاد نیازهایی می شود که نتیجهی آنها انتظارات و توقعات از
رسانه های جمعی یا رسانه های جدید است که موجب تنوع و گوناگونی الگوی عرضهی رسانه می شود و مخاطبان بر اساس
پیشزمینههای اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی خود ،برای برآورده شدن نیازهایشان از محتوای گوناگون رسانه های جمعی یا
فناوری های جدید مانند برنامههای آموزشی ،اطالعرسانی و خبر ،آگاهیبخشی و مطالب سرگرمکننده و تفریحی استفاده
میکنند .با توجه به تحقیقات انجام شده ،دسته بندی های گوناگونی از نیازهایی که منجر به قرارگرفتن مخاطبان در برابر
رسانهها میشود ،مطرح شدهاست :نیازهای شناختی(کسب اطالعات ،آگاهی و شناخت)؛ نیازهای عاطفی( تجارب عاطفی،
لذتبخش و یا زیباییشناسانه)؛نیازهای انسجامبخشِ شخصی (تقویت اعتبار ،اعتماد ،ثبات و پایگاه)؛ نیازهای گریز از
تنش(فراغت و آسایش)؛ نیازهای اجتماعی (کسب هویت و گفتوگو با دیگران)؛ نیازهای غیراجتماعی (فرار از مشکالت و
تنهابودن)(.مککوایل )106 ،1380 ،در واقع عموم مخاطبان دارای نیازهایی هستند که با پاداش های آنی و آتی وسایل
ارتباط جمعی پاسخ خود را بهدست آورده و به همان نسبت تحت تأثیر وسایل ارتباط جمعی قرار
میگیرند(.مککوایل  )318 ،1994،1تحقیقات نشان میدهد کاربران جوانتر اینترنت ،درصد کمی از فعالیتهای فضای
مجازی خود را به امور آموزشی اختصاص میدهند و از اینترنت برای تفریح ،وقتگذرانی ،غلبه بر احساس تنهایی و
سرگرم شدن استفاده میکنند؛ اما بزرگساالن ،اینترنت را برای دریافت خبر مورد استفاده قرار میدهند .کاربران ،مهمترین
دلیل استفاده از پایگاه های خبری فضای مجازی را ،سهولت استفاده ،خصوصیات رسانهایِ آنیبودن اطالعرسانی و دسترسی
به اخبار در زمان تمایل ذکر میکنند(.سورین و تانکارد )2001 ،2
ج) نظریه اشاعه نوآوریها :اینترنت ظرفیت باالیی برای اشاعه نوآوری ها در سطح گستردهای از جامعه دارد و به
دلیل توانایی در جذب روزافزون مخاطبان و سرعت باالی انتقال ،قادر است از طریق فرایند تعاملیِ انتقال و اشاعه نوآوریها،
نقش مهمی در تغییر ارزشها ایفا کند .کاربران در شبکههای اجتماعی ،تجربیات خود را به اشتراک میگذارند .در این روند،
فرد برای پذیرش ارزش های جایگزین آماده میشود.

- M cQuail
-Severin &Tankard
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د) نظریه شکاف آگاهی :فناوری های ارتباطی نسبت به گذشته ارزانتر شدهاند؛ اما استفاده از امکانات موجود در
فضای مجازی نیازمند داشتن ظرفیتهای درآمدی و علمی است که این توانایی در میان غالب شهروندان کشورهای توسعه
نیافته و در حال توسعه وجود ندارد .موانع مالی و توسعهای در این کشورها باعث شدهاست که بخش اعظم مبادله بیتها و
تراکم سطح خدمات سرویس انتقال اطالعات در اروپای غربی ،آمریکای شمالی و تا حدودی جنوب شرق آسیا انجام شود .به
عالوه ،انتقال یکسویه و عمودی محتوای فضای مجازی در قالب الگوهای سبک زندگی ،از کشورهای توسعهیافته به دیگر
کشورها ،سبب تحمیل فرهنگ آنها به این کشورها شده است.
نتیجه مطالعات میدانی نشان میدهد فرهنگ آمریکایی در میان زنان هندی کاربر اینترنت نفوذ کرده و ارزشهای
آمریکایی به تدریج در حوزه شناختی این زنان اشاعه یافتهاست و اساساً مفهوم هندی بودن برای این زنان بسیار متفاوت از
این مفهوم برای سایر زنان هندی است (.وارگز )2007،1

 - 6آسیبشناسی فضای مجازی
امروزه فعالیت های زیادی از طریق اینترنت انجام میگیرد .گمنامی کاربران در اینترنت؛ نه تنها پیگیری های قانونی جرم و
مجرمان را در فضای رایانهای مشکلتر می سازد؛ بلکه زمینه گسترش آن را نیز فراهم میکند .زیرا ماهیت فضای مجازی،
امکان دخالت نهاد قدرت در کنترل مسائل اجتماعی را کاهش داده و امکان افزایش فردیت ها را فراهم کردهاست.
انعطافپذیری هویتی در فضای مجازی بیشتر از واقعی است ،زیرا افراد می توانند بازنمایی های متفاوتی از خود ارائه دهند که
به گُم شدن آنها در این غیرواقعیت و تقویت شخصیتهای چندگانه میانجامد .زیرا در ارتباطات مجازی ،حریمها
شکستهمیشوند و یا مطالبی که در دنیای واقعی امکان دسترسی به آن نیست ،قابل دریافت میشود و این مسئله تخریب
بیشتر ارزشها را بههمراه دارد.
اختالل در رویدادهای خانوادگی به دلیل اشتغال زیاد کودکان و نوجوانان به بازیها و یا رسانه های ارتباطی دیگر است .به
نظر میرسد بیشترین عامل اختالل در خانواده ،حضور زیاد در فضای مجازی میباشد(.کلی )2019 ،2
در این فضا ،پدیده"عشق سیال" مطرح می شود .از این رو ،روابط اینترنتی به دلیل ماهیت مجازی آن خانوادهها را تهدید
میکند(.باومن  )2003،3اعتیاد اینترنتی  4از مسائل مطرح در فضای جدید ارتباطی است و فرد با استفاده زیاد از اینترنت،
گاهی به بیماریهای جسمی یا روانی مبتال میشود .این عادت هنگام قطع ارتباط اینترنتی به شکل آشفتگی مخاطب آشکار
میشود و فرد به عمق وابستگی خود به فضای مجازی پی میبرد.
واقعیت این است که گاهی استفاده از فضای مجازی سبب بروز پیامدهای روانی برای کاربران میشود ،به عنوان مثال
اینترنت امروزه بخش بزرگی از زمانی را که میتوانیم با خانواده بگذرانیم به خود اختصاص دادهاست(.سورین و تانکارد،

- Varghese
2 - Clay
3 - Bauman
4 - Internet addiction
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 )2001در ادامهی روند پیشرفت فناوری وب ،وب 4مطرح است که عامل الکترونیکی فوق هوشمند و وب همه جا حاضر است
و از طریق آن ،ارتباط میان ا نسان و ماشین بر اساس همزیستی صورت میگیرد(.پاتل )2013 ،1

 - 7نقش فرهنگ رسانهای در تکوین هویت
هویت اجتماعى متأثر از تعامل با محیط و پیوند با گروه ها و اجتماعات مختلف است .فضای سایبری ،صحنهای فرهنگى و
اجتماعى است که فرد را در موقعیتهاى متنوع ،نقشها و سبک هاى زندگى جدید قرار مىدهد .سرعت گسترش تحوالت
علمی ،حوزههای انسانی را هم تحتالشعاع قرار میدهد ،در جهان دوفضایی ،هویت از ریشههای سنّت فاصله گرفته و ماهیت
بازتابی یافتهاست.
فناوری های جدید از مرحله"حکومت مالکان فناوری  "2گذشته و قدم به مرحله " تکنوپولی  "3گذاشتهاند .در این مرحله،
امپراتوری تکنولوژی ،رقیب خود یعنی جهانبینی سنتی را کنار زده و خود به جای آن مینشیند(.پستمن )1381،تکنوپولی،
سلطه تکنولوژی بر فرهنگ است .اگر انسان سنتها و اصول ذاتی و الیتغیر جهان هستی را نپذیرد ،اصول فرهنگی ثابتی به
عنوان مفاهیم پیشرو و راهنمای عمل نخواهدداشت؛ بلکه در این صورت فرهنگ به عنوان مفهومی تابع جریانات اقتصادی و
منافع مادی خواهدبود .در حالی که ،اصول ،جزء مفاهیم ذاتی فرهنگ هستند و فرعیات در روند پویایی اجتهاد قرار
میگیرند؛ ولی ،شواهد تاریخ ی و رخدادهای کنونی جهان ،نشان میدهد ،اگر اقتصاد سرمایهداری ،اصول ذاتی هستی و
فطرت انسانی را در تضاد با اهداف سوداگرایانه خود ببیند ،با آن مقابله میکند .جوامعی که تحوالت تکنولوژیکی را به عنوان
عامل اصلیِ توسعه تصور میکنند و آن را جایگزین فرهنگ اصیل مینمایند ،از باور و ایمان تهی میشوند ،زیرا پذیرش اصول
الیتغیر جهان هستی را مساوی با رکود و تعصب میبینند و آن را نمیپذیرند .معضل فرهنگی جوامعی با این گونه تفکر ،بروز
ناهنجاریها نیست؛ بلکه تبدیل ناهنجاریها به هنجار است تا آنجا که ارزش ،ضدارزش تلقی میشود .قرآن کریم در زمینهی
اصول ثابت میفرماید" 4 :اصلها ثابت"یعنی درختی که همواره و در هر زمان به اذن خدا میوهاش را مى چینى ،و نهایت درجه
برکت یک درخت این است که در تمام دوران سال و تا ابد ،در هر لحظه میوه بدهد ،کلمه طیبهاى که به شجره طیبه مثل
زده شده اعتقادا ت قلبى صحیح (توحید) است که اخالق حسنه و عمل صالح فروع و شاخههایش مىباشند(.ترجمه
تفسیرالمیزان،ج )71- 77،12کلمه طیبه  5به سوى او باال مىرود؛ ولى عمل صالح آن را بلند مىکند".کلم طیب" ،عقاید
حقى مى شود که انسان اعتقاد به آن را زیر بناى اعمال خود قرار دهد( .ترجمه تفسیرالمیزان،ج )29 ،17مؤمنان کاملى  6که
گفتند":رَبُّنَا اللَّهُ" و پاى آنهم ایستاده ،و مصداق مَثل مذکور در آیه شدند ،همانها هستند که همیشه مردم از خیرات
وجودیشان بهرهمندند و از برکاتشان استفاده مىکنند .توحید است که سایر عقاید حق بر اساس آن و روى آن تنه بنا
مى شوند ،و فضایل اخالقى هم ،از آن جوانهها منشعب مى شوند و همچنین اعمال صالح به صورت میوه از آنها سر
مىزند(.ترجمه تفسیرالمیزان،ج )17،591مقصود از کلمه خبیثه  7که به شجره خبیثه تشبیه شده ،شرک به خدا است و در
1 - Patel
2 - technocracy
)ترکیب دو واژه تکنولوژی و انحصاری است( 3 -technopoly= Technology+ M onopoly

4

 -أَ لَ مْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَۀً طَیِّبَۀً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَۀٍ أَصْلُها ثابِ تٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماء (ابراهیم)24،

5

-إِلَیْهِ یَصْ عَدُ الْ کَلِ مُ الطَّیِّ بُ وَ الْ عَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَ عُهُ (فاطر)10،

6

-إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُ مَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِ مُ الْمَالئِ کَۀُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا(سجده)30،

7

-وَ مَثَلُ کَلِمَۀٍ خَبِیثَۀٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَۀٍ ا جْتُثَّ تْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ(ابراهیم)26،
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نتیجه ،ریشه و اصل ثابت و قرار و جاى معینى نداشته و چون خبیث است ،جز شر و ضرر اثر دیگرى ببار نیاورد .خداى
سبحان ،بشر را بر فطرت توحید آفریده است ،فطرتى سالم ،که مساله معرفت ربوبیت و خوبى تقوا و بدى کارهاى زشت را در
آن به امانت گذاردهاست(.ترجمه تفسیرالمیزان،ج )75 ،12انسان داراى فطرتى خاص به خود است  ،1که او را به سنت خاص
زندگى و راه معینى که منتهى به هدف و غایتى خاص مى شود ،هدایت مىکند راهى که جز آن راه را نمى تواند پیش گیرد.
براى انسانیت سنتى است واحد ،و همین سنت است که آسیاى انسانیت بر محور آن مىگردد ،و همچنین سنتهاى جزئى
که به اختالف افراد و مکانها و زمانها مختلف مى شود ،پیرامون آن دور مىزند( .ترجمه تفسیرالمیزان ،ج- 269 ،16
 )268خداى تعالى مؤمنى را که عمل صالح انجام دهد به حیات جدیدى غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده ،زنده
مىکند (.2ترجمه تفسیرالمیزان،ج)492،12
امروزه رسانه های جهانی با ترویج هنجارها و سبک یکسان غربی در فضای مجازی ،هویت ذاتی که وجه تمایز فرهنگها از
یکدیگر است را حذف میکنند و در چتر دنیای واحد و یک قلمروِ سلیقهای مشترک فرهنگی قرار میدهند .رسانهها
جایگزین اولیای فرهنگی کاربرانی هستند که از سنتهای اصلی خود مهجور ماندهاند .در واقع ،رفتار فرهنگی و کنش رفتاری
این کاربران را رسانهها تعیین میکنند .رسانهها بستر انتقال الگوهای فرهنگ غربی هستند و مخاطبان پیام این رسانهها را
میگیرند و آن مفاهیم ذهنی را تبدیل به کنش رفتاری میکنند ،سپس خود به واسطهای برای انتقال فرهنگ تبدیل
میشوند و در مرحله نهایی ،گسست نسلها که محصول محتوای رسانهای است ،سبب تقویت این موج میشود و نتیجهی آن
رواج ناهنجاریهای وسیع اجتماعی در مناطق جهان سوم است .منتقدان اقتصاد مصرفی سرمایهداری ،ابزاریشدن فرهنگ را
یکی از پیامدهای منفی رسانهها تلقی میکنند که ثمرهی آن ،خَلق نیازهای کاذب در افراد و گسترش فرهنگ مصرف در
زندگی روزمره است .نیازهای حقیقی ،نیازهایی هستند که ارضای آنها به رشد و شکوفایی استعدادهای فردی منجر میشود؛
اما ،نیازهای کاذب شکل تحریفشده این نیازها قلمداد میشوند .لذا نظامهای سلطهگر از مکانیزمهایی مانند ابزار رسانهای،
برای بازتولید چنین وضعیتهایی در جهان بهره میگیرند .تنوع و تکثرزدایی به طور چشمگیری رونق مییابد تا انسانها
کمتر فرصت اندیشیدن به چرایی علت اعمال خود را داشتهباشند .در این شرایط ،زمینه کمتری برای خَلق ارادههای قوی و با
عزت نفس فراهم میشود ،بنابراین ،چنین افرادی قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح نیستند و نمیتوانند سبک زندگی مناسب
خود را اتخاذ نمایند(.مارکوزه)227 - 248 ،1378 ،
نمونه مشخص نیازهای کاذب ،مُدگرایی و مصرفزدگی است .با مشاهده تبلیغ برای کاالی تجملی ،فرد به تالش بیشتری
برای بهدست آوردن کاالها و خدمات مشابه مبادرت میورزد؛ ولی ،پس از مدتی کوتاه ،به فکر داشتن نوع دیگری برمیآید در
حالی که تفاوتهای این اجناس صوری و به لحاظ کارکردی نزدیک میباشد(.رفیعپور 178 ،1380،ـ  )175عدم برخورداری
از آزادی در انتخاب سبک زندگی ،امنیت و احساس آرامش را از انسان میگیرد .لذا ،با ایجاد محصوالتی مشابه در عرصههای
گوناگون و یا مُدگرایی ،احساس توانایی و آزادی انتخاب را بازیافته میبیند و بهاین ترتیب آرامش کاذبی را در خود باز
مییابد .در واقع به لحاظ محتوایی انتخابی در کار نیست؛ بلکه صرفاً تفاوت در صورتهاست(.کرایب 280 ،1383،ـ )275

1

 -فَأَقِ مْ وَ جْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّ مُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَ عْلَمُون(روم)30،

2

 -مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَۀً وَ لَنَجْزِیَنَّهُ مْ أَ جْرَهُ مْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَ عْمَلُون(نحل)97،
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 - 8بررسی متغیر مستقل فضای مجازی و متغیر وابسته خانواده
امروزه خانواده در بُعد فرهنگی خود مواجه با شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی و رسانههای مدرن شده که
محتوای این رسانههای ارتباطی ،بخش هایی از فرآیند خانواده را تغییر دادهاست .محتوای برخی از برنامههای رسانهای
تأثیر عمیق تری بر خانواده دارند و برای اجرای مقاصد خود در جامعهی هدف ،جایگاه زن را به عنوان مربی فرزندان و
عنصر اصلی در ایجاد آرامش خانواده و ساختن کشور نشانه گرفتهاند و با عادی جلوهدادن روابط دختر و پسر پیش از
ازدواج ،خیانت همسران ،تقویت روحیهی تنوعطلبی جنسی ،واداشتن کاربر به همذاتپنداری و زنای ذهنی ،سبب
ترویج خانوادههای بیسامان می شوند .در حقیقت ،این تغییرات در سایه کمرنگکردن آموزه های دینی در خانواده و
شکستن حریم های شریعت با قبحزدایی در محتوای برنامههای رسانهای و از سوی دیگر ترویج سبک زندگی
مادیگرایانه رخ دادهاست و حاصل آن ،آسیب های اجتماعی مانند :افزایش روسپیگری ،تکدیگری و اعتیاد زنان و
دختران خیابانی ،فرار از منزل ،افزایش میزان طالق ،تغییر در شیوه های همسرگزینی ،کاهش بُعد خانوار و کاهش
فرزندآوری است ،علیرغم آنکه فرزندآوری از عوامل مهم در ایجاد آرامش روانی مادر و نشاطافزایی در خانواده و
عامل استحکام آن است .مهم ترین علتِ معلول های ذکرشده ،تغییر نگرش به سوی سبک زندگی غربی است که به
طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فضای مجازی دریافت میشود.
در نتیجه ،این فرایند به کمرنگ شدن عنصر ایمان و تقدم منافع دنیوی بر کسب رضایت الهی منتهی میشود و
سبب اصالت یافتن لذات مادی بر لذت های معنوی؛ فردگرایی و توجه به منافع فردی به جای ایثار و فداکاری؛
افزایش زمینه برای برقراری روابط خارج از چهارچوب ازدواج؛ افزایش ناسازگاری ها و کاهش تحمل افراد در مواجهه
با کاستی ها و مشکالت معمول زندگی خانوادگی؛ تضعیف نقش همسری؛ رواج ساختار اقتدار عرضی یا دموکراسی در
خانواده و تضعیف اقتدار مرد؛ ترجیح موفقیت های شغلی نسبت به تربیت کودکان در مادران؛ کاهش مسئولیتهای
زنان و مردان نسبت به خانواده؛ کمتر شدن نیاز مردان به تشکیل خانواده به دلیل تقویت هوسبازی و ضعف فرهنگ
عفاف؛ ترویج فرهنگ مصرفزدگی و زیاده خواهی ،به جای قناعت؛ ایجاد بلوغ زودرس جنسی ،با نمایش صحنههای
مستهجن؛ کاهش قبح کسب مال حرام؛ کم شدن رحم و عطوفت نسبت به یکدیگر و متعاقب آن افزایش جرم و
هدایتناپذیری می شود که معلولِ غلبهی مادیگرایی بر معنویتگرایی است که از سوی رسانه های نوین ترویج
میشود .اردوگاه مادیگرایی برای تسلط بر ساختار جامعه ،دارای سازوکارهایی است .مانند؛ اندیشه های اومانیستی که
انسان را محور تعیین هنجار های اجتماعی قرار میدهد و این اندیشه ،بر فرهنگ کنونی فضای مجازی تأثیرگذار
بودهاست .اندیشه های لیبرالیستی ،آزادی از قدسیات و معنویات را با تکیه بر راسیونالیسم  1به معنی جایگزینشدن
عقالنیت بشر و استغنای او از آموزههای وحیانی ،منظور نظر قرار میدهد و با ترویج فیمینسم و ایجاد حس رقابت در
میان زنان نسبت به مردان ،آنان را رقیب یکدیگر معرفی میکند.
مالکان شرکتهای رسانهای ،میلیاردها دالر هزینه میکنند تا با میزبانی کابران و مخاطبان در کشورهای هدف ،در
اتاقهای فکر ،برای آن ها نسخه فرهنگی بنویسند تا به مقصد نهایی که استعمار منابع و نفوذ اقتصادی است
دستیابند .قدرت بر دو رکن جمعیت و سرزمین استوار است .فضای مجازی گسترده تر است چون مکان و مرز ندارد،
بنابراین ،جمعیت نیز افزایش مییابد ،چون عده زیادی عضو سرزمین گسترده مجازی آنها می شوند ،پس باید به
1 - rationalism
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تعداد هم عقیدههای خود از طریق فضای رسانهای بیفزایند و ثمرهی آن ،ضعف بنیان خانواده در درونیکردن ارزشها
و فرهنگ اصیل برای اجتماعیکردن کامل فرزندان در پذیرش نقشها و مسئولیتهای آیندهی جامعه است.

 - 9جایگاه تربیت فرزندان در عصر فضای مجازی
غربی سازی و بازگشت از مبانی اصیل فرهنگی که با پیشرفت فناوریهای رسانهای گسترش یافتهاست ،سبب
شکلگیری جریان ارتباطی جدیدی در سطح جهان شدهاست و متولیان آن با انجام فعالیت های فرهنگی گسترده و
تهیه ی محتواهای جذاب در پی تغییر نگرش مخاطبان و تهدید امنیت فرهنگی جوامع ،برای رسیدن به منافع
اقتصادی هستند .از این رو ،نظام اخالقی جامعه با تهدیدهایی مواجه گردیدهاست .برخی خدمات در فضای مجازی،
علیرغم فوایدی که در زمینهی کسب اطالعات و پژوهش دارد؛ اما استفاده مدیریت نشده و ناصحیح از آن میتواند
مشکال تی ایجاد نماید .شبکه جهانی وب که به عنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است،
پیامدهای مختلفی در میان خانوادهها دارد و در ارتباط بین فرزندان و والدین تغییراتی بهوجود آوردهاست که میتوان
به کاهش تعامل والدین و فرزندان ،تضعیف نقش اقتدار و مرجعیت خانواده و شکاف نسلی ناشی از رشد فناوریهای
ارتباطی اشاره کرد .این ویژگی فرهنگی سبب بحران اقتدار مراجع سنتی است که با دادن استقالل کاذب به کودکان
و نوجوانان و شکستهشدن اقتدار و والیت معنوی پدر ،خانواده خود را موظف به استفاده از رهنمودهای او نمیبیند.
در نتیجه جامعه با معضل خانوادهی ازهمگسیخته مواجه میشود و آن را به نسل بعدی انتقال میدهد.
گفتگوی اینترنتی از دیگر خدماتی است که به دلیل مزایای آن برای کاربر ،بهویژه از بینبردن فاصلهها و یا
ناشناسماندن فرد از نظر حقیقی و حقوقی ،بیشترین گروههای سنی را جذب کردهاست؛ اما مصرف مدیریتنشدهی
آن در حوزه خانواده می تواند به کاهش ارتباطات میانفردی و در نتیجه ،پایین آمدن سطح شناخت افراد خانواده از
یکدیگر منجر شود که استمرار آن به اعتیاد اینترنتی میانجامد و در پی آن با کاهش تعامالت به کمشدن اعتماد
اعضای خانواده منتهی میشود.
پورنوگرافی  1از دیگر بخشهای پرجاذبه جهان وب برای نوجوانان و جوانان است که برخی سایتهای آن با دسترسی
و عضویت رایگان قابل مشاهده است .مطالعه این مسئله از بُعد آسیب شناسی نشان میدهد کارکرد آن ،محدود به
ارضای کنجکاوی نخواهدشد؛ بلکه تداوم آن ،سبب ایجاد عادت و سپس تخریب باورها میشود و کنشهای عصبی و
پرخاشگرانهی فرد را درپی دارد.
روند بهرهمندی از اینترنت از طریق شناساندن کارکرد فضای مجازی و آموزش حد و مرز حریم شخصی و خانوادگی
به فرزندان ،بهبود خواهد یافت.

(شامل متن ،تصویر و یا فیلمهایی که محرک مسائل جنسی و شهوتانگیز است1 - pornograph ).
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 - 10افول اخالقیات در فضای مجازی
ظرفیت هایی که در فضای مجازی به صورت فرصت هایی برای انتشار مطالب متعالی وجود دارد با عدم رعایت اصول
صحیح اخالقی و استفاده های نادرست به چالش و مخاطره بدل میشود .خداوند میفرماید  :1کسانی که دوست دارند
زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد ،عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما
نمیدانید .خداوند در قرآن از اخالق پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) توصیف و ستایش فرمودهاست  .2هدف بعثت
پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) تهذیب اخالق و تزکیه نفوس بودهاست .رسولگرامی فرمودند  :3من برای تکمیل
مکارم اخالقی مبعوث شدهام .امام على(علیهالسالم) میفرمایند  :4به مکارم اخالق پایبند باشید که آن مایه سربلندى
است و از اخالق پَست دورى کنید که آن انسان هاى شریف را پَست و بزرگوارى را از بین مىبرد(.تحفالعقول1382،
 )215،این نمونه ها ،نشان از اهمیت جایگاه و شأن اخالق در اسالم است.

 - 11ترسیم الگوی خانواده متعالی در آموزههای اسالم
خانواده پایهگذار بخش مهمی از سرنوشت انسان و به عنوان اولین کانونی است که فرد در آن قرار میگیرد و در
تعیین سبک و خطمشی زندگی آینده ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش مهم ی بر عهده دارد .قرآن کریم،
مهم ترین کارکرد تشکیل خانواده را به سکونت و آرامش رسیدن اعضای آن ذکر میکند:
کلمه مودت  ،5به معناى محبتى است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد و رحمت ،به معناى نوعى تاثیر نفسانى است،
است ،که از مشاهده محرومیت محرومى که کمالى را ندارد ،و محتاج به رفع نقص است ،در دل پدید مىآید ،و
صاحبدل را وادار مىکند که او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند .یکى از روشن ترین جلوهگاهها و موارد
خودنمایى مودت و رحمت ،جامعه کوچک خانواده است ،چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم یکدیگرند ،و این
دو با هم و مخصوصاً زن ،فرزندان کوچکتر را رحم مىکنند ،چون در آنها ضعف و عجز مشاهده مىکنند ،و مىبینند
که طفل صغیرشان نمى تواند حوائج ضرورى زندگى خود را تأمین کند ،لذا آن محب ت و مودت وادارشان مىکند به
اینکه در حفظ و حراست ،و تغذیه ،لباس ،منزل ،و تربیت او بکوشند ،و اگر این رحمت نبود ،نسل به کلى منقطع
مى شد ،و هرگز نوع بشر دوام نمىیافت(.ترجمه تفسیرالمیزان ،ج )250- 253 ،16بنابراین ،الزم است ،نخست خانواده
تحت ضابطه درآید و هرگونه نظم و سازندگی از خانواده آغاز گردد و دامنهی آن به جامعه انتفال یابد .بر این اساس،
اسالم با مدّ نظر قرار دادن نگرش خانواده در تربیت فرزندان ،سالمت اجتماع را در گرو خانواده سالم میداند .خانواده
سالم ،عالوه بر رشد و شکوفایی فرزندان ،تربیت سالمی را نیز که همسران از یکدیگر دریافت میکنند ،از نظر دور
نمیدارد .شبکه های اجتماعی به ظاهر سیاسی نیستند و حساسیت اجتماعی ایجاد نمیکنند؛ ولی سبک زندگی را
هدف قرار دادهاند و با ابزار سستکردن عقاید خانوادهها و مردم ،راه رسیدن به منافع پنهان خود را هموار میکنند.
 - 1إنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفا حِشَۀُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُ مْ عَذابٌ أَلی مٌ فِی الدُّنْیا وَ اْآلخِرَةِ وَ اللّهُ یَ عْلَ مُ وَ أَنْتُ مْ ال تَ عْلَمُونَ(نور)19 ،
 - 2وَ إِنَّکَ لَ عَلى خُلُقٍ عَظی مٍ(قلم)4،
 - 3إِنَّمَا بُ عِثْ تُ لِأُتَمِّ مَ مَ کَارِمَ الْأَ خْلَاقِ (طبرسی)8 ،1370،
 - 4عَلَیْ کُ مْ بِمَ کَارِمِ الْأَ خْلَاقِ فَإِنَّهَا رِفْ عَۀٌ وَ إِیَّاکُ مْ وَ الْأَ خْلَاقَ الدَّنِیَّۀَ فَإِنَّهَا تَضَعُ الشَّرِیفَ وَ تَهْدِمُ الْمَجْدَ "
 - 5مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَ کُ مْ مِنْ أَنْفُسِ کُ مْ أَزْواجاً لِتَسْ کُنُوا إِلَیْها وَ جَ عَلَ بَیْنَ کُ مْ مَوَدَّةً وَ رَ حْمَۀً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَ کَّرُون( روم )21،
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بنابراین ،فردی که زمان را برای رسیدن به اهداف خود مدیریت نمیکند و علیرغم حضور طوالنی در فضای مجازی،
از اطالعات صحیح و افراد آگاه بهرهمند نمیگردد ،با آمادگی مطلوب وارد جامعه نمیشود .در این صورت ،فرصتهای
زیادی را صرف دریافت پیام های انبوه و متناقض رسانهای میکند که در جهت اهداف عینی او قرار ندارند؛ در حالی
که میتواند این فرصت را صَرف تحصیل پربارتر ،تهذیب اخالق ،ورزش ،فعالیت های اجتماعی مفید ،تحکیم خانواده و
تربیت فرزند نماید .قرآن در سوره اسرا آیه  70میفرماید  :1انسان در میان سایر موجودات عالم ،خصوصیتى دارد که
در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است(.ترجمه تفسیرالمیزان،ج  )215،13بر اساس راهنمائی قرآن کریم،
عنصر اصلی در حل مسئله ،نقش خانواده و نظام آموزشی در پرورش قوای عقالنی فرد از دوران کودکی است .با
تقویت زیرساخت باورهای اعضای خانواده از طریق پرورش تفکر انتقادی  ،2تحلیلی  3و پرسشگرانه ،ممانعت از یادگیری
منفعل  ،4پایۀ نگرش سازی مبتنی بر وحی و روش معصومین از ابتدای تکوین شخصیت فرد پیریزی میشود و عامل
تقویت راه های درونی برای خودسازی و هدفمندی افراد ،جانشین مکانیزمهای برونزا ،قانونی و جبری خواهدشد و
به تقویت اصول ثابت در شخصیت فطری آحاد جامعه اسالمی منجر میشود .طرح دیدگاه های مستدل و مستقل،
دعوت به مشارکت  5عمیق در فرایند آموزش و مباحث جدّی با تقویت عزّت نفس و ایجاد شناخت  6نسبت به عقاید
قالبی که از موانع یادگیری خالّق است ،از اولین دستاوردهای پرورش عقالنیت در نهاد خانواده و نظامهای آموزشی
محسوب می شود .با پرورش مؤلفه های اکتشافِ استعدادها ،شایستگیها و جوششهای فکری ،فرد میآموزد به جای
انباشتن فضای فکری از محفوظات و بازتولید اطالعات موجود قبلی ،از روش تفکر خالّق ،نقادی و چالش تربیت
عقالنی ،به نوآوری برسد.
امروزه ،سه دههی اول زندگی که شخصیت فرد در حال شکلگیری است ،ابتدا در خانواده به مصرف مستمر
برنامههای رسانه ای مدیریت نشده و سپس در نظام آموزشی به حفظ و انباشت اطالعاتی سپری می شود که تأثیری
بر تحکیم نگرش های مطلوب فرد و مشق عملی آنها ندارد .سپس با ورود به اجتماعات بزرگتر جامعه و یا فضای
مجازی ،توانایی تشخیص سره از ناسره را نخواهدداشت ،در نتیجه ،ابتدا دچار سرگردانی و دوگانگی شخصیت شده،
سپس به انحراف باورها و در مرحلهی آخر به کژرفتاری و انحراف کنشها مبتال میگردد .امام صادق(علیهالسالم)
فرمودند  :7عقل آن است که به آن خدا عبادت شود و بهشت کسب گردد .عقل مقابل جهل است ،پس علم با جهل
قابل جمع است؛ ولی با عقل قابل جمع نیست .وحی نیز که نور محض است اگر بر حوزهی اراده و نیّ ت بتابد ،به طور
غیرمستقیم کمبود علم را تأمین میکند و به طور مستقیم بر اخالق عملی تأثیر میگذارد .استفاده از کالم وحی و
آموزش و توصیهی آن به یکدیگر ،به ویژه اعضای خانواده ،سبب ایجاد تقوا ،کشش و عزم میشود و کشش و عزم،
کوشش عملی فرد و جزم او را در پی دارد .مالئکه نیز با تقویت دلها و دلگرمى و بشارت اهل تقوا ،ایشان را از ترس و
اندوه ایمنى مىدهند ( .8ترجمه تفسیرالمیزان،ج )591 ،17امامرضا(علیهالسالم) فرمودند  :1خدا رحمت کند کسی را که

 - 1وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُ مْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُ مْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُ مْ عَلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً
2 - Critical thinking
3 - analytical
4 - passive learning
5 - participatory
6 - cignitive
7
8

 -اَلْ عَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَّ حْمَنُ وَ اُکْتُسِ بَ بِهِ اَلْجِنَانُ (کلینی1369،ش،ج  ،1ص) 8

َ... -تَنَزَّلُ عَلَیْهِ مُ الْمَالئِ کَۀُ(...فصلت)30،
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امر ما را زنده کند .به حضرت عرض کردم :چگونه کسی می تواند امر شما را زنده کند؟ فرمودند :علوم ما را یاد بگیرد
بعد به مردم یاد بدهد ،سپس فرمودند :اگر مردم بدانند که کالم ما چقدر زیباست حتماً از کالم ما پیروی
میکنند(.بحاراالنوار،ج ،2ص ،30ح )13
حاکمیت قوای عقالنی برای همه عرصه های زندگی و سالمت روح انسان حیاتی است ،معضالت پیچیده بشری
هیچ گاه قابل رفع نخواهد بود؛ مگر افرادی باشند که بتوانند با نهاد پیوسته در حال بسط و توسعهی واقعیتهای
پیچیده پیشرو مانند دوجهانی شدن(دنیای واقعی و مجازی) ،عاقالنه رفتار کنند .در حقیقت عامل اساسی برای
رسیدن به توسعه درونزا ،تفکر و خالّقیت است .انسان هایی که اساس رفتار خود را بر تفکر عقالنی و استفاده از
آموزه های الهی برای یافتن انتهای مسیر راه قرار دادهاند ،ابتدا به خودسازی خود اقدام میکنند و سپس وظایف خود
را در قبال دیگران انجام میدهند .کنش والدین و مربیان ،ایجاد و یا تغییر نگرش های سازنده در متعلّمین است؛
مانند ایجاد نگرش مثبت به قانون و هنجارهای اجتماعی که سبب تعهد  2فرد در عمل به قیود اجتماعی  3میشود و
در ایجاد آرامش فردی مؤثر است .آموزه هایی مانند درونیکردن عمل به قانون ،آموزش عملی وجدانکاری ،مشق
وقت شناسی ،تعلیم احترام و تواضع به انسانها ،آموزش عدالت ورزیدن در همه حاالت و به همه افراد ،توجه به
مسئولیتهای خانوادگی و مانند اینها ،از زیر مجموعه های پرورش تفکر عقالنی محسوب می شوند و برخی ویژگیها
همانند شخصیت مستقل فرد در تشخیص مستدل استفاده بهینه از زمان و بهرهگیری هدفمند از حوزهی فضای
مجازی و رسانه های جدید در سایه پرورش عقالنیت تحقق مییابد .از این منظر ،فراهمکردن زمینههایی برای تربیت
و رشد توانمندی ها و خصایص معنوی افراد جامعه ،اهمیت خاصی می یابد .با توجه به مطالب بیان شده ،این مقاله در
حکم تالشی برای ترسیم اهمیت تربیت در خانواده در تبیین و تحلیل چالش های فردی و اجتماعی عصر حاضر به
شمار میرود .بدیهی است توجه به جایگاه تربیت در خانواده و گنجاندن شناخت آثار رسانهها در قالب سیاستها و
برنامههای آموزشی نهادها و سازمانها و اهداف فردی آحاد جامعه میتواند اهداف مورد نظر در چشمانداز پیشنویس
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت را تأمین نماید.
 - 12نتیجهگیری
در الگوی پایه پیشرفت در بخش مبانی دین شناختی آمدهاست :وحی الهی کاملترین منبع معرفت و مصون از هرگونه
خطا و در رتبه فراتر از ابزارهایی چون حس ،عقل و شهود قرار دارد که تعارضی با عقل و علم قطعی ندارد .از این رو
در برآیند مبانی پایه ،پیشرفت حقیقی دارای ویژگی توحیدی ،فطرتبنیان و عقالنی است .بر این اساس ،از مهمترین
اقدامات پیشگیرانه در عرصه تربیت دینى ،رصدکردن آسیب ها و ارائه راه حل مبتنی بر فرصتها و قوتها در هر عصری
است .در برهۀ کنونی ،دو جهانی شدن ،بر پیچیدگی نیاز ها و انتظارات مخاطبان در محیط زندگی افزودهاست .فضای
مجازی ،جهان دیگری در همسایگی دنیای فیزیکی است .تحوالت رسانهای و تنوع در نوع و نحوه بهرهمندی متفاوت
از رسانه های نوین ،به تفاوت در توقعاتِ مخاطبان منتهی شدهاست و آنان به کاربرانی تبدیل شدهاند که بازده
تعامالت مجزا با رسانه های نوین هستند .جریان ارتباطات از شکل عمومیبودن به شخصی شدن تغییر یافتهاست و
1

 -رَ حِ مَ اللّهُ عَبْدا اَ حْیا أمْرَنا " ( ،قال الرّاوی ):فَقُلْ تُ لَهُ :فَ کَیْفَ یُحْیِی أمْرَکُ مْ؟ قالَ " :یَتَ عَلَّ مُ عُلُومَنا و یُ عَلِّمُها النّاسَ ،فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَالمِنا

الَتَّبَ عُونا
2 - commitment
3 - social bands
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دسترسی مخاطب به جریان اخبار و اطالعات به شکل فردی صورت میگیرد .در این فضا ،رویارویی مخاطبان با
پیام های متناقض و متنوع افزایش یافتهاست .این مسئله می تواند سبب ایجاد بحران های ذهنی شود و آرامش
مخاطبان پرمصرف را بر هم زند ،زیرا مرکزی برای دروازه بانی ،ویرایش و دسته بندی اطالعات وجود ندارد.
فردرسانهای ،مصرف رسانه را بر اساس برنامهریزی هدفمند مدیریت نمیکند و بیشتر اوقاتِ مفید خود را صَرف
رسیدن به اهداف رسانهای می نماید که در رسیدن به اهداف عینی و مورد نظر او کمتر مؤثر است .زیرا
هدفگذاری های این گروه از کاربران رسانهای بر اساس واقعیت نبوده و اهداف آنها به اهدافی مجازی و غیراصولی
استحاله شدهاست .اما این وضعیت را میتوان با تکیه بر پرورش عقالنیت با واسطهگری نهادهای فرهنگی و آموزشی
در بستر خانوادهها به نحو مطلوب تغییر داد .علم و آگاهی ،به تنهایی قدرت ساختن عزم و اراده را ندارد و نور آن
صرفاً به حوزهی نظری می تابد؛ ولی عقل متکی بر شاخصهای وحیانی ،عالوه بر تربیت انگیزه و اندیشه ،قدرت تقویت
اراده و جزم انجام عمل را نیز دارد .ارزش های عقالنی ،تأمینکننده اهداف شناختی میشوند و حاصل تفکر اثربخش،
قدرت بازشناسی ارزشها از یکدیگر خواهدبود که استفاده برنامهریزی شده از رسانهها و کاهش اضطراب نیز از نتایج
آن است.
 - 13پیشنهادات
 - 1ضرورت فرهنگسازی ،اطالعرسانی و آموزش نحوه استفاده صحیح از فناوریهای جدید رسانهای برای
استفادهکنندگان نوجوان و جوان فضای مجازی با هدف کاهش پیامدهای آن.
 - 2تشکیل جلسات آگاهی بخش از سوی نهادها و کارگزاران نهادهای فرهنگی در شهرها به منظور آشنا نمودن
والدین با کارکردهای فرهنگی  -اجتماعی فناوری های جدید و فضای مجازی با بهرهگیری از کارشناسان حوزههای
ارتباطات ،روان شناسی ،جامعه شناسی ،حقوق ،کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی.
- 4تدوین بخش هایی از محتوای کتب درسی دانشآموزان مطابق با مقتضیات زمان ،برای آشنایی و مدیریت
مصرف فناوریهای جدید رسانهای و شناساندن تهدیدهای بالقوه آنها.
 - 5برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس و دانشگاهها جهت آگاه شدن نوجوانان و جوانان از مزایا و معایب
فناوری های جدید و چگونگی بهره برداری صحیح از آنها.
 - 6وضع و اجرای قوانین بازدار نده در برخورد با جرایم اینترنتی در جهت هدایت کاربران به استفاده صحیح از
فناوری.
- 7پخش اطالعیه های هشیارکننده در صدا و سیما در ارتباط با کژکارکردهای فرهنگی فناوریهای فضای
مجازی ،برای افزایش آگاهی اعضای خانواده و ایمن سازی از آسیبهای فضای مجازی.
- 8تهیه و پخش فیلمها و برنامههای سرگرمی  -آموزشی در سیمای ملی و مراکز آموزشی عمومی و عالی،
بهمنظور آگاهی شهروندان از اهداف بهکارگیری جنگ نرم از سوی کشورهای سلطهگر.
 - 9بیان اهداف سوداگرانهی تراستها و غولهای رسانهای جهان ،از سوی شخصیتهای معتبر هنری و ورزشی
محبوب جوانان در رسانههای ارتباط جمعی و فضای مجازی.
 - 10گذراندن زمان بیشتر والدین با فرزندان برای پرکردن خأل های عاطفی آنها.
 - 11طراحی بازیهای رایانهای با محتوای ارائه ی راهکارهایی جهت آشنایی و مقابله با انواع تهدیدهای موجود
در فضای مجازی.
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 - 12معرفی زیباییها و جذابیتهای اسالم و تفسیر روزآمد و ساده  1از آموزه های دینی در ارتباط با حریمها و
هنجارهای صحیح در فضای مجازی.
 - 13اولویتدادن به توسعه فرهنگی نسبت به نهادهای خدماتی و اقتصادی ،با اختصاص بودجه و امکانات
مناسب به نهادهای فرهنگی و آموزشی.
 - 14اصالت قائلشدن نسبت به ساماندهی نظام خانواده مبتنی بر آموزههای دینی در چهارچوب
سیاستگذاریها و فعالیتهای سازمانها ونهادها.
 - 15استخدام مربیان آشنا با آموزه های اسالم با هدف آموزش غیررسمی کودکان در آمادگیها.
 - 16گزینش دانشجو معلمان و مربیان متدین و هوشمند جهت اشتغال در آموزش و پرورش.
 - 17ساماندهی مراکز ورزشی ،تفریحی ،تبلیغی و هنری در جهت تأمین نیازها و مطالبات فکری ،فرهنگی و
تفریحی کودکان و نوجوانان.
 - 18تهیه و توزیع محصوالت فرهنگی  -آموزشی جذاب و ارزشی برای مقطع سنی پیشدبستانی و دبستانی.
 - 19حذف عناصر خشونت و هیجانهای کاذب از محتوای برنامهها و محصوالت فرهنگی و هنری به ویژه
بازیهای رایانهای کودکان و نوجوانان و جایگزین نمودن جذابیتها و هیجانهای هدفمند و دینی.
 - 20تحقیق و بررسی نیازها و مطالبات مردم و ارائهی پاسخهای الزم برای رفع شبها ت و مسایل فکری ،دینی و
اجتماعی مردم.
 - 21برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان قبل از ازدواج و مشاوره های رایگان برای بعد از ازدواج ،با هدف ارتقای
سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده و آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر جهت پیشگیری از
تزلزل و فروپاشی نهاد خانواده.
 - 22همگرایی و هماهنگی در کلیهی سیاستها و برنامهریزیهای کشور در موضوع خانواده با رویکرد تشکیل،
تحکیم و تعالی خانواده.
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