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بیان مسئله

از●سـاختاری●هسـتند●كـه●بـه● ازجملـه●تلویزیـون،●بخشـی● در●عصـر●حاضـر،●رسـانه●ها●و●

بازتولیـد1●فرهنـگ●جامعـه●می●پردازنـد.●گیدنـز2●)1938(●معتقـد●اسـت●ظهـور●تلویزیـون●بـر●

الگوهـای●زندگـی●روزمـره●به●شـدت●تأثیر●گذاشـته●اسـت.●زیـرا●بسـیاری●از●مـردم●فعالیت●های●

●)486 )گیدنـز،1385:● می●کننـد● تنظیـم● معینـی● تلویزیونـی● برنامه●هـای● پیرامـون● را● دیگـر●

تافلـر3)1928(●نیـز●معتقداسـت●امـروزه●دیگر●جوانـان●و●نوجوانـان●درخانواده●های●هسـته●ای،●

پیام●هـای●خـود●را●از●پـدر●بزرگ●هـا،●مادربزرگ●هـا،●دایی●هـا●و●غیـره●دریافـت●نمی●کننـد،●بلکـه●

روزنامه●هـا،●مجـالت،●رادیـو●و●تلویزیـون●نیـز●در●ایـن●امر●به●وی●کمـک●می●کننـد●)تافلر،1372(●

در●ایـران●نیـز●تلویزیـون●در●بیـن●دیگر●رسـانه●ها●بـا●اقبال●زیادی●مواجه●اسـت.●در●سـال1396،●

میـزان●94درصـد●مـردم،●بیننـدۀ●برنامه●هـای●تلویزیـون●بوده●انـد●)مرکـز●آمـار●ایـران،1396(.●

البتـه●ایـن●حضـور●پرمخاطـب●تلویزیـون●اگـر●در●جهـت●اجـرای●دقیـق●سیاسـتگذاری●در●تولید●

و●پخـش●محتـوای●همسـو●بـا●فرهنـگ●و●سـبک●زندگی●اسـالمی-●ایرانی●نباشـد●و●صرفـًا●ابزاری●

بـرای●تفریـح●و●سـرگرمی●قـرار●گیـرد،●بی●شـک●آسـیب●هایی●را●نیـز●بـه●اعضـای●خانـواده●وارد●

خواهـد●کـرد.●بخـش●قابل●توجهی●از●مشـکالت●خانوادگـی●از●قبیل●انزوا،●خشـونت●خانوادگی،●

اختالفـات،●طـالق،●خیانـت●و●مشـکالت●عاطفـی●و●روحـی●و●روانـی،●تحت●تأثیـر●الگوبـرداری●از●

رسـانه●ها●بـه●وجـود●آمـده●اسـت●)پـدرام●،1395(.●همچنیـن●نقـش●فرهنـگ●و●سـبک●زندگی●

خانواده●هـای●ایرانـی●در●ایجـاد●شـرایط●کنونـی●را●نمی●تـوان●نادیـده●گرفـت،●از●ایـن●رو،●یکـی●

از●مضامیـن●فرهنگـی●تاثیرگـذار●بـر●خانـواده●هـا،●سـبک●زندگـی●آنهـا●اسـت.●لباس●پوشـیدن●

اعضـای●جامعـه،●مراسـم●ازدواج،●زندگـی●خانوادگی،●الگوهـای●کار●و●فعالیت،●مراسـم●مذهبی،●

انـواع●سـرگرمی،●شـیوۀ●گـذران●اوقـات●فراغـت●را●نیـز●می●تـوان●جـزء●فرهنـگ●و●سـبک●زندگـی●

دانسـت●)گیدنـز،1381●:●56(●و●بـه●طور●معمول،●نشـان●دهندۀ●نگرش،●نحـوۀ●زندگی،●ارزش●ها●

یـا●جهـان●بینـی●فـرد●اسـت●)اسـپارگارنت●و●وان●ولیـت،4●2000:●50●(.●در●ایـن●میـان●سـبک●

زندگـی●اسـالمی-●ایرانی●نیز●دارای●شـاخص●هایی●می●باشـد●که●شـاخص●های●فـردی،●اجتماعی،●

1. Reproduction

2. Giddens

3. Toffler

4. Asparagarent and One Valleit
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اقتصـادی،●سیاسـی،●بهداشـتی،فرهنگی●و●مذهبـی●را●می●تـوان●از●جمله●مهمتریـن●آنها●نام●برد●

)تقوی،●1397●:70(.●از●این●رو،●سـیمای●جمهوری●اسـالمی●ایران●با●رویکرد●الگوسـازی●و●القای●

فرهنـگ●سـبک●زندگی●اسـالمی-●ایرانـی●،●برنامه●هـای●خانواده●محـور●تولید●و●پخـش●می●کند●و●

بـا●بررسـی●اجمالـی●برخـی●از●برنامه●هـای●خانواده●محـور●شـبکه●های●یـک،●دو●و●پنـج●سـیما،●به●

نظـر●می●رسـد●کـه●ایـن●برنامه●هـا●در●انتخـاب●موضوعات●مرتبـط●با●خانـواده●و●نحـوۀ●پرداختن●

بـه●آن●و●چگونگـی●انتقـال●فرهنـگ●خانـواده●به●نمایـش●درآمـده●درتلویزیون●از●شـاخص●های●

اسـالمی-●ایرانـی●سـبک●زندگی●بهـره●برده●اند،●امـا●اینکه●ایـن●برنامه●ها●در●ترویج●سـبک●زندگی●

اسـالمی-●ایرانـی●تـا●چـه●میـزان●همسـو●بـا●شـاخص●های●اجتماعـی،●فرهنگی●و●مذهبی●سـبک●

زندگـی●اسـالمی-●ایرانـی●بـوده●اسـت،●نیاز●به●تحلیـل●بازنمایـی●1وتحلیل●جامعه●شـناختی●این●

رویکـرد●رسـانه●ای●بـا●برخـی●واقعیت●هـای●اجتماعـی●داردکه●هـدف●اصلی●این●پژوهش●اسـت●

و●سـؤال●اصلـی●ایـن●پژوهـش●نیـز●معطـوف●بـه●هـدف●اصلـی●و●در●پی●پاسـخ●به●این●سـؤال●

اسـت●کـه●کـدام●شـاخص●های●اجتماعـی،●فرهنگـی●و●مذهبـی●سـبک●زندگـی●اسـالمی-●ایرانی●

در●برنامه●هـای●خانواده●محـور●سـیمای●جمهـوری●اسـالمی●بهره●بـرداری●وبازنمایـی●شـده●اسـت●

و●تحلیـل●جامعـه●شناسـی●ایـن●رویکـرد●بازنمایـی●رسـانه●ای-●بـا●وجـود●برخـی●از●واقعیت●های●

اجتماعی-●چیسـت.●

مبانی نظری پژوهش

پیشینۀ پژوهش

1-●خانـوادۀ●تـراز●در●جمهـوری●اسـالمی●ایـران●و●کاربـرد●آن●در●رسـانه: نـدا●ملکـی●در●رسـالۀ●

دکتـری●روانشناسـی●تربیتـی●درسـال1396با●ایـن●عنـوان،●الگـوی●تدویـن●شـدۀ●خانـوادۀ●تراز●

اسـالمی●را●بـا●سـه●بعـد●پیش●زمینه●هـای●تشـکیل●خانـواده،●سـاختار●خانـواده●و●کارکردهـای●

خانـواده،●طراحـی●کـرده●و●آن●را●بـا●وضعیـت●فعلـی●خانـوادۀ●ایرانـی●بـا●سـه●پیمایـش●ملـی،●

بررسـی●کرده●و●هیچ●ارزش●و●نگرشـی●که●با●مقوله●های●اسـتخراج●شـده●خانوادۀ●تراز●اسـالمی●

تناقـض●داشـته●باشـد،●نیافتـه●اسـت.●وی●دو●رویکـرد●موافـق●و●مخالـف●در●مـورد●کاربـردی●

شـدن●الگـوی●خانـوادۀ●تـراز●بـه●دسـت●آورده●و●مشـخص●شـده●برنامه●سـاز●بـدون●در●اختیـار●

داشـتن●یـک●الگـوی●منسـجم●از●خانـواده●و●به●دلیـل●داشـتن●دغدغه●های●دینی،●خـود●به●این●

ابعـاد●پرداختـه●اسـت●و●ایـن●اتفـاق●زمانـی●رخ●می●دهـد●کـه●برنامه●سـاز،●متعهـد●باشـد.

1. Representation
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ــا●الگــوی● ــی●»هفــت●ســنگ«و●مقایســۀ●آن●ب ــواده●در●ســریال●تلویزیون ــی●خان 2-●بازنمای

مطلــوب●خانــوادۀ●ایرانــی●اســالمی:●مریــم●حســینی●بــرای●اخــذ●درجــه●کارشناســی●ارشــد●در●

ســال●1394●طــی●تحقیقــی●بــا●ایــن●عنــوان●بــا●بررســی●ســریاِل●تلویزیونــی●هفــت●ســنگ●بــه●

تحلیــِل●بازنمایــی●بنیــان●خانــواده●پرداختــه●و●بــه●مقایســۀ●آن●بــا●الگــوی●مطلــوب●خانــوادۀ●

ایرانــی●اســالمی●در●ســند●»افــق●رســانه«●پرداختــه●اســت.●نتایــج●نشــان●مــی●دهــد●،●ایــن●

ــله● ــری،●سلس ــری●فط ــاس●ام ــر●اس ــت●ب ــم،●زوجی ــه●رح ــون●صل ــی●همچ ــه●رمزهای ــریال●ب س

ــکالت●و● ــل●مش ــارکت●در●ح ــونت●و●مش ــدارا،●دوری●از●خش ــت●و●م ــواده،●عدال ــب●خان مرات

همچنیــن●همدلــی●و●عقالنیــت●در●جهــت●تحکیــم●خانــواده،●براســاس●اصــوِل●تربیتی●اســالمی●

می●پــردازد.●امــا●بــه●طــور●گســترده●بــه●فعالیت●هــای●خانــواده●در●جهــِت●اجتماعــی●شــدن●و●

مشــارکت●اجتماعــی●و●بازنمایــی●شــعائر●اســالمی●چــون●نقــش●روزه،●حــج،●خمــس،●انتظــار●و●

ــردازد. ــه●طــور●اعــم●دیــن●و●مذهــب●تشــیع●نمی●پ ب

3●-●بازنمایـی●سـبک●زندگـی●خانـوادۀ●ایرانـی●در●سـریال●های●تلویزیونی:●سـیدصفر●مکتبی●

اصـل●و●علـی●جعفـری،●اسـاتید●گـروه●علـوم●ارتباطـات●اجتماعی●دانشـگاه●آزاد●اسـالمی●واحد●

اردبیـل●در●سـال●1395●بـا●ارائـۀ●مقالـه●ای●بـا●ایـن●عنـوان،●در●پـی●روایـت●تلویزیـون●ایـران●

از●سـبک●زندگـی●خانـوادۀ●ایرانـی●رونـد●بازنمایـی●مفهـوم●سـبک●زندگـی●خانـوادۀ●ایرانـی●در●

سـریال●های●خانوادگـی●اجتماعـی●را●مطالعـه●کردنـد.●در●سـریال●پاییـز●صحـرا●سـبک●زندگـی●

خانـوادۀ●ایرانـی●حـول●محـور●تضاد●طبقاتی●در●سـریال●پدرسـاالر،●حـول●محور●تضاد●نسـلی●و●

در●سـریال●مـرگ●تدریجـی●یـک●رویـا،●حول●دو●محـور●تضاد●سـنت●و●مدرنیته●و●تضـاد●مذهبی●

بازنمایـی●شـده●اسـت.●در●سـریال●مادرانـه،●سـنتی●غیـر●مذهبـی●و●سـبک●زندگـی●مـدرن●غیـر●

مذهبـی●حـول●مفهـوم●جدیـدی●از●تضـاد●بـه●تصویر●کشـیده●شـده●اسـت.●

4-●قــرار●گرفتــن●درمعــرض●رســانه●های●جمعــی●و●نگــرش●نســبت●بــه●خشــونت●خانگــی●در●

هنــد1،●مطالعــه●ای●اســت●کــه●هایمانتــی●باتاچــاری2●در●ســال●2016،●رابطــۀ●رســانه●های●جمعــی●

وخشــونت●خانگــی●را●بــا●اســتفاده●از●داده●هــای●ملــی●مطالعــه●نمــوده●اســت.●نتایــج●نشــان●

می●دهــد●قــرار●گرفتــن●در●معــرض●تلویزیــون●بــه●طــور●منظــم،●ارتبــاط●معنــاداری●بــا●نگــرش●

ــن●در●معــرض●منظــم●روزنامه●هــا● ــرار●گرفت ــرای●مــردان●دارد.ق ــج●منفــی●ب ــدارد●و●نتای ــان●ن زن

1. Mass media exposure and attitudes towards domestic violence in India.

2. Himanati Batachari



103

دوره 5
 پیاپی 17
پاییـز 1401

تحلیل جامعه شناختی بازنمایی سبک زندگی اسالمی ...

یــا●مجــالت●بــا●احتمــال●کمتــر●زنــان●و●مــردان●توجیــه●کننــده●ضــرب●و●شــتم●همســر●اســت.●

ــان●و●مــردان●دارد●و●شــواهد● ــا●نگــرش●زن ــاط●آمــاری●ضعیــف●ب ــا●رادیــو●ارتب تمــاس●منظــم●ب

ــت● ــش●مطلوبی ــان●از●افزای ــا●نش ــن●یافته●ه ــج●ای ــردان●دارد.●نتای ــرای●م ــی●ب ــی●متفاوت کیف

ــه●رســانه●های●چاپــی●اســت●)هایمانتــی●باتاچــاری،2016(. دسترســی●ب

ــمی●و● ــناختی،●جس ــای●جمعیت●ش ــا●ویژگی●ه ــون●ب ــای●تلویزی ــۀ●تماش ــی●رابط 5-●بررس

ــۀ●کارشناســی●ارشــد● ــن●کارالک2●در●پایان●نام ــن1:●کاتری ــت●والدی ــا●روش●هــای●تربی ــاری●ب رفت

ــد●کــه●چــه● ــی●می●کن ــا●ایــن●موضــوع●مشــخص●ارزیاب دانشــگاه●واشــنگتن●در●ســال●2015●ب

متغیرهــای●اجتماعــی●،●فرهنگــی●و●جمعیتــی●بــا●شــبکه●تلویزیــون●شــیوه●هــای●والدگــری●در●

جامعــه●والدیــن●التیــن●کــودکان●پیــش●دبســتانی●مرتبــط●اســت●و●نتیجــه●گیــری●اینکــه●بــرای●

کمــک●نــوع●ســبک●زندگــی●کــودکان●بویــژه●کاهــش●شــیوع●اضافــه●وزن،●چاقــی●و●پیامدهــای●

بهداشــتی●مرتبــط●بــا●آن●در●کــودکان●التیــن●در●ایــاالت●متحــده●،●شــبکه●تلویزیــون●روش●هــای●

ــن● ــه●می●دهــد●)کاتری ــح●طراحــی●و●ارائ ــی●از●لحــاظ●فرهنگــی●صحی ــری●مداخــالت●خوب والدگ

کارالک،●2015(

ــه●بخشــی●از●آن● ــع●علمــی●کــه●ب نتیجــه:●در●تمامــی●پیشــینه●های●مطالعــه●شــده●از●مناب

ــان●شــده●اســت● ــاد●هــای●جامعــه●بی ــن●نه ــواده●و●رســانه●از●مهمتری ــاد●خان اشــاره●شــد،●نه

ــه● ــد●ب ــا●می●کنن ــروزی●را●ایف ــای●ام ــانها●در●دنی ــی●انس ــد●زندگ ــی●در●رون ــش●اساس ــه●نق ک

ــاد● ــاد●هــا●از●ابع ــن●نه ــرای●ای ــن●پژوهشــگران●اهمیــت●بســیاری●را●ب ــل●همــه●ای ــن●دلی همی

ــه●پرداخــت●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی● مختلــف●قائــل●شــده●اند●.امــا●توجــه●رســانه●ب

ــه● ــه●آن●پرداخت ــی●ب ــات●داخل ــه●طــی●ســال●های●گذشــته●در●تحقیق ــی●اســت●ک از●موضوعات

می●شــود●و●ایــن●پژوهــش●در●ایــن●حــوزه●گامــی●دیگــر●درتحقیقــات●حــوزۀ●خانــواده●ورســانه●

بنــا●نهــاده●و●ضمــن●تحلیــل●بازنمایــی●برنامه●هــای●خانواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●

ــل● ــا●تحلی ــواده،●ب ــانه●و●خان ــوع●رس ــه●موض ــناختی●ب ــای●جامعه●ش ــتفاده●از●دیدگاه●ه و●اس

جامعه●شــناختی●بازنمایــی●برنامه●هــای●خانواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی،●رویکــردی●

جدیــد●در●عرصــه●رســانه●و●مطالعــات●میــان●رشــته●ای●ارائــه●داده●اســت.●

1. Investigating the relationship between watching TV with demographic, physical and behavioral 

characteristics with parenting methods.

2. Catherine Carlock
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چهارچوب نظری پژوهش

1-رسانه و بازنمایی 

ــا● ــب●ی ــه●مخاط ــتندگان●ب ــا●فرس ــتنده●ی ــا●از●فرس ــال●پیام●ه ــای●انتق ــه●ابزاره ــانه●●ب رس

ــواره،● ــون،●ماه ــو،●تلویزی ــاب،●رادی ــه،●کت ــامل●روزنام ــه●ش ــود؛●ک ــه●می●ش ــان●گفت مخاطب

ــایل●دارای● ــن●وس ــت.●ای ــت●و...●اس ــات●و●اینترن ــات●و●اطالع ــن●ارتباط ــای●نوی تکنولوژی●ه

ویژگی●هایــی●ماننــد●پیام●گیــران●ناآشــنا،●ســرعت●عمــل●زیــاد●و●تکثیــر●پیــام●هســتند●

ــانه●های● ــر●رس ــاع●دیگ ــل●اجم ــه●دلی ــون●ب ــان،●تلویزی ــن●می ــران،●1384:●56(.●در●ای )دادگ

دیــداری●و●شــنیداری●در●ســاختار●خــود●و●ارائــۀ●بیشــترین●نیاهــای●درخواســتی●مخاطبــان●،●

بیشــترین●جــذب●مخاطــب●را●بــه●خــود●اختصــاص●داده●اســت●)آمادیــو1●و●همــکاران1992،●

ــه● ــی●را●ب ــال2●)1932(●بازنمای ــتوارت●ه ــکاران،1388:●5(.●اس ــینی●و●هم ــل●از●حس ــه●نق ب

معنــای●اســتفاده●از●زبــان●بــرای●گفتــن●چیــزی●معنــادار●یــا●بــرای●نمایــش●دادن●جهــان●معنــا●

ــه● ــانه●ب ــه●رس ــدی●ک ــال،1396●:●35-40(.●فراین ــد●)ه ــف●می●کن ــر●تعری ــراد●دیگ ــه●اف دار●ب

ــود● ــده●می●ش ــی●نامی ــد،●بازنمای ــارج●را●می●ده ــت●خ ــا●واقعی ــان●ی ــیر●جه ــازه●تفس ــا●اج م

)بروجــردی●و●دیگــران،●1398:●193(.●هــال●انــواع●رویکردهــای●بازنمایــی●را●بــه●ســه●دســته●

ــال●نشــان● ــن●در●ح ــه●دوربی ــاور●اســت●ک ــن●ب ــر●ای ــرد●انعکاســی3●ب ــد:●رویک تقســیم●می●کن

ــه،● ــک●آیین ــد●ی ــون●مانن ــد.●تلویزی ــس●می●کن ــت●را●منعک ــت●و●واقعی ــت●اس دادن●واقعی

ــرد● ــال،●24:1997●(●رویک ــان●اســت؛●)ه ــا●جه ــق●ب ــًا●منطب ــح●و●دقیق ــای●صحی ــاب●معن بازت

ــر●عکــس●نظریــه●انعکاســی،●هیــچ●عمــل●انعکاســی●از●جهــان●بیرونــی● ــا●تعمــدی●ب ارادی4●ی

ــه●پشــت● ــی●اســت●ک ــت●پنهان ــد●اراده●و●نی ــن●نشــان●می●ده ــه●دوربی ــدارد●و●آنج ــود●ن وج

ــد،●بلکــه●نمایشــی●از●واقعیــت● ــر●وجــود●دارد.●دوربیــن●واقعیــت●را●منعکــس●نمیکن تصاوی

اســت.●)بروجــردی●و●دیگــران،●1398:●194(●و●رویکــرد●برســاختی●5●ویژگــی●اجتماعــی●زبــان●را●

بــه●رســمیت●می●شناســد●و●برخــالف●دو●رویکــرد●بازتابــی●و●تعمــدی،●معتقدســت●کــه●معنــا●

یــک●امــر●بازتابــی●یــا●تحمیلــی●نیســت،●اشــیاء●بــه●خــودی●خــود●فاقــد●معنــا●هســتند؛●ایــن●

1. Amadio

2. Stuart Hall 

3. Reflective approach

4. Voluntary approach

5. Constructive approach
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ــازیم●)وب،2009●:26(. ــا●را●می●س ــه●معن ــتیم●ک ــا●هس م

از● بهره●گیـری● بـا● اسـالمی● جمهـوری● تلویزیـون● بازنمایـی● رویکـرد● میـان● ایـن● در●

سیاسـت●گذاری●های●سـلبی●از●بازنمایی●هـای●رسـانه●ای●رقیـب●و●معـارض،●ممانعـت●بـه●عمـل●

آورده●اسـت●و●در●برنامه●هـای●مختلـف●شـامل●فیلم●هـا،●برنامه●هـای●کودک●و●نوجـوان،●اخبار●و●

غیـره●تـالش●مـی●کنـد●گفتمان●هـای●دیگر●را●بـه●حاشـیه●برانـد●و●از●نقطه●نظر●گفتمـان●ایجابی●

انقـالب●اسـالمی●برخـی●از●معانـی●و●مفاهیـم●خـود●را●از●طریـق●رسـانه●تثبیـت●کنـد●کـه●البتـه●

امـروزه●بـا●گسـترش●وسـایل●ارتباط●جمعـی●درصورتی●کـه●نتـوان●آن●را●کنترل●کـرد،●زمینه●برای●

بـروز●تعارضـات●فرهنگـی●واجتماعـی●فراهـم●می●شـود●)نظـری●و●همـکاران،●1394:●21(.

2- خانواده و سبک زندگی 

خانواده 

در●زبــان●فارســی،●خانــواده●به●معنــای●خانــدان،●دودمــان،●اهــل●و●عیــال●و●خانــه●و●

اســباب●خانــه،●خویشــان،●دولــت●و●ثــروت،●مخصوصــًا●ثــروت●موروثــی●قابــل●حمــل●اســت●

ــاد● ــا●نه ــه●ب ــدی●اســت●ک ــواده●پیون ــی1)1883(●می●نویســد:●»خان ــزازی،1376●:10(.●لوی )اع

ــه●اســت،● ــرار●گرفت ــب●جامعــه●ق ــه●مــورد●تصوی ــط●جنســی●ک ــی●از●رواب ــی●صورت ازدواج،●یعن

ــواده●از●منظــر●اکثــر●جامعــه● مرتبــط●اســت●)ســاروخانی،●1379:●135(.●مفاهیــم●نظــری●خان

2(نظریه●هــای● فردگرایانــه2؛● نظریه●هــای● ●)1 می●شــود:● تعییــن● دســته● ●4 بــه● شناســان●

ــی6؛● ــای●تلفیق ــی5؛●3(●نظریه●ه ــتیز●اجتماع ــی4●و●س ــۀ●کارکردگرای ــامل●نظری ــه3●ش کل●گرایان

و●4(●رویکــرد●نظــری●کنــش●متقابــل●نمادیــن7،●یادگیــری●اجتماعــی8●و●فمینیســتی9.●از●

ــا●توجــه●بــه●رویکــرد●نظــری●نزدیــک●بــه●ایــن●پژوهــش●دردیــدگاه●کارکردگرایــان،● ایــن●رو،●ب

1. Loui

2. Individualistic theories

3. Holistic theories

4. Functionalism

5. Social conflict

6. Individualization

7. Theoretical approach to symbolic interaction

8. Social learning

9. Feminist
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پارســونز)1902(1●خانــواده●را●یــک●پــاره●نظــام●از●نظــام●کل●جامعــه●می●بینــد●)رضایــی●و●

ــروی● ــر●نی ــلط●ب ــان●تس ــان●خواه ــدران●همچن ــان●پ ــن●می ــد،●1398●:●53(.●در●ای ــده●ون عب

تولیــد●بــوده●و●ناراضــی●از●تغییــر●موقعیــت●زن●هســتند●)ســاروخانی●،1375:●120(.●از●ســویی●

خانــواده●مــدرن●بــا●رنـــسانس●شــروع●و●بـــا●انقـــالب●صنعتـــی●ادامــه●یافـــت●ودر●ایــن●نــوع●

ــه،●ســاختارخانواده●و●ارزش●هــای●اجتماعــی● ــوژی●،جامع ــان●تکنول ــل●می ــر●متقاب ــواده●اث خان

وجــود●دارد●)پوپینــو،●1988،●بــه●نقــل●از●یوســف●زاده،●1385(.●خانــوادة●پســت●●مــدرن●نیــز●

ــالی●از● ــی●و●بزرگس ــی،●کودک ــی●وعموم ــی●خصوص ــان●زندگ ــای●می ــین●اســت●و●مرزه شهرنش

طریــق●تلویزیون●هــا●در●ســطح●عمــوم●نمایــش●داده●می●شــود●و●کالس●هــای●موســیقی،●

مذاکــرات●تجــاری●و●ســایرکارهای●شــخصی●بــر●نشســتن●ســرمیزغذا●در●کنــار●اعضــای●خانــواده●

ــف●زاده●1385(.● ــل●از●یوس ــه●نق ــد،●1995●ب ــود●)ایلکین ــح●داده●می●ش ترجی

سبک زندگی 

آلفــرد●آدلــر2)1870(●اولیــن●بارســبک●زندگــی●را●مطــرح●کــرد●)کاویانــی،●1390:●28(.●لیــزر●

3)1963(●ســبک●زندگــی●را●براســاس●الگــوی●خریــد●کاال●تعریــف●می●کند.●از●نگاه●ســویل،●ســبک●

زندگــی●عبــارت●اســت●ازهــر●شــیوه●متمایــز●و●بنابرایــن●قابــل●تشــخیص●زیســتن●)چاوشــیان●

و●ابــاذری،●1381:●24(.●گیدنــز●ســبک●زندگــی●راتــالش●بــرای●شــناخت●مجموعــه●منظمــی●از●

ــی،● ــد●)فاضل ــد،●می●دان ــاب●کرده●ان ــا●را●انتخ ــراد●آنه ــه●اف ــا●ک ــی●از●کنش●ه ــا●الگوی ــا●ی رفتاره

1382:●83(.●برخــی●نیــز●ســبک●زندگــی●را●بــا●»هویــت«●پیونــد●می●زنند)شــریفی،1391:●146(

جــورج●زیمــل4)1858(●معتقداســت●ســبک●زندگــی،●عینیــت●بخشــی●بــه●ذهنیــات●در●قالــب●

ــی● ــی●در●قالب ــر●و●یکتای ــت●برت ــان●فردی ــی●بی ــی●اســت،●نوع اشــکال●شــناخته●شــده●اجتماع

اســت●کــه●دیگــری●ایــن●یکتایــی●را●درک●کنــد●)فتحــی●و●مختارپــور،1391:●109(.

سبک زندگی اسالمی- ایرانی

فرهنـگ●اسـالمی●ایرانـی●حاصـل●تعامـل●فعـال●و●سـازنده●اسـالم●با●تمـدن●تاریخـی●ایران●

اسـت●و●هویـت●اسـالمی●ایرانـی●درهـم●تنیـده،●یکپارچـه●و●تفكیـك●ناپذیـر●اسـت●)نقشـه●

1. Parsons

2. Alfred Adler

3. Laser

4. Georg Simmel
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ارزش●هـای● و● الهـی● بینـی● کـه●جهـان● کشـور،1●1392:●23(.●همان●طـور● مهندسـی●فرهنگـی●

کمال●گرایانـه●و●سـعادت●محورانـه●سـبک●خاصـی●از●زندگی●را●شـکل●می●دهند●)شـریفی،1391:●

34(.در●ایـن●سـبک●از●زندگـی،●انسـان●بـه●طـور●طبیعـی●مدلـی●را●کـه●بیشـترین●هماهنگـی●را●

بـرای●دسـتیابی●بـه●قـرب●الهـی●اسـت●راداراسـت،●)افشـانی●و●دیگـران،●1393:●83(.●از●ایـن●

منظـر،●اسـاس●شـاخص●های●فرهنگی،●مذهبـی●و●اجتماعـی●مرجع،●جهت●تطابق●شـاخص●های●

اسـتخراج●شـده●در●برنامه●های●خانواده●محور●سـیمای●جمهوری●اسـالمی●را●بر●محور●معتبرترین●

منبـع●فرهنگـی●کشـور،●نقشـۀ●مهندسـی●فرهنگی●کشـور،●بنا●نهاده●شـد.●در●این●راسـتا●سـبک●

زندگـی●اسـالمی-●ایرانـی●دارای●شـاخص●هایی●اسـت●کـه●شـاخص●های●اجتماعـی،●فرهنگـی●و●

مذهبـی●را●می●تـوان●از●جملـه●مهمتریـن●آنهـا●نـام●بـرد●شـاخص●های●مذهبـی●سـبک●زندگـی●

اسـالمی-●ایرانـی●شـامل●اعتقـادات●دینـی●جامعـه،●پاى●بندى●به●مناسـك●و●شـعائر●دینـی،●نیاز●

بـه●دیـن●ویژگی●های●اخالقی●جامعه●و●سـالمت●دینداری●اسـت،●شـاخص●های●فرهنگی●شـامل●

بهزیسـتی●فرهنگـی●،●فرهنـگ●اسـالمی●ایرانـی●انقالبـی،●نمادهـای●اسـالمی●ایرانـی●و●مراسـم●

و●مناسـبت●های●ابداعـی●جمهـوری●اسـالمی●ایـران●و●فرهنـگ●اقـوام●و●گویش●هـای●محلـی●و●

قومـی●و●بـاور●بـه●زبـان●فارسـی●و●شـاخص●های●اقتصـادی،●اجتماعـی●شـامل●خانواده●محوری،●

ارتباطـات●خانـواده،●پایـداری●خانـواده،●مشـاركت●اجتماعی●و●اعتمـاد●اجتماعی●اسـت●که●هر●

کـدام●از●ایـن●شـاخص●ها●چندیـن●زیرشـاخص●یـا●زیرمقوله●دارنـد●)سـرافراز●و●دیگـران،●1399●

.)252-225:

درمجمــوع،●چهارچــوب●نظــری●ایــن●پژوهــش●بــه●بیــان●وســیع●تر،●از●پارادایــم●تفســیری●

برگرفتــه●شــده●اســت.●برپایــه●پارادایــم●تفســیری●نمی●تــوان●بــه●قطعیــت●درموردپدیده●هــا●

نظــرداد،●بلکــه●بســتگی●بــه●ایــن●داردکــه●افــراد●بــا●چــه●زمینــه●ای●چگونــه●آن●را●می●بیننــد،●چــه●

درک●و●برداشــتی●از●آن●دارنــد.●)خانکــه،1396:●60(.●بــر●ایــن●اســاس،●در●ایــن●پژوهــش●بــرای●

رســیدن●بــه●هــدف●پژوهــش●از●تحلیــل●محتــوای●کیفــی●QCA●،پارادایــم●تفســیری●اســتفاده●

شــده●اســت●و●از●میــان●ادبیــات●نظــری●مطــرح●شــده،●نظریــه●●بازنمایی●هــای●رســانه●ای●

ــش● ــرای●نمای ــا●ب ــزی●معناداری ــن●چی ــرای●گفت ــان●ب ــای●اســتفاده●از●زب ــه●معن هــال)1932(●ک

ــاب● ــال،1396:●35-40(●انتخ ــد●)ه ــف●می●کن ــر●تعری ــراد●دیگ ــه●اف ــا●دار●ب ــان●معن دادن●جه

شــد●و●همچنیــن●در●پارادایــم●واقعیــت●اجتماعــی،●کارکردگرایــان●معتقدنــد●کــه●بــرای●تبییــن●

ــر●تریــن●منابــع●فرهنگــی●کشــور،●در●ســال● ــی●انقــالب●فرهنگــی●کشــور●بــر●محــور●جامع●تریــن●و●معتب 1.●شــورای●عال
1392●نقشــۀ●مهندســی●فرهنگــی●کشــور●و●در●ســال●1399●گــزارش●راهبــردی●شــاخص●های●فرهنگــی●کشــور●را●ارائــه●

داده●اســت.●
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یــک●واقعیــت●اجتماعــی،●نشــان●دادن●علــل●آن●کافــی●نیســت؛●بلکــه●بایــد●عملکــرد●آن●را●در●

شــبکۀ●نظــام●اجتماعــی●آشــکار●کنیــم●و●علــت●واقعیــت●اجتماعــی،●نیازهــای●نظــام●اجتماعــی●

ــرای●تحلیــل● اســت●کــه●واقعیــت●در●خدمــت●آن●اســت●)توســلی●1369،●214(●از●ایــن●رو،●ب

جامعه●شــناختی●ایــن●پژوهــش●نیــزاز●پارادایــم●واقعیــت●اجتماعــی●و●برخــی●از●ابعــاد●نظــری●

ــن● ــم2●)1858(،●وبل ــنز●)1902(1،●دورکی ــون●پارس ــناختی●همچ ــوزۀ●جامعه●ش ــمندان●ح دانش

ــردازان●اســتفاده●شــده●اســت.● ــر●نظریه●پ )1857(3و●دیگ

شکل●شمارۀ●1؛●چهارچوب●نظری●تحقیق●)محقق●ساخته(

روش شناسی پژوهش

روش●پژوهــش●کیفــی●تالشــی●بــرای●معنــا●کاوی●پدیــده●هــای●اجتماعــی●اســت●)اصالنــی●

و●همــکاران،●1396(.●در●تحقیقــات●کاربــردی،●محقــق●در●ایــن●اندیشــه●اســت●کــه●مســئله●ای●

ــا● ــردی●و●ی ــارب●ف ــد●از●تج ــود●و●می●توان ــه●ش ــه●کار●گرفت ــق●ب ــج●تحقی ــود●و●نتای ــل●ش ح

ــودن● ــردی●ب ــان●کارب ــا●بی ــری،1389:●47(.●ب ــرد●)خواجــه●امی دیدگاه●هــای●نظــری●نشــأت●گی

نــوع●ایــن●تحقیــق،●روش●تحلیــل●محتــوای●کیفــی●هدفمنــد●QCA،●روش●ایــن●تحقیق●اســت.

1. Talcott Parsons

2. Durkheim

3. Thorstein Veblen
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مدل●شمارۀ●1:●مدل●روش●تحلیل●محتوای●کیفی●هدفمندQCA●)●ایمان●و●نوشادی،1390●:26(

در●ایــن●روش،●پژوهشــگران●بــا●اســتفاده●از●نظریــه●یــا●منابــع●،کار●را●بــا●تعیــن●مفاهیــم●

یــا●متغیرهــای●کلیــدی●بعنــوان●مقوله●هــای●کدگــذاری●ابداعــی●آغــاز●می●کننــد●)ســیه●

وشــانون،●2005●:1281-1282(.●در●مــدل●شــمارۀ●1،●مقوله●بنــدی●روش●تحلیــل●محتــوای●

کیفــی●هدفمنــد●نشــان●داده●شــده●کــه●در●آن،●محقــق●بــا●بــه●كار●بــردن●نظریه●هــای●موجــود●

ــه● ــه●ب ــه●ک ــورد●مطالع ــه●م ــد.●جامع ــدام●می●كن ــا●اق ــدی●داده●ه ــه●بن ــایی●و●مقول در●شناس

ــت●داردشــامل●برنامه●هــای●خانواده●محــور●شــبکه●یــک●ســیما● ــن●پژوهــش●قراب موضــوع●ای

)برنامــۀ●ســیمای●خانــواده(،●شــبکۀ●دوســیما●)برنامــۀ●هــزار●راه●نرفتــه(●و●شــبکۀ●پنــج●ســیما●

ــه● ــا●●هم ــن●برنامه●ه ــز●ای ــر●نی ــال●حاض ــه●در●ح ــت●ک ــم(●●اس ــه●برمی●گردی ــه●خان ــۀ●ب )برنام

روزه●بــه●تولیــد●و●پخــش●برنامه●هــای●خانواده●محــور●بــا●موضــوع●بررســی●مســائل●فرهنگــی،●

ــری،● ــای●آموزشــی،●هن ــور،●برنامه●ه ــای●گفتگومح ــواده●●در●قالب●ه ــی●خان ــی●و●مذهب اجتماع

ــری● ــه●گی ــرای●نمون ــد.●ب ــاص●می●پردازن ــام●خ ــبتی●●در●ای ــای●مناس ــش●برنامه●ه ــرود●و●پخ س

درطــول●ســه●ماهــه●پائیــز●75●قســمت●ازهــر●برنامــه●پخــش●شــد●کــه●بــه●دلیــل●حجــم●زیــاد●و●

محدودیــت●هــای●ایــن●تحقیــق،●هــر●دوهفتــه●یکبــار●تعــداد●یــک●قســمت●از●هــر●ســه●برنامــه●

و●درمجمــوع،●تعــداد●18●برنامــه●مذکــور●مربــوط●بــه●ســال●1398●●درســال●1399●از●آرشــیو●

شــبکه●های●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●دریافــت●و●طبــق●مراحــل●ذیــل●تحلیــل●شــده●اســت.

1● مرحلۀ●تبدیل●موضوعات●و●پالن●های●نمونه●گیری●شده●به●متن●انجام●شد؛.

2● ــاز●. ــده●را●آغ ــتخراج●ش ــن●اس ــد●مت ــی●هدفمن ــوای●کیف ــل●محت ــه،●تحلی ــن●مرحل در●ای
کردیــم●.●جملــه●هــا●و●گفتگوهــای●متناســب●بــا●نظــر●محقــق●کــه●نزدیــک●بــه●مقــوالت●
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ــا●از● ــوان●واحــد●معن ــه●عن ــی●اســالمی●اســت●را●●ب ــی●ایران و●شــاخص●های●ســبک●زندگ
متــن●خــارج●مــی●کنیــم؛

درمرحلــۀ●بعــد،●واحدهــای●معنایــی●بــه●دســت●آمــده●را●در●دســته●بنــدی●هــای●انتزاعــی●.●3
تــر●بــه●زیرمقولــه●تبدیــل●کردیــم؛●

4● ایرانــی●. از●زیرمقوله●هــا●را●بــا●مقــوالت●شــاخص●های●ســبک●زندگــی● هــر●دســته●
اســالمی●مقایســه●می●کنیــم●و●مقولــۀ●نزدیــک●بــه●آن●زیرمقولــۀ●بــه●دســت●آمــده●را●در●

ــم؛ ــا●دادی ــدی●ج طبقه●بن

5● ــوالت●و●. ــا●مق ــی●را●متناســب●ب ــی●اســالمی-●ایران ــان،●شــاخص●های●ســبک●زندگ در●پای
ــای● ــا●مبن ــن●طبقه●بندی●ه ــت.●ای ــده●اس ــذاری●ش ــداول●جاگ ــود●در●ج ــوالت●خ زیرمق

ــری●ماســت.● ــه●گی ــل●و●نتیج تحلی

ــزی● ــرد●ممی ــای●کیفی،راهب ــش●ه ــاد●پژوه ــت●اعتم ــای●تثبی ــی●●از●روش●ه ــن●یک همچنی

پژوهــش●اســت،●ممیــزی●پژوهــش●اشــاره●بــه●ســازوکارهایی●دارد●کــه●بــرای●تضمیــن●تدریجی●

روایــی●و●پایایــی●و●در●نتیجــه●دقــت●علمــی●یــک●پژوهــش●درطــی●فرآینــد●انجــام●پژوهــش●

ــرای● ــی●●ب ــای●مختلف ــکاران●1398●:222(.●راهبرده ــرد●وهم ــی●ف ــود●)دانای ــتفاده●می●ش اس

ممیــزی●پژوهــش●بــود●کــه●مهمتریــن●آنهــا●حساســیت●پژوهشــگر،●انســجام●روش●شناســی،●

مناســب●بــودن●نمونــه،●گــردآوری●و●تحلیــل●همزمــان●داده●هــا●و●اندیشــیدن●تئوریــک●اســت●

کــه●در●ایــن●پژوهــش●بــه●جــای●آن●کــه●پــس●از●اتمــام●پژوهــش،●قابلیــت●اعتمــاد●آن●بررســی●

شــود،●از●راهبــرد●مناســب●بــودن●نمونــه●در●فراینــد●ممیــزی●پژوهــش●بــرای●●تثبیــت●اعتمــاد●

ــًا● ــه●نمونه●هــای●جامعــۀ●موردمطالعــه،●دقیق ــه●طــوری●ک ــد●ب ــن●پژوهــش●اســتفاده●گردی ای

ــی● ــالمی-●ایران ــی●اس ــبک●زندگ ــج●س ــرد●تروی ــه●رویک ــود●ک ــوری●ب ــای●خانواده●مح برنامه●ه

داشــت.●و●در●مــورد●اطمینــان●پذیــری●ایــن●تحقیــق●کیفــی●●نیــزاز●فرآیندهــای●ســاختار●یافتــه●

و●ســازمان●دهی●فرایندهــای●ســاخت●یافتــه●بــرای●ثبــت،●نوشــتن●و●تفســیر●داده●هــا●اســتفاده●

شــده●اســت●کــه●طــی●5●مرحلــه●توضیــح●داده●شــد.●در●پژوهــش●هــای●کیفــی●بــرای●رســیدن●

بــه●اطمینان●پذیــری●اســتفاده●از●راهــکار●فراینــد●ســاخت●یافتــه●و●ســازمان●دهــی●فرایندهــا●

بــرای●ثبــت●و●نوشــتن●تفســیر●هــا●ضــروری●اســت●)عبــاس●زاده،1391●:28(.

یافته های پژوهش

یافته●هــای●ایــن●پژوهــش،●بــر●اســاس●مبانــی●روش●کیفــی●هدفمنــد●بــا●نظریــۀ●پیــش●
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ــی●در● ــالمی-●ایران ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــی●و●فرهنگ ــی،●مذهب ــاخص●های●اجتماع ــرض●ش ف

ــل● ــه●اســتخراج●و●تحلی ــق●ب ــه●محق ــدی●شــده●اســت●ک ــق●طبقه●بن چهارچــوب●نظــری●تحقی

طبقــه●بنــدی●ایــن●یافته●هــا●و●تحلیــل●جامعه●شــناختی●شــاخص●های●مهــم●بــه●دســت●

ــه●اســت.● ــده،●پرداخت آم

برنامه هــای  در  پرداختــی  ایرانــی   اســالمی-  زندگــی  ســبک  اجتماعــی  1-شــاخص 

اســالمی   جمهــوری  ســیمای  خانواده محــور 

ــالمی-● ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــاخص●اجتماع ــوالت●ش ــوالت●و●زیرمق ــدول●1،●مق ــق●ج طب

ایرانــی●پرداختــه●شــده●در●برنامه●هــای●خانواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●اســتخراج●

گردیــد●کــه●مبنــای●تحلیــل●اســت.

جدول●شمارۀ●1:●مقوله●و●زیرمقوله●های●شاخص●اجتماعی●سبک●زندگی●اسالمی-●ایرانی●پرداخت●شده●
در●برنامه●های●خانواده●محور●سیمای●جمهوری●اسالمی

●شاخص●اجتماعی

●نمونه●ای●از●واحد●های●معنایی●)مرجع:●جامعۀ●مورد●
مطالعه(

مقولهزیرمقوله

 در مجموع در خانۀ آشفته  حتی دارو هم تأثیری ندارد/ تصویر 
پدر سالخورده خود  و  مادر  به  که در حال مساعدت   جوانی 
و و دید و  بر دیدار  تأکید  و  احوال پرسی و صله رحم  است/ 
دردی  هر  داروی  خانواده  در  احترام  محبت،  بازدید/دوستی، 
است/ نیاز کودکان باید مورد توجه والدین واقع شود و برطرف 
شود/حمایت از زنان داریم و دغدغه های زنان را چگونه دیدیم/
و  /محبت  هستند  زبانزد  مهمان نوازی  در  کردستان  هموطنان 
صله ارحام را فراموش نکنید/ مهریه یک ِدین است، حتی بعد 
از مرگ/در طب ایرانی، والدین مسئولیت دارند که زود هنگام 
کودکان را بخوابانند با آرامش وبا او سخن های سبک گویید /
بازی های کودکان بایستی هر دو جسم و روح را درگیر نماید/
خانواده درخت و فامیل شاخ و برگ است/حضرت علی علیه 
السالم: صله رحم محبت آور و دشمن خوار کن است/در کنار 

عزیزان صمیمیت ها را بیشتر کنیم/

والدین؛  از  حمایت  و  1-احترام 
2-لزوم حفظ آرامش در خانواده؛ 
محبت؛  و  4-مهر  رحم؛  3-صله 
کودکان؛  صحیح  تربیت    -5
6-احترام به جایگاه و حقوق زن 
نوازی؛  7-مهمان  خانواده؛  در 
8-احترام ودرک متقابل زوجین؛ 
حسرت  و  مقایسه  9-عدم 
زندگی دیگران؛ 10-رعایت احترام 
درگفتگوهای زوجین؛ 11-تعهد و 
12-تساوی  خانواده؛  به  پایبندی 
جایگاه زن و مرد درخانواده؛ 13-

حفظ عالقه و رضایت زوجین.

1-ارتباطات 
خانوادگی
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●شاخص●اجتماعی

●نمونه●ای●از●واحد●های●معنایی●)مرجع:●جامعۀ●مورد●
مطالعه(

مقولهزیرمقوله

آرامش  کنیم/پدر و مادر ها منشاء  به پدر و مادر ها محبت 
هستند/ زحماتی که برایم کشیدی ممنونم /سالم به همه پدر 
و مادرها. همۀ دارایی ما پدر و مادرهایمان / پیامک: مهربانی را 
از پدرم  آموختم اما دیر/ هر نظمی یک فکر درست است. وارد 
است/  نظم  با  خانه  این  می شویم  متوجه  می شویم  که  خانه 
اگر اعضای خانواده به حرف مدیر خانواده گوش نکنند، قطعًا 
نظم و انضباط وآرامش خانواده ات پیدا نخواهید کرد/ خانوادۀ 
ژاپن را ببینید، در اثر داشتن نظم فوق العاده دنیا رافتح کردند/
اولین ایمان می شود منظم بودن، درخانواده، کار، ملزم به نظم 

باشید/ سرزنش و نصیحت های مادرم روی من مؤثر افتاد.

1-احترام به والدین؛ 2-ابراز عالقه 
3-قدرشناسی  خانواده؛   به 
نظم  4-اهمیت  والدین؛  از 
نصایح  اهمیت   -5 درخانواده؛ 
6-رضایت  خانواده؛  در  والدین 

والدین؛ 
7-تحکیم روابط خانواده.

2-خانواده 
محوری

تأکید به یادگیری و کسب تجربه در گفت وگوها در خانواده 
آزاد داده شود/ همسرم  آزاد و بحث  / در خانواده یک وقت 
به  مستمر  طور  به  می کردم/  خانه  کار  ماه   3 و  بود  مریض 
هرگاه  داشتم/  را  ابراز  این  همیشه  و  می کنم  کمک  همسرم 
بازنده ایم.  خودمان  اول  بگیریم  نادیده  را  همسرمان  نظرات 

بازنده در احترام،بازنده در بزرگواری، بازنده در عشق/

گفتگوهای  در  1-مشارکت 
در  2-مشارکت  خانوادگی؛ 
در  3-مشارکت  خانه؛  امور 

تصمیم گیری های خانواده.

3-مشارکت 
اجتماعی 
خانواده

فاصلۀ  می شوند/  دلسرد  می کنند  تردید  هم  به  آدمها  وقتی 
/ نداشتند  قبول  من  خانوادۀ  را  آنها  آداب  داشتیم/  طبقاتی 
دقت در انتخاب و ازدواج و تحقیقات مفصل قبل از ازدواج /
وقتی یک انتخاب رو براساس استرس و نابسامانی انجام دادی 
انجام  رو  انتخاب  این  براساس سن خاص و دیگر متغیر ها  
دادی / وقتی وارد این انتخاب شدی بایستی درست انتخاب 
کنی / قبل از اینه به ازدواج فکر کنم/ تو ذهن من این بود که 
معیار های خوبی داشتی/ مهربون بودی، خوش برخورد بودی، 
اهل زندگی و ساختن زندگی بودی و  اعتماد داشتی و  حس 

این آیتم ها رو داشتم.

زوجین؛  متقابل  اعتماد   -1
انتخاب  صحیح  2-معیارهای 
همسر؛ 3- فرزندآوری؛ 4-اعتماد 

متقابل زوجین.

4-پایداری 
خانواده

درتحلیــل●بازنمایــی●برنامــۀ●ســیمای●خانــواده،●بــه●خانــه●برمی●گردیــم●و●هــزارراه●نرفتــه،●

مشــخص●شــد●کــه●ایــن●برنامه●هــا●بــه●مقوله●هــای●اصلی1-ارتباطــات●خانوادگــی؛●2-خانــواده●

محــوری؛●3-مشــارکت●اجتماعــی●خانــواده؛●●و4-پایــداری●خانــواده●پرداخته●انــد●کــه●در●ایــن●

مقولــه●هــا●بیشــترین●تنــوع●زیرمقولــه●مربــوط●بــه●مقولــه●ارتباطــات●خانوادگــی●بــا●13●نــوع●

زیرمقولــه●و●کمتریــن●زیرمقولــه●بــه●مشــارکت●اجتماعــی●بــه●تعــداد3●نــوع●زیرمقولــه●تعلــق●
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دارد●و●مقولــه●خانــواده●محــوری●بــا●7●نــوع●زیرمقولــه●ومقولــه●پایــداری●خانــواده●بــا●4●نــوع●

زیرمقولــه●در●برنامه●هــای●خانــواده●محورســیمای●جمهــوری●اســالمی●در●قالــب●هــای●گفتگــوی●

ــان●وکارشناســان●و●میــان●برنامه●هــای●آموزشــی●و●هنــری●بــه●آن●پرداختــه● ــا●میهمان مجــری●ب

شــده●اســت●.●

دربرنامه هــای  پرداختــی  ایرانــی   اســالمی-  زندگــی  ســبک  مذهبــی  2-شــاخص 

اســالمی جمهــوری  ســیمای  خانواده محــور 

ــی●اســالمی-● ــوالت●شــاخص●اقتصــادی●ســبک●زندگ ــوالت●و●زیرمق ــق●جــدول●2،●مق طب

ایرانــی●پرداختــه●شــده●در●برنامه●هــای●خانواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●جمع●بنــدی●

شــد●کــه●مبنــای●تحلیــل●اســت.

●جدول●شمارۀ●2●:●مقوله●و●زیرمقوله●های●شاخص●مذهبی●سبک●زندگی●اسالمی-●ایرانی●پرداخت●شده●
در●برنامه●های●خانواده●محور●سیمای●جمهوری●اسالمی

شاخص●مذهبی

مقولهزیر●مقوله●نمونه●ای●از●واحد●های●معنایی●)مرجع:●جامعه●موردمطالعه(●

تبریک عید امامت به بینندگان محترم/ تسلیت شهادت حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها/ پخش تصاویر مناسبتی: مرتبط با حرم حضرت فاطمه– معصومه)س(/
پرچم گنبد را تبرک آوردیم/ما خوشبختیم با اینکه در حرم نیستیم، ولی امروز 
هم  همدلی،   ، احادیث/وحدت  و  حرم  شدیم/تصاویر:  تبرک  پرچم  کنار  در 
اندیشی از توصیه های قرآن و ما بایستی از قرآن و عترت بیاموزیم/ تصاویر از 
اسماء، صلوات، مدینه و آهنگ از توصیف حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله 

/ دخترهایم اگر بیدار باشند پشت پدرشون آیه الکرسی می خوانند.

ائمه  به  1-گرایش 
پیامبر  و  معصومین  
2-استعانت  اکرم)ص(؛ 
در  خدا(  )کالم  قرآن  از 
3-نیاز  زندگی؛  امور 
نیایش؛  و  دعا  به 
و  خمس  به  4-اعتقاد 

ئر ذکات. 
عا

ش
و 

ک 
س

منا
ه 

ی ب
ند

ایب
1-پ

نی
دی

کرد/هر  تحمل  را  بایستی سختی  نو  های  ایده  در  کنیم/  مهربانی  یکدیگر  با 
چالش یک فرصتی برای پیشرفت است/ دعوت به صبر و گفتگو و همدردی 
در مشکالت/گر معلم بودم می گفتم بنویسید: »آمد و ماند«، »آمد و صبوری 
کرد« و »آمد و نرفت«./فروشنده موظف است به شما اطمینان دهد وبا شما 
همکاری کند و در امنیت حساب مشتری همکاری کندهر کجاکه هستیم به 
دیگران محبت کنیم و به او ابراز دوستی و تبسم نمود/ سرشان بره قولشان 
خواستگاری  روز  است.چون  من همسرم  زندگی  فرد  ترین  خلق  نمیره!خوش 
او هیچ موقع  هر قولی دادند عمل کردند./زن و شوهر ها زود جا نزنند/بله 
فراموش نکرد ومدام بر سر من می زد تحملش پایین بود. /دست و دلبازه و 
بیشتر از همه دست و دلبازه/ایشون در کار خیر هست/تنهایی می شد در آورد 

و مرد!ولی تنهایی نمیشد خورد!

یکدیگر؛  با  1-مهربانی 
تحمل؛  و  2-بردباری 
و  خلقی  3-خوش 
4-وفای  گشاده رویی؛ 
5-خدمت  عهد؛   به 
همنوع؛  به  خالصانه 
رسوم  تقبیح  و  6-نفی 
7-امانتداری؛   اشتباه؛ 
 -9 گذشت؛   -8
دستگیری از نیازمندان.

عه
ام

 ج
قی

خال
ی ا

ها
گی 

یژ
-و

2
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تو  دارم،  بزرگی  /خدای  میزنیم  بیرون  منزل  از  توکل  با  ها  صبح  شیفت  هر 
بیمنت  که  آموختم  از خدا   را  کوچکی داری/مهربانی  بنده  که  فراموش نکن 
اختیارم قرار داد/عالی ترین شکل محبت متعلق به خداست و  همه چیز در 
شامل همه چیز است داشته های ما نعمت با مهر و محبت خداوندی است 
و نداده ها حکمت است/ خیلی از قول ها امضا می شود که در صورت بدقولی 
قانون رسیدگی می کند/بسیاری از قول ها سند ندارد و قانون کاری نمیتواند 
نعمت  ماخداست/ شکر  قانونی  بی سند، طرف  قول های  این دسته  بکند،در 
نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند/ متوجه هستید که چون 

در زندگی تقوا داشتید، بردید.

نعمات  1-قدردانی 
حضور  2-درک  الهی 
خداوند3- محضر  در 

با  نزدیک  ارتباط 
خداوند4- تقوا

ری
دا

 م
ین

-د
3

وای به حال جامعه ای که خوب بودن آدم ها را جای زرنگ نبودن او میگذارند 
ارزش ها متأسفانه در جامعه رشد نموده/  او و بالعکس/ ضد  و ساده بودن 
دروغ  پیش مشاور  بود  برای خودش  را  اوقاتش  مام  دیدم/  خرافات  بعدها 
میگفت و متناقض صحبت می کرد/ آنها میخواستند فرزندم را خرافاتی تربیت 

کنند.

مذمت  و  1-تقبیح 
2-تقبیح  فرصت طلبی؛ 
و مذمت خرافه پرستی؛ 
مذمت  و  3-تقبیح 

ریدروغگویی. 
دا

دین
ت 

الم
س

-4

ــزارراه● ــم●و●ه ــه●برمی●گردی ــه●خان ــواده،●ب ــیمای●خان ــای●س ــی●برنامه●ه ــل●بازنمای درتحلی

نرفتــه،●مشــخص●شــدکه●درمجمــوع●ایــن●برنامه●هــا●درقالــب●گفتگــوی●مجــری●بــا●میهمانــان●

و●خانواده●هــا●و●روانشناســان●وبرنامه●هــای●آموزشــی●و●هنــری●و●ترانــه●و●ســرود●های●مذهبــی●

بــه●مقوله●هــای●اصلی1-پایبنــدی●بــه●مناســک●وشــعائر●دینــی؛●2-ویژگی●هــای●اخالقــی●جامعــه؛●

3-دین●مــداری؛●و4-ســالمت●دینــداری●پرداخته●انــد●کــه●در●ایــن●مقولــه●هــا●بیشــترین●

پرداخــت●زیرمقولــه●مربــوط●بــه●مقولــۀ●ویژگی●هــای●اخالقــی●جامعــه●بــا●9نــوع●زیرمقولــه●و●

مقــوالت●پایبنــدی●بــه●مناســک●و●شــعائر●دینــی،●دین●مــداری●و●ســالمت●دینــداری●هرکــدام●

بــه●طــور●مســاوی●بــه●4●نــوع●زیرمقولــه●پرداختنــد.

برنامه هــای  در  پرداختــی  ایرانــی   اســالمی-  زندگــی  ســبک  فرهنگــی  شــاخص   -3

اســالمی جمهــوری  ســیمای  خانواده محــور 

ــالمی-● ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــاخص●فرهنگ ــوالت●ش ــوالت●و●زیرمق ــدول3،●مق ــق●ج طب

ــع● ــالمی●جم ــوری●اس ــیمای●جمه ــور●س ــای●خانواده●مح ــده●در●برنامه●ه ــه●ش ــی●پرداخت ایران

ــل●اســت. ــای●تحلی ــه●مبن ــدی●شــد●ک بن
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جدول●3؛●مقوله●ها●و●زیرمقوله●های●شاخص●فرهنگی●سبک●زندگی●اسالمی-●ایرانی●پرداخت●شده●در●
برنامه●های●خانواده●محور●سیمای●جمهوری●اسالمی

شاخص فرهنگی

مقولهزیر مقولهنمونه ای از واحد های معنایی )مرجع: جامعۀ موردمطالعه(

محلی  گویش  با  »آسمان«  نام  به  نماهنگ  یک   / کردکوی  محلی  ترانۀ 
نام  به  دارند  فالی  هندوانه/شیرازی ها  پوست  فال  /گیالنی ها  مازندرانی 
فال کلونک/قزوینیها سفره ای دارند به نام »چره«/ تبریزی ها باور دارند با 
خوردن هندوانه بایستی سوز سرما را از خود دور کنند/یاسوجی ها »متیل 
افسانه ای/خراسان جنوبی مراسم  بلند  خوانی« دارند، یعنی داستان های 
الزم  خیلی  را  رحم  صله  زنجانی ها  فال سوزن/  مراسم  هدایای  زدن  کف 
اول قاره«/ بختیاری ها  می دانند/ لرها برنامه خاصی دارند به نام »شوی 

کرد کدو تنبل را آب پز می کنند.

اقوام؛  1-گویش های 
2- آداب و رسوم اقوام

 -1
فرهنگ 

اقوام ایرانی 

هویج  آشپزی:  یلدا/بخش  شب  برای  مسقطی  ساخت  آشپزی:  بخش 
و  فود  فست  جای  به  است  مهم  خوردن  غذا  ایرانی(/منش  پلو)غذای 
نوشابه و سرخ کردن، از آش و خورشت و سوپ استفاده کنند/ غذاهایی 
آداب  را خودم درست می کنم. باغاال قاتوق، خورشت میزا قاسمی و.../ 
نبردن حرف فامیل، نداشتن چشم و هم چشمی.کالس  ایرانی:  و رسوم 
شما  حال  می خواهیم  نداریم/ما  کنایه  گوشه  نفروشیم،  فخر  نگذاریم، 
ایرانی /حافظ خوانی میهمان  را خوب کنیم.قصه گویی یک سنت زیبای 
برنامه )حسین اردستانی(/بهترین کتابی که خوانده اید اسمش چیست؟ 
سنت  و  بگذاریم  جدید  رسم های  خوانی/  کتاب  و  کتاب  کنید.  پیامک 
کتاب  ابراهیم،  به  قیدار، سالم  منُ او،  بخوانیم.  /کتاب  بگذاریم.  جدید 
شهید  نامۀ  زندگی  حسابی-نهج البالغه-  پروفسور  عشق،  استاد  “دا”/ 

حججی.

رسوم  و  1-آداب 
ایرانی؛ 2-غذای ایرانی؛ 
3-ادبیات، خط و زبان 
صنایع   -4 فارسی؛ 

دستی. 

2-نمادهای 
اسالمی- 

ایرانی
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شاخص فرهنگی

مقولهزیر مقولهنمونه ای از واحد های معنایی )مرجع: جامعۀ موردمطالعه(

با ویلچر در حرم حضرت معصومه )ع(مادر شهید را جابه جا می کنم /سال 
/C130 1384، 15 آذر تسلیت به خانواده های شهدای سقوط هواپیمای
این  اقوام  همه  /باور  ره(  امام  است)حضرت  پیروزی  رمز  وحدت  هفته 
است که ایرانی هستیم در کنار هم و وحدت داریم/همبستگی قومیت ها 
با یکدیگر اهل تشیع و سنی با هم/ /آنقدر اشتراکات داریم که اختالفات 
گم است. استکبار می خواهد گسل را باز کند/ سخن رهبر عزیز: نه شیعه 
انگلیسی و نه سنی آمریکایی. هدف ایجاد انسجام و حفظ وحدت بوده 
است / /خاطرات جنگ :دو شب مانده بود به عملیات خیبر به زنگ زدن 
گفتند برو دو کوهه/خدا رحمت کنه شهید محسن تقی زاده پسر خالم 
همینجوری رفت/اینجا و شهید گمنام پسرتون شهید شده در قطعه 50 
دفن شد  / مهدی دوباره رفت خط مقدم هر کاری از دستش بر می اومد 

می کرد.

 -2 شهادت؛  و  1-ایثار 
وحدت و همبستگی

انقالب   -3
ودفاع 
مقدس

با موضوع خیاطی مانتو و پوشش اسالمی با تنوع و به روز/ به جوونا می 
گم با حجاب باشن ، چادری، عروس شدن با آبرو باشن / بخش هنری ما 
دوخت مانتوهای پاییزی مدل کامال ایرانی / برنامۀ خیاطی و طراح لباس. 
گشاد  و  بلند  لباس  یک  اجتماع،  در  بودن  راحت  برای  ایرانی  خانم های 
باشگاه ورزشی داشتم و  »ردا«/  نام  به  کامل حجاب پوشیده  رعایت  و 

مشاور ورزشی بانوان من را به ورزش عالقه مند کردند.

متعادل  1-گرایش 
تنوع و مد؛ 2-پایبندی 
پوشش  و  حجاب  به 

کامل؛  3-  ورزش  

-4
بهزیستی 

فرهنگی

ــم«،● ــه●برمی●گردی ــه●خان ــای●»ب ــد●برنامه●ه ــخص●ش ــا●مش ــی●برنامه●ه ــل●بازنمای درتحلی

ــری●و●آموزشــی●و●گفتگــو● ــب●برنامه●هــای●هن ــه«●در●قال ــواده«●و●»هــزارراه●نرفت »ســیمای●خان

ــای● ــی؛●2-نماد●ه ــوام●ایران ــگ●اق ــای●اصلی1-فرهن ــه●مقوله●ه ــا●ب ــواده●ه ــان●و●خان ــا●میهمان ب

اســالمی-●ایرانــی؛●3-فرهنــگ●انقــالب●و●دفــاع●مقــدس؛●●و4-بهزیســتی●فرهنگــی●پرداختــه●

ــای● ــۀ●●نماده ــه●مقول ــوط●ب ــه●مرب ــت●زیرمقول ــترین●●پرداخ ــا●بیش ــن●مقوله●ه ــه●درای ــد●ک ان

اســالمی-●ایرانــی●بــا●4●نــوع●زیرمقولــه●و●مقــوالت●فرهنــگ●اقــوام●ایرانــی●و●فرهنــگ●انقــالب●و●

دفــاع●مقــدس●هــر●کــدام●بــه●طــور●مســاوی●بــه●2نــوع●زیرمقولــه●و●مقولــۀ●بهزیســتی●فرهنگــی●

بــه●3●نــوع●زیرمقولــه●پرداختــه●اســت.

بحث و نتیجه گیری
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ــی●و● ــی،●مذهب ــی●شــاخص●های●اجتماع ــرد●بازنمای ــا●رویک ــوری●اســالمی●ب ــیمای●جمه س

فرهنگــی●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●در●برنامه●هــای●خانــواده●●محــور●از●طریــق●آمــوزش●

ــی● ــالمی-●ایران ــار●اس ــالق●و●رفت ــوای●آداب،●اخ ــا●محت ــانه●ای●را●ب ــای●رس ــازی،●پیام●●ه و●الگوس

ــای● ــان●و●خانواده●ه ــد●مخاطب ــرض●دی ــال●)1932(●درمع ــی●●رســانه●ای●ه ــۀ●بازنمای ــق●نظری طب

ایرانــی●قــرار●مــی●دهــد.●در●ایــن●زمینــه،●از●قالب●هــای●گفتگــوی●مجــری●بــا●میهمانــان،●گفتگــو●

بــا●زوج●هــا،●میــان●برنامــه●آموزشــی،●هنــری،●ترانــه●و●ســرود،●بــرای●نمایــش●دادن●بــه●افــراد●

جامعــه،●مقوله●هــا●و●زیرمقوله●هــای●شــاخص●های●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●اســتفاده●

ــه●●و●زیرمقوله●هــای●اســتخراج● ــا●تحلیل●هــای●انجــام●شــده●مشــخص●شــد●مقول می●شــود.●ب

ــی●● ــالمی-●ایران ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــی●و●فرهنگ ــی،●مذهب ــاخص●های●اجتماع ــا●ش ــده●ب ش

کامــالً●همســو●بــوده●اســت.

ــا● ــد●ب ــی●هدفمن ــوای●کیف ــل●محت ــرای●روش●تحلی ــق●اج ــق●طب ــداف●تحقی ــاس●اه براس

ــه● ــه●خان جامعــه●مــورد●مطالعــه●برنامه●هــای●خانواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●)»ب

برمی●گردیــم«،●»ســیمای●خانــواده«●و●»هــزارراه●نرفتــه«(●●تعــداد●12●نــوع●مقولــه●و●58●نــوع●

ــق● ــۀ●بازنمایی●شــده●در●برنامه●هــای●خانواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●مطاب زیرمقول

و●همســو●بــا●شــاخص●های●فرهنگــی،●مذهبــی●و●اجتماعــی●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●

طبــق●نمــودار●)●شــماره1(●اســتخراج●شــد.

نمودار●شمارۀ●1:●فراوانی●انواع●مقوله●و●زیرمقوله●های●شاخص●های●مذهبی،●فرهنگی●و●اجتماعی●
برنامه●های●خانواده●محور

ــی●● ــالمی-●ایران ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــاخص●های●اجتماع ــدام●ش ــه●ک ــه●اینک ــخ●ب در●پاس

دربرنامه●هــای●خانواده●محــور●»بــه●خانــه●برمی●گردیــم«،●»ســیمای●خانــواده«●و●»هــزارراه●

ــی● ــۀ●اصل ــداد●4●مقول ــق●نشــان●می●دهــد●تع ــج●تحقی ــه●شــده●اســت،●نتای ــه«●پرداخت نرفت

ــزوم● ــن،●ل ــت●از●والدی ــرام●و●حمای ــای●احت شــامل؛●1-ارتباطــات●خانوادگی)شــامل●زیرمقوله●ه
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ــرام● ــودکان،●احت ــح●ک ــت●صحی ــت،●تربی ــر●و●محب ــه●رحــم،●مه ــظ●آرامــش●در●خانواده،صل حف

بــه●جایــگاه●وحقــوق●زن●در●خانــواده،●مهمــان●نــوازی،●احتــرام●ودرک●متقابــل●زوجیــن،●عــدم●

مقایســه●وحســرت●زندگــی●دیگــران،●رعایــت●احتــرام●درگفتگوهــای●زوجیــن،●تعهــد●وپایبنــدی●

ــن(؛● ــت●زوجی ــه●و●رضای ــظ●عالق ــواده،●حف ــرد●درخان ــگاه●زن●وم ــاوی●جای ــواده،●تس ــه●خان ب

ــواده،● ــه●خان ــن،●ابرازعالقــه●ب ــه●والدی ــرام●ب ــواده●محــوری●)شــامل●زیرمقوله●هــای●احت 2-خان

ــواده،● ــن●درخان ــح●والدی ــت●نصای ــواده،●اهمی ــم●در●خان ــت●نظ ــی●ازوالدین،اهمی قدرشناس

ــامل● ــواده●)ش ــی●خان ــارکت●اجتماع ــواده(؛●3-●مش ــط●خان ــم●رواب ــن●و●تحکی ــت●والدی رضای

ــارکت● ــه،●مش ــور●خان ــارکت●در●ام ــی،●مش ــای●خانوادگ ــارکت●در●گفتگوه ــای●مش زیرمقوله●ه

ــای● ــای●معیاره ــامل●زیرمقوله●ه ــواده●)ش ــداری●خان ــواده(؛●و●4-پای ــای●خان درتصمیم●گیری●ه

ــو● ــای●گفتگ ــن(●در●برنامه●ه ــل●زوجی ــاد●متقاب ــدآوری●و●اعتم ــح●انتخــاب●همســر،●فرزن صحی

ــه●بیشــترین● ــه●شــده●اســت●ک ــه●آن●پرداخت ــی●وب ــوری●اســالمی●بازنمای محورســیمای●جمه

شــاخص●ها●و●مقولــه●هــا●نیــز●بــه●شــاخص●های●اجتماعــی●اختصــاص●دارد.●در●پاســخ●

ــای● ــی●●در●برنامه●ه ــالمی-●ایران ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــاخص●های●مذهب ــدام●ش ــه●ک ــه●اینک ب

خانواده●محــور●»بــه●خانــه●برمی●گردیــم«،●»ســیمای●خانــواده«●و●»هــزارراه●نرفتــه«●●پرداختــه●

شــده●اســت،●نتایــج●نشــان●مــی●دهــد●ســیمای●جمهــوری●اســالمی،●تعــداد●4●مقولــۀ●اصلــی●

ــه●ائمــه● ــی●)شــامل●زیرمقوله●هــای●گرایــش●ب ــه●مناســک●و●شــعائر●دین ــدی●ب شــامل●1-پایبن

ــاز● ــی،●نی ــور●زندگ ــدا(●در●ام ــرآن●)کالم●خ ــتعانت●از●ق ــرم)ص(،●اس ــر●اک ــن●●و●پیامب معصومی

بــه●دعــا●و●نیایــش،●اعتقــاد●بــه●خمــس●و●ذکات(؛●2-ویژگی●هــای●اخالقــی●جامعــه●)شــامل●

زیرمقوله●هــای●مهربانــی●بــا●یکدیگــر،●بردبــاری●و●تحمــل،●خوش●خلقــی●و●گشــاده●رویی،●

وفــای●بــه●عهــد،●خدمــت●خالصانــه●بــه●همنــوع،●نفــی●و●تقبیــح●رســوم●اشــتباه،●امانتــداری،●

از●نیازمنــدان؛●3-●دین●مــداری●)شــامل●زیرمقوله●هــای●قدردانــی● گذشــت●و●دســتگیری●

ــوا(؛●●و● ــد●و●تق ــا●خداون ــک●ب ــاط●نزدی ــد،●ارتب ــی،●درک●حضــور●در●محضــر●خداون ــات●اله نعم

ــح●و● ــی،●تقبی ــت●طلب ــت●فرص ــح●و●مذم ــای●تقبی ــامل●زیرمقوله●ه ــداری●)ش ــالمت●دین 4-س

ــتی(● ــت●خرافه●پرس ــح●و●مذم ــی،●تقبی ــت●دروغگوی ــح●و●مذم ــتی،●تقبی ــت●خرافه●پرس مذم

ــه● ــه●آن●پرداخت ــی●و●ب ــالمی●بازنمای ــوری●اس ــیمای●جمه ــور●س ــای●خانواده●مح را●در●برنامه●ه

ــالمی-● ــی●اس ــبک●زندگ ــی●س ــاخص●های●فرهنگ ــدام●ش ــه●ک ــه●ب ــه●اینک ــخ●ب ــت.●●در●پاس اس

ایرانــی●●در●برنامه●هــای●خانواده●محــور●مزبــور●●پرداختــه●شــده●اســت،●نتایــج●نشــان●می●دهــد●

ــا● ــی●)ب ــی●شــامل●1-فرهنــگ●اقــوام●ایران ــۀ●اصل ســیمای●جمهــوری●اســالمی،●تعــداد●4●مقول
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زیرمقوله●هــای●گویش●هــای●اقــوام،●آداب●و●رســوم●اقــوام(؛●2-●نمادهــای●اســالمی-●ایرانــی●)بــا●

زیرمقوله●هــای●آداب●و●رســوم●ایرانــی،●غــذای●ایرانــی،●ادبیــات،●خــط●و●زبــان●فارســی،●صنایــع●

ــهادت●و● ــار●و●ش ــای●ایث ــا●زیرمقوله●ه ــدس●)●ب ــاع●مق ــالب●و●دف ــگ●انق ــتی●(؛●3-●فرهن دس

وحــدت●و●همبســتگی(؛●و●4-●بهزیســتی●فرهنگــی●)بــا●زیرمقوله●هــای●گرایــش●متعــادل●تنــوع●

ــور● ــای●خانواده●مح ــل●و●ورزش(●را●در●برنامه●ه ــش●کام ــاب●و●پوش ــه●حج ــدی●ب ــد،●پایبن و●م

ســیمای●جمهــوری●اســالمی●بازنمایــی●و●مــورد●توجــه●قــرار●داده●اســت.●

نمودار●2:●رویکرد●پرداختی●برنامه●های●خانواده●محور●براساس●بیشترین●فراوانی●تنوع●مقوالت●
وزیرمقوالت●شاخص●های●اجتماعی●،مذهبی●و●فرهنگی●سبک●زندگی●اسالمی-●ایرانی

از●مجمــوع●تعــداد●3●نــوع●شــاخص،●12●نــوع●مقولــه●و●58●نــوع●زیــر●مقولــه،●شــاخص●

ــاخص● ــترین●ش ــه●بیش ــوع●زیرمقول ــی●و●27●ن ــه●اصل ــوع●مقول ــداد●4●ن ــا●تع ــی●●ب اجتماع

پرداختــی●●و●شــاخص●مذهبــی●بــا●4●مقولــه●و●20●نــوع●زیرمقولــه●دومیــن●شــاخص●پرداختــی●

و●شــاخص●فرهنگــی●نیــز●بــا●4●مقولــه●اصلــی●و●11●زیرمقولــه●کمترین●شــاخص●اصلــی●پرداختی●

در●برنامه●هــای●خانــواده●محورســیمای●جمهــوری●اســالمی●از●منظــر●تعــداد●مقــوالت●و●

زیرمقــوالت●پرداختــی●مشــخص●شــد.●از●ســویی●براســاس●نمــودار2●می●تــوان●نتیجــه●گرفــت●

کــه●در●برنامــۀ●هــزار●راه●نرفتــه،●رویکــرد●پرداخــت●بــه●مقولــۀ●ارتباطــات●خانوادگــی●شــاخص●

اجتماعــی●بــا●تعــداد●9●نــوع●زیرمقولــه●،●در●برنامــۀ●بــه●خانــه●برمی●گردیــم،●رویکــرد●پرداخــت●

ــه●و●در● ــداد5●زیرمقول ــا●تع ــی●ب ــاخص●مذهب ــه●ش ــی●جامع ــای●اخالق ــۀ●ویژگی●ه ــه●مقول ب

برنامــۀ●ســیمای●خانــواده،●مقولــۀ●ارتباطــات●خانوادگــی●شــاخص●اجتماعــی●بــا●تعــداد●6نــوع●

زیرمقولــه،●دارای●بیشــترین●اهمیــت●اســت●کــه●ایــن●زیــر●مقــوالت،●مقــوالت●و●شــاخص●ها●
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ــا● ــب●ه ــر●قال ــان●و●دیگ ــناس●و●میهمان ــا●کارش ــو●ب ــی●گفتگ ــب●اصل ــا●در●قال ــن●برنامه●ه درای

ــر● ــزارش،●تصاوی ــپزی،●گ ــه●آش ــری،●برنام ــه●هن ــه،●برنام ــان●برنام ــرود،●می ــه●و●س ــد●تران مانن

ــل● ــاد●●تحلی ــر●ابع ــن●از●منظ ــه●شــده●اســت.●همچنی ــه●آن●پرداخت ــی●و●ب ــه●بازنمای ــا●دکلم ب

جامعه●شــناختی،●رویکــرد●رســانه●ای●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●در●بازنمایــی●شــاخص●های●

ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●در●حــوزه●●دو●نهــاد●مهــم●خانــواده●و●دیــن●بــا●وجــود●برخــی●

واقعیت●هــای●اجتماعــی●●قابــل●تحلیــل●اســت●کــه●بــه●آن●می●پردازیــم.●براســاس●یافته●هــای●

تحقیــق،●آنچــه●دغدغــۀ●سیاســتگزاران●رســانۀ●ملــی●درحــوزه●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●

اســت،●رویکــرد●اشــاعه●و●ترویــج●شــاخص●های●اجتماعــی●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●و●

معطــوف●ســاختن●توجــه●خانــواده●اســالمی-●ایرانــی●بــه●مجموعــه●ای●ازمســائل●و●موضوعاتــی●

همچــون●پایــداری●خانــواده،●مشــارکت●اجتماعــی،●خانــواده●محــوری●و●ارتباطــات●خانوادگــی●

ــذار●و● ــال●گ ــور●درح ــمی●کش ــای●رس ــاس●آماره ــوالت●براس ــن●مق ــی●از●ای ــه●برخ ــت●ک اس

دســتخوش●تغییــرات●اساســی●اســت.

ــور●در● ــالق●در●كش ــزان●ط ــه●می ــت●ك ــی●از●آن●اس ــا●حاك آماره

ســال●1395●بــه●طــور●چشــمگیری●افزایــش●یافتــه●اســت●)درگاه●

ملــی●آمــار،●20●آبــان●●1398،●14:00(●و●رونــد●طــالق●در●طــول●

ــوده●اســت.●در●ســال●93●در● ــش●ب ــه●افزای ــر●رو●ب ــک●دهــه●اخی ی

ــر●هــر●100●مــورد●ازدواج●23●مــورد●طــالق●وجــود●داشــت،●در● براب

حالــی●کــه●در●ســال●97●در●برابــر●هــر●100●مــورد●ازدواج●32●مــورد●

طــالق●وجــود●داشــته●اســت.●)خبرآنالیــن،21●آبــان●1398،●16:30(.●

میــزان●مــرگ●و●میــر●ناشــی●از●ســوء●مصــرف●مــواد●در●طــول●دوره●5●

ســاله●97-1393●افزایــش●یافتــه●اســت.●همچنیــن●15304●نفــر●

مــرگ●و●میــر●ناشــی●از●ســوء●مصــرف●مــواد●مخــدر●در●ایــن●5●ســال●

ثبــت●شــده●اســت●)شــهبازی●و●دیگــران●●260،1397.●●خانوارهــای●

ایرانــی●در●ســال●1398●نســبت●بــه●ســال●1390●حــدود●34●درصــد●

به●طــور●پیوســته●بــا●کاهــش●رفــاه●مواجــه●بوده●انــد●)دنیــای●

ــرداد●1400،16:00●●(. ــن،●31●م اقتصــاد●آنالی

حــال●بــا●دیدگاهــی●معطــوف●بــه●شــناخت●و●تبییــن●مســائل●اجتماعــی●بایســتی●
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مشــخص●شــود،●ریشــه●هــای●اصلــی●آســیب●هــای●خانــواده●درکجاســت●و●رویکــرد●رســانه●ای●

بازنمایــی●شــاخص●های●اجتماعــی●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●چــه●نقشــی●درآن●داشــته●

و●نهــاد●رســانه●چگونــه●می●توانــد●بــا●ایــن●مســئله●مقابلــه●کنــد.●از●ایــن●منظــر،●بــا●الهــام●از●

مکتــب●کارکردگرایــی●و●به●طــور●خــاص●دیــدگاه●پارســونز1●بــه●موضــوع●نظــام●هــا●و●نهادهــا،●

بدیهــی●اســت●کــه●رســانه●خــود●یــک●خــرده●نظــام،●خانــواده●نیــز●یــک●خــرده●نظــام●و●دیگــر●

نهادهــا●ماننــد●اجــزای●یــک●نظــام●هســتند●کــه●برخــود●و●دیگــر●نظــام●هــا●مؤثــر●و●ضامــن●بقای●

یکدیگــر●مــی●باشــند●و●ارتبــاط●ایــن●خرده●نظام●هــا●در●یــک●جامعــه،●نظیــر●هــر●نظــام●کنشــی،●

درعیــن●خودمختــاری،●متقابــالً●بــه●یکدیگــر●وابســته●●و●تأثیــر●گــذار●هســتند.●بــا●الگوگیــری●از●

مــدل●نظــری●پارســونز●و●بــا●توجــه●بــه●اهمیــت●کارکــرد●رســانه●و●دیگــر●نهــاد●هــای●فرهنگــی،●

دینــی،●اقتصــادی●و●اجتماعــی●در●انســجام●خانــواده●و●بــه●ویــژه●مســئله●اجتماعــی●ناپایــداری●

ــا● ــا●پیــش●فــرض●نتایــج●ایــن●تحقیــق2●،ســهم●ن ــواده،●بایســتی●اذعــان●داشــت●کــه●ب خان

همســویی●کارکــردی●دیگــر●نهــاد●هــای●مرتبــط●بــا●خانــواده●در●وضعیــت●ناپایــداری●خانــواده،●

اجتنــاب●ناپذیراســت.●از●ایــن●منظــر●بــه●ارائــه●مــدل●مشــارکتی●ایــن●تحقیــق●جهــت●ترویــج●و●

تحکیــم●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●و●راه●حــل●ایــن●موضــوع●مــی●پردازیــم.

مدل●2؛●مدل●مشارکتی●نهادهای●موثر●در●ترویج●و●تحکیم●سبک●زندگی●اسالمی-●ایرانی●)محقق●
ساخته(

ــت● ــم●و●تربی ــاد●تعلی ــواده●و●نه ــاد●خان ــامل●نه ــی●ش ــای●اجتماع ــدل●نهاده ــن●م در●ای

ــل● ــه●قائ ــرای●جامع ــر●را●ب ــا●یکدیگ ــط●ب ــاوت●و●در●عین●حــال●مرتب ــی●متف ــوع●خرده●نظــام●●اجتماع ــار●ن 1.●پارســونز●چه
ــی● ــک●سیســتم●اجتماع ــای●ی ــظ●و●بق ــرای●حف ــه●ب ــرد●ک ــر●می●گی ــرد●در●نظ ــک●کارک ــام●ی ــرای●هرخرده●نظ می●شــود●وب
الزمنــد.●ایــن●چهــار●خرده●نظــام●و●کارکردشــان●عبارت●انــد●از1(خرده●نظــام●اقتصــادی●بــا●تطابــق●بــا●محیــط●،خرده●نظــام●
ــی● ــام●اجتماع ــا●و●خرده●نظ ــظ●الگوه ــا●کارکردحف ــی●ب ــام●فرهنگ ــدف●،خرده●نظ ــه●ه ــرد●دســت●یابی●ب ــی●باکارک سیاس

ــب،●59:1378( ــرد●یکپارچگی.)کرای باکارک
2.●براســاس●یافتــه●هــای●تحقیــق●در●بخــش●تحلیــل●بازنمایــی●،ترویــج●و●تحکیــم●شــاخص●هــای●فرهنگــی،●اجتماعــی●
و●مذهبــی●ســبک●زندگــی●اســالمی●ایرانــی●خانــواده●در●برنامــه●هــای●خانــواده●محــور●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●در●

حــال●اجــرا●مــی●باشــد.
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ــح●ســبک● ــرای●صحی ــه●اج ــی●شــوند●ک ــده●محســوب●م ــی●کنن ــای●اجتماع ــن●نهاده مهمتری

ــی●و● ــی●ایــن●دو●نهــاد●و●از●ســویی●همگن ــوان●کارکــرد●درون ــه●عن ــی●●ب زندگــی●اســالمی-●ایران

همراســتایی●کارایــی●ایــن●دو●نهــاد●بــا●دیگــر●نهادهــای●مــدل،●حــد●مطلــوب●مشــارکتی●ایــن●

مــدل●خواهــد●بــود.●از●ســویی●نهادهــای●فرهنگــی●و●دینــی●ازجملــه●حوزه●هــای●علمیــه،●وزارت●

فرهنــگ●و●ارشــاد،●ســازمان●تبلیغــات●اســالمی،●مؤسســات●و●نهادهــای●وابســته●بــه●شــورای●

عالــی●انقــالب●فرهنگــی،●فرهنگســتان●هــا،●ســازمان●هــای●تدویــن●کتــب●و●جهــاد●دانشــگاهی●

و●ســازمان●هــای●فرهنگــی●و●هنــری●شــهرداری●هــا●و●دیگــر●نهــاد●هــای●فرهنگــی●نیــز●در●اجــرای●

ــم● ــی●بایســت●ه ــی●م ــی●اســالمی-●ایران ــبک●زندگ ــای●س ــتگزاری●ه ــق●سیاس ــح●و●دقی صحی

بــه●صــورت●درون●نهــاد●و●همگرایــی●بــا●دیگــر●نهادهــای●ایــن●مــدل،●ترویــج●و●فرهنگســازی●

ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●را●بــه●خوبــی●بــه●اجراگذارنــد.●همچنیــن●نهادهاوســازمانهای●

اقتصــادی●ازجملــه●وزارت●امــور●اقتصــادی●و●دارایــی،●ســازمان●هــای●مالیاتــی●و●حسابرســی،●

ســازمان●هــای●خصوصــی●مالــی●و●اقتصــادی●واز●همــه●مهمتــر●بانــک●هــا●نیــز●بایســت●عــالوه●

بــر●اجــرای●صحیــح●سیاســتگذاری●صحیــح●و●دقیــق●اقتصــاد●اســالمی-●ایرانــی●دردرون●ایــن●

ــی●و● ــی،●اجتماع ــای●فرهنگ ــر●نهاده ــا●دیگ ــادی●ب ــت●اقتص ــح●عدال ــرای●صحی ــا●در●اج نهاده

رســانه،●همگــرا●و●همســو●در●ترویــج●اشــاعۀ●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●باشــند.●

ــتگاه●های● ــا●و●دس ــی●نهاده ــز●تمام ــدون●حضــور●مشــارکت●آمی ــدل،●ب ــن●م براســاس●ای

متولــی●فرهنــگ،●اقتصــاد،●دیــن●وجامعــه،●اقدامــات●نهــاد●رســانه●بــا●هــدف●آگاه●ســازی●و●

ــواده●محــوری،●بطــور●کامــل●میســر● ــواده●و●خان ــات●پایــداری●خان ــه●و●ضعیــت●ثب رســیدن●ب

نخواهــد●شــد●و●حتــی●ممکــن●اســت●بدلیــل●عــدم●کارکــرد●صحیــح●درونــی●ایــن●نهــاد●هــا●و●

عــدم●همگنــی●ایــن●نهــاد●بــا●یکدیگــر،●ایــن●وضعیــت●منجــر●بــه●وضعیــت●آنومیــک●کارکــردی●

دســتگاه●ها●و●نهادهــای●فرهنگــی●درحــوزۀ●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●بینجامــد●و●ایــن●

ــا●یــک● ــواده●هــا●مؤثــر●اســت●و●آنهــا●را●ب آنومیــک●نهــادی●برتــک●تــک●افــراد●جامعــه●و●خان

فرهنــگ●متناقــض●بــا●آنچــه●رســانه●ســعی●در●ترویــج●آن●دارد،●روبــه●رو●مــی●کنــد.●

ــی● ــی●تابع ــادی1●رفتارهــای●ضــد●اجتماع ــی●نه ــۀ●آنوم ــق●نظری طب

ازاثــرات●فرهنگــی●و●نهــادی●اســت●و●آنومــی●بــه●ایــن●خاطــر●گســترش●

1. Institutional anomie theory
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بــر● مفــرط● تأکیــد● بایســت● مــی● کــه● نهادهایــی● کــه● می●یابــد●

موفقیت●هــای●مالــی●را●کنتــرل●کننــد●)خانــواده●وآمــوزش●و●پــرورش(●

ــد● ــته●ان ــادی●گش ــای●اقتص ــل●ارزش●ه ــود●حام ــده●و●خ ــف●ش تضعی

)ســیگل1،●1988●:177(.●درچنیــن●جوامعــی●کــه●اقتصــاد●نهــاد●مســلط●

اســت،●ارزش●هــای●فرهنگــی●بــه●هــر●وســیلۀ●ممکــن●توفیــق●اقتصادی●

را●تشــویق●می●کننــد●و●چهــار●ارزش●پیشــرفت،●فردگرایــی،●جهانگرایی●و●

بت●وارگــی●پــول●راموردتأکیــد●قــرار●مــی●دهنــد●)●موفتیــک●2006،2(.●

ــار●شکســتگی●و●گسســتگی● ــه●دچ ــای●جامع ــه●هنجاره ــی●ک در●صورت

شــوند،●فــرد●دیگــر●قــادر●نیســت●رابطــۀ●منطقــی●بیــن●خــود●و●جامعــه●

ــود●را● ــای●خ ــا●و●رفتاره ــن،●هدف●ه ــروی●از●قوانی ــد●و●در●پی ــرار●کن برق

ــی● ــر●ضوابط ــرد●دیگ ــه●ف ــرایطی●اســت●ک ــن●ش ــد.●در●چنی ــم●کن تنظی

ــامانی● ــاری●و●نابس ــی●هنج ــت●ب ــدارد●و●در●حال ــود●ن ــار●خ ــرای●رفت ب

ــروی● ــویی،●پی ــزی،1370:●58(.●●از●س ــنی●تبری ــرد●)محس ــر●می●ب به●س

ازمدرنیتــه●،آثــارو●عــوارض●اجتماعی،فرهنگــی●و●مذهبــی●گســترده●ای●

ــل●رشــد●ارزش●هــای●مــادی●و● ــه●دالی ــرای●کشــور●داشــته●اســت●وب ب

ســبقت●آن●از●ارزش●هــای●معنــوی،●پدیــدۀ●●مصــرف●گرایــی●و●نمایــش●

ثــروت،●تبدیــل●بــه●یــک●مســئلۀ●اجتماعــی●شــده●اســت،●بــه●گونــه●ای●

کــه●رهبــر●جمهــوری●اســالمی●بــا●هــدف●جلوگیــری●از●ترویــج●فرهنــگ●

ایــن●پدیــده،●ســال●1388را●ســال●اصــالح●الگــوی●مصــرف●نام●گــذاری●

ــی●کشــور●را●موظــف● ــی●و●فرهنگ ــی●دســتگاه●هــای●اجرای ــرد●وتمام ک

ــر● ــی●ب ــگ●مبتن ــن●فرهن ــا●ای ــه●ب ــرای●مقابل ــدام●ب ــزی●واق ــه●برنامه●ری ب

مصــرف●کردنــد.●●وبلــن●معتقــد●اســت●در●یــک●فرهنــگ●رقابتــی●مبتنی●

ــری● ــا●ارزش●دیگ ــه●ب ــان●را●در●مقایس ــان●ها●ارزش●ش ــرف،●انس ــر●مص ب

می●ســنجند●)کــوزر،1368●:362(●و●مصــرف●بــه●عنــوان●وســیله●کســب●

اعتباروجــود●دارد.●شهرنشــین●ها●می●خواهنــد●همــواره●اســتاندارد●

ــن● ــده●ای ــزه●مصرف●کنن ــع●انگی ــد●و●در●واق ــاال●ببرن ــود●را●ب ــرف●خ مص

1. Sigel

2. Moftick
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اســت●کــه●می●خواهــد●بــا●عــرف●پذیرفتــه●شــده●همنوایــی●کنــد●و●از●

هشــدار●و●انتقــاد●دیگــران●نســبت●بــه●خــود●اجتنــاب●ورزنــد●)وبلــن،●

ــرای●کســب● ــر●مصــرف،●افــراد●ب ــی●ب 1383●:●149(.●●در●فرهنــگ●مبتن

و●افزایــش●منزلــت●در●جامعــه●بایســتی●دارایــی●هــا،●اوغــات●فراقــت●

و●داشــته●هــای●مالــی●خــود●را●بــه●رخ●دیگــران●بکشــند●و●ایــن●ســبک●

ــح● ــد●برتقبی ــه●تاکی ــی●ک ــالمی-●ایران ــی●اس ــبک●زندگ ــا●س ــی●ب زندگ

خــود●بــزرگ●بینــی●و●بــه●رخ●کشــیدن●داشــته●هــای●خــود●بــه●دیگــران●

برخاســته●از●آداب●و●ســنن●اصیــل●ایرانــی●و●متــن●صریــح●کتــاب●

ــا●توجــه● ــن●اســاس،●ب ــر●ای ــرت●دارد●1.●ب آســمانی●اســت●کامــالً●مغای

بــه●سیاســت●هــای●کالن●جمهــوری●اســالمی●در●حــوزه●اصــالح●الگــوی●

مصــرف●و●پرهیــز●از●ترویــج●تجمل●گرایــی●و●اشــرافی●گری،●ســهم●رســانۀ●

ملــی●در●فرهنــگ●ســازی●و●القــای●فرهنــگ●اصــالح●الگــوی●مصــرف●در●

ــی●اصــالح●الگــوی●مصــرف●در●ســال●1388،● اجــرای●سیاســت●های●کل

ــوی●مصــرف● ــا●موضــوع●الگ ــوا●ب ــد●محت ــزان●9537●ســاعت●تولی می

درقالــب●برنامه●هــای●رادیویــی●وتلویزیونــی●و●درســال1399●ایــن●

میــزان●بــه●1221●ســاعت●تولیــد●محتــوا●درمحورهــای●معرفــی●و●تبلیــغ●

الگوی●هــای●اســالمی●مطلــوب●مصــرف،●تبییــن●الگــوی●مصــرف●بهینــه،●

اصــالح●شــیوه●هــای●غلــط●نهادینــه●شــده،معرفی●شــیوه●هــای●مؤثــر●

مدیریــت●مصــرف،●آمــوزش●شــیوه●هــای●اولویــت●بنــدی●تخصیــص●

درآمــد●و●مصــرف●رســیده●اســت●)مرکــز●طــرح●و●برنامــه●بودجــه●صــدا●

ــیر● ــته●س ــال●گذش ــد●در10●س ــن●رون ــه●ای ــان●1400●(●ک ــیما●،●آب و●س

نزولــی●داشــته●اســت●و●درمقابــل،●●رســانه●های●دیگــر●فرهنــگ●هــا●در●

ســال●هــای●اخیــر●بــه●رونــد●تاثیرگــذاری●فرهنــگ●مصرف●گرایــی●خــود●

ــانه● ــت●رس ــن●رقاب ــه●●ای ــی●اســت●ک ــد●و●بدیه ــیده●ان ــرعت●بخش س

ــی●کارســاز●نیســت● ــر●درحــوزه●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایران ای●نابراب

ــر● ــوای●رســانه●ای●و●همســویی●دیگ ــد●محت ــه●افزایــش●تولی ــاز●ب و●نی

ــا●هــدف●افزایــش●ســواد●رســانه● ــی●الگــوی●مصــرف●ب نهادهــای●متول

1●●“هرگــز●بــه●تکّبــر●و●نــاز●از●مــردم●رخ●متــاب●و●در●زمیــن●بــا●غــرور●و●تکبــر●قــدم●بــر●مــدار،●کــه●خــدا●هرگــز●مــردم●متکبــر●
خودســتا●را●دوســت●نمــی●دارد”●)قــرآن●کریــم●ســوره●لقمــان●●آیــه●18(
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ای●و●افزایــش●ســرمایه●اجتماعــی●بیــن●جامعــه،●رســانه●ومســئولین●

ــه●اجــرای●صحیــح● ــد●کــه●ایــن●اقــدام●●آحــاد●جامعــه●را●ب را●مــی●طلب

ــانه●ها● ــد●داد.●رس ــی●ســوق●خواه ــت●اجتماع ــوی●مصــرف●و●عدال الگ

بــا●افزایــش●ســطح●ســواد●رســانه●ای●جامعــه●باعــث●مــی●شــوند●کــه●

مــردم●صرفــا●بــه●نیازهــای●واقعــی●خــود●تمرکــز●کننــد●و●درعیــن●حــال●

ســرمایه●اجتماعــی●را●بــا●سیاســت●هــای●کالن●خــود●افزایــش●داده●و●

ــی● ــد●و●وقت ــزان●اقتصــادی●اعتمــاد●مــی●نماین ــه●برنامــه●ری جامعــه●ب

ــز● ــارکت●نی ــد●مش ــاد●ش ــردم●ایج ــئولین●و●م ــن●مس ــاد●بی ــن●اعتم ای

ــه● ــه●درجامع ــوی●مصــرف●بهین ــب●الگ ــن●ترتی ــام●می●شــود●و●بدی انج

ــه،1393●:96(. ــکان●و●جوادی شــکل●خواهــد●گرفــت●)مل

ــی● ــبک●زندگ ــه●آن●در●س ــته●ب ــای●وابس ــاخص●ها●و●مقوله●ه ــن،●ش ــش●دی ــن●نق  همچنی

اســالمی-●ایرانــی●ازجملــه●مناســک●و●شــعائر●دینــی،●گرایــش●بــه●بــزرگان●دیــن●و●تــوکل●بخــدا●

ــه● ــم●●ب ــال●انســان●می●شــود●و●ه ــردی●موجــب●کم ــه●هــم●بلحــاظ●ف ــور●در●جامع ــه●ام درهم

لحــاظ●اجتماعــی●بــرای●رســیدن●جامعــه●بــه●اهــداف●خــود●ایجــاد●التــزام●اخالقــی●می●کنــد●و●

ــراد●جامعــه●هویــت●می●بخشــد.●● ــه●اف ب

ــوان●نیــروی●نظــارت● دورکیــم●●اعتقــاد●داشــت●کــه●جامعــه●به●عن

ــی●از● ــن●یک ــد●و●دی ــته●باش ــور●داش ــرد●حض ــد●در●درون●ف ــی●بای درون

نیروهــای●ایجــاد●التــزام●اخالقــی●در●برابــر●خواســت●های●جامعــه●

اســت●)کــوزر،1386●:198(دیــن●بــرای●یــک●گــروه●اجتماعــی●می●توانــد●

ــان● ــتگی●را●می ــه●همبس ــد●رابط ــی●می●توان ــد؛●یعن ــش●باش هویت●بخ

ــک● ــه●ی ــن●ب ــه●دی ــی●ک ــا●هویت ــد●و●نوع ــروه●ایجــاد●کن ــک●گ ــراد●ی اف

ــن● ــت.●دی ــی●اس ــی●و●زبان ــی،●مل ــرا●قوم ــی●ف ــد،●هویت ــروه●می●ده گ

ــه● ــف●را●تحــت●هویتــی●خــاص●ب توانایــی●جمع●نمــودن●اقشــار●مختل

ــال،●1382●:14(. ــی●دارد●)اســکات●و●ه ــت●دین ــام●هوی ن

از●ســویی●باتوجــه●بــه●اهمیــت●لــزوم●آســیب●شــناختی●نهــاد●دیــن●درجامعــه●اســالمی-●

ــی●و●اعتقــادی● ــی●دین ــی،●یکــی●از●موضوعــات●بســیارمهم●متوجــه●نهــاد●دیــن●کــه●مبان ایران
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جامعــه●را●هــدف●قــرار●داده●اســت،●پدیــدۀ●سکوالریزاســیون1●اســت●و●ظهــور●و●بــروز●ایــن●این●

پدیــده،●بــه●کاهــش●نقــش●دیــن●در●جامعــه●در●مقایســه●بــا●جامعــۀ●ســنتی●داللــت●می●کنــد.●

ــدی●اســت●کــه● ــا●دنیوی●شــدن●فراین ــان●ویلســون2)1942(،●سکوالریزاســیون●ی ــه●نظــر●برای ب

طــی●آن●وجــدان●دینــی،●فعالیت●هــای●دینــی●و●نهادهــای●دینــی●اعتبــا●و●اهمیــت●اجتماعــی●

ــرد●نظــام●اجتماعــی● ــن●درعملک ــه●دی ــدان●معناســت●ک ــن●ب ــد،●ای خــود●را●از●دســت●می●دهن

ــا●خــارج●شــدن●از● بــه●حاشــیه●رانــده●می●شــود●و●کارکردهــای●اساســی●در●عملکــرد●جامعــه●ب

زیــر●نفــوذ●و●نظــارت●عواملــی●کــه●اختصاصــًا●بــه●امرمــاورای●طبیعــی●عنایــت●دارنــد،●عقالنــی●

ــی،●1381●:121( ــود●)محدث می●ش

ــازمان●های● ــتگاه●ها●و●س ــی●دس ــالش●تمام ــم●ت ــناختی،●علیرغ ــیب●ش ــردی●آس ــا●رویک ب

متولــی●در●حــوزه●حفــظ،●ترویــج●و●تحکیــم●ارزش●هــای●دینــی،●امــروزه●مــا●در●جامعــه●شــاهد●

ــی● ــی●جامعــه●کنون ــی●هســتیم.●مــدل●هــای●فرهنگــی●دین مــدل●هــای●جدیــد●فرهنگــی●دین

ــن،●مــدل●مســلط● ــه●از●دی ــده●ای●از●3●مــدل●فرهنگــی●مــدل●رســوب●یافت ــب●پیچی ــا●ترکی م

ــور●عناصــری● ــال●ظه ــران●در●ح ــی●ای ــگ●دین ــور●شــده●اســت●و●فرهن ــی●نوظه ــدل●فرهنگ و●م

ــراد●و● ــی،●اف ــدل●فرهنگ ــن●م ــه●در●ای ــت●ک ــان●اس ــور●توام ــم●بط ــن●داری●●وسکوالریس از●دی

نهادهــا●بــرای●لحظاتــی●دینــی●و●لحظاتــی●ســکوالر●هســتند.●و●عوامــل●اصلــی●آن●شــهر●نشــینی●

،علــم●مــدرن●و●تکنولــوژی●اســت●)فاضلــی،1395:●24-28(●از●ایــن●منظــر●می●تــوان●بــه●برخــی●

ــرای●متولیــان●نهادهــای●دینــی●ورســانه●اشــاره●نمــود● متغیرهــای●اجتماعــی●قابــل●بررســی●ب

کــه●تأثیــر●کاهشــی●ایــن●متغیرهــا●برمیــزان●دیــن●بــاوری●وعملگرایــی●دینــی●جامعــه●اجتنــاب●

ناپذیرمــی●باشــند.افزایش●فاصلــه●طبقاتی،افزایــش●منزلــت●تجملگرایی،کاهــش●ارزش●ســاده●

زیســتی،●کاهــش●اعتماداجتماعــی،●کاهــش●ســرمایه●اجتماعــی،●تغییــر●ارزش●هــای●نمادهــای●

ــان،● ــی●از●دین●شناس ــل●برخ ــول●و●عم ــض●در●ق ــوع●تناق ــاب●و●موض ــوع●حج ــی،●موض مذهب

ــه●دیــن●مــورد● ــۀ●ایــن●متغیرهــا●هســتند.●●اعتقــادات●پایــه●ای●نگــرش●دانشــجویان●ب ازجمل

تأییــد●اســت●امــا●در●بعــد●مناســکی●براســاس●درک●و●فهــم●خــود●و●مغایــر●بــا●دیــن●اســت●واز●

دالیــل●ایــن●گسســت،●ضعــف●محتــوای●کتــب،●ضعــف●کارشناســان●دینــی،●ناســازگاری●قــول●

وعمــل●مدعیــان●مذهــب●و●جوخانوادگــی●و●محیطــی●اســت●)ناصــری●و●همــکاران1395،●79(●

ــداری●● ــزان●دین ــی●می ــان●،●میانگیــن●بعــد●عمل ــداری●جوان ــط●دین در●بیــن●برخــی●عوامــل●مرتب

1. Secularization

2. Brian Wilson
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کمتــر●از●بعــد●اعتقــادی●مشــخص●شــده●اســت●)خــان●محمــدی،●1399:●109(

ــا●وجــود●چنیــن●واقعیت●هــای●اجتماعــی●الزم●اســت●درحــوزه●دیــن●و●جامعــه●،● ●حــال●ب

آســیب●شناســی●هــای●ملــی●و●ارائــۀ●مدل●هــای●اجرایــی●مقابلــه●بــا●ایــن●آســیب●هــا●●بــا●زمــان●

بنــدی●کوتــاه●مــدت،●میــان●مــدت●و●بلنــد●مــدت●بــه●ســرعت●توســط●دســتگاه●های●فرهنگــی●

ــی● ــوری●اســالمی●در●بازنمای ــرد●رســانه●ای●ســیمای●جمه ــر●رویک ــی●اگ ــه●حت ــاز●شــود●چراک آغ

شــاخص●های●مذهبــی●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●بــا●هــدف●ترویــج،●حفــظ،●اشــاعه●و●

تحکیــم●شــاخص●های●مذهبــی●در●جامعــه●بطــور●کامــل●و●بــدون●نقــص●نیــز●انجــام●گــردد●بــاز●

هــم●متغیرهــا●و●دالیــل●ایــن●آســیب●هــا●کــه●بــه●بخشــی●از●آن●اشــاره●گردیــد●تاثیــرات●منفــی●

خــود●را●بــر●ایــن●نهــاد●بســیار●حیاتــی●جامعــه●اســالمی-●ایرانــی●خواهنــد●گذاشــت.

پیشنهادهای پژوهشی 

1● پیشــنهاد●می●شــود●اهالــی●رســانه●بــا●رویکــرد●ایــن●تحقیــق●در●حــوزه●بیــن●رشــته●ای●از●.

ــرای●انجــام●پژوهــش● ــی●ب ــی●و●دین جامعه●شناســان،●روان●شناســان●و●گروه●هــای●معارف

هــای●علمــی●بیــن●رشــته●ای●اســتقبال●کننــد●و●بــا●ورود●جامعه●شناســان●و●روانشناســان●

و●گروه●هــای●معارفــی●بــه●حــوزۀ●علمــی●رســانه،●شــعاع●دایــرۀ●یافته●هــای●علمــی●

ــد ــواده●را●گســترده●تر●کنن تخصصــی●حــوزه●رســانه●و●خان

2● بــا●. اســالمی● جمهــوری● ســیمای● خانواده●محــور● برنامه●هــای● مطابقــت● نمونــۀ●

ــای● ــی●برنامه●ه ــق●در●ارزیاب ــن●تحقی ــده●ای ــام●ش ــی●انج ــالمی-●ایران ــاخص●های●اس ش

خانواده●محــور●نمایشــی●و●ســریالی●صــدا●و●ســیما●صــورت●پذیــرد.

تکمیــل●هدفمنــد●و●نقطــه●بــه●نقطــه●شــاخص●های●فرهنگــی●کشــور●در●حــوزۀ●ســبک●.●3

زندگــی●اســالمی-●ایرانــی●و●ارائــه●راهکارهــای●اجرایــی●بــا●ایجــاد●کارگــروه●هــای●علمــی●و●

اجرایــی●در●ســطح●مدیریــت●کالن●کشــور.

4● آســیب●شناســی●رســانه●درحــوزۀ●توفیقــات●و●عــدم●توفیقــات●رســانه●در●اجــرای●دقیــق●.

منویــات●رهبرجمهــوری●اســالمی●ایــران●در●حــوزۀ●ســبک●زندگــی●اســالمی-●ایرانــی.
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فهرست منابع 

1● آیریــن●)1382(.●دیــن●و●جامعه●شناســی،●)مترجــم:●. اســکات،●جولــی؛●و●●هــال،●

ــش.● ــر●رِس ــران،●نش ــان(،●ته ــانه●نجاری افس

2● ــل●. ــی●عوام ــب●اهلل●)1396(.●بررس ــی،●حبی ــی؛●زنجان ــا،●مصطف ــرا؛●ازکی ــی،●زه اصالن

موثــر●بــر●مصــرف●انــرژی●)بــرق(●خانــوار●شــهری●بــا●رهیافــت●نظریــه●بنیانــی●)●مــورد●

مطالعــه●:●منطقــۀ●5●شــهر●تهــران(●●پژوهشــگاه●علــوم●انســانی●و●مطالعــات●فرهنگــی،●

پرتــال●جامــع●علــوم●انســانی.

3● ــات●. ــران،●روشــنگران●و●مطالع ــواده،●ته ــزازی●شــهال●)1376(.●جامعه●شناســی●خان اع

ــان،●چــاپ●اول،●1376. زن

4● افشــانی،●ســید●علیرضــا؛●و●دیگــران●)1393(.●بررســی●رابطــۀ●ســبک●زندگــی●اســالمی●.

ــزد،●دوفصلنامــۀ●علمــی●پژوهشــی●مطالعــات● ــا●ســالمت●اجتماعــی●مــردم●شــهر●ی ب

اســالم●و●روان●شناســی،●ســال●هشــتم،●شــمارۀ●14،●صــص●83●-●103.

5● ایمــان،●محمــد●تقــی؛●و●نوشــادی،●محمــود●رضــا●)1390(.●تحلیــل●محتــوای●کیفــی،●.

ــز●و●زمســتان●1390●،●صــص● ــال●ســوم●،●شــماره●دوم،●پائی ــه●پژوهــش،●س فصلنام

.44-15

6● ــژاد،●. ــاکری●ن ــیدمحمد؛●ش ــی،●س ــدی●زاده●طالش ــت؛●مه ــوی،●مهدخ ــردی●عل بروج

ایــران،● تلویزیونــی● زنــان●چــادری●در●ســریال●های● بازنمایــی● محســن●)1398(.●

ــار● ــمارۀ●29●،●به ــنیداری،●دورۀ●31●،●ش ــداری●و●ش ــانه●های●دی ــی●رس ــۀ●علم فصلنام

.207-183● ،صــص● ●1399

7● پــدرام،●طاهــره●●)1395(.●آسیب●شناســی●تأثیــرات●رســانه●های●جمعــی●بــر●خانــواده،●.

ــوم●مدیریــت●نویــن●و●برنامه●ریــزی●فرهنگــی●اجتماعــی● ــی●عل دومیــن●کنفرانــس●مل
ایــران،●قــم،●مرکــز●مطالعــات●و●تحقیقــات●اســالمی●ســروش●حکمــت●مرتضــوی.●

8● دادگــران،●ســید●محمــد●)1384(.●مبانــی●ارتبــاط●جمعــی،●تهــران:●نشــر●مرواریــد●و●.

ــروزه،●چــاپ●هشــتم●.1384. فی

9● ــی●اســالمی●در●برنامه●هــای●. ــی●ســبک●زندگــی●ایران ــه●)1397(.●بازنمای تقــوی،●مرضی

صــدای●ج.ا.ا.●برنامــه●خانــه●و●خانــواده●شــبکه●یــک،●پایــان●نامــۀ●کارشناســی●ارشــد،●
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دانشــگاه●آزاد●اســالمی،●واحــد●تهــران●شــمال.

10● حســینی،●مریــم●)1394(.●بازنمایــی●خانــواده●در●ســریال●تلویزیونــی●»هفت●ســنگ«و●.

مقایســه●ی●آن●بــا●الگــوی●مطلــوب●خانــوادۀ●ایرانــی●اســالمی،●پایان●نامــۀ●کارشناســی●
ارشــد●دانشــگاه●ســوره،●دانشــکدۀ●علــوم●اقتصــادی●و●سیاســی.●

11● ــداری●. ــت●دین ــی●وضعی ــن●)1399(.●بررس ــرادی،●رامی ــان؛●و●م ــدی،●احس ــان●محم خ

جوانــان●شــهر●ســرپل●ذهــاب●و●برخــی●عوامــل●مرتبــط●بــا●آن،●مجلــۀ●علمــی●کاربــردی●

ــردی●ســال●ســی●و●یکــم،●شــمارۀ●پیاپــی● دانشــگاه●اصفهــان،●جامعــه●شناســی●كارب
ــار●1399،●صــص●132-109. )77(●شــمارۀ●اول،●به

12● اینترنتــی●. آدرس● از● برگرفتــه● ایــران،● در● و●طــالق● ازدواج● خبرآنالیــن،●وضعیــت●
/https://www.khabaronline.ir/photo ● ●1320326

13● دانایی●فــرد،●حســن؛●الوانــی،●ســیدمهدی؛●و●آذر،●عــادل)1398(.●●روش●شناســی●.

ــاپ●ششــم. ــع،●●نشــرصفار،●چ ــردی●جام ــت:●رویک ــی●در●مدیری پژوهــش●کیف

14● رضایــی،●حمیــد؛●و●ظاهــری●عبــده●ونــد،●ابراهیــم●)1398(.●تحلیــل●تحــوالت●خانوادة●.

ایرانــی●در●منتخبــی●از●رمان●هــای●فارســی●براســاس●نظریــة●تضــاد،●فصلنامــۀ●علمــی●

پژوهــش●زبــان●و●ادبیــات●فارســی،●پاییــز●98،●صــص●73-45.

15● روزنامــۀ●دنیــای●اقتصــاد●آنالیــن،●شــمارۀ●5245●،●شــمارۀ●خبــر:●●3791418،●تاریــخ●.
ــی●بخــش●سیاســتگذاری،●نمــای●نزدیــک●از● ــه●از●آدرس●اینترنت 1400/5/31●،●برگرفت

.https://donya-e-eqtesad.com●/●،خــط●فقــر

16● ساروخانی،●باقر●)1375(.●جامعه●شناسی●خانواده،●تهران:●نشر●سروش.1375.

17● ســاروخانی●●باقــر●)1379(.●مقدمــه●ای●بــر●جامعه●شناســی●خانــواده،●تهــران،●ســروش،●.

1379،●چاپ●ســوم.

18● ســورین،●ورنــر؛●و●تانــکارد،●جیمــز●)1381(.●نظریه●هــای●ارتباطــات،●)مترجــم:●علیرضــا●.

دهقــان(،●تهــران،●انتشــارات●دانشــگاه●تهــران،●1381،●چــاپ●ســوم.

19● شـریفی،●احمد●حسـین●)1391(.●سـبک●زندگی●به●عنوان●شـاخصی●برای●ارزیابی●سـطح●.

ایمـان،●مجلۀ●معرفت●فرهنگی●اجتماعی،●سـال●سـوم،●شـمارۀ●3،●صص●62-49.
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20● ــری،●. ــمی●نظ ــا؛●و●هاش ــرزاده،●محمدرض ــی،●داوود؛●قدی ــه؛●میرتراب ــهبازی،●فاطم ش

ــواد● ــوء●مصــرف●م ــی●از●س ــر●ناش ــرگ●و●می ــزان●م ــعید●)1397(.●بررســی●می سیدس

ــۀ● ــا●1396●(.●فصلنام ــال●های●1392●ت ــران●)س ــاله●آن●در●ای ــج●س ــد●پن ــدر●و●رون مخ

اعتیــاد●و●ســالمت،●پاییــز●1397،●دورۀ●●10،●شــمارۀ●●4●،●صــص●268-260.

21● ــی،●. ــات●کیف ــی●در●تحقیق ــار●و●پایای ــر●اعتب ــی●ب ــد●)1391(.●تأمل ــاس●زاده●محم عب

ــردی،●ســال●23،●شــماره●پیاپــی●)45(●شــمارۀ●اول●،● فصلنامــۀ●جامعه●شناســی●کارب
بهــار●1391،●صــص34-19.

22● ــر●. ــت؟●منظ ــکوالر●اس ــروز●س ــران●ام ــگ●ای ــا●فرهن ــت●اهلل●)1395(.●آی ــی●نعم فاضل

ــگ●و●رســانه●/● انسان●شناســی●شــناختی،●فصلنامــۀ●علمــی-●ترویجــی●جامعــه،●فرهن

ــز●1395،●صــص●28-12. ســال●پنجــم●/●شــمارۀ●بیســتم●/●پایی

قرآن●کریم،●مترجم●الهی●قمشه●ای،●ناشر:●همگرا،●چاپ●اول،●زمستان●1389..●23

کاویانــی،●محمــد●)1390(.●کمــی●ســازی●و●ســنجش●ســبک●زندگــی●اســالمی،●مجلــۀ●.●24

روان●شناســی●دیــن،●ســال●چهــارم.●
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