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چكيده
مقدمه و هدف :رسانه و از جمله تلويزيون ،رابطه بسيار نزديکي با زندگي خانوادگي دارد ،از ميان برنامههاي
تلويزيوني آنچه بيشترين ميزان تماشاگر را به خود اختصاص داده و به حضور مخاطب اهميت ميدهد ،برنامههاي
گفتوگو محور است .هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي ميزان تأکيد برنامه «به خانه برميگرديم» در تشکيل،
تحکيم و تعالي خانواده است.
روش تحقيق :اين تحقيق با روش تحليل محتوا و جامعه آماري آن همه قسمتهاي برنامه «به خانه برميگرديم» در
سال  3393ميباشد که با روش نمونهگيري خوشهاي دومرحلهاي از هر فصل يک هفته آماري به طور تصادفي
انتخاب و در مجموع چهار هفته شامل  42برنامه انتخاب شده است.
يافتهها :به ترتيب اولويت مقوله ازدواج پايدار با  22درصد ،ازدواج آگاهانه با  42درصد ،ازدواج به هنگام با 31
درصد و ازدواج آسان با  33درصد مورد توجه بوده است .در مبحث تحکيم خانواده نيز کارگردان و تهيهکنندگان
در اين برنامه تلويزيوني به تأمين نيازهاي مادي و معيشتي با  12درصد و تأمين نيازهاي عاطفي خانواده با 46
درصد و در مبحث تعالي خانواده به ترتيب اولويت به مقوله فرهنگي با  31درصد ،به اجتماعي با  32درصد و به
اقتصادي با  49درصد پرداخته شده است .محتواهاي برجسته شدهاي همچون تعميق باورهاي ديني با  92مورد و
کاهش آسيبهاي خانواده با  28بيش از ساير محتواها برجسته شده است و برنامه «به خانه برميگرديم» توجه
ويژهاي به مقوله مکارم اخالقي اسالمي و رشد فرهنگ عفاف و حجاب داشته است.
نتيجهگيري :با انتخاب تعداد مشخصي از محتواها ،تصاوير ،موضوعات ،ميهمانان ،سبکهاي غذايي ،الگوهاي
رفتاري و ارزشهاي مشخص اسالمي و ...براي مخاطبان از ساير گزينههاي ممکن و محتمل دوري يا آنها را در
اولويتهاي پايين زماني و روايي قرار ميدهند و مخاطب در طي زمان پس از عادت کردن به برنامه اهميت
بخشهاي مختلف برنامه را درک ميکند .سه مقوله تشکيل خانواده ،تحکيم خانواده و تعالي خانواده به درستي در
قالب آيتمهاي متنوع و بخشهاي مختلف برنامه مذکور نشان داده شده است.
واژگان کليدي :برنامه به خانه بر ميگرديم ،تلويزيون ،تحليل محتوا ،تشکيل ،تحکيم و تعالي خانواده

داود احمدی و فاطمه عزیزآبادی فراهانی

ميشود .فرهنگهاي گوناگون ،به شيوههاي مختلفي

مقدمه
خانواده با دارا بودن پيشينهاي به قدمت آفرينش،

سازه اجتماعي خانواده را شکل ميدهند .رسانهها در

طبيعيترين نهاد و واحد بنيادين اجتماع است که

زمينه سياستگذاري براي خانواده ،از جمله ابزارهايي

زندگي اجتماعي از آنجا آغاز ميشود و اصليترين

هستند که ميتوان آنها را مديريت و برنامهريزي کرد.

کانون آرامش ،تعادل و شکلگيري شخصيت انسانها و

از آنجا که رسانهها به صورت نهادي ،دستاندرکار

نخستين وسيلهي انتقال مناسب فرهنگ به شمار ميآيد

توليد فرهنگ هستند و به طور نهادي مديريت و

(جواني  .)21 ،3329لذا پژوهش در زمينه خانواده به

هدايت ميشوند ،از اين رو سياست فرهنگي و سياست

عنوان اساسيترين نهاد ،از موضوعاتي است که

خانواده در جامعه ،ميتواند تا حدود زيادي از طريق

جامعهشناسان و مردمشناسان را به خود جلب کرده

سياست رسانهها ،پيجويي شود و شکل گيرد .رسانه

است .پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و حمايت

و از جمله تلويزيون ،رابطه بسيار نزديکي با زندگي

و هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالياش همواره

خانوادگي دارد و نسلهاي کنوني از همان ابتداي

سبب اصالح جامعهي بزرگ انساني شده و غفلت از

زندگي در کنار ساير اعضاي خانواده حضور اين جعبه

آن موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به

جادويي را احساس کردهاند .در جامعه ايراني به دليل

ورطهي هالکت و ضاللت بوده است .اسالم به عنوان

غلبه فرهنگ شفاهي بر فرهنگ مکتوب ،تلويزيون

مکتبي انسانساز ،بيشترين عنايت را به تکريم و تعالي

«يکي از پربينندهترين رسانههاي جمعي است و

خانواده دارد و اين نهاد مقدس را کانون تربيت و مهد

نقشهاي متفاوتي را از آموزش ،جامعهپذيري و انتقال

مودت و رحمت معرفي ميکند .در طول تاريخ ميبينيم

فرهنگ تا توانايي تغيير اجتماعي ايفا ميکند .رسانهها

که هر تغييري در جامعه در خانواده ايراني منشأ دارد.

ميتوانند با برنامههايي که ارائه ميدهند ،برخي

بدين لحاظ خانواده نقش بسيار اساسي را در تحوالت

ارزشها و هنجارها را به تصوير کشند و تعميق

اجتماعي ايران بازي ميکند .بنابراين شناخت خانواده

بخشند» (ميرساردو  .)2 ،3328تلويزيون به عنوان

ايراني ،گامي است در جهت شناخت جامعه.

مهمترين رسانه ملي به انحاء مختلف تالشهايي براي

دانشگاهها ،محققان ،مجالت و رسانهها به طور گسترده

معرفي خانواده به آحاد مردم کرده است .اين کار در

درباره خانواده بحث ميکنند .اين امر ،تحولي اساسي

قالبهاي مختلف برنامهاي ،آگاهانه يا ناخودآگاه

در معنا و مفهوم خانواده را نشان ميدهد .توجه کردن

صورت پذيرفته است .بر اساس پژوهشها و

به خانواده و قرار دادن آن در مسير شناخت ،از تغيير

نظرسنجيهاي مختلفي که از منابع گوناگون صورت

«الگوي خانواده» و ابعاد گوناگون آن حکايت ميکند.

گرفته ،تماشاي تلويزيون در پر کردن اوقات فراغت

لذا ،يکي از اين تحوالت ،رؤيت پذير شدن تمام

مردم ايران بيشترين سهم را به خود اختصاص داده

زواياي پنهان و آشکار خانواده و بيرون آمدن آن از

است (محسني 3319؛ مؤسسه ملّي پژوهش افکار

سطح ناخودآگاه و قرار گرفتن آن در خودآگاه ماست.

عمومي  .)3329از ميان برنامههاي تلويزيوني آنچه

توجه به خانواده عبارت است تالشي گسترده براي

بيشترين ميزان تماشاگر را به خود اختصاص داده است

ديدن و نشان دادن خانواده .اين سازه اجتماعي ،از

و به حضور مخاطب اهميت ميدهد ،برنامههاي

مجموعه وسيعي از عوامل تاريخي ،سياسي ،فرهنگي و

گفتوگو محور است .بر اين اساس تحليل محتواي

اقتصادي تأثير ميپذيرد ،شکل ميگيرد و متحول

برنامه «به خانه برميگرديم» و نقش آن در تشکيل،
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تحلیل محتوای برنامه «به خانه برمیگردیم» در تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده

تحکيم و تعالي خانواده ،مسئله اصلي پژوهش حاضر

معنوي انسان از جمله دستيابي به سکون و آرامش

است .پخش برنامه «به خانه بر ميگرديم» از سال

بر ميشمارد.

 3311از شبكه  8سيـماي جمهوري اسالمي ايران آغاز

 )5وسايل ارتباط جمعي و رسانهها ،امروزه از

شد .عمدهترين اهداف اين برنامه طرح مباحث و

ابزارهاي ناگسستني زندگي بشر هستند و

موضوعات مورد عالقه و مورد نياز خانوادههاست و

درعينحال که از فرهنگ جوامع بهرهمند ميشوند،

مشاوره و آموزشهاي الزم در حوزههاي پزشكي،

به باز توليد و تغيير فرهنگ و سبک زندگي نيز

روانپزشکي و روانشناسي و روابط اجتماعي را به

منجر ميشوند .با توجه به اينکه موضوع تحقيق

مخاطبان ارائه ميكند.

حاضر خانواده ميباشد و نهاد خانواده نيز در ايجاد
آرامش و تربيت انسانها نقش مهمي ايفا ميکند،

ضرورت و اهميت تحقيق
پرداختن به موضوع خانواده ،ميتواند از جهات

باور به اينکه ،تلويزيون ميتواند بر نحوهي تشکيل
و ادارهي خانواده و تحکيم آن اثرگذار باشد و به

متعدد ضرورت و اهميت داشته باشد؛

عنوان عضو ثابت و دائمي خانوادهها نقش مهمي

 )3رهبر معظم انقالب اسالمي در حكم دوره دوم

در آموزش ،فرهنگسازي ،پر کردن اوقات فراغت،

رئيس سازمان صدا و سيما« ،خانواده» را نهادي

جهتگيريهاي اخالقي ،تربيتي و رواني در

حساس و مهم خوانده و بر تقويت آن بر اساس

خانواده دارد ،بنابراين سازمان صدا و سيما به عنوان

چهار شاخص دين ،اخالق ،اميد و آگاهي تأكيد

يکي از تأثيرگذارترين دستگاههاي فرهنگي در

كردهاند.

کشور ،ميتواند در تعالي و رشد نهاد خانواده نقش

 )4در سند چشمانداز توسعه جمهوري اسالمي ايران

مهمي ايفا کند.

در افق  3242هجري شمسي يک ويژگي از هشت
ويژگي جامعه اسالمي به وضعيت خانواده

سؤاالت تحقيق

اختصاص يافته که نشانگر اهميت و جايگاه اين

سؤال اصلي :تشکيل ،تحکيم و تعالي خانواده به چه

مقوله است.

ميزان در برنامه «به خانه برميگرديم» مورد تأکيد قرار

 )3خانواده از ابتداي تاريخ تاکنون در بين تمامي

گرفته است؟

جوامع بشري ،به عنوان اصليترين نهاد اجتماعي،
زيربناي جوامع و منشأ فرهنگها ،تمدنها و تاريخ

سؤاالت فرعي

بشر بوده است.

 -در برنامه «به خانه برميگرديم» شخصيت و جايگاه

 )2اسالم به عنوان مکتبي انسانساز بيشترين عنايت را

واقعي زن و مرد به عنوان پدر و مادر و همسر و

به تکريم ،تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد

توجه به نقش اساسي آنها در توسعه انساني و

مقدس را کانون تربيت ،مهد مودت و رحمت

تربيت نسل بالنده در خانواده به چه ميزان مورد تأکيد

ميشمرد .لذا سعادت و شقاوت جامعه انساني را

قرار گرفته نشان شده است؟

منوط به صالح و فساد اين بنا ميداند و هدف از

 -برنامه «به خانه برميگرديم» چه ميزان بر تسهيل در

تشکيل خانواده را تأمين نيازهاي مادي ،عاطفي و

امر ازدواج و تشويق جوانان به تشکيل خانواده و
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داود احمدی و فاطمه عزیزآبادی فراهانی

تبيين تأثير عفاف و صيانت نفس در سالمت فرد و

است .ميزان رضايت زنان ازبرنامه به خانه بر ميگرديم

جامعه تأکيد دارد؟

بيشتر از برنامه بفرماييد شام است.

 -چه ميزان بر آگاهيهاي ارائه شده به جوانان نسبت به

 -ضحي اقدامي ( )3322در تحقيقي با عنوان

روشهاي مناسب و معيارهاي شرعي انتخاب همسر،

«بازنمايي خانواده در سينماي ايران (با تمرکز بر

تعديل توقعات و کاهش تشريفات در امر ازدواج

گزيدهاي از آثار رخشان بنياعتماد و تهمينه ميالني)»،

تأکيد شده است؟

با هدف روشن ساختن نحوه بازنمايي خانواده در

 -آگاهيهاي زوجين جهت اختصاص عالقه به همسر

سينماي ايران با تمرکز بر هشت فيلم از رخشان

قانوني و توجه به نيازهاي رواني و غريزي يکديگر

بنياعتماد و تهمينه ميالني با روش تحليل روايت است.

چقدر مورد تأکيد قرار گرفته است؟

به اين نتيجه رسيد که خانواده در مسير خود با تغيير و

 تقويت اخالق ،معنويت و صميميت در خانواده چهجايگاهي در برنامه دارد؟

تحوالتي روبرو است که از مهمترين آن برهم خوردن
موازنه قدرت در خانواده ايراني است.

 -کسب مهارتهاي الزم ،به منظور تأمين نيازهاي

 -محمد آقاسي ( )3322نيز در تحقيق با عنوان

اساسي خانواده چه ميزان مورد تأکيد قرار گرفته

«بازنمايي خانواده در سينماي ايران» با روش تحليل

است؟

محتوا به بررسي  34فيلم دهه  14با محتواي خانوادگي

 -نقش والدين در امر ازدواج جوانان و حفظ

پرداخته است تا به نحوه بازنمايي خانواده در فيلمها

خانوادهها و نقش حمايتي از فرزندان چه ميزان مورد

پي برده شود و در بررسي خود به اين نتيجه رسيده

تأکيد واقع شده است؟

است که تصوير بازنمايي شده از خانوادهها رو به
اضمحالل و نابودي است .طالق ،دروغ و اختالف،

پيشينه تحقيق

دورويي و عدم صداقت گريبان خانوادهها را گرفته و

 -مريم مزروعي ( )3394در تحقيق خود با عنوان

فقر و ساير مسائل اجتماعي هم از بيرون فشار مضاعفي

«مقايسه جايگاه برنامههاي سبک زندگي داخلي و

بر پيکره اين نهاد پر مسئوليت وارد ميکند .اما با دقت

ماهواره اي در بين زنان تهراني (مطالعه موردي

عميق ميتوان دريافت که خود اعضاي خانوادهها

برنامههاي به خانه بر ميگرديم و بفرماييد شام)»

تالش چشمگيري براي ادامه روند زندگي دارند يا به

باهدف شناخت جايگاه رسانه ملي در مقايسه با

عبارت ديگر خانواده ايراني بيش از آنکه رو به نابودي

شبکههاي ماهوارهاي ،از لحاظ ميزان استفاده و

باشد ميل به بقا دارد.

رضايتمندي مخاطبان پرداخته است .مطالعه موردي در
اين تحقيق مقايسه استفاده و رضايتمندي زنان از برنامه
به خانه بر ميگرديم شبکه تهران و بفرماييد شام شبکه
من و تو ميباشد که به شيوه پيمايش انجام شده است.
نتايج تحقيق نشان داد که ميزان استفاده از برنامههاي به
خانه بر ميگرديم و بفرماييد شام در بين زنان يکسان
است .مهمترين انگيزه زنان از تماشاي به خانه بر
ميگرديم آگاهي و يادگيري و بفرماييد شام سرگرمي
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چارچوب نظري تحقيق
نظريه برجستهسازي

1

رسانهها با استفاده از روش برجستهسازي،
موضوعاتي را كه از نگاه آنها اهميت زيادي دارند ،پر
رنگ ميكنند و اولويت ميدهند .در واقع رسانهها به
مخاطب كمك ميكنند بدون نياز به انديشيدن و جست
و جو در ميان اخبار و اطالعات فراوان ،اولويت فكري
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خود را تعيين كنند .بر اين اساس رسانهها موضوعاتي

چارچوب سازي ،مخاطبان را در قالب ذهنيتي خاص

را كه به عقيده آنها بايد مردم اطالع داشته باشند و به

قرار ميدهند و ساختار ذهني مشخصي را برايش رقم

آنها فكر كنند ،در معرض ديد بيشتر قرار ميدهند .در

ميزنند.

واقع رسانهها مردم را بينياز ميكنند ،از اين كه

نظريه يادگيري اجتماعي و جامعهپذيري

بخواهند در ميان انبوه اطالعات و اخبار به جستوجو

تأثير رسانههاي جمعي در زندگي روزانهي

بپردازند و خوراكي براي انديشيدن بيابند؛ هر كس كه

شهروندان ،محدود به تقويت يا تغيير نگرشها و

عالقه به فکر کردن داشته باشد ،ميتواند به راحتي آن

رفتارها نيست ،بلکه ميتواند منجر به کسب ارزشها و

چه را كه بايد به آن فكر كند ،در رسانهها پيدا كند

نگرشها و الگوهاي رفتاري شود که از آن به آثار

(سورين و تانکارد .)341 ،3322

اجتماعي رسانهها تعبير مي-کنند .يکي از نظريههاي
مربوط به آثار اجتماعي رسانهها ،نظريهي يادگيري

نظريه چارچوب سازي

2

اجتماعي آلبرت باندورا است که به طور ويژه با ارتباط

گافمن ،3مفهوم عمومي از نظريه چارچوب سازي

جمعي در ارتباط است .بر اساس اين نظريه ،انسانها

را در سال  3912ميالدي ،پيشنهاد کرد .از ديد او ادراک

بيشتر آنچه را که براي راهنمايي و عمل در زندگي نياز

گيرندگان ،تحت تأثير شيوهاي است که کنش درون

دارند ،صرفاً از تجربه و مشاهدهي مستقيم ياد

يک چارچوب تصوير شده يا ساخته ميشود

نميگيرند ،بلکه عمدهي آنها به طور غيرمستقيم و به

(.)Goffman 1974, 22

ويژه از طريق رسانههاي جمعي آموخته ميشوند.

مك كامبز چارچوب سازي را نسخه پااليش شده

ادعاي اصلي باندورا اين است که بيشتر رفتارهاي آدمي

برجسته سازي ميداند .از اين ديدگاه ،چارچوب سازي

به صورت مشاهدهي رفتار ديگران و از طريق

به معناي برجسته ساختن برخي جنبههاي يك موضوع

الگوبرداري ياد گرفته ميشود (مهدي زاده .)86 ،3329

از طريق شيوههاي مختلف ارائه موضوع و در نتيجه

نظريهي يادگيري اجتماعي معتقد است که فرد از طريق

تغيير رفتارهاي مردم در قبال آن است .او اين پديده را

مطالعه و مشاهدهي نمونههاي رسانهاي ،رفتارهاي

سطح دوم برجسته سازي مينامدScheufele & D. ( .

مناسب را فراميگيرد ،يعني در واقع ميفهمد کدام

 )Tewksbury 2007, 15بنابراين چارچوبسازي

دسته از رفتارها پاداش ميگيرند و کدام يک کيفر

توسط

ميبيند .از اين طريق ،مخاطبان ميکوشند در زندگي

دستاندرکاران رسانهاي است .اين نظريه ميگويد

واقعي پاداش بگيرند و بنابراين به تقليد و الگوبرداري

چگونه بخش خاصي از محتواي رسانه يا معنايي بيان

از نمونههاي رسانهاي گرايش پيدا ميکنند (مهدي زاده

حاصل از آن در يک قالب و بستهبندي ارائه ميشود به

 .)86 ،3329بنابراين نظريهي يادگيري اجتماعي از

گونهاي که امکان تعابير و تفاسير مطلوب ،معين و

جهت اينکه بحث الگو دهي رسانهها به مخاطبان را

مشخص را فراهم و تعابير ديگر را حذف ميکند.

مطرح ميکند ،ميتوان در اين تحقيق از آن استفاده

ميتوان گفت که رسانهها با بهرهگيري از نظريه

کرد.

فرايند

کنترل

انتخابي

محتواي

رسانه
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آسان

تشکیل

ازدواج

تحکیم

روابط خانوادگی

پایدار

برنامه « به خانه بر می گردیم»
(با موضوع خانواده)

تامین نیازهای عاطفی
تامین نیازهای مادی و
معیشتی
فرهنگی

تعالی

توانمندسازی
اعضاء

اقتصادی
اجتماعی

شکل :1

مدل مفهومي تحقيق
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري مورد نظر ،برنامه «به خانه

روش تحقيق
اين پژوهش ،با استفاده از روش تحليل محتوا انجام

برميگرديم» با محوريت نقش آن در تشکيل ،تحکيم و

شده است .تعريف برلسون از تحليل محتوا که زياد هم

تعالي خانواده در سال  3393هجري شمسي (از تاريخ

به آن استناد ميشود ،تحليل محتوا را «روشي براي

 3فروردين سال  3393تا  34اسفند  )3393است .از

توصيف عيني ،کمي و قاعدهمند محتواي آشکار

بين محتواي يک سال مربوط به اين مقوالت در برنامه

ارتباطات» ميداند .بر اساس اين تعريف ،ويژگيهاي

مورد بررسي از هر فصل يک هفته آماري به طور

مهم تحليل محتوا عبارتاند از :عيني ،کمي و قاعدهمند

تصادفي انتخاب شده است؛ که در مجموع در مدت

بودن و تمرکز بر محتواي آشکار (در مقابل محتواي

زمان چهار هفته که شامل  42برنامه ميشود.

پنهان و معاني تلويحي و خواندن بين سطور) .تعريف
کرلينجر يادآور ميشود که تمرکز بر محتواي آشکار،
محقق را از تبيين دقيق محتوا با مفاهيم نظري بينياز
نميکند« :تحليل محتوا ،روش مطالعه و تحليل
ارتباطات به شيوهاي قاعدهمند ،عيني و کمي ،به منظور
سنجش متغيرهاست».
«از طريق روش تحليل محتوا ميتوان انواع مسائل
و موضوعات مورد بحث در رسانهها را هم از لحاظ
کميت (فراواني و تکرار) و هم از لحاظ کيفيت
(اهميت و ارزش) مورد مطالعه و بررسي قرار داد و به
جهتگيريها و کانونهاي توجه رسانهها پي
برد»(معتمد نژاد.)66 :3319 ،

58

روش نمونهگيري
روش نمونهگيري در اين پژوهش ،نمونهگيري
خوشهاي دومرحلهاي است .بر اين اساس شنبهها و
سهشنبههاي فروردين ماه را جدا کرده و از اين بين
اينها دو روز (يک روز شنبه و يک روز سهشنبه) به
طور تصادفي انتخاب شده ،يکشنبهها و چهارشنبههاي
ارديبهشت و دو شنبهها و پنجشنبههاي خرداد ماه هم
به همين روال انتخاب و تا آخرين روز هفته پخش
برنامه که پنجشنبه ميباشد به همين صورت يک هفته
از هر فصل انتخاب شده است .هر چهار فصل سال را
به همين صورت انتخاب و در نهايت چهار هفته آماري
انتخاب شده است.
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جدول شماره  :3فراواني و درصد يافتههاي مربوط به آيتمهاي برنامه
فراواني

درصد

درصد تجمعي

آشپزي

24

9.1

9.1

پيشنهاد غذا

25

9.5

18.6

بخش تصويري

36

13.6

32.2

تيتراژ

42

8.3

40.5

تيتراژ پاياني

42

7.6

48.1

دل نوشتهها

30

11.4

59.5

سخن آغازين

42

8.7

68.2

سالمت و پزشکي

11

4.2

72.3

گفتگو

48

18.2

90.5

وله

13

4.9

95.5

هنرهاي خانگي

12

4.5

100.0

جمع

264

100.0

يافتههاي تحقيق
جدول شماره  3نشان ميدهد که بيشترين آيتمهاي

يافتههاي جدول شماره  4نشان ميدهد که پس از

برنامه که در «به خانه بر ميگرديم» برجسته و مشخص

محتواي ارتقاي سطح سالمت ،بهداشت و ورزش که

تر بوده است آيتمهاي مربوط به گفتگو و بخش

 332فراواني دارد ساير محتواهاي برجسته شده

تصويري با بيشترين ميزان فراواني و در مراحل بعدي

مواردي همچون تعميق باورهاي ديني با  92مورد و

آيتمهاي پيشنهاد غذا ،آشپزي و سخن آغازين قرار

کاهش آسيبهاي خانواده با  28فراواني قرار دارد.

دارد.
جدول شماره  :4فراواني و درصد يافتههاي مربوط به محتواي مطلب
فراواني

درصد

درصد تجمعي

ارتقاي سطح سالمت ،بهداشت و ورزش

114

35.3

35.3

افزايش مشارکت اجتماعي-اقتصادي خانواده

14

4.3

39.6

ترويج ازدواج آسان ،پايدار ،به هنگام و آگاهانه

12

3.7

43.3

تعميق باورهاي ديني

98

30.3

73.7

کاهش آسيبهاي خانواده

85

26.3

100.0

جمع

323

100.0

جدول شماره  :3فراواني و درصد يافتههاي مربوط به تعميق باورهاي ديني
فراواني

درصد

درصد تجمعي

آموزش شيوههاي فرزند پروري و همسرداري منطبق با ارزشهاي ديني

14

12.1

12.1

توجه به مناسبتهاي ملي و مذهبي

44

37.9

50.0

رشد فرهنگ عفاف و حجاب

16

13.8

63.8

توجه به مکارم اخالقي اسالمي

42

36.2

100.0

جمع

116

100.0
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جدول شماره  :2فراواني و درصد يافتههاي مربوط به ترويج ازدواج آسان ،پايدار ،به هنگام و آگاهانه
فراواني

درصد

درصد تجمعي

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره به منظور ترغيب افراد به ازدواج

6

14.6

14.6

ارتقاي سطح آگاهي زوجين و خانوادههاي آنها در پايداري خانواده

12

29.3

43.9

ترسيم الگوي خانواده متعالي

14

34.1

78.0

ترغيب صالحان جامعه به وساطت در امر ازدواج

5

12.2

90.2

تقويت تشکلهاي مردم نهاد

4

9.8

100.0

جمع

41

100.0

تحليل محتواي مربوط به تعميق باورهاي ديني

زوجين و خانوادههاي آنها در پايداري خانواده با 49

نشان داد که بيشترين موارد به ترتيب فراواني به شرح

درصد بيشترين ميزان توجه و بازنمايي را در مجموعه

زير است توجه به مناسبتهاي ملي و مذهبي با 22

تلويزيوني «به خانه بر ميگرديم» را داشته است.

فراواني ،توجه به مکارم اخالقي اسالمي با  24فراواني،

در بحث مربوط به کاهش آسيبهاي خانواده

رشد فرهنگ عفاف و حجاب با  36مورد و آموزش

مواردي همچون ارتقاي سطح آگاهي خانواده نسبت به

شيوههاي فرزند پروري و همسرداري منطبق با

آسيبهاي اجتماعي با حدود  81درصد و تقويت

ارزشهاي ديني با  32مورد در برنامه «به خانه بر

عوامل تحقق نشاط اجتماعي با  38درصد در کنار

ميگرديم» انعکاس يافته است.

مواردي همچون مديريت دانش و ارتقاي آموزش با 34

بر مبناي مقوله ترويج ازدواج آسان ،پايدار ،به

درصد ،معرفي مراکز خدمات مشاورهاي با  9درصد و

هنگام و آگاهانه ميتوان گفت که ترسيم الگوي

آموزش مهارتهاي فرزند پروري با  6درصد به دست

خانواده متعالي با  32درصد و ارتقاي سطح آگاهي

آمده است.

جدول شماره  :8فراواني و درصد يافتههاي مربوط به کاهش آسيبهاي خانواده
فراواني

درصد

درصد تجمعي

مديريت دانش و ارتقاي آموزش

12

12.4

12.4

ارتقاي سطح آگاهي خانواده نسبت به آسيبهاي اجتماعي

55

56.7

69.1

تقويت عوامل تحقق نشاط اجتماعي

15

15.5

84.5

معرفي مراکز خدمات مشاورهاي

9

9.3

93.8

آموزش مهارتهاي فرزند پروري

6

6.2

100.0

جمع

97

100.0

جدول شماره  :6فراواني و درصد يافتههاي مربوط به افزايش مشارکت اجتماعي-اقتصادي خانواده
فراواني

درصد

درصد تجمعي

معرفي و تقويت تعاونيها و کارگاههاي کوچک صنعتي

6

31.6

31.6

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

8

42.1

73.7

معرفي کارآفرينهاي نمونه

5

26.3

100.0

جمع

19

100.0
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جدول شماره  :1فراواني و درصد يافتههاي مربوط به ارتقاي سطح سالمت ،بهداشت و ورزش
فراواني

درصد

درصد تجمعي

آموزش رفتارهاي حافظ سالمت

43

33.3

33.3

آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر (ايدز و )...

17

13.2

46.5

تقويت و معرفي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز استان

21

16.3

62.8

تغيير سبك در الگوهاي تغذيه و رژيم غذايي خانواده

11

8.5

71.3

ارتقاي سطح آگاهي سالمت بهداشت روان

29

22.5

93.8

تقويت مشارکت بانوان در ورزشهاي همگاني و قهرماني

8

6.2

100.0

129

100.0

جمع

برنامه تلويزيوني گفتگو محور «به خانه بر

ارتقاي سطح آگاهي سالمت بهداشت روان با 44

ميگرديم» در بحث افزايش مشارکت اجتماعي-

درصد و تقويت و معرفي خدمات بهداشتي و درماني

اقتصادي خانواده به ميزان  24درصد به مقوله

در مراکز استان با  36درصد بيش از ساير مفاهيم در

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ،حدود  34درصد

برنامه انعکاس يافته است.

به معرفي و تقويت تعاونيها و کارگاههاي کوچک

نمودارها و يافتههاي جدول مربوط به مبحث

صنعتي و  46درصد به معرفي کارآفرينهاي نمونه

تشکيل خانواده نشان ميدهد که به ترتيب اولويت

پرداخته است.

مقوله ازدواج پايدار با  22درصد ،ازدواج آگاهانه با 42

عملکرد مجموعه «به خانه بر ميگرديم» در موضوع
ارتقاي سطح سالمت ،بهداشت و ورزش نشان ميدهد

درصد ،ازدواج به هنگام با  31درصد و ازدواج آسان
با  33درصد مورد توجه بوده است.

که آموزش رفتارهاي حافظ سالمت با  33درصد و
جدول شماره  :2فراواني و درصد يافتههاي مربوط به تشکيل خانواده
فراواني

درصد

درصد تجمعي

آسان

2

11.1

11.1

آگاهانه

5

27.8

38.9

به هنگام

3

16.7

55.6

پايدار

8

44.4

100.0

جمع

18

100.0

جدول شماره  :9فراواني و درصد يافتههاي مربوط به تحکيم خانواده
فراواني

درصد

درصد تجمعي

تأمين نيازهاي عاطفي خانواده

13

26.0

26.0

تأمين نيازهاي مادي و معيشتي

37

74.0

100.0

جمع

50

100.0
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جدول شماره  :34فراواني و درصد يافتههاي مربوط به تعالي خانواده
فراواني

درصد

درصد تجمعي

اجتماعي

19

33.9

33.9

اقتصادي

16

28.6

62.5

فرهنگي

21

37.5

100.0

جمع

56

100.0

يافتههاي حاصل از تحليل محتواي برنامه نشان

با توجه به اين امر که تحقيق حاضر اکتشافي و

ميدهد که کارگردان و تهيهکنندگان در اين برنامه

توصيفي بود در حال حاضر سه فرضيه پيشنهاد شده

تلويزيوني در مبحث تحکيم خانواده به تأمين نيازهاي

بود:

مادي و معيشتي با  12درصد و تأمين نيازهاي عاطفي

 )1برنامه «به خانه برميگرديم» در محتواي تشکيل
خانواده به شکل ازدواج آسان و پايدار موفق عمل

خانواده با  46درصد پرداختهاند.
يافتههاي جدول مربوط به مبحث تعالي خانواده

کرده است.

نشان ميدهد که به ترتيب اولويت به مقوله فرهنگي با

 )2برنامه «به خانه برميگرديم» توانسته است تحکيم

 31درصد ،به اجتماعي با  32درصد و به اقتصادي با

خانواده يعني روابط خانوادگي بر مبناي تأمين

 49درصد پرداخته شده است.

نيازهاي عاطفي و مادي را به نمايش بگذارد.
 )3برنامه «به خانه برميگرديم» در بعد تعالي خانواده
به صورت توانمندسازي اعضاء توانسته است ابعاد

نتيجهگيري
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي ميزان تأکيد

فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي خانواده را مطرح

برنامه «به خانه برميگرديم» در تشکيل ،تحکيم و تعالي

کند و در جهت مثبت و رو به پيشرفت عمل کند.

خانواده بود بر اين مبنا سؤال اصلي به اين شکل

مهمترين نتايجي که از تحليل محتواي برنامه «به

طراحي شد که تشکيل ،تحکيم و تعالي خانواده به چه

خانه برميگرديم» حاصل شد به شرح زير است:

ميزان در برنامه «به خانه برميگرديم» مورد تأکيد قرار

 نظريه برجستهسازي بر اين ديدگاه تکيه ميکند که

گرفته است .با توجه به اين امر که نوع تحقيق اکتشافي

رسانهها تعيين ميکنند چه رويدادهايي بايد مهم و

بود پس فاقد فرضيه مشخص و تبييني بود در نتيجه

برجسته گردد بنابراين با انتخاب تعداد مشخصي از

سؤاالت تحقيق مبناي پژوهش قرار گرفت.

محتواها،

تصاوير،

موضوعات،

ميهمانان،

در تحقيق حاضر سه بعد اصلي خانواده يعني:

کارشناسان ،سبکهاي غذايي ،الگوهاي رفتاري،

تشکيل خانواده به شکل ازدواج آسان و پايدار ،تحکيم

هنجارها و ارزشهاي مشخص اسالمي و ...براي

خانواده يعني روابط خانوادگي بر مبناي تأمين نيازهاي

مخاطبان از ساير گزينههاي ممکن و محتمل دوري

عاطفي و مادي و تعالي خانواده به صورت

ميکنند و يا آنها را در اولويتهاي پايين زماني و

توانمندسازي اعضاء بر مبناي ابعاد فرهنگي ،اقتصادي و

روايي قرار ميدهند مخاطب در طي زمان پس از

اجتماعي بررسي شده است.

عادت کردن به برنامه در واقع اهميت بخشهاي
مختلف برنامه را درک ميکند.
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تحلیل محتوای برنامه «به خانه برمیگردیم» در تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده

 در اين تحقيق رسانه تلويزيون با پخش مجموعه
«به خانه برميگرديم» مسائل و موضوعاتي را که در

اسالمي و رشد فرهنگ عفاف و حجاب داشته
است.

چارچوب ارزشها و هنجارهاي خانواده اسالمي

 تحليل محتواي برنامه «به خانه برميگرديم» نشان

ايراني است در قالب آيتمهاي مختلف و متنوع

داد که سه مؤلفه و مقوله تشکيل خانواده ،تحکيم

همراه با گفتگوهاي کارشناسي و انتخاب مسائل

خانواده و تعالي خانواده به درستي در قالب

خاص در طي زمان به مخاطبان تهراني الگوهاي

آيتمهاي متنوع و بخشهاي مختلف نشان داده شده

خاصي از نگاه کردن به رويدادها را عرضه ميکنند.

است مثالً در بخشهاي آشپزي و پيشنهاد غذا تنها

 در بحث تشکيل خانواده بر مبناي مقوله ترويج

به ارائه و نشان دادن چگونگي تهيه يک غذا

ازدواج آسان ،پايدار ،به هنگام و آگاهانه ميتوان

پرداخته نشده است و در کنار آن در ضمن توضيح

گفت که ترسيم الگوي خانواده متعالي با  33درصد

مباحث تهيه غذا به ارزشها هنجارها و رفتارهاي

و ارتقاي سطح آگاهي زوجين و خانوادههاي آنها

مرتبط با الگوي اسالمي در بحث آداب غذا

در پايداري خانواده با  22درصد بيشترين ميزان

خوردن ،غذا دادن ،به فکر ديگران بودن و ...نيز

توجه و بازنمايي را در مجموعه تلويزيوني «به خانه

اشاره شده است .همچنين در مباحث کارشناسي و

بر ميگرديم» را داشته است.

گفتگويي به طور مشخص و با بياني شيوا از

 تحليل محتواي برنامه نشان داد که کارگردان و
تهيهکنندگان در اين برنامه تلويزيوني در مبحث

جنبههاي مختلف به سه مؤلفه تشکيل ،تحکيم و
تعالي خانواده پرداخته شده است.

تحکيم خانواده به تأمين نيازهاي مادي و معيشتي
با  43درصد و تأمين نيازهاي عاطفي خانواده با 22

پيشنهادات

درصد پرداختهاند .در مبحث تعالي خانواده نيز

 از ميان انواع برنامههاي تلويزيون سبک زندگي

مقوله فرهنگي با  34درصد و اجتماعي با 33

حضور قالب خودآموز با محتواي آموزشي و

درصد در بخشهاي مختلف برنامه آشکار و

مضاميني همچون آموزش آشپزي ،خياطي و صنايع

مشخص است.

دستي در توليدات سينما پررنگ تر از ساير

 در بحث تعالي خانواده بر مبناي مقوله اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي نتايج تحقيق نشان ميدهد که

قالبهاست .لذا ظرفيت بهرهگيري از ساير
قالبهاي اين ژانر وجود دارد.

در مجموعه به خانه بر ميگرديم به ترتيب اولويت

 همچنان که شرايط ،زمينههاي اجتماعي و

به مقوله فرهنگي با  34درصد ،به اجتماعي با 33

سبکهاي زندگي مردم دچار تغيير و تحول

درصد و به اقتصادي با  22درصد پرداخته شده

ميشود ،انتظار ميرود تغيير ،تحول و بازانديشي در

است.

برنامههاي سبک زندگي نيز نمايان باشد .برنامههاي

 تحليل محتواي برنامه نشان داد که محتواهاي

مرتبط با سبک زندگي در شبکههاي سيما هنوز تا

برجسته شدهاي همچون تعميق باورهاي ديني با

حد زيادي در قالب گفتگو محور و مجلهاي توليد

 29مورد و کاهش آسيبهاي خانواده با  95بيش از

ميشوند .اين موضوع در حالي است که

ساير محتواها برجسته شده است و برنامه «به» خانه

برنامهسازي سبک زندگي در سطح جهان از اين

برميگرديم» توجه ويژهاي به مقوله مکارم اخالقي

فضا فاصله گرفته است و به قالبهاي جديد در
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قلمرو سرگرميهاي غير نمايشي و به ويژه
تلويزيون واقعنما گرايش پيدا کرده است.

 )3جواني ،حجت اهلل .)1392( .تأثير آموزههاي عرفان
اسالمي بر نهاد خانواده .اسالمپژوهي.

 پيشنهاد ميشود در کنار تحليل محتواي کمي از

 )5خواجهنوري ،نسترن .)3323( .نقدي بر رسانههاي

ساير روشهاي تحقيق همچون تحليل کيفي نيز

ماهوارهاي با تاکيد بر نقش زنان و جايگاه خانواده.

استفاده شود در تحليل کمي با شمارش و کمي

پژوهش و سنجش ،تابستان و پاييز ،شماره . 33

کردن موارد عيني و مشخص در دستور کار است

 )2دييرينگ ،جيمز؛ راجرز ،اورت .)1395( .مباني

اما در تحليل کيفي صرفاً به اين موارد تکيه

برجستهسازي

رشکياني و

نميشود بلکه به عمق و اليههاي پنهاني و ضمني

علياصغر کيا .مترجمان .تهران :انتشارات سازمان

برنامه پرداخته ميشود و به اين صورت درک عميق

معين ادارات( .نشر اثر اصلي .)1222

رسانهها،

مهدي

 )4ريترز ،جورج .)1399( .نظريه جامعهشناسي در

تر و عيني تري از برنامه حاصل ميشود.
 همچنين از روش پيمايش و مصاحبه عميق نيز
براي دريافت نظرات و نگرشهاي مخاطبان در

دوران معاصر .ترجمه محسن ثالثي .تهران:
انتشارات علمي.

قبال برنامه استفاده شود چه بسا آنچه که در تحليل

 )9ساروخاني ،باقر .)1392( .روشهاي تحقيق در

محتواي کمي بارها فراواني آن به وقوع پيوسته

علوم اجتماعي ،تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم.

است براي مخاطب خوشايند نباشد و يا

 )2سورين ،ورنر؛ تانکارد ،جيمز .)1393( .نظريههاي
ارتباطات( .عليرضا دهقان ،مترجم) .تهران:

تأثيرگذاري چنداني نداشته است.

انتشارات دانشگاه تهران( .نشر اثر اصلي بيتا).
)11معتمدنژاد ،کاظم .)1341( .وسائل ارتباط جمعي .
تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي .

منابع و مآخذ
 )3آقاسي ،محمد .)3322( .بازنمايي خانواده در

)11مهدي زاده ،محمد .)1392( .نظريههاي رسانه

سينماي ايران .پاياننامه کارشناسي ارشد رشته علوم

انديشههاي رايج و ديدگاههاي انتقادي .تهران:

ارتباطات اجتماعي .دانشکده علوم اجتماعي

انتشارات همشهري.

دانشگاه تهران .به راهنمايي دکتر رحمتاهلل صديق

)34مزروعي ،مريم« .)3394( .مقايسه جايگاه برنامههاي
سبک زندگي داخلي و ماهواره اي در بين زنان

سروستاني.
 )4اقدامي ،ضحي .)3322( .بازنمايي خانواده در

تهراني (مطالعه موردي برنامههاي به خانه بر

سينماي ايران (با تمرکز بر گزيدهاي از آثار رخشان

ميگرديم و بفرماييد شام)» .پاياننامه کارشناسي

بني اعتماد و تهمينه ميالني) .پاياننامه کارشناسي

ارشد رشته ارتباطات .دانشکده صدا و سيما .به

ارشد رشته سينما .دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه

راهنمايي دکتر محمدقلي ميناوند.
)13مهدي زاده ،محمد .)1394( .رسانهها و بازنمايي.

تهران.
 )3بديعي،

نعيم،

قندي،

حسين.

(.)1392

روزنامهنگاري نوين .تهران :انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبايي.

تهران :دفتر مطالعات و توسعه رسانهها.
)13ويمر ،راجر دي؛ دومينيك ،جوزف آر.)1393( .
تحقيق در رسانههاي جمعي( ،كاووس سيد امامي،
مترجم) .تهران :سروش (نشر اثر اصلي بيتا).
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