فرصت طالیی رسانهها برای پمپاژ نشاط جمعی
دکتر حسین امامی :نوروز فرصتی برای رسانه هاست تا روحیه جمعی و نشاط اجتماعی را باال ببرند
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گــروهزندگــی/نــوروزدرپیشاســتوهمهمــامیدانیم
که خوب یا بد ،درســت یا نادرست ،زندگی بســیاری از ما در
تعطیالتنــوروزیگرهمحکمیباتلویزیــونخواهدخورد.
طبعــاًانتظاریکــهازتلویزیــوندرطولتعطیــاتنوروزی
میرود،آناستکهبتواندایامنوروزرابهکامتماشاگرانش
شــیرین کند .پخش یک فیلم ســینمایی کمدی یا برنامهای
متشکل از لحظات شــادیآفرین هر یک میتوانند به نوعی
زمینــهبرایشــادیهرفردرابــهوجودآورند.البتــهچنانکه
میدانیمرســانهتنهابــهتلویزیونمحدودنمیشــود؛دیگر
رســانههانیزمیتوانندهرکدامبهســهمخودوبنابهکارکرد
و حــوزه تأثیری کــه دارند ،در شــاد کردن مخاطب و ســپس
خانوادهوجامعهمؤثرباشند.بههرحالمردمهرجامعهای
–بخصوصدرتعطیالتیطوالنیچونتعطیالتنوروزی-
حقدارندکهشــادباشــند.حاالفرقینمیکندکهاینشادی
ازچــهکانالیبهآنهاانتقــالمییابد.اماالبدقبــولداریدکه
وقتیاینشادیبرگرفتهازالگوهایبومیایرانیباشد،بسیار
ارزشمندتر و مفیدتر خواهد بود .الگویی که باید قبول کنیم،
امروز ،در بیشتر تولیدات رسانهها چه دیداری ،چه شنیداری
وچهنوشــتاریچندانپررنگنیســت .دراینخصوصکه
واقعاًرســانههایماتاچهمیزانمیتوانندشــادیونشاط را
توگوبادکترحســینامامی،
بهجامعــهمنتقلکنند،بهگف 
پژوهشگررسانههاینویننشستهایم.

گی

زند
www.iran-newspaper.com

بــاتوجهبــهکارکردرســانههاآیــاپرداختــنبهبحثشــادیدر
رسانههاآنطورکهبایدموردتوجهقرارگرفتهاست؟
شــاید بیشــترین انتظــار از رســانهها در بحــث شــادی از رســانه
دیداری شامل شــبکههای تلویزیونی کشورمان باشد تا رسانههای
چاپی .اما در پاسخ دقیق به این سؤال که «رسانهها چقدر به شادی
میپردازند؟» باید به نتایج کار پژوهشــی مثل پرسش از مخاطبان
رســانهها یا تحلیل محتوای پیام ارتباطی آنهــا مراجعه کنیم ولی
آنچــه میتــوان از روی تجربــه و به طــور ذهنی گفت ،این اســت که
شادی رنگ و بوی بسیار کمتری در شبکههای تلویزیونی کشورمان
دارد .گرچــه در ســالهای اخیــر با راهانــدازی شــبکههای مختلف
مانند شــبکه نسیم ،رســانه ملی سعی کرده تا شــادی را به خانهها
بیــاورد ،ولی واقعیت این اســت که از موفقیت چندانــی برخوردار
نبوده اســت .در هر حال ،گذشــته از بحث رسانهها ،نوعی سنگینی
و غمگینــی ،امروزه بــه یک فرآینــد اجتماعی در نزد بســیاری از ما
تبدیل شــده است و ظاهراً«شادی» از فراموش شدهترین مفاهیم
فرهنگیکشورمانمحسوبمیشود.
ازآنجاکهفوایدشادیمیتوانددرزندگیفرد،خانوادهواجتماع
تأثیرمستقیمداشتهباشد،آثاربودنیانبودنشادیدرزندگیما
چگونهخودشرابهرخمیکشد؟
شادیباعثگســترشارتباطاتاجتماعیوایجادتفاهموتعامل
باهمنوعانمیشــود.طبیعیاستکهباافزایششادی،عصبانیتدر
خانــهوخیابانوتنــشوبرخوردفیزیکیکاهشمییابــدوبهدنبالآن
جرایمنیــزکاهشمییابد.یقیناًاگرفضایشــادوباطراوتیدرجامعه

حاکمباشــدازفشــارهایروحیوروانیجامعهکاســتهمیشــود.حتی
تحقیقــاتمختلفنشــانمیدهداثرشــادیدرمحــلکارمیتواندبه
افزایشکاراییوبهرهوریبینجامد.
همبستگیواستحکامخانوادهیکیازآثاروجودشادیونشاط
درمیاناعضایخانوادهاســتامامتأسفانهامروزشاهداین
استحکامدرمیانخانوادههانیستیم.فکرنمیکنیدرسانههادر
اینزمینهبیتفاوتعملکردهاند؟
فرامــوشنکنیمکهرســانهنمیتواندبهتنهاییباعثاســتحکامیا
کاهشاســتحکامخانوادههاباشــد،بلکهتنهابهعنوانیکعاملمؤثر
میتوانازرسانههانامبرد.ارتباطاتچهرهبهچهرهدراینمیانوشکل
وکیفیتبرقراریاینارتباطدرهمبســتگیواستحکامخانوادهمؤثرتر
خواهدبود.
عالوهبــراین،کاهــشآمارامیدبــهزندگــیدرمیــانایرانیانو
همچنینافزایشبیماریهایروحیوجسمیازآثارنبودشادی
درجامعهاست.بهنظرشمارســانههاچگونهمیتوانندازروند
روبهباالیرشداینآمارجلوگیریکنند؟
شــادیشــاخصیبرایتوســعهاجتماعــیاســت.امیدبــهآیندهو
امیــد بــه زندگــی از شــادی ریشــه
میگیرد.نقشرســانهدرافزایش
امیــدواری مــردم بــه موضــوع
اعتمــاد اجتماعــی و ســرمایه
اجتماعــی برمیگــردد .رســانه
هــا در تقویــت و تضعیــف نظــم
اجتماعینقــشدوگانهایدارند.
آنهــا ،هــم میتواننــد موجــب
همبســتگی ملــی و وحــدت
نمادیــن شــوند و هــم میتواننــد
بــه اختــاف و بیاعتمــادی در
میــان مخاطبــان دامــن بزننــد.
بنابراین سیاســتگذاران رسانهای
نباید از موضوع تقویــت اعتماد و
افزایــش روحیه امیــد و امیدواری
غافل شــوند .افــزون بــر آن توجه
بــه کارکــرد آموزشــی رســانه کــه
ارزشها و هنجارهــای اجتماعی
راترویــجکننــدوباقــدرتاقناعی
و تبلیغــی خود ،مشــارکت مدنی
افــراد جامعه را افزایــش دهند بر
مؤلفههایسرمایهاجتماعیمؤثراست.
متأسفانهامروزشاهدافزایششادیهایکاذبومجازینیزدرمیان
خانوادههاهستیم.آیاباتوجهبهورودبهعصرارتباطاتوگسترش
رســانههایمجازیاینشــادیهایمجــازیمیتوانــدجایگزین
شادیهایواقعیدرمیانخانودهوسپساجتماعباشد؟
تأثیر ســرگرمیهای الکترونیکی خصوصــاًتلویزیــون و اینترنت در
خصوصی کردن اوقات فراغت بســیار مهم اســت .تحقیقی چند سال

پیشدربریتانیاانجامشدهبودکهدسترسیبهاینترنتوسیلهایبرای
شــادترزیســتنافرادطبقهمتوســطجامعهوباالخصزنــانبود.حتی
ســایتهایشــبکههایاجتماعــیفرصتیبــرایکاربرانبراینشــان
دادنخــودوبیــاندیدگاههــایآنهابهوجــودآوردکهبــهنوعیموجب
رضایتارتباطیکاربرانشــد.رضایتارتباطیزمانیحاصلمیشود
کهخشــنودییاانتظاراتارتباطیفردازفرآیندارتباطیبرآوردهشــود.
رضایــتارتباطــیبــامتغیرهاییچــونخودگشــودگی،شــکلگیریو
پیشــرفتارتباطرابطهداردوباعثمیشــودتاکاربربهشــادیبرســد.
ولیاینشــادیعمقوعمرماندگارترینســبتبهدیگرفعالیتهای
شادیسازدارد.ازاینرواستکهبهآنشادیمجازیگفتهمیشودولی
دراصلاینیکرضایتارتباطیاســتتاشادی.جالباینکهرضایت
ارتباطیدخترانبیشازپســراندرفضایمجازیاســت.امااســتفاده
طوالنیمدتازاینرســانههااثراتنامطلوبیبههمــراهداردکهعالوه
بر کاهش رضایت ارتباطی ،موجب اضطراب ،افســردگی و عصبانیت
میشود.بهگونهایکهاستفادهمفرطباعثاعتیاداینترنتیوافسردگی
کاربرنیزخواهدشد.
بهگفتهبســیاریازمخاطبانعملکردکنونیرســانههابیشتردر
جهتایجادفضاییغمگین
بــودهتاشــادیونشــاط.شــما
شادی
چقدر با این موضــوع موافق
رنگ و بوی
هســتیدوچــهراهــکاریبرای
بسیار کمتری در
رسانههادرجهتکاهشغم
تلویزیونی
شبکههای
در میان خانوادههــای ایرانی
گرچه
دارد.
کشورمان
یکنید؟
پیشنهادم 
مــن هــم بهعنــوان یــک
در سالهای اخیر با
مخاطــب رســانه ،فضــای
راهاندازی شبکههای
غمگیــن را از محتــوای
مختلف مانند شبکه
غیرخبری رسانهها احساس
نسیم ،رسانه ملی
میکنــم .امــا بخــش قابــل
را
شادی
سعی کرده تا
توجهیازاینفضایغمگین
به خانهها بیاورد ،ولی
بــه ســاختار اجتماعــی و
فرهنگی مــا نیز بــر میگردد.
واقعیت این است که
بنابراین خیلی ســخت است
از موفقیت چندانی
کــه انتظارمــان را از رســانه
برخوردار نبوده
بــاال ببریــم و بگوییم رســانه،
است
بخصوصدرایامیچونایام
نــوروز،بایــددرجهتکاهش
غمگینی مــردم برنامهریزی
کندوحرفآخررابزند.البتهنمیتوانمنکرشــدکهنوروزفرصتیبرای
رســانههاستتابتوانندروحیهجمعیونشــاطاجتماعیراباالببرندو
قدرینشــاطبهزندگیمردمپمپاژکنند.نهمیشودونهمیتوانچنین
فرصتیرامنکرشــد.هرچندرســانهتنهــایکیازعواملاســتوعوامل
متعــددیدراینزمینهنقــشدارند.باهمهاینهــا،میخواهمبگویم
دراینفرصترسانهتاحدیمیتواندبرایتغییرفرهنگغمگینانهبه
شادی،ساختارشکنیهمبکند.
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